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ZAGANELLI e GONÇALVES, 2015, p. 162). 



7 

 

RESUMO 

  

  O tema da pesquisa é Modelo de Gestão Institucional para o Desenvolvimento Regional. 

Objetivou-se, em geral, propor ações para um Modelo de Gestão apropriado ao IFRO no 

incremento tecnológico e na aplicação de políticas públicas de Desenvolvimento Regional em 

Rondônia, dentro do contexto dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais (APLs). Em 

específico, esperava-se: identificar os potenciais APLs de Rondônia; analisar os princípios de 

gestão assumidos pelo IFRO, suas condições de desenvolvimento e os resultados alcançados, 

para propor ações que resultem no fortalecimento dos arranjos produtivos; construir um 

referencial teórico e metodológico que sirva de referência para a melhoria dos processos de 

gestão do ensino, extensão e pesquisa. A pesquisa, quanto aos objetivos, é explicativa e, 

segundo os procedimentos, é um estudo de caso, por envolver a análise das condições de 

intervenção do IFRO para o Desenvolvimento Regional de Rondônia. Suas fases foram: a) 

mapeamento de APLs, b) levantamento e análise das condições de produção na indústria e 

agropecuária de Rondônia, c) análise dos princípios de gestão adotados pelo IFRO e d) 

proposição de ações para a modelagem da gestão institucional. Nos mapeamentos de APLs da 

indústria, trabalhou-se com a fórmula de apuração do quociente locacional (QL), adaptada de 

Crocco et al. (2003); nos mapeamentos do setor agropecuário, criou-se uma nova fórmula, para 

apuração do índice de especialização (IE), que relaciona volume de produção e extensão 

territorial. A base para tratar da modelagem de gestão são os documentos relativos ao 

Gespública, do MPOG (BRASIL, 2014). Os Institutos Federais foram criados com o fim de se 

articular com o mundo do trabalho e os segmentos sociais para promover Desenvolvimento 

Regional e emancipação de cidadãos. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(BRASIL, 2005) apresenta muitas desigualdades que precisam ser superadas no país. Os 

Institutos Federais possuem um importante papel para a promoção do Desenvolvimento, mas 

existem muitas problemáticas internas e na Rede Federal de Educação que precisam ser 

superadas. O modelo de Gestão de Excelência, nos IFs, orientado pelo MPOG, exige maior 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, maior aproximação com o setor produtivo e 

aumento dos índices de eficiência e eficácia. O novo mapeamento de APLs é um dos 

referenciais para o direcionamento das ações do IFRO, assim como o conjunto de sugestões 

apresentado na seção 9 deste trabalho para cada setor. 

Palavras-chaves: APLs. Modelagem de Gestão. Educação Profissional. Instituto Federal. 

Rondônia. 
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ABSTRACT 

  The theme of the research is Institutional Management Model for Regional 

Development. It was aimed, in general, propose actions for a management model appropriate 

to IFRO in technological increment and implementation of public policies of Regional 

Development in Rondônia, within the context of the productive arrangements, cultural and 

social local (APLs). Specifically, it was expected: identify the potential APLs of Rondônia; 

analyze the management principles assumed by IFRO, their development conditions and the 

results achieved, to propose actions that result in the strengthening of the productive 

arrangements; build a theoretical and methodological framework to serve as a reference in 

improvement of the processes of management of the teaching, extension and research. The 

research, on the objectives, it is explicative and, according to the procedures, it is a case study, 

to involve the analysis of the intervention conditions of IFRO for the Regional Development of 

Rondônia. Their phases were: a) mapping of APLs, b) survey and analysis of production 

conditions in industry and agriculture of Rondônia, c) analysis of the management principles 

adopted by IFRO and d) proposition of actions for the modeling of the institutional 

management. In the mappings of APLs of the industry, worked up with the verification formula 

of the locational quotient (QL), adapted from Crocco et al. (2003); in the mappings of the 

agricultural sector, created up a new formula, for calculating the specialization index (IE), 

which relates production volume and territorial extension. The basis for treat of the management 

modeling are the documents relating to GesPública, of the MPOG (BRAZIL, 2014). The 

Federal Institutes were created with the order of articulate up with the world of work and the 

social segments to promote regional development and emancipating of citizens. The National 

Policy of Regional Development (BRAZIL, 2005) presents many inequalities that need to be 

overcome in the country. The Federal Institutes play an important role for the promotion of 

development, but there are many internal problems and the Federal Education Network that 

must be overcome. The Model of Management of Excellence, in the IFs, oriented by MPOG, 

requires greater articulation between teaching, research and extension, greater approximation 

with the productive sector and increase the efficiency and effectiveness indexes. The new 

mapping of APLs is one of the referentials to the direction of the actions of the IFRO, as well 

as the set of suggestions presented in Section 9 this work for each sector. 

Keywords: APLs. Management modeling. Professional education. Federal Institute. Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO

 Os Institutos Federais foram criados por meio da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a) com o 

fim de promover ensino, pesquisa, extensão e tecnologia para o desenvolvimento regional. 

Conforme o artigo 6º da mesma Lei, inciso IV, devem “[...] orientar sua oferta formativa em 

benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural no âmbito de atuação” em que se inserem. 

  Seus objetivos, consolidados no artigo 7º da mesma Lei, estabelecem os níveis de ensino 

a serem desenvolvidos (da formação básica até a pós-graduação), valorizam a pesquisa aplicada 

e trazem como especificidade de atuação a busca desta integração com seu território, da 

seguinte forma:  

 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos; (Grifo do pesquisador) 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda 

e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 

e regional. 

 

  Espera-se uma atuação plural e com a expectativa de superação da carência de 

profissionais no mercado de trabalho. A combinatória de diferentes competências para atuação 

dentro dos arranjos locais, que vão desde a equiparação relativa com Universidades até o resgate 

da formação de nível médio por meio dos cursos concomitantes, gera expectativas muito 

grandes na região em que se encontram, especialmente em Rondônia. Todavia, os resultados 

não são espontâneos e não aparecem de forma imediata. Há desafios a serem superados, 

especialmente no que se refere à aplicabilidade dos recursos e execução de programas, projetos 

e planos relativos às políticas públicas. Assim, a pergunta que se colocou para a pesquisa foi: 

qual o modelo de gestão apropriado ao IFRO para o incremento tecnológico e a aplicação de 

políticas públicas de desenvolvimento regional em Rondônia, dentro do contexto dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais (APLs)? 

  O tema da pesquisa é, portanto, Modelo de Gestão Institucional para o Desenvolvimento 

Regional, delimitado nas ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelo Instituto Federal 

de Rondônia, dentro dos APLs e com foco na tecnologia. 

  A criação dos Institutos Federais é uma política de desenvolvimento muito relevante, 

devido à quantidade e diversidade de competências atribuídas pela Lei 11.892 (BRASIL, 
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2008a) a estas Instituições. A Educação Profissional é colocada redentora das questões sociais 

mais serveras quanto ao desemprego e à falta de mão de obra no mercado, decorrente da não 

formação de profissionais. Os não especializados passam a ser considerados “não 

empregáveis”. A abordagem de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) sobre a transição entre as 

políticas de governo para a educação profissional, demarcadas especialmente pelos Decretos 

federais 2.208/1997 e 5.154/2004, traz diversos pontos de discussão a respeito, como a falta de 

efeitos suficientes da educação profissional na vida das pessoas, em termos de inserção 

profissional e aumento de renda, nos moldes dos respectivos governos. 

 Nesta relação entre formação e trabalho, existe o utilitarismo da empregabilidade e o 

discurso altruísta e hegemônico da emancipação do sujeito pela formação significativa para o 

exercício da cidadania, com autonomia e concepção crítica de mundo ― de mundo do trabalho 

especificamente, conforme a ideologia depreendida da proposta das novas diretrizes 

curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, organizada por 

Pacheco (2012), que logo se materializariam na Resolução 6 do Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2012a). 

  Como as políticas públicas de educação não se encontram compendiadas em um 

“manual”, plano ou projeto único, e sim dispersas nas mais variadas ações de investimento, 

existe uma dificuldade de percepção do alcance de objetivos direcionados ao Desenvolvimento 

Regional a ser promovido ― neste caso, por meio das ações dos Institutos Federais. É 

necessário identificar e descrever as políticas e sua natureza, objeto e abrangência, bem como 

analisar seus fundamentos e efeitos dentro dos arranjos locais em que elas se inserem ou 

deveriam se inserir.  

  A educação é um elemento-chave regulador também dos processos de Desenvolvimento 

Regional. Rego e Caleiro (2012, p. 136) concluem que  

 
um dos principais contributos das instituições de ensino superior para o 

desenvolvimento das regiões faz-se através da função ensino, ou seja, por via dos 

diplomados que integram o mercado de trabalho local, na medida em que estes 

contribuem para a melhoria da qualificação do emprego da cidade e da região. 

 

  A partir de experiências vivenciadas em visitas técnicas aos Câmpus, observa-se que 

não havia, até a finalização deste trabalho, um estudo que dê conta dos índices de 

empregabilidade de formandos, nem programas de acompanhamento de egressos, e tampouco 

estudos especializados para a implantação de cursos, no Instituto Federal de Rondônia, segundo 

uma metodologia específica e a partir de um Modelo de Gestão capaz de favorecer a 

diagnósticos precisos e possibilidades de intervenção fundamentada nos arranjos locais. As 
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expectativas relacionadas à promoção do ensino, pesquisa e extensão, por meio de políticas 

públicas de estruturação e fomento de programas, projetos e planos, são muito fortes e já têm 

muitos efeitos positivos alastrados pelo país; mas existem também as problemáticas comuns da 

educação, como o elevado índice de evasão e retenção, a empregabilidade limitada, a ainda 

deficiente infraestrutura e a insuficiência de pessoal especializado para atendimento aos cursos 

implantados ou programados, conforme se viu, por exemplo, no Relatório de Auditoria do 

Tribunal de Contas da União (TCU) (BRASIL, 2013a), junto aos Institutos Federais do País. 

Isso é ressentido em Rondônia. Percebem-se os efeitos em atas de reuniões e alguns relatórios 

de setor. Ao mesmo tempo, percebe-se também uma mudança de “cultura” em relação a ciência, 

tecnologia e formação profissional, em vista das inter-relações do IFRO com outras instituições 

e dos discursos veiculados nas mídias. Há um “campo aberto” para transformações. 

  Era preciso demonstrar estes efeitos para além das impressões imediatas, por meio de 

uma pesquisa que fizesse o levantamento de contextos, descrição de cenários e análise das ações 

que promovem ou deveriam promover o desenvolvimento em Rondônia, a partir das Políticas 

Públicas em Educação, com vistas a um Modelo de Gestão voltado para ações sustentáveis, 

conforme prevê o Modelo de Excelência em Gestão Pública, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) (BRASIL, 2014a), dentro do Programa GesPública. Se a 

educação existe também para este fim e se os Institutos Federais foram criados para 

operacionalizar políticas que garantam o Desenvolvimento Regional a partir dos programas de 

formação, foi necessário um estudo que sistematizasse informações e discutisse as condições 

de intervenção social em favor do Estado.  

  É significativa a crítica ao crescimento desordenado dos Institutos Federais, veiculada 

especialmente pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica (Sinasefe) (2013) e que tem como fundamento os problemas de 

infraestrutura e insuficiência de pessoal, conforme apontado acima. A questão não se limita 

nisso, entretanto. A implantação de uma Instituição em uma Rede tão grande de educação e que 

tem um amplo leque de serviços, com reflexos esperados a partir de sua finalidade, não 

engendra problemática assim restrita, embora extremamente crítica; o que sustenta esta 

implantação são políticas públicas voltadas para o crescimento e, ao mesmo tempo, a 

sustentabilidade. A ociosidade de vagas em alguns cursos, as greves com pautas tradicionais de 

outros programas e ainda os consideráveis índices de desistência e retenção de estudantes são 

indicadores de que era necessário um estudo revelador das condições de implantação do 

Instituto Federal de Rondônia, da sua gestão e dos seus efeitos locais. 
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  A tese apresenta uma análise de contextos e cenários do desenvolvimento local. Não se 

tem feito estudos suficientes de demanda regional antes da implantação das unidades e cursos 

do IFRO; e não há visão clara, na Instituição, dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais 

que embasem as ações de investimento com a segurança necessária, em razão mesmo da falta 

de pesquisa especializada, interna e externa. Muitos projetos de curso têm nascido de um 

insipiente levantamento de dados, baseado apenas em interesses expressos em audiências 

públicas e/ou em questionários limitados a poucos segmentos da comunidade, sem 

correlacionar opinião com indicadores de demanda do mercado de trabalho. Além disso, há 

bibliotecas limitadas em todos os Câmpus, produção e difusão científica ainda tímidas, 

fragilidade nas justificativas dos projetos e pouco esclarecimento sobre os rumos a serem 

seguidos, conforme algumas discussões na seção 9 do desenvolvimento destes estudos. 

  A tese pode ser um referencial científico para discussões sobre modelos, conceitos e 

metodologias de desenvolvimento da educação profissional a partir das políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento sustentável da região e do próprio IFRO. Pode servir também 

para analisar os procedimentos de gestão das políticas instituídas em face das necessidades do 

Estado, como ponto de partida para a proposta de uma nova modelagem. De acordo com Simões 

e Lima (2008), as instituições de ensino têm um papel fundamental na alteração de estruturas 

nacionais e taxas de crescimento, repercutidas também no desenvolvimento cultural. A 

identificação dos problemas de gestão relativos ao ensino, pesquisa e extensão são uma 

abordagem consequente do foco no Desenvolvimento Regional e aporte tecnológico.  

 Objetivou-se, em geral, propor ações para um Modelo de Gestão apropriado ao IFRO 

no incremento tecnológico e na aplicação de políticas públicas de Desenvolvimento Regional 

em Rondônia, dentro do contexto dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Em 

específico, esperava-se: 

a) Identificar os potenciais arranjos produtivos, sociais e culturais de Rondônia, tendo 

em vista a expansão do IFRO. 

b) Analisar os princípios de gestão assumidos pelo IFRO, suas condições de 

desenvolvimento e os resultados alcançados, para propor ações que resultem no 

fortalecimento dos arranjos produtivos. 

c) Construir um aporte teórico e metodológico que sirva de referência para a melhoria 

dos processos de gestão do ensino, extensão e pesquisa. 

 A segunda seção explora o conceito sobre desenvolvimento, educação, arranjos 

produtivos locais, inovação, territorialidade e sustentabilidade, que dão o embasamento teórico 

ao desenrolar de toda a pesquisa. A abordagem da Política Nacional de Desenvolvimento 
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Regional (PNDR) (BRASIL, 2005a; 2012b) é um dos principais enfoques sobre o 

desenvolvimento na Amazônia, no Norte e, notadamente, em Rondônia. 

  A terceira seção trata da metodologia da pesquisa, que envolve um conjunto de fórmulas 

aplicadas para mapeamento de arranjos produtivos, análise das condições de produção na 

indústria e agropecuária de Rondônia e análise das condições de trabalho nos Câmpus do IFRO 

e de um IF de Comparação, além das demais orientações relativas ao estudo do perfil 

socioconômico e ambiental do Estado de Rondônia, ao levantamento de indicadores de 

formação na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e às proposições para 

modelagens e remodelagens de gestão. 

  A quarta seção faz um delineamento do perfil geográfico e socioeconômico de 

Rondônia, com indicadores pontuais contidos nos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e com base em outros documentos, como o zoneamento socioeconômico e 

ecológico do Estado. Esta seção é um preparativo para a abordagem dos arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais mapeados a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no campo da indústria, e dos estudos do IBGE, 

no campo da agropecuária, conforme se expõe em seguida.  

  A quinta seção complementa a quarta com uma síntese de indicadores, que é a 

identificação dos arranjos produtivos de Rondônia, considerando as expressões de resultados 

no Estado, nas microrregiões e nos municípios selecionados para abordagem na sexta seção. 

Seu maior enfoque é a apresentação de um novo mapa de APLs, que servirá para subsidiar 

políticas públicas de Estado e a remodelagem de gestão no IFRO, com extensão para os demais 

IFs do País. 

 A sexta seção relaciona os indicadores de arranjos produtivos locais com os referenciais 

de produtividade destes mesmos APLs em cada cidade onde o IFRO possui Câmpus já 

consolidado, a saber: Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Vilhena 

e Colorado do Oeste. Ela permite identificar a situação do Rondônia no cenário nacional e na 

Região Norte, e a situação dos municípios no cenário do Estado.  

  A sétima seção complementa a sexta, na medida em que traz uma análise das condições 

de produção na indústria e na agropecuária rondoniense. Envolve um levantamento de 

informações prestadas pelos agentes de produção por meio da aplicação de questionários. Pode-

se perceber, nesta seção, quais as necessidades, interesses, ameaças, desafios e oportunidades 

dos setores produtivos e qual a efetividade da atuação do IFRO junto a eles. A seção também 

abrange políticas públicas de desenvolvimento regional aplicadas aos setores, por meio de 

entidades de gestão de recursos, como o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia (BASA) e a 
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Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado (Sepog). Os resultados são 

utilizados para a prospecção de ações na qual o IFRO pode se incidir como indutor de 

desenvolvimento. São objetos de estudo o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Norte 

(FNO) e os Planos Plurianuais (PPAs) de Rondônia. 

  A oitava seção trata do cenário atual da aplicação das políticas públicas da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, quanto a ensino, pesquisa e extensão, bem como trata 

da crise de indicadores que afeta a esperada gestão de excelência nas instituições públicas 

federais.  

  A nona seção discute as condições de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão 

dos Câmpus do IFRO diante das ocorrências em um IF de Comparação, segundo levantamento 

realizado por meio de questionários e análise de projetos e documentos das duas instituições. 

Por complementação, apresenta algumas sugestões para a melhoria da efetividade das ações do 

IFRO para o desenvolvimento regional, segundo o Modelo de Gestão esperado para a garantia 

da eficiência e eficácia. 

  Os apêndices 1 e 2 encartam os questionários aplicados junto aos produtores industriais 

e agropecuários para a análise das condições de produção dos setores de Rondônia, apresentada 

na seção 7; os apêndices 3, 4 e 5 acrescentam os questionários aplicados junto aos chefes dos 

Departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão dos Câmpus do IFRO e do IF de Comparação, 

para identificação e análise dos ambientes, sistemas, formas de atuação e resultados atingidos 

nas duas instituições, conforme as discussões da seção 9; o apêndice 6 é uma orientação de 

pesquisa de demanda regional proposta nesta tese para utilização na abertura, reformulação ou 

extinção de cursos; o apêndice 7 é a identificação organizada de todos os cursos técnicos e de 

graduação e pós-graduação dos Câmpus do IFRO, com fins especialmente de identificação do 

perfil de formação das unidades; o apêndice 8 traz os mapas da distribuição dos APLs por 

Microrregião, conforme os resultados deste estudo.  
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2 TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

  A concepção de “desenvolvimento” atravessa uma série de campos teóricos e práticos 

que não se confundem entre si, como o da História, da Sociologia e da Economia, mas é 

importante destacar desde já a especialização do termo. Desenvolvimento, em princípio, é o 

que está em movimento, em processo, genericamente. Especificamente, consiste em uma noção 

de avanço e progresso, no sentido de atingir continuamente pontos de superação de resultados, 

em uma cadeia de inter-relações e de forças propulsoras. Assim, nem tudo que está em 

desenvolvimento enquanto processo é desenvolvimento enquanto avanço das condições de 

subsistência e melhoria de vida. Desenvolvimento Regional é, portanto, um termo que está para 

além da expressão do que se produz ou se faz nas rotinas cotidianas como ações em movimento 

nas rodas das vivências coletivas. 

  É importante antecipar também desde já que “desenvolvimento” não se limita a 

lucratividade. A expectativa de reduzir todo um conjunto de ações e resultados aos objetivos da 

atividade econômica constrói ou alimenta a ideologia do capitalismo alienado, em que fatores 

de sustentação ou de risco são tomados como elementos insignificantes, tornando insignificante 

também a própria condição humana. Segundo Fischer (2004, p. 3),  

 
desenvolvimento é um conceito, ou melhor, uma rede de conceitos que podem estar 

diretamente associados, como atualmente, aos adjetivos “local, integrado e 

sustentável”, que constróem  (sic) a senha DLIS, como é conhecido o processo  no 

Brasil. Não é possível falar do desenvolvimento local sem referência a conceitos como 

pobreza e exclusão, participação e solidariedade, produção e competitividade, entre 

outros que se articulam e reforçam mutuamente ou se opõem frontalmente. 

 

  Há sempre algum fator associado ao termo, e não é apenas o econômico. Sendo 

Desenvolvimento Regional, trata-se de uma terminologia aberta a um amplo espectro de 

questões. Mas é a especialização no econômico que se destaca. Fochezatto (2010, p. 184) afirma 

que  

 
as teorias de desenvolvimento regional evoluíram de abordagens microeconômicas 

que enfocavam principalmente as condições da oferta (localização da indústria) para 

abordagens macroeconômicas cujos elementos centrais da análise são a demanda 

agregada e os seus potenciais efeitos multiplicadores sobre a produção via 

interligações setoriais (linkages setoriais). Atualmente, as abordagens podem ser 

caracterizadas como sendo do tipo mesoeconômicas, cujo foco são a região e o seu 

potencial competitivo em um ambiente cada vez mais integrado com outras regiões e 

países. 

 

  Duas questões são aí ressaltadas: não se pode discutir o tema limitando-o a um espaço 

restrito de determinado negócio, e sim considerando as relações alimentadas também em seu 
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entorno, seja por ele, para ele ou a partir dele; também não se pode limitá-lo ao âmbito da 

indústria, porque ela, embora expressiva, é não mais do que um dos elementos coexistentes na 

concepção de desenvolvimento. Os setores primário e terciário, assim como as entidades, 

costumes, culturas, instituições, estão todos integrados no complexo de determinado espaço. 

  De acordo com North (1977), que aplicou estudos sobre a industrialização nos Estados 

Unidos e os relacionou a outros países ou regiões de modelo capitalista e que não sofreram “[...] 

restrições impostas por pressão populacional” (p. 334), o Desenvolvimento Regional se faz 

ideologicamente dentro de algumas fases, nesta ordem: economia de subsistência  

industrialização modesta  sucessão de culturas agrícolas  industrialização forçada  

especialização em atividades terciárias com produtos de exportação. O contexto justifica, nos 

termos de North (1977), que “[...] uma teoria do crescimento econômico regional deveria, 

claramente, concentrar-se nos fatores críticos que promovem ou impedem o desenvolvimento” 

(335). Não se limita à industrialização: 

 
se  desejamos  um  modelo  normativo  de  como  as  regiões  deveriam  crescer,  com 

o objetivo de analisar as causas da estagnação ou decadência, então, essa sequência 

de  estágios  é  de  pouca  utilidade  e  de  fato  enganadora,  pela  ênfase  que  coloca 

na necessidade da industrialização (e nas dificuldades de promovê-la). (NORTH, 

1977, p. 336). 

 

  Para North (1977), as regiões emergentes necessitam de capital externo e as empresas 

que o concedem investem muito mais em indústrias de exportação do que em empresas novas 

que poderiam gerar riscos quanto ao retorno esperado. Por isso, é importante, segundo o mesmo 

autor, que haja uma “Base de Exportação”, ou seja, um conjunto de produtos que possam ser 

exportados com garantia de qualidade e lucro. Defende uma teoria fundada em longo prazo, 

que considere questões sociais e políticas emergenciais, como melhoria dos transportes, 

incremento tecnológico, competição, subsídios de governos e outros fatores.  

 Soto (2003) também considera que o Desenvolvimento Regional não pode ser debatido 

restritamente a um espaço e muito menos a um negócio, mas na dinâmica dos processos 

endógenos e exógenos em interinfluência, com outros motores além do capital financeiro, e 

diversos moduladores, como o capital social, a democracia, as dinâmicas territoriais, as 

organizações empresariais e as estratégias de gestão do desenvolvimento; acrescentam-se aí os 

processos de formação, as políticas governamentais e a cultura local.  

 Os polos industriais são uma das várias referências de caracterização regional. Todavia, 

conforme atesta North (1977), a indústria não é a única base para caracterizar o 

Desenvolvimento Regional, de modo que seria suficiente para delimitar, antes, uma região. Os 
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sistemas ou nós de comunicação, associados aos serviços, constituem a complexidade de 

elementos em interação e mutação no processo de configuração das regiões e do 

Desenvolvimento Regional. 

  Observa-se que o tema tem sempre relação com um segundo, terceiro, vários elementos: 

Desenvolvimento Regional e educação, e economia, e política, e sociedade, e tal. Há que se 

considerá-lo também no campo de força em que a empresa ou negócio se situa, conforme 

destacam Simões e Lima (2008). Existem as homogeneidades, que singularizam as distinções 

dos espaços ou regiões, e as heterogeneidades, que constituem a complexidade das condições 

locais. É por isso que, segundo Perroux (1967, p. 164), “[...] o crescimento não surge em toda 

parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos ou pólos de 

crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos finais variáveis, no conjunto da 

economia”. Negar isso seria negar a própria essência da humanidade e seu legado histórico de 

transformações continuadas. Nesta relação entre identidades e diferenças, residem os elementos 

que devem ser apreendidos para a identificação de fatores, a compreensão de processos e o 

planejamento de intervenção. 

  Não por acaso, no que toca ao modulador “política”, o Ministério da Integração 

Nacional elaborou a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) (BRASIL, 

2005a). Em que pese um discurso de base com a tradicional antítese entre Governo atual e 

Governos anteriores, o documento apresenta fundamentos interessantes sobre o 

Desenvolvimento Regional. Destaca que “[...] o objeto principal da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional ― PNDR são as profundas desigualdades de níveis de vida e de 

oportunidades de desenvolvimento entre unidades territoriais ou regionais do país” (p. 11). 

Acrescenta que “[...] os diferentes potenciais de desenvolvimento das diversas sub-regiões, que 

refletem a diversidade social, econômica, ambiental e cultural presente no País, são a matéria-

prima das políticas regionais”. Procura-se definir também os elementos que devem fundamentar 

as propostas de Desenvolvimento Regional. O espaço da problematização e ao mesmo tempo 

dos investimentos políticos e privados são os arranjos produtivos, sociais e culturais locais 

(APLs).  

 Segundo a PNDR, o interior do país ficou à margem de um processo de produção 

voltado para o mercado externo; ela destaca também que, no Norte, Nordeste e parte do Centro-

Oeste, menos de 4% das pessoas possuem mais de 12 anos de estudo. Com isso, acrescenta que 

“[...] o divisor macrorregional assinala, portanto, uma dimensão educacional inequívoca, que 

contribui para reforçar a conclusão de que o país precisa realizar esforço dedicado no campo da 

educação” (BRASIL, 2005a, p. 23), incluindo (acrescente-se) os cursos de educação 
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profissional, científica e tecnológica. O termo Desenvolvimento Regional envolve uma série de 

ramificações, interligadas, que podem ser representadas como na figura 1. 

 

Figura 1 ― Desenvolvimento regional, tecnologias, sistemas e complexidades 

 
Fonte: Elaboração própria (2017)   

 

 Para a compreensão da complexidade do Desenvolvimento Regional e a realização de 

pesquisas a respeito dele, é preciso mobilizar um conjunto de áreas que, no caso desta pesquisa, 

envolva fundamentos do campo da educação, da administração pública, da geografia, da 

sociologia, da matemática e outras áreas que venham a ser requeridas pelo tema, numa 

perspectiva interdisciplinar. Para Demo (1998, p. 88-89), a interdisciplinaridade é “[...] como a 

arte do aprofundamento com sentido de abrangência, para dar conta, ao mesmo tempo, da 
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particularidade e da complexidade do real”. Justifica então a necessidade de pluralizar o campo 

da investigação para melhor especificar o objeto da pesquisa. 

 O Estado não pode se alhear das desigualdades sociais e da carência de investimentos 

para potencialização de espaços e negócios. Segundo Soto (2003), o Desenvolvimento Regional 

é um objeto de estudo e também um campo de intervenção política. Não por acaso, têm sido 

frequentes os discursos de investimento em políticas públicas para o desenvolvimento dos 

arranjos locais. Mas para tal, orienta Soto (2003), é preciso considerar a democracia, a 

organização e a participação social. Ou seja, as políticas públicas não podem ser simplesmente 

lançadas de cima para baixo, mas sim ser construídas a partir de um diálogo com as pessoas 

que ocupam o espaço em que elas irão incidir. O autor reforça a importância de se levar em 

consideração, além dos aspectos econômicos, os problemas relativos a saúde, educação, 

moradia, saneamento, transporte e tudo o que implique em melhoria da qualidade de vida. Em 

específico, a PNDR (BRASIL, 2005a, p. 35) explicita: “infra-estrutura clássica de média e 

pequena escala, apoio à inovação e suas práticas em arranjos produtivos locais, capacitação de 

mão-de-obra, apoio à ampliação dos ativos relacionais e oferta de crédito para as unidades 

produtivas”. A capacitação de mão de obra não deve ocorrer nos moldes da lógica do 

adestramento, tendo o capital como fim, mas sim pela necessidade de emancipação. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIALIDADE 

 

  Para avançar nas questões-chave do tema deste estudo, é preciso discutir mais algumas 

distinções, como entre espaço e região. Segundo Cabugueira (2000, p. 104), a região 

 

tem de ser definida de uma forma mais restrita, não resultando as restrições de factores 

associados à dimensão, mas a razões de contiguidade: os elementos que a compõem 

têm de localizar-se necessariamente de forma contígua. O espaço pode definir-se a 

partir de um conjunto de dados económicos localizados podendo as localizações ser 

dispersas, porque o que dá unidade ao espaço são as suas características e a natureza 

das relações de interdependência. 

 

  Mais importante que o sentido destes conceitos é a decisão sobre o que fazer com eles, 

como aplicá-los. A noção de região está administrativamente consolidada no que se refere aos 

limites e divisas; mas quanto às políticas públicas e negócios privados, e principalmente quanto 

à dinâmica da economia, região é um aglomerado muito mais complexo e fugidio, em constante 

movimento. 
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  Se, como afirma Cabugueira (2000), antes havia uma perspectiva de definir regiões pelo 

critério da uniformidade, dado um caráter predominantemente físico, depois passaram a ser 

consideradas questões de ordem econômica, social e política. Em uma segunda fase, a 

preocupação ficou em torno do funcionamento das regiões em um sistema, com relações de 

interdependência e funcionalidade dentro de uma determinada lógica. Constituem-se, pois, o 

que Cabugueira (2000, p. 105) chama de regiões funcionais: 

 

Na base da definição de regiões funcionais estão preocupações associadas à natureza 

e intensidade das interacções de ordem económica, em regras identificadas no espaço 

por pólos (industriais), nós (de comunicação) ou centros (de serviços), “pontos” de 

elevada intensidade de relações. 

 

  Critérios como o de homogeneidade e de regularidade devem ser levados em conta, mas 

não como os únicos definidores de regiões, tampouco limitados em si mesmos. Os movimentos 

no interior das regiões são fatores de grande importância; sua funcionalidade especifica uma 

condição, uma natureza, uma identidade, enfim. Assim, falar do Norte, do Sul, Nordeste é falar 

de um conjunto de fatores de base geográfica, fundo histórico, identidade social e cultural, 

essência econômica e frente política. Assim, se o conceito ordinário de região é o recorte de 

uma colcha de retalhos de representação, o conceito especializado é o de um conjunto de 

espaços, zonas, sujeitos, negócios e processos que se organizam interligados e criam 

caleidoscópios de economia. Ou seja, uma região é um conglomerado de acontecimentos e 

valores. Conceituá-la é um ponto de partida para implementar o sentido de Desenvolvimento 

Regional. 

  Os sistemas de organização e identificação de regiões são diversos. O mapa do Brasil 

mostra cinco regiões politicamente constituídas e que, por seus traços históricos e de identidade 

geográfica e político-social, denotam grandes disparidades entre si, tendo-se o Sul e Sudeste 

com melhor desenvolvimento que o Norte e o Nordeste, conforme os indicadores que podem 

ser conferidos nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 

2013b).  

  A concepção de região extrapola esta condição de recorte territorial, de modo que ela 

pode se definir em razão de aspectos os mais diversos, como o tipo de vegetação, os nexos de 

inter-relação econômica e outros fatores. A região Amazônica, por exemplo, que comporta todo 

o Norte praticamente (à exceção do extremo sul do Tocantins), o Estado de Mato Grosso quase 

inteiro e o oeste do Maranhão, configura-se assim recortada em razão de suas características 

ambientais principalmente. No plano das políticas de integração e intervenção, os Estados 
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possuem suas meso e microrregiões, em face das relações de contiguidade e tendências de 

desenvolvimento.  

  Dentro deste ordenamento territorial, na forma regressiva País  Regiões  

Mesorregiões  Microrregiões  Áreas  Espaços, há outras organizações, como a 

delimitação da Amazônia, a fim de melhor identificar não só um espaço, mas um cenário, com 

implicações políticas, ambientais, sociais, etc. Há também as delimitações em microníveis, que 

definem por exemplo as sub-regiões. A PNDR, do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 

2005a), destaca, por exemplo, o Semi-Árido Nordestino, Faixas de Fronteira e outras. Neste 

contexto e estratégia de definição geográfica e política, as ações são planejadas em diferentes 

níveis: nas instâncias sub-regionais, estão as ações predominantemente operacionais; nas 

macrorregionais, as ações de escala superior, estratégicas, conforme expressa a mesma PNDR.   

 A nova proposta de PNDR, cujas diretrizes estão ensaiadas no documento da I 

Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR) (BRASIL, 2012b), prevê regiões 

elegíveis, envolvendo Regiões Programa (RPs) e Sub-Regiões de Planejamento (SRPs). De 

acordo com o documento, “[...] algumas destas regiões serão definidas de partida, em especial 

aquelas que já são objeto da PNDR I, enquanto outras, podendo ser definitivas ou temporárias, 

serão estabelecidas de comum acordo com os entes federados e atores da sociedade civil 

envolvidos” (p. 36). A estratégia mostra que a divisão de territórios em regiões pode ocorrer 

das mais diversas formas, tendo em vista especialmente o Desenvolvimento Regional. As RPs 

envolverão quatro escalas: na macrorregional, as regiões sob atuação das Superintendências de 

Desenvolvimento do Nordeste, Amazônia e Centro-Oeste (Sudene, Sudam e Sudeco, 

respectivamente); na escala intermediária, o Semi-Árido, a Faixa de Fronteira e Regiões 

Integradas de Desenvolvimento (Rides), no entorno de Brasília, Teresina e de Petrolina e 

Juazeiro; na escala sub-regional, as Mesorregiões Diferenciadas e os Territórios Rurais e da 

Cidadania (espaços de baixa renda); por fim, a escala dos subespaços estratégicos, que 

envolvem “[...] Regiões Programa Especiais (RPEs) do Xingu do Entorno de Belo Monte; do 

Entorno da BR 163; do Marajó (PA); do Alto [Paraopeba] (MG); e do Corredor Turístico do 

Meio Norte” (BRASIL, 2012b, p. 36-37). 

 Acrescentaram-se os subespaços aos recortes de sub-regiões, tornando ainda mais 

complexa a metodologia de definição de regiões, bem como flexibilizando as metodologias 

para melhor intervenção local. Os exemplos acima demonstram os critérios dos agentes de 

planejamento das políticas públicas ao buscar estratégias de ação para se atingirem com maior 

efetividade os problemas levantados, especialmente os de pobreza e miséria de certos locais.  
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  Na escala macrorregional, segundo o mesmo documento norteador da nova PNDR 

(BRASIL, 2012b), há também os macropolos de intervenção, situados no âmbito de atuação da 

Sudene, Sudam e Sudeco. Na escala microrregional, há que se observarem ainda as áreas 

específicas de diferenciação, onde se concentram polos de crescimento em oposição àquelas 

com estagnação ou extrema pobreza. Estas regiões, sub-regiões e subespaços geográficos são 

áreas que requerem investimentos, com uma desproporcionalidade relativa na medida das 

necessidades de cada uma. Por meio do mapa destas regiões é possível separar perfis e descrevê-

los dentro dos cenários, cuja complexidade se constitui das diversas temáticas que integram o 

Desenvolvimento Regional e que foram expressas na figura 1 desta seção.   

  Se por um lado os espaços são divididos para a descrição, o planejamento e a 

intervenção, por outro são agrupados ― virtualmente ou segundo metodologias de 

representação ― para demonstrar a forma como seus constituintes interagem, especialmente 

nos arranjos produtivos, sociais e culturais locais de que se tratará mais adiante. Nestas 

estratégias de desagregação e de agrupamento por sistematização, há que se observarem as 

diferenças e igualdades entre o rural e o urbano, buscando-se planos de intervenção não somente 

para regiões e sub-regiões, mas também para áreas e subáreas. Há que se considerar ainda a 

inter-relação entre cidades, visto que um APL pode extrapolar os limites formais instituídos 

conforme padrões de delimitação político-geográfica. Estes ordenamentos precisam levar em 

consideração as condições de infraestrutura das regiões, espaços ou áreas, bem como as formas 

em que se dá o desenvolvimento. Cabugueira (2000), por exemplo, diz que espaços polarizados 

ou nodais constituem redes de influência, no sentido de que determinadas cidades se tornam 

dominantes em função de suas influências e interações. O aspecto econômico, as infraestruturas 

e a existência de serviços são fatores de integração nas regiões. Quanto mais a cidade supre seu 

entorno com o atendimento às necessidades de subsistência e desenvolvimento, mais ela 

polariza o macroespaço também. Por outro lado, quanto mais as pequenas e médias cidades 

desenvolvem suas próprias condições de sustentabilidade, menos polarizações de grande 

expressão ocorrem. Segundo o documento da I Conferência do Desenvolvimento Regional 

(BRASIL, 2012b, p. 74), 

 

quanto mais complexa e dinâmica a economia de um determinado território, mais 

densa  e  integrada  será  sua  rede  urbana,  com  maiores  fluxos  interligando  as  

cidades componentes  e  com  uma  distribuição  mais  equilibrada  entre  grandes,  

médias  e  pequenas cidades. Esta configuração é fundamental para possibilitar uma 

distribuição menos desigual da população e das atividades econômicas. 
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  Na expressão e expressividade das regiões, os recortes representam formas 

organizacionais, e os agrupamentos, as sistematizações de dados levantados. Assim, o recorte 

de regiões e sub-regiões, bem como de espaços de especialização, constitui uma estratégia de 

configuração da territorialidade para intervenção política e, consequentemente, fomento 

tecnológico para a lucratividade e superação dos problemas sociais. Cada território é um espaço 

singular submetido a campos de força, com a expectativa de intervenções positivas em favor da 

equidade e do crescimento. Constituem-se ali as relações de poder apontadas por Raffestin 

(1993), construídas pelos homens no exercício de suas atividades cotidianas. A noção de 

território é bastante útil aqui para a identificação de oportunidades circunscritas e com restrição 

a determinados grupos, a qual permitirá um melhor delineamento de políticas públicas. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E INOVAÇÃO 

 

  De acordo com Ivo (2012, p. 187), “[...] a noção de desenvolvimento aparece no 

horizonte da economia e da política e no campo das práticas dos atores políticos e institucionais 

no Pós-Segunda Guerra”. Ela se refere, é claro, ao desenvolvimento enquanto objeto de estudo, 

aberto a uma base teórico-científica, visto que a humanidade sempre buscou um certo tipo de 

desenvolvimento, que lhe permitisse sempre avançar ou transformar objetos, ideias, recursos, 

fatores. 

 Desenvolvimento é um termo precária e originalmente relacionado a progresso no 

Brasil, dentro de um processo de evolução “[...] que começava na família e terminava no 

Estado”, segundo Chauí (2000, p. 16). O outro, desenvolvido, deveria servir como paradigma 

para os subdesenvolvidos, continua a autora, e isso se viu em profusão com o levante dos 

Estados Unidos pelo mundo como referência capitalista, conforme atesta Harvey na análise do 

imperialismo americano (2005) e do neoliberalismo global (2008). Para Sachs (2000), a 

referência de que existem subdesenvolvidos no mundo, a partir da declaração do recém-

empossado Harry Truman na Presidência dos Estados Unidos, em 1949, deu novo sentido ao 

desenvolvimento, pela sua retórica avessa. Truman disse, segundo Sachs (2000, p. 59): “É 

preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos avanços 

científicos e nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso das 

áreas subdesenvolvidas”. Por causa do sentido desta declaração, Sachs (2000, p. 61) conclui:  

 

Hoje, para dois-terços dos povos do mundo, o subdesenvolvimento é uma ameaça que 

já foi executada; uma experiência de vida de subordinação, de discriminação e de 

subjugação, e de ter sido enganado. Dada essa precondição, a mera associação de 
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nossos projetos de vida com o desenvolvimento tende a anulá-los, contradizê-los, 

escravizá-los. 

 

  Pela lógica de Truman, para haver desenvolvimento primeiro é preciso superar o 

subdesenvolvimento, cuja solução pode estar externamente, em medidas de solidariedade, mas 

a história mostra que é muito mais comum a usurpação, a exploração desmedida do que o 

altruísmo. O financiamento de projetos, que deveriam reduzir as desigualdades entre regiões e 

pessoas, endividou os países para o aumento dos lucros de credores, conforme atesta Harvey 

(2005; 2008). Para Chauí (2000, p. 23), “[...] a identidade do Brasil, construída na perspectiva 

do atraso ou do subdesenvolvimento, é dada pelo que lhe falta, pela privação daquelas 

características que o fariam pleno e completo, isto é, desenvolvido”. A noção de 

desenvolvimento passou a caminhar então com a de subdesenvolvimento, sendo esta a antítese 

daquela. O conceito de país emergente ou em desenvolvimento nasce na lacuna das duas noções 

e gera novos contornos para o termo em análise.  

  As ramificações desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico e outras não 

sustentam a base desenvolvimento regional quando imperam as desigualdades na distribuição 

de renda, a falta de governança e a governabilidade corrompida ou de má gestão. A década de 

1970, com considerável crescimento do PIB da ordem de 14% em 1974, que a transformou no 

“milagre econômico” brasileiro, conforme se observa em Gremaud e Pires (1999), não gerou, 

contudo, o “milagre do desenvolvimento”, porque permaneceram as desigualdades regionais, o 

endividamento do País, a inflação ascendente e o sintomático aumento de impostos ― fatores 

de efeito vicioso especialmente a partir dos anos de 1980, conforme se observa em Kon (1999) 

e Furtado (2005). Os ideários de “Brasil potência” com a empurrada para a era nuclear, a 

segunda revolução industrial e o processo de integração nacional, na década de 1970, não 

garantiram o desenvolvimento regional; continuaram os problemas de desigualdade, 

dependência tecnológica, baixo investimento em pesquisa e ensino e bolsões de pobreza e 

miséria, que o Ministério da Integração Nacional assinala por meio do documento de referência 

para a I Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional (I CNDR) (BRASIL, 2012b). 

  Um problema conceitual emerge em um problema de ordem prática. Segundo Sachs 

(2000), o termo carrega violência na linguagem, vista quando Truman passou a empregá-lo nos 

discursos capitalistas como uma forma de colonização, ao separar desenvolvidos de 

subdesenvolvidos e colocar os EUA como superiores. Engendra-se uma metáfora que parte de 

um darwinismo evolucionista da espécie e chega aos desdobramentos condicionados pela 

história, segundo o marxismo. No contexto da industrialização como caminho do capitalismo, 

o Brasil ainda não se encontrou, ao mesmo tempo que a metáfora continua alimentando o mito 
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de que o desenvolvimento é o ápice de um modelo de fora. O termo se vulgarizou, tornando-se 

necessário qualificá-lo com associação a outra palavra — desenvolvimento regional, 

desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico são alguns exemplos. Na sua inversa, 

percebe-se que o subdesenvolvimento de um lugar é o produto do desenvolvimento de outro. A 

apreensão da palavra invoca a compreensão de outros aspectos das relações sociais, portanto. 

  Ainda nos termos de Sachs (2000, p. 66), “[...] o conceito de desenvolvimento, que 

sofreu nas mãos de Truman a metamorfose mais dramática e grotesca de toda a sua história, 

empobreceu-se ainda mais nas mãos de seus primeiros defensores, que o reduziram a 

crescimento econômico”. Um crescimento de renda per capita em regiões subdesenvolvidas 

não consiste em desenvolvimento regional, porque antes o crescimento não consistia em 

distribuição, e hoje a distribuição prevista em números estatísticos esconde os problemas não 

só inter-regionais, mas também internos, de sub-regiões, como atesta o Ministério da Integração 

Nacional em seu documento de referência da I CNDR (BRASIL, 2012b). Em 1962, continua 

Sachs (2000, p. 68), a Organização das Nacionais Unidas (ONU) passou ao seguinte conceito: 

“Desenvolvimento é crescimento com mudanças. [...] As mudanças, por sua vez, são sociais e 

culturais, econômicas, e qualitativas como quantitativas... O conceito-chave é melhorar a 

qualidade de vida das pessoas”. 

  Os aspectos negativos também devem ser considerados no âmago do desenvolvimento, 

porque, dependendo da forma como é engendrado, gera pobreza, estagnação, em face do 

proveito de uns sobre outros, acrescenta Sachs (2000). Desenvolvimento também gera lixo 

ambiental, falta de sustentabilidade, dominação, violência, submissão do homem ao capital, 

escassez de recursos, consumismo. Sachs (2000) convida, portanto, para uma reação ao homem 

econômico; pede um debate para a construção de novos modelos de vida social; clama por 

políticas de controle, que se poderiam incluir no contexto da necessidade de governança. Em 

geral, sugere a necessidade de revisão do conceito de desenvolvimento e sua forma de 

aplicação, que seja capaz de colocar em jogo a alteridade e a transcendentalidade, ou seja, o 

respeito ao outro e a expectativa de futuro a partir do que se faz no presente, com revisão crítica 

das experiências do passado. 

 Uma das teorias que dão conta do desenvolvimento regional, segundo Fochezatto (2010, 

p. 174), são os Sistemas de Inovação Regional, cuja corrente envolve “[...] a constituição de 

redes de cooperação, o estabelecimento de parcerias entre os setores produtivos, os institutos 

de pesquisas e as universidades”. Atualmente observa-se um direcionamento das políticas 

públicas educacionais com a criação dos Institutos Federais. Entende-se, pois, que os APLs se 
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constituem e se fortalecem melhor quando se têm em vista também as políticas de ensino e 

pesquisa. 

   A inovação, nos termos de Courlet, Pecquer e Soulage (1993, p. 12), é “[...] a criação 

de um meio, é o fruto da capacidade inventiva do meio e responde às necessidades do 

desenvolvimento local”. Nesta perspectiva, existe inovação se o processo técnico ou 

tecnológico promover um avanço em relação ao que já existe, e não simplesmente repetir o já 

estabelecido. De acordo com Mello e Bonetti (2010, p. 40),  

 

inovação refere-se à transformação da invenção em um produto ou processo rentável, 

se a ideia inventiva tiver relevância econômica. A inovação é, então, uma atividade 

econômica executada no ambiente da produção e que se destina a dar maior 

competitividade a uma tecnologia ou descoberta tecnológica agregando valor 

econômico e lucratividade, podendo ser protegida por meio de patentes. 

 

  Assim, o discurso sobre inovação no contexto do desenvolvimento regional não pode 

ser modismo ou expressar mera terminologia de efeito, mas sim representar o que de fato se 

requer de transformação nos cenários problematizados. As soluções para os problemas exigem 

criatividade, e a criatividade, investimentos em estudos, experimentações, testagens e 

proposições para o enfrentamento dos desafios que não cessam de se impor a cada época, a cada 

período ou a cada momento. 

   O resultado esperado para a inovação é o aumento da produtividade. Cabugueira (2000, 

p. 125) alerta, contudo, que isso não implica em aumento da competitividade:  

 

Este só pode ser alcançado com a intervenção de outras acções como, por exemplo, 

potenciar as redes de comercialização dos produtos, implementação de serviços pós-

venda aos clientes, fortalecimento das redes de trocas entre as empresas, cidades e 

regiões, ou seja, em suma, ampliar os mercados. 

 

  Tem-se aí uma expressão muito clara dos princípios que regem os negócios e que se 

aplica aos conceitos de desenvolvimento regional, haja vista que é subjacente a ele um conjunto 

de nexos de valores e processos de interação e interdependência que sustentam os negócios para 

além da subsistência. Neste sentido, inovação que não traz desenvolvimento não faz sentido ou 

deixa de ser o que se propõe, limitando-se a mera inventividade.  

  O termo não se aplica apenas ao aspecto econômico, que é um fim; está integrado a 

elementos de regulação ou de sua própria condição de existência. De acordo com o Manual de 

Oslo (2004) ― que é uma referência para a pesquisa e inovação nas indústrias, criado pelos 

membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ―, a 

inovação não se confunde com as dimensões em que se aplica: “Tem certas características 
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especiais que a distinguem, tanto das atividades científicas e tecnológicas mais específicas que 

ela própria geralmente envolve, como das atividades econômicas das quais é parte integrante” 

(p. 26). Entende-se daí que é criação nas pesquisas voltadas ao desenvolvimento, processo nas 

atividades econômicas e produto nestas atividades e como resultado das pesquisas. Seja como 

ciência, produto ou processo, é conduzida por diretrizes que o Manual de Oslo (2004) se ocupa 

de apresentar. O mesmo Manual (p. 23) destaca que ela não é linear e pode inclusive levar ao 

retrocesso. Em sua complexidade, há diversos fatores em interação: 

 

As principais atividades envolvidas são P&D [pesquisa e desenvolvimento], outras 

aquisições de conhecimento (patentes, licenças, serviços técnicos, etc.), aquisição de 

máquinas e equipamentos (tanto aqueles que incorporam nova tecnologia, quanto os 

que se destinam ao uso padrão na produção de um novo produto), diversas outras 

preparações para produção/entrega, incluindo atualização do ferramental, treinamento 

da equipe, etc., e, por último, mas nem por isto menos importante, marketing [...].  

 

  Ou seja, no bojo do processo de desenvolvimento estão latentes os moduladores 

pesquisa, tecnologia, formação, infraestrutura e comércio, seja em um processo de criação da 

inovação, seja na aplicação do que foi criado, no campo dos negócios. Compreende tecnologias 

de produtos e processos ao mesmo tempo (TPPs), amplamente requeridas no universo do 

Desenvolvimento Regional. As “[...] atividades de inovação TPP são todas as etapas científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que de fato levam, ou pretendem levar, 

à implantação de produtos ou processos tecnologicamente novos ou aprimorados”, segundo o 

Manual de Oslo (2004, p. 13). Todavia, conforme alerta, não serão inovações TPPs as 

atividades ligadas a inovações organizacionais, aprimoramentos criativos ou ampliação de 

capital ou produção. Entende-se, pois, que a inovação não se limita a produtos e fatores 

econômicos, podendo ocorrer nos mais diversos âmbitos dos negócios e organizações. Neste 

sentido, tem efeito plural, para além de um mero aperfeiçoamento. 

   O conceito de inovação em Schumpeter (1997) é bastante cíclico por perpassar os mais 

diversos segmentos de um processo de desenvolvimento. Ela é vista no produto, no processo, 

no sujeito que cria e naquele que consome, bem como na resistência. Diz que, no mundo 

econômico, “[...] no peito de quem deseja fazer algo novo, as forças do hábito se levantam e 

testemunham contra o projeto em embrião” (p. 93). A inovação, segundo ele, pode tanto criar 

dilemas para indivíduos quanto gerar ameaças para grupos, interna ou externamente, em termos 

de se consolidar a inovação nas empresas ou mobilizar o mercado em torno dela e desestabilizar 

concorrentes. É arriscada, mas capaz de trazer ganhos em um processo econômico.  
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  O conceito de inovação trazido por Scherer e Carlomagno (2009, p. 8) acrescenta uma 

distinção fundamental: 

 

Inovação não é simplesmente algo novo. É algo novo que traz resultados para a 

empresa. A inovação é a exploração de uma nova ideia com sucesso, resultando em 

grande retorno. Nesse sentido, inovação não deve ser vista somente como o 

desenvolvimento de um novo produto. Pode também estar vinculada a novos modelos 

de negócio, mercados e serviços, a novas formas de gestão, ao desenvolvimento de 

uma marca, à criação de plataformas tecnológicas e, até mesmo, à formação de canais 

de distribuição. 

 

  O conceito está marcadamente relacionado ao desenvolvimento econômico, não se abre 

para outros aspectos do desenvolvimento regional. Mas como aquele é parte desse, convém 

destacar sua adequação aos fins desta abordagem, porque dá a perspectiva esperada até então 

de que tanto o sentido de desenvolvimento quanto, por excedente, o de inovação são 

plataformas epistemológicas que concentram modernamente a dinâmica de elementos que 

devem ser considerados na compreensão do tema, todos em inter-relação e profusão. Da mesma 

forma que se fala então de desenvolvimento adjetivado ― envolvendo referências como a 

região, a questão social, a economia, a política, a cultura ―, a inovação também é um disparador 

de processos que se aplica a cada um destes termos, conforme as necessidades, interesses e 

formas de pensar o desenvolvimento. Mas não tem um sentido nem um fim em si mesma, de 

modo que, se excluída, impede ou dificulta a consecução de resultados positivos no cenário das 

políticas públicas e outros.  

No documento de referência da I CNDR do Ministério da Integração Nacional 

(BRASIL, 2012b), o reconhecimento de que os investimentos em inovação são necessários 

levou à criação das seguintes diretrizes (p. 67 a 68): 

 

o Apoiar a estruturação e o fortalecimento dos Sistemas Regionais e Estaduais de 

Inovação nas REs [regiões estratégicas] da PNDR. 

o Construir agendas estratégicas regionais e estaduais de ciência, tecnologia e 

Inovação alinhadas com a ENCTI [Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação] e a PNDR. 

o Criar mecanismos efetivos de estímulo à Inovação e de atração e promoção de 

empresas inovadoras no âmbito dos fundos de Desenvolvimento e dos sistemas 

de incentivos fiscais para o Desenvolvimento Regional.  

o [...]  

o Assegurar tratamento adequado das diferenças regionais na implementação da 

ENCTI. 

o Estruturar Redes Regionais de Inovação, articulando universidades, Instituições 

de pesquisa e empresas, em torno de temáticas estratégicas para o 

Desenvolvimento sustentável das REs da PNDR; 

[...] 
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o Definir e/ou reforçar o foco na Inovação nos programas de apoio a APLs nas 

Regiões Programa da PNDR, favorecendo a estruturação de Sistemas Locais de 

Inovação; [...] 

 

  Outras diretrizes, que dizem respeito à ampliação de programas de formação em pós-

graduação em regiões com grande demanda, a interiorização dos Institutos e Universidades 

Federais, o fortalecimento das Redes Estaduais de Extensão Tecnológica, o investimento em 

tecnologias para agricultura familiar e o estímulo a pesquisas e difusão do conhecimento são 

também linhas de trabalho que incluem ou devem incluir a inovação, em sua forma de 

implantação, implementação e aprimoramento. 

   Schumpeter (1997, p. 93) destaca uma diferença considerável entre invenção e 

inovação. Para ele, “[...] as inovações, cuja realização é a função dos empresários, não precisam 

necessariamente ser invenções”. Assim, a inovação pode ir além de uma simples melhoria do 

que já existe até atingir a máxima expressão da novidade, pela invenção ou não. Tende a ser 

rapidamente copiada, em vista das formas de difusão do conhecimento dos novos tempos e da 

acomodação em não ter que investir nos processos de risco que podem envolver os projetos de 

desenvolvimento das inovações. 

 As teorias do desenvolvimento avançaram de uma perspectiva fechada sobre economia, 

com todos os rudimentos que embasam o capitalismo ― crescimento, industrialização, 

globalização, liderança, mercado ―, para uma adjetivação e, por fim, uma abertura com toda a 

complexidade de sistemas e processos abarcados pelo termo: o desenvolvimento passa a ser 

social, cultural, regional, local, organizado, sustentável, humano, político, etc., além de 

econômico. 

   O par desenvolvimento + regional se assenta em conceitos contemporâneos, cujas 

referências trazem todo o conjunto de dimensões, temas e expectativas em relação às condições 

de um local e de um País. No Brasil, o Ministério da Integração Nacional, por meio do 

documento de referência da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (BRASIL, 

2012b), tem avançado na concepção e trazido novas linhas de orientação para a promoção do 

desenvolvimento, mas que ainda se encontram muito subjetivas, em vista da falta de metas com 

definição quantitativa para a intervenção por meio de políticas públicas. Conceitualmente, foi 

superada a perspectiva de cunho meramente econômico que se sobressai nos Planos de Governo 

em geral; na prática, as novas diretrizes são ainda um ensaio. 

  A inovação envolve conceitos que levam inevitavelmente à complexidade dos processos 

de desenvolvimento, por ser subjacente a ele e ter uma natureza igualmente característica de 

diversidade e integração. Corresponde à criação de um meio sobre o que já existe ou não. 
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Quanto maior sua condição inovativa, mais se difere da invenção simples e mais se predispõe 

à imitação. Está no ato de criação, no processo de desenvolvimento e no produto resultante. 

Deve servir à rentabilidade econômica das empresas e ainda mais à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, com o viés da sustentabilidade. 

  Nas políticas públicas do Brasil a cargo do Ministério da Integração Nacional, a 

inovação enseja investimentos em formação profissional, pesquisa e extensão com base em 

estatísticas de desigualdade e nas necessidades de fortalecimento de APLs. Os valores devem 

ser quantificados pelos Governos, com maior participação das esferas locais, ao mesmo tempo 

que é preciso preparar profissionais, empresas e grupos para conduzir a inovação como uma 

rotina de subsistência e de crescimento nos projetos de desenvolvimento regional. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SUSTENTABILIDADE 

 

  A onda desenvolvimentista, intensificada com o neoliberalismo e a globalização, 

demonizada especialmente nos casos de catástrofes ambientais e usada como argumento de 

campanha eleitoral por diversos governos no mundo, assenta-se comumente na exploração de 

recursos naturais e potenciais tecnológicos de otimização de capacidades e matérias-primas. 

Questões econômicas (quase sempre em primeiro lugar), sociais, culturais, humanas, éticas, 

históricas e ambientais, além das políticas, são ou devem ser suscitadas neste contexto, quando 

o mundo clama por cuidados relativos a extinção de espécies, esgotamento de recursos e 

prevenção de catástrofes ou definhamento das expectativas de futuro. 

  Thomas (2010) faz um traçado das concepções sobre as relações do homem 

desenvolvimentista com a natureza, encetado no tema “O dilema humano”, com retrospecto em 

períodos principalmente desde 1700, para concluir que existe desde há muito um conflito “[...] 

entre as novas sensibilidades e os fundamentos materiais da sociedade humana” (p. 427). Para 

ele, “[...] é possível afirmar ser essa uma das contradições sobre as quais assenta a civilização 

moderna” (p. 428). É fácil estabelecer um nexo entre os aspectos conceituais e as abordagens 

impressionistas dos antigos pensadores sobre a relação do homem com a natureza e os impactos 

visíveis do “desenvolvimento” nos tempos atuais. Em um polo está a visão romântica da 

natureza perfeita e intocada (e por isso mesmo fatalista em face das ações do homem) e do outro 

a visão mágica do poder inesgotável de provisão da natureza ou a mera indiferença em relação 

às condições de vida das gerações presentes e futuras. 

  Os governos, entidades não governamentais e sociedade civil têm se mobilizado em 

encontros, convenções e outros eventos para definir protocolos, estabelecer limites e planejar 
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as condições de desenvolvimento em favor da preservação e conservação ambientais. 

Localmente, os governos desenvolvem ou devem desenvolver políticas públicas de intervenção 

que estabeleçam e orientem ações sustentáveis.  

  A questão ambiental é referência constante hoje em dia nos discursos sobre 

desenvolvimento. Há legislações protecionistas e em paralelo programas ou projetos 

questionáveis. Um exemplo são as usinas hidrelétricas do Rio Madeira, na região de Porto 

Velho/RO, considerando-se fatores como realocação de moradores, afetação do hábitat das 

espécies aquáticas, mudança drástica da fauna no entorno e outras questões. Portanto, é 

importante analisar o que se tem planejado no país quanto a ações sustentáveis, com vistas a se 

garantir o desenvolvimento sem colocar em risco as condições de subsistência e longevidade. 

Não é por acaso que existe uma diferença tão grande de expressão da sustentabilidade entre a 

primeira proposta da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), do Ministério 

da Integração Nacional (MI), lançada em 2005, e a segunda proposta, discutida em 2012 durante 

a I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2005a; 2012b). 

 Ao se levar o discurso sobre desenvolvimento para além do aspecto econômico, depara-

se com questões emergenciais que requerem atenção, análise e cuidado. Ações sustentáveis são 

sempre complexas e com múltiplas abrangências. O aspecto ambiental perpassa todas elas e 

envolve desde o macroambiente das ações genéricas quanto o microambiente de cidadãos ou 

grupos em particular, seja na zona extensiva do campo, seja nos mais diversos espaços de 

convivência. 

  De um modo bastante simples, entende-se que a sustentabilidade ambiental é o resultado 

de um processo de desenvolvimento que não afeta os recursos naturais e/ou as condições de 

subsistência a tal ponto de gerar mal-estar, escassez ou extinção das espécies ou destes mesmos 

recursos, em função de desequilíbrios ou agressões. A noção de sustentabilidade ambiental 

advém da concepção de desenvolvimento sustentável. Segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU), com base no relatório “Nosso Futuro Comum”, escrito pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, também conhecida como Comissão 

Brundtland, “[...] o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades”. O conceito está transcrito no site Nações Unidas no Brasil (2014), seguido de 

outros recortes do mesmo relatório, que tratam da questão ambiental, como este: “Muitos de 

nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de 

energia… No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas 

naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos”. 
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  O site Nações Unidas no Brasil (2014) traz mais documentos de referência sobre o meio 

ambiente, que, em um outro estudo, contribuiriam para rever a concepção mundial a respeito 

de sustentabilidade ambiental. Estão lá citados, quase todos com link de acesso, o Manifesto 

Ambiental da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, 

Suécia, de 1972; o já comentado relatório da Comissão Brundtland, de 1987; a Agenda 21 da 

“Cúpula da Terra”, criada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992 ― com os desdobramentos que dali sucederam, 

como a criação das Convenções da ONU sobre a Diversidade Biológica no mesmo ano e a de 

Combate à Desertificação em Países que Sofrem com a Seca e/ou a Desertificação, em 1994; a 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo, África do Sul, em 2002, 

como estratégia para um balanço da Agenda 21; e, dentre outros, a realização da Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ― a Rio + 20, de 2012, no Rio de 

Janeiro.  

  Conforme consta na página da Rio + 20, no site da ONU (2014), alguns dos desafios 

que o mundo está enfrentando atualmente assim se resumem: 

 

o Dois terços dos serviços que a natureza oferece para a humanidade estão em 

declínio, assim como a maioria dos habitats, e o ritmo de espécies em extinção 

parece estar acelerando. 

o As emissões globais anuais de dióxido de carbono de combustíveis cresceram 

38% entre 1990 e 2009, com aumento maior após o ano 2000. 

o 20% da população mundial ainda carece de acesso a eletricidade e 2,7 bilhões de 

pessoas ainda dependem de biomassa para cozinhar. 

o 85% de todas as espécies de peixes estão sobre-exploradas, esgotadas, em 

recuperação ou plenamente exploradas. 

o Globalmente, a pobreza ainda mantém 57 milhões de crianças fora da escola 

primária e cerca de 16% dos adultos ― 793 milhões, dos quais 1/3 mulheres ― 

carecem de habilidades básicas de alfabetização. 

o O mundo ainda está perdendo cobertura florestal em uma taxa alarmante, cerca 

de 5,2 milhões de hectares de perda líquida por ano, apesar de a taxa de 

desmatamento mostrar agora sinais de redução. 

  

  A mesma página eletrônica das Nações Unidas no Brasil (2014) informa que se tinha 

como plano de fundo uma apelação da Assembleia Geral da ONU para que “[...] a Rio + 20 

garantisse compromisso político renovado para o desenvolvimento sustentável, analisasse o 

progresso e as lacunas na implementação de resultados da maior cúpula sobre desenvolvimento 

sustentável, e enfrentasse os novos e emergentes desafios”. Nascem daí os temas “economia 

verde” e “erradicação da pobreza”, que vêm permeando os discursos sobre desenvolvimento no 

Brasil. W. Sachs (2008, p. 126) já assinalava que 
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enquanto os ambientalistas focalizam os numerosos pontos fracos da natureza, os 

governos como resultado descobrem uma nova área cheia de conflitos necessitando 

de governo e regulamentação política. Desta vez, não está em jogo a paz entre as 

pessoas, mas as relações ordeiras entre o homem e a natureza. Para mediar este 

conflito, o Estado assume a tarefa de juntar provas sobre as condições da natureza e 

os efeitos da ação do homem, de editar normas e leis para dirigir o comportamento, e 

impondo a obediência às novas regras. 

 

  Da mesma forma que é preciso pensar nas condições de interação do homem com o 

meio, nos seus processos de desenvolvimento, há que se estabelecerem mecanismos de 

governança tanto para a regulação de procedimentos que limitem a ação corrosiva da 

exploração, quanto para investimentos em potenciais de inovação e Desenvolvimento 

favoráveis ao crescimento econômico alimentado por ações sustentáveis. Segundo I. Sachs 

(2008, p. 14), esta concepção diz respeito a uma das três gerações dos direitos humanos: a dos 

“direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento”, que deve regular a harmonia do 

exercício dos demais direitos. Ela faz parte também dos cinco pilares de desenvolvimento 

apresentados pelo mesmo autor: social, ambiental, territorial, econômico e político (p. 15-16). 

Para ele, “[...] o desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da 

solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de critérios de 

sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica” (p. 36). Estão aí os dois pontos 

principais de enfoque da Rio + 20, que envolve desenvolvimento econômico e o respeito aos 

recursos naturais. 

  Costa (2010), em sua discussão sobre o desenvolvimento dos arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais, destaca a importância da questão ambiental ao lado da social e 

econômica. Considera imprescindível a ação do Estado para o desenvolvimento de uma 

consciência da necessidade de harmonia com o meio ambiente, tanto para o melhor uso dos 

recursos quanto para o aproveitamento de nichos de mercado baseados na “economia verde” 

ou na certificação de produção sustentável, exigida já por muitos consumidores. Tal 

conscientização não depende apenas das ações do Estado, mas é certo que suas políticas de 

desenvolvimento devem envolver propostas de ordenamento que estejam direcionadas para este 

fim. A formação profissional específica e a formação continuada diversa são estratégias 

apropriadas para a manutenção do ideário de sustentabilidade ― econômica, social, ambiental. 
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2.3.1 A sustentabilidade ambiental no contexto da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional 

 

 Observa-se, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR I), do 

Ministério da Integração Nacional (MI), gestada desde 2003 e lançada em 2005 (BRASIL, 

2005a), assim como em outros documentos já citados aqui, que o componente ambiental não 

pode ser ignorado ou subconsiderado na abordagem do desenvolvimento econômico e social, 

porque de outra forma não haveria sustentabilidade das ações. A Conferência Nacional do 

Desenvolvimento Regional (CNDR), realizada nas esferas estaduais e macrorregionais no 

segundo semestre de 2012 e com etapa nacional de 18 a 22 de março de 2013, tem como 

documento referência do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2012b) um relatório de 

estudos que demonstra críticas em relação à primeira PNDR e avança em relação ao tema 

sustentabilidade ambiental. Enquanto na PNDR I aparece o tema apenas cinco vezes, no 

documento-base da CNDR a referenciação é triplicada. É com base principalmente nestes dois 

documentos que se discutirão aqui os apontamentos de sustentabilidade ambiental no contexto 

do desenvolvimento regional. 

   A PNDR é importante porque deve ser capaz de engendrar ações que garantam os 

protocolos e/ou convenções firmados internacionalmente e, como fim específico, atender às 

necessidades das regiões. Se não for convencionada para isso, perde sua razão de ser e não 

poderá produzir resultados positivos nos rumos que devem ser conduzidos nos processos de 

desenvolvimento. É claro, entretanto, que outros programas, projetos, planos e políticas 

também devem levar em consideração os mesmos componentes em análise para que se tenha 

um perfil adequado de sua constituição e se consigam fazer diagnósticos prévios e análises de 

resultados alcançados por estes mesmos instrumentos de gestão.  

  O documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b) antecipa uma série de críticas à PNDR 

I (BRASIL, 2005a), especialmente em relação à falta de efetividade de execução desta, com 

articulações precárias entre esferas de governo e, antes, má estruturação da própria política, por 

tratar os territórios ou áreas de intervenção muito genericamente, desprezando as desigualdades 

intrarregionais. O fim desta seção, entretanto, é analisar os vieses de sustentabilidade ambiental, 

de modo que se concentrará sobre eles agora. 

  Na PNDR I (BRASIL, 2005a), existe um reconhecimento de potencialidade natural, 

assim expresso: “Um dos mais importantes patrimônios do país é sua diversidade ambiental, 

sócio-econômica e cultural” (p. 12). Ela reconhece também singularidades locais: “Na Região 

Amazônica, menores densidades de ocupação humana se associam freqüentemente a áreas 
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demarcadas para as populações indígenas ou para unidades de conservação ambiental” (p. 19). 

Além disso, enseja preocupação com o tema em análise:  

 

Há lugar, pois, para uma PNDR que contemple múltiplas escalas territoriais, explore 

os potenciais da rica diversidade social, econômica e cultural das regiões e articule a 

ação entre os entes federados e as forças sociais em prol de um país que apresente 

maior inclusão social, seja mais robusto em sua economia e mais atento à 

sustentabilidade ambiental, e que mantenha-se atento à coesão e integração nacional. 

(p. 49) 

 

  Entretanto, é preciso ir além da sensibilização. O Decreto 6.047 (BRASIL, 2007), que 

institui a Política, repete as referências do documento: no artigo 2º, parágrafo único, estabelece 

que “[...] as estratégias da PNDR devem ser convergentes com os objetivos de inclusão social, 

de produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade econômica”; no parágrafo 5º do 

artigo 3º, prevê a formulação de “objetivos ambientais” associados com os socioeconômicos, 

culturais e político-institucionais, diante de potencialidades e vulnerabilidades que requerem 

intervenção no âmbito das meso e macrorregiões do país. W. Sachs (2008, p. 128), a respeito 

de decisões e intervenções políticas no contexto do desenvolvimento econômico, pondera:  

 

Soluções intensivas baseadas em capital, burocracia e ciência relativas ao declínio 

ambiental [...] não existem sem um custo social. A tarefa prometeica de manter a 

máquina industrial global operando numa velocidade cada vez maior, e resguardar ao 

mesmo tempo a biosfera do planeta, vai demandar um salto quântico em matéria de 

vigilância e regulamentação. De que outra maneira seriam alinhadas as milhares de 

decisões, do nível individual ao nacional e ao mundial? É de importância secundária 

saber se a aerodinamizacão do industrialismo será alcançada, se o for, através de 

incentivos de mercado, legislação rigorosa, programas de recuperação, espionagem 

sofisticada ou proibições explícitas. O que importa é que todas estas estratégias 

suscitam mais centralismo, em especial um Estado mais forte. 

 

  O centralismo não consiste em controle burocrático e desarticulado do Estado; pelo 

contrário, requer governança com articulação de poderes, setores e grupos, com Ministérios e 

entidades, governos e sociedade, sociedade e produtores (industriais e não industriais). Neste 

contexto, W. Sachs (2008, p. 129) encaminha uma preocupação: “Com o aparecimento da 

ecocracia, entretanto, o debate fundamental necessário para questões de moralidade pública ― 

tais como a maneira pela qual a sociedade deve viver, ou o quê, quanto e de que maneira deve 

produzir e consumir ― cai no esquecimento”. Se a ecocracia é, segundo Pötter (2014), “[...] 

simplesmente, a continuação da nossa democracia com meios ecológicos”, é preciso pensar em 

mecanismos de interação e propostas intervencionistas que conclamem pessoas e entidades a 

se envolver em um ideário comum de forma efetiva, convincente e duradoura. 
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  O Decreto 6.047 (BRASIL, 2007) previu planos estratégicos na escala macrorregional 

e programas em escala sub-regional e mesorregional, envolvendo 13 mesorregiões 

diferenciadas e 9 sub-regiões. Definiu como áreas prioritárias o Semi-Árido, a Faixa de 

Fronteira e as Regiões Integradas de Desenvolvimento. Estabeleceu fundos de investimento 

para subsídio (artigo 6º) e tipologias com base no Produto Interno Bruto (PIB) e renda, 

conforme a descrição em anexo ao Decreto. Ou seja, existe um desenho de intervenção, mas 

que, segundo o documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b), não foi eficiente nem suficiente, 

em linhas gerais; especificamente, a questão ambiental não contou com nenhuma diretriz 

objetiva. Segundo o mesmo documento, o Brasil era a quarta economia do mundo em 2011 e, 

ao mesmo tempo, um dos países mais desiguais. A desigualdade social é um problema que 

envolve muitos outros, como a seca do Nordeste e as enchentes no Sul e Sudeste, no que se 

refere à questão ambiental mais complexa das políticas públicas. 

  Nos termos também da CNDR (BRASIL, 2012b, p. 8), “[...] não há mais lugar para 

elaboração de políticas de desenvolvimento setorial e espacial, urbano e regional, sem que se 

considerem, simultaneamente, a sustentabilidade social e ambiental”. A CNDR expressa que 

existe uma nova consciência ambiental e, segundo tendências da Conferência Rio + 20, faz a 

seguinte previsão: “[...] a ‘economia verde’, entendida como uma economia que promoverá o 

crescimento econômico tendo como vetor central a vertente ambiental e a inclusão produtiva, 

pode ser uma grande aposta estratégica para se avançar em um crescimento mais equilibrado 

no País” (p. 9). Entretanto, ainda não se iniciou uma mudança de paradigma. O uso de 

agrotóxicos, os modelos predatórios de exploração capitalista dos recursos naturais e a 

monocultura prevalecem encobrindo os ensaios dos modelos alternativos. Em Rondônia, isso 

se observa historicamente em fases características: da seringueira (entre 1877 e 1912 e entre 

1939 e 1945), da mineração (entre a década de 1950 e a de 1980) e da produção de gado (fase 

atual). Os dados históricos sobre Rondônia são muito pulverizados e de fontes frágeis em 

muitos casos, mas algumas datas se confirmam aqui e ali, como na obra de Lima e Veloso 

(2002).  

  De acordo com Rigotto e Augusto (2007, p. 475), o Massachusetts Institute of 

Tecnology, após a contaminação desastrosa de mercúrio por efluentes industriais na Baía de 

Minamata, no Japão, que adoeceu e matou pescadores e moradores da região, afirmou que o 

mundo iria “[...] sucumbir à poluição do meio ambiente, ou à exaustão dos recursos naturais, 

ou ao custo elevado de controle da poluição”, se não houvesse mudança na política de 

crescimento dos países. Um custo compensatório já é observado há muito, na medida em que 

as pessoas têm despesas de hospitais e farmácias em função de problemas decorrentes de 
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resíduos tóxicos; na medida em que agrotóxicos são empregados por falta de predadores 

naturais; na medida em que são necessários investimentos de recuperação de áreas degradadas 

para a continuidade da produção ou reativação de equilíbrios ambientais, dentre outras 

condições. Entretanto, ainda há muito o que se fazer, em termos inclusive de investimento 

público.  

  Com a PNDR (BRASIL, 2005a), foi orientada a reativação da Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene). Segundo o documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b), os fundos e 

incentivos fiscais geraram um crescimento de 310% em cinco anos, mas não consideraram as 

diferenças entre as sub-regiões nem as necessidades dos arranjos produtivos locais, ao mesmo 

tempo em que “[...] apresentam baixo grau de exigência relativo às contrapartidas em termos 

de esforço inovativo, sustentabilidade ambiental, valorização do capital humano e outras” (p. 

22). Ou seja, os recursos não foram aplicados nem com planejamento específico para garantia 

da eficiência, nem com um sistema de controle para a garantia da eficácia. 

  O mesmo documento da CNDR (BRASIL, 2012b, p. 31) propõe como um dos 

princípios da PNDR tratar a questão ambiental segundo a diversidade territorial, assim 

traduzindo: 

 

5) respeito e valorização da diversidade territorial e do meio ambiente: o cumprimento 

das diretrizes contidas na PNDR deverá ser feito dentro do campo do respeito às 

diferenças históricas e estruturais dos territórios, estados e regiões, em sintonia com 

os objetivos das políticas nacionais de desenvolvimento e sempre incorporando os 

princípios da sustentabilidade ambiental e da economia verde. 

 

  A questão ambiental não se limita neste princípio, e sim perpassa outros seis, que dizem 

respeito à transparência, monitoramento e avaliação das políticas, relação entre competitividade 

e equidade, articulação com a sociedade civil e entre os entes colaborativos de instâncias 

superiores e inferiores, parceria público-privada e respeito aos pactos estabelecidos. Se não 

houver transparência e acompanhamento, os recursos podem ser desvirtuados e não atender aos 

seus fins. Por exemplo, os incentivos fiscais que deveriam promover práticas ambientalmente 

saudáveis de produção poderiam ser convertidos apenas em lucros do produtor e não em 

incremento da preservação ou conservação do meio. Ao mesmo tempo, a falta de colaboração 

entre os entes federativos pode levar, como tem levado, ao fracasso de medidas de 

desenvolvimento em razão da falta de contrapartidas. Há uma série de situações a descrever, 

neste contexto de inter-relação entre os temas ambiente e desenvolvimento. Segundo Periago 

et al. (2007, p. 15),  
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a história recente da saúde ambiental global tem sido marcada por ciclos de grande 

visibilidade e alternância com outros de obscuridade e descaso. Por um lado, houve 

incontestáveis progressos em áreas conceituais e metodológicas que tornaram a saúde 

ambiental um dos pilares do desenvolvimento sustentável e, mais recentemente, um 

componente essencial dos direitos civis e da segurança humana. No entanto, por outro 

lado, os ganhos na área de intervenções e aplicações específicas ainda são bastante 

limitados, expondo grandes grupos populacionais a uma série de riscos ambientais 

inaceitáveis e injustos, com conseqüências negativas à saúde. 

 

  Um estado melhor não significa um estado ótimo do meio ambiente, de modo que as 

críticas são necessárias para a continuidade do avanço. Por exemplo, não havia, até o final da 

década passada, suficientes medidas de intervenção contra a magnificação do mercúrio nas 

fontes de água dos rios da Amazônia, discutidas por autores como Ott et al. (2009), e não havia 

para a correção de impactos negativos das hidrelétricas do Rio Madeira em Rondônia. É preciso 

perseguir caminhos específicos para atender às peculiaridades, e não apenas dizer que a situação 

geral do meio ambiente se encontra sob riscos eminentes. O que fazer com os protocolos 

firmados?  

  Enquanto as mobilizações sociais forçam procedimentos em situação de emergência, as 

políticas públicas devem ser levadas a efeito constantemente, com base em pesquisa e uso de 

tecnologias, no sentido de promover a sustentabilidade contínua e, conforme o estado do meio, 

progressivamente. 

 

2.3.2 Políticas públicas de sustentabilidade na Amazônia 

 

  Não se pode desprezar também a vertente ensino ou educação no contexto do 

desenvolvimento e, mais necessariamente, da sustentabilidade, assim como não se deve 

desprezar a pesquisa e os processos de inovação e desenvolvimento tecnológico. A PNDR I 

(BRASIL, 2005a) e o documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b) reconhecem a precariedade 

dos índices de formação no Norte e Nordeste, considerando a baixa escolaridade — mais de 1/3 

da população com menos de 4 anos de estudo. Assim, nos termos do documento-base da CNDR,  

 

os cidadãos brasileiros são punidos por seu local de nascimento. Aqueles que nascem 

nas regiões menos dinâmicas terão suas oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional profundamente limitadas em razão do baixo acesso a educação, saúde e 

emprego de qualidade e a toda uma gama de serviços e oportunidades. (p. 5) 

 

 

  Esta é uma problemática que se enreda em outras, como a da sustentabilidade ambiental, 

pois onde há pouco investimento em educação e condições de bem-estar, as ações podem ficar 
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desconcertadas pela própria condição de despreparo para lidar com os processos de 

desenvolvimento, embora se saiba que as afrontas ambientais se devem geralmente muito mais 

ao descaso para com os recursos naturais. O documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b) 

analisa circunstâncias como estas e critica as formas de implementação das Superintendências, 

como a Sudam, e de implantação de planos e projetos, como o Plano Amazônia Sustentável 

(PAS) do Ministério do Meio Ambiente (MMA): 

 

em todos esses planos há uma enorme distância entre o conteúdo das ações propostas 

e as formas de implantação. De modo geral, não são apresentados modelos de gestão 

que institucionalizem o processo de participação e integrem o processo de decisão no 

nível nacional, regional e sub-regional, sem os quais os planos regionais têm vida 

curta. (p. 14) 

  

  Dentre os compromissos assumidos pelo PAS (BRASIL, 2008b), que é um conjunto de 

diretrizes estratégicas para nortear planos operacionais sub-regionais, os que se destacam 

diretamente para a sustentabilidade ambiental são os elencados abaixo; os demais, conforme se 

tem ressalvado, também implicam na questão ambiental porque os fatores de desenvolvimento 

não atuam em separado e requerem uma concepção de seu dinamismo e integração, dentro do 

paradigma moderno da complexidade dos sistemas e processos. Eis os compromissos: 

 

VI. Combater o desmatamento ilegal, garantir a conservação da biodiversidade, dos 

recursos hídricos e mitigar as mudanças climáticas;  

VII. Promover a recuperação das áreas já desmatadas, com aumento da produtividade 

e recuperação florestal;  

VIII. Implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico e acelerar a regularização 

fundiária; 

X. Aprimorar e ampliar o crédito e o apoio para atividades e cadeias produtivas 

sustentáveis e serviços ambientais;  

XIII. Promover a utilização sustentável das potencialidades energéticas e a expansão 

da infra-estrutura de transmissão e distribuição com ênfase em energias alternativas 

limpas e garantindo o acesso das populações locais;  

XIV. Assegurar que as obras de infra-estrutura provoquem impactos socioambientais 

mínimos e promovam a melhoria das condições de governabilidade e da qualidade de 

vida das populações humanas nas respectivas áreas de influência;  

XVI. Garantir políticas públicas de suporte ao desenvolvimento rural com enfoque 

nas dimensões da sustentabilidade econômica, social, política, cultural, ambiental e 

territorial. (BRASIL, 2008b, p. 5-6). 

 

  Cada um destes compromissos requer um estudo em separado, para avaliação de sua 

efetividade na prática. Em geral, o documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b) já atestou que 

não foram devidamente cumpridos. Outro exemplo que pode ser correlacionado aqui é o Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro), aprovado em 1992 com base em um 
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Zoneamento Sócio-Econômico e Ecológico. Segundo Araújo e Marques (2006, p. 15), após 

análise do Plano,  

 

duas tendências são preocupantes em Rondônia, ambas convergindo para a 

necessidade de controlar o ritmo do desmatamento: i) crescimento do rebanho bovino; 

e, ii) a conseqüente expansão das áreas de pastagem. Essas tendências devem ser 

monitoradas com cautela apesar do argumento em favor da existência de um tradeoff 

de curto prazo entre desmatamento e maior produção e consumo de alimentos com 

demanda de maior elasticidade [de] renda. 

 

  Assim, benefícios de criação de unidades de conservação, áreas protegidas e limites de 

exploração contrastam com falta de orientação para otimização de recursos econômicos e 

espaços de exploração, sem riscos substanciais para o meio. De acordo com Araújo et al. (2013), 

no período de agosto de 2012 a março de 2013, houve alertas de desmatamento para 49 das 660 

áreas protegidas na Amazônia Legal. Um total de 208 km2 foram desmatados, especialmente 

no Pará, Rondônia e Mato Grosso, nas áreas de asfaltamento e criação de hidrelétricas, ou 

próximas a elas. Houve, segundo os mesmos autores, 345 áreas embargadas pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas não são ações 

suficientes para dar mais efetividade aos planos, projetos e programas. A falta de governança e 

de planos de gestão figuram como elementos de efeito na problemática da PNDR e outras 

políticas no Brasil. A figura 2, a seguir, traz um dos focos de atenção sobre sustentabilidade 

ambiental: as regiões de desmatamento em Rondônia, que devem incluir também outras 

preocupações, como as relativas a poluição, principalmente das águas do Rio Madeira, 

cumulativas com problemas dos recursos pesqueiros, condições de vida locais e demais 

questões típicas das intervenções para as construções das hidrelétricas. 

 Esta é a expressão de uma das mais importantes problemáticas a serem tratadas na 

execução da nova PNDR pelos Governos das três esferas, empresas, produtores e sociedade 

civil em geral, com apoio das Organizações não Governamentais (ONGs). É também uma 

expressão importante a ser levada a efeito nos processos de formação profissional e formação 

continuada, em todos os níveis de escolarização. Os investimentos para o fortalecimento dos 

APLs requerem atenção às problemáticas do desenvolvimento sem governança ou sem 

efetividade de diretrizes, decorrentes do mau planejamento ou da falta de acompanhamento e 

de avaliação continuada.  

 Programas como o de Desenvolvimento Macrorregional Sustentável, de apoio à Sudam 

e Sudene, segundo o documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b), contaram com 

investimentos baixíssimos, da ordem de 0,5% dos Fundos Constitucionais, entre 2004 e 2010; 
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o sistema de repasse foi burocrático, por meio de convênios; as ações foram descontínuas e não 

se articularam com fundos e incentivos; não houve suficiente articulação entre as ações dos 

programas federais com as ações dos Estados; e a integração com os demais programas federais 

foi limitada. Um problema de gestão caminha paralelo aos problemas de sustentabilidade. 

 

Figura 2 ― Áreas Protegidas mais desmatadas no Estado de Rondônia entre agosto de 2012 e março de 

2013 (Sistema de Alerta de Desmatamento) 

 
Fonte: Araújo et al. (2013) 

 

 A “onda desenvolvimentista” que fundamenta os discursos políticos dos mais diversos 

governos do país e do mundo, nascida do espírito capitalista de produção de lucro a todo custo, 

tem levado ao desenvolvimento de programas de expansão das fronteiras agrícolas e de 

ampliação dos processos de exploração de recursos e incremento de tecnologias. O desejo de 

“crescimento” de todos os países, para ascender ou se manter na condição hegemônica, durante 

muito tempo ignorou os impactos ambientais em relação aos seus aspectos mais específicos. 

Adotou-se o discurso romântico da necessidade de conservação, mas não se investiu 

devidamente nos pontos de desequilíbrio que podem levar o sistema ambiental ao caos, como 

ocorre nas áreas de desertificação e nos ambientes de exaustão de recursos. A redução dos 

recursos pesqueiros e o acúmulo de agrotóxicos nos alimentos são duas razões suficientes para 

compreender o nível da problemática que se refere à sustentabilidade, notadamente a ambiental. 
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  A Política Nacional de Desenvolvimento Regional foi criada de modo genérico, por não 

pontuar questões importantes de desenvolvimento sustentável, não contar com mecanismos de 

indução e controle de investimentos e não gerar e alimentar as articulações necessárias entre os 

Ministérios, programas, governos e outras entidades. Também não convidou a sociedade civil 

a discutir as problemáticas do desenvolvimento, como viria a ser feito, embora muito 

restritamente, com a I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Assim, o tema 

desenvolvimento não foi tratado com a essência de sua representação: um processo complexo, 

dinâmico e interativo. O sentido de sustentabilidade limitou-se muito mais aos aspectos 

econômicos dos investimentos. 

  A nova PNDR disposta no documento-base da CNDR (BRASIL, 2012b) propõe superar 

as falhas de planejamento (com respeito às diferenças inter e intrarregionais), prover mais 

recursos, gerar maior envolvimento entre os entes representativos e realizar melhor 

acompanhamento. Mas falta ainda definir um sistema de governança para a política, por sobre 

as diretrizes, além de um processo de avaliação continuada que permita corrigir falhas durante 

o processo. De outra forma, haverá novamente os lamentos conclusivos que o documento-base 

da CNDR expressa. 

  Para a Amazônia, é preciso adotar um conjunto de ações que evitem a exploração 

predatória, iniciada nas florestas e continuada nos campos de pastagens. A superação da 

monocultura ou da falta de investimento na policultura é o caminho necessário para isso, além 

da adoção de boas práticas de manejo. Em Rondônia, hoje uma das maiores preocupações gira 

em torno das hidrelétricas, mas ainda não se mediram seus impactos ― nem os econômicos, 

nem os ambientais. Afora, há os demais problemas amazônicos e certamente uma grande 

reserva de soluções que serão explicitadas com mais investimentos em pesquisa. 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 

 

 A educação é um dos serviços públicos mais relevantes para a garantia dos direitos 

sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Ela tem por fim a 

manutenção das estruturas de conformação do conhecimento construído e requerido pelas 

sociedades no desenvolvimento de suas atividades cotidianas e relações interativas. No Brasil, 

ela se divide em Educação Básica e Educação Superior, conforme prevê a Lei 9.394 (BRASIL, 

1996a). A figura 3 demonstra a sistemática de organização da educação brasileira em todos os 

seus níveis de avanço na carreira escolar. 
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Figura 3 — Níveis de formação na educação escolar brasileira 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), conforme as determinações da Lei 9.394 (BRASIL, 1996a) 

 

  Integram-se a estes níveis de formação, mas sem constituir verticalização na carreira 

escolar, os cursos de aperfeiçoamento, os de formação inicial e continuada e os sequenciais de 

nível médio e superior, como forma de atendimento a necessidades dos trabalhadores no 

exercício de suas funções ou para aprimoramento pessoal e profissional. 

  Devem ser considerados, na trajetória de formação, os programas especiais de 

atendimento para as pessoas com necessidades específicas (com deficiências, altas habilidades 

ou superdotação) e os grupos diferenciados por sua origem (pessoas do campo, indígenas, 

quilombolas), perfil e outros moduladores, com programas e terminalidade específicos. Um dos 

destaques, em termos de frequência de aplicação, é o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja), cuja formação prevê carga horária diferenciada, conforme regulamenta, por exemplo, 

a Resolução 6 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a). 

  Observam-se também, na figura 3, os subníveis de formação. Na Educação Básica, são 

três: Educação Infantil (desdobrado em creche e pré-escola), Ensino Fundamental (com séries 

iniciais e séries finais, na estrutura e planejamento das escolas) e Ensino de Nível Médio, 

contemplando o Ensino Médio regular e os Cursos Técnicos Integrados, Concomitantes e 

Subsequentes ao Ensino Médio. Graduação e pós-graduação também diversificam o nível 

superior. Na graduação, há quatro modalidades: cursos tecnológicos, bacharelados, engenharias 

e licenciaturas, dos quais os primeiros são os de menor duração. Na pós-graduação, há quatro 

subníveis: Especializações Lato Sensu, com o mínimo de 360 horas, e Especializações Stricto 

Sensu, envolvendo Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.  

Pós-
Graduação

•Pós-Doutorado (Stricto Sensu)

•Doutorado (Stricto Sensu)

•Mestrado (Stricto Sensu)

•Pós-Graduação Lato Sensu (com o mínimo de 360 horas)

Educação 
Superior

•Bacharelados, Engenharias e Licenciaturas

•Cursos Superiores de Tecnologia (com o mínimo de 1.600 horas)

Educação 
Básica

•Ensino Médio (com o mínimo de 3 anos) e Cursos Técnicos Integrados, Subsequentes e 
Concomitantes ao Ensino Médio

•Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano (séries iniciais) e do 6º ao 9º ano (séries finais)

•Educação Infantil: creches (para crianças de 0 a 3 anos), e pré-escola (para crianças de 4 e 5 
anos)
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   Na Graduação, conforme a Portaria 40 do Ministério da Educação (BRASIL, 2010a), os 

cursos precisam ser autorizados e reconhecidos, assim como na pós-graduação stricto sensu, 

observando-se, neste segundo caso, a Resolução 1/2001 do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001). Estes cursos, assim como as instituições ofertantes, passam por avaliação, 

como forma de buscar o controle de qualidade na oferta e formação. Já a pós-graduação lato 

sensu, conforme a Resolução 1/2007 do mesmo Conselho (BRASIL, 2007b), independe de tal 

tipo de controle, embora as instituições precisem ser autorizadas para a oferta. 

  A compreensão desta sistemática de organização e controle é importante para a análise 

de indicadores. Observa-se que ainda é pouco expressivo o volume de estudantes matriculados 

no nível médio e na graduação. Dentre um total de 52.278.673 estudantes apontados nos 

resumos técnicos do Censo da Educação Básica e do Censo da Educação Superior, em 2013, 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 

2014b; 2015a), apenas 15,90% correspondiam ao Ensino Médio e 13,98% à graduação. Dados 

mais específicos e localizados sobre a relação entre idade e nível de escolaridade estão 

discutidos na seção 4 deste trabalho, que trata do perfil do Estado de Rondônia. Na sinopse do 

Censo de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2016a) 

estimava 16.990.870 jovens com idade entre 15 e 19 anos no Brasil — a maior demanda de 

matrículas brutas nos cursos de nível médio. As matrículas de 2013, segundo os dados do INEP 

(BRASIL, 2014b), eram de 8.312.815 estudantes neste mesmo nível, caracterizando então 50% 

de acesso dos jovens nesta fase (mas não necessariamente o mesmo índice de conclusão nos 

cursos). A quantidade de jovens de 15 a 17 anos, que caracterizariam as matrículas líquidas — 

ou seja, sem distorção entre idade e série — era de 10.444.705 pessoas em 2012, ainda segundo 

o INEP (BRASIL, 2014b), mas sabe-se que os fatores evasão e retenção prolongam a 

permanência dos jovens na etapa final da Educação Básica. 

  O INEP (BRASIL, 2014b) informa ainda que houve uma queda de 0,8% nas matrículas 

do Ensino Médio entre 2007 e 2013. Sugere que a educação profissional pode ser uma 

alternativa para o incremento de matrículas no nível médio e, ao mesmo tempo, para a 

promoção do desenvolvimento: 

 

Estratégias como a ampliação da educação profissional integrada ao ensino médio — 

com a apropriada flexibilização e diversificação curricular, considerando as aptidões 

e expectativas de formação profissional e educacional dos estudantes e em sincronia 

com os arranjos produtivos locais — podem tornar o ensino médio mais atrativo, 

permitindo que o aluno vislumbre nessa etapa não apenas o caminho para a educação 

superior, mas também uma possibilidade concreta de qualificação para o trabalho. (p. 

21) 
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   A noção de desenvolvimento é atravessada, portanto, pela de formação profissional, 

embora não se limite nisso, porque outros moduladores interferem em grande medida, como a 

construção da autonomia, a percepção de direitos, as manifestações culturais, a saúde, 

segurança, alimentação, transporte e outros. Entretanto, a educação é um fator tão determinante 

para o desenvolvimento que figura como um dos três indicadores de avaliação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), junto a saúde e renda. A medida do IDH é feita no mundo 

todo. Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2016a), o 

Brasil ocupava em 2014 a 75ª posição no ranking do IDH do mundo todo, com 0,755 pontos, 

ficando abaixo de países da América Latina, como Uruguai (52º, com 0,793 pontos) e Argentina 

(40ª, com 0,836 pontos). Sua classificação, ainda assim, como País de “alto desenvolvimento 

humano” dentro do ranking, não esconde as sérias problemáticas existentes nos três âmbitos 

avaliados para compor o IDH. 

 Um outro índice que vem sendo apurado, sobre a educação, é o do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), desenvolvido e coordenado pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). É uma avaliação de jovens de 15 

anos de idade, cuja faixa etária é pressuposta como de conclusão da etapa final de educação 

básica nas sociedades consideradas modernas, ou dentre os países que participam do programa. 

Envolve as áreas de Matemática, Leitura e Ciências. No Brasil, o processo é conduzido pelo 

INEP.  A OCDE (2016) informa que em 2012 o Brasil atingiu 391 pontos em Matemática, 410 

em Leitura e 405 em Ciências. A média registrada dentre os países foi de 494, 496 e 501 pontos, 

respectivamente, nestas três áreas. Informa também que houve uma melhora dos resultados do 

Brasil, que eram de 356 pontos em Matemática (2003), 396 em Leitura (2000) e 390 em 

Ciências (2006). Entretanto, em 2012 o Brasil ficou na 58ª posição entre os 65 países 

participantes, atrás de Albânia, Cosa Rica, Uruguai, Montenegro, México, Malásia e Chile, por 

exemplo. Os melhores resultados são da China, Coreia e Japão, seguidos por países pequenos 

europeus, como Listenstaine, Suíça e Países Baixos, além de grandes potências econômicas, 

como Alemanha e Canadá. 

  A qualidade da educação é um fator preponderante para a promoção do 

desenvolvimento, porque os cidadãos, quando bem formados, são melhor preparados para gerar 

transformações no meio em que vivem. Resultados como o do PISA, por si só, não são 

suficientes para análise da eficácia das escolas, porque nenhum tipo de avaliação é 

perfeitamente seguro e suficiente para retratar o que de fato se tem alcançado; porém, quando 

correlacionado a outros, passa a compor um conjunto de indicadores que permitem inferir sobre 

as condições presentes.  
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  No Brasil, aplicam-se também outras avaliações, como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). O ENEM contempla as grandes áreas de Linguagens, Códigos e Suas 

Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira — Inglês ou 

Espanhol —, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação), Ciências 

Humanas e Suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências da 

Natureza e Suas Tecnologias (Química, Física e Biologia), e Matemática e Suas Tecnologias 

(Matemática), conforme consta no Edital 10/2016, do Ministério da Educação (BRASIL, 

2016b). A cargo também do INEP, o ENEM tem por fim avaliar os conhecimentos relativos ao 

Ensino Médio. Aqueles com idade igual ou superior a 18 anos poderão usar os resultados para 

pleitear vagas no ensino superior de instituições que usem os resultados do ENEM como 

seletiva parcial ou total na composição de suas turmas, bem como para requerer certificação de 

competências no Ensino Médio (mesmo que não o tenham concluído) nas instituições 

credenciadas; aqueles com idade inferior a 18 anos no dia da realização do Exame e que não 

concluirão o Ensino Médio no ano de aplicação do ENEM não poderão usar os resultados para 

certificação e/ou ingresso na Educação Superior, conforme consta no item 1 e seus 

desdobramentos, do respectivo Edital, embora tenham ocorrido ganhos de causa para os de 

menor idade, conforme explana o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (2013). 

 Outro referencial, em termos de abrangência, é o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), também a cargo do INEP. É composto, segundo o mesmo Instituto 

(BRASIL, 2016c), pelas seguintes avaliações: 

a) Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), amostral e bianual, envolvendo 

alunos das redes públicas e particulares, das zonas urbana e rural, matriculados no 

5º e no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. É conhecida 

também pelo nome do sistema do qual faz parte (SAEB) e tem foco na gestão dos 

sistemas educacionais, com aplicação de testes e questionários. 

b) Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), censitária, bianual, 

envolvendo os alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental apenas, restritos às 

escolas públicas. É também conhecida por Prova Brasil e tem foco nas unidades 

escolares. 

c) Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), também censitária, anual, envolvendo 

apenas os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas, com o 

objetivo de avaliar a alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, a 

alfabetização em Matemática e as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização. 



60 

 

  Os resultados da ANEB (ou SAEB) e da Anresc (ou Prova Brasil), combinados com o 

censo escolar, que identifica o fluxo escolar dos alunos entre as séries, gera o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme explana o Ministério da Educação 

(MEC) (BRASIL, 2008). Estas avaliações subsidiam o Plano Decenal de Educação (PDE).  

 Existe ainda a Provinha Brasil, que avalia alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na 

área de leitura apenas, mas se constitui em avaliação interna das escolas e não faz parte da 

aferição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 O IDEB, criado e aferido pelo INEP, procura identificar os índices de eficácia das 

escolas no desenvolvimento da Educação Básica, no nível do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. Tanto o ENEM quanto as avaliações do SAEB aplicam escalas de pontuação. No IDEB, 

os resultados se combinam para produzir as referências por fase de formação (anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio), dependências administrativas (municipal, 

estadual, privada, pública) e ano civil. Em 2013, segundo o INEP (BRASIL, 2016d), o IDEB 

foi de 5.2 pontos em média nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 4.2 nos anos finais do 

Ensino Fundamental e 3.7 no Ensino Médio. A meta é que chegue a 6.0, 5,5 e 5,2, 

respectivamente, em 2021. Apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental a meta foi atingida 

em 2013, a qual era de 4.9 pontos.  

  O artigo 11 da lei 13.005 (BRASIL, 2014c), que estabelece o novo Plano Decenal de 

Educação para o decênio 2014‒2024, ratifica a importância do SAEB no Brasil: “O Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica [...] constituirá fonte de informação para a avaliação 

da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de 

ensino”. Além da obtenção de indicadores de rendimento escolar, o sistema deve também 

levantar, conforme o inciso II do § 1º do mesmo artigo, 

 

indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do 

alunado e do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre dimensão do 

corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os 

recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes. 

 

  O uso de indicadores é importante para a identificação de perfis, análises comparativas 

com parâmetros lógicos de expectativas de desenvolvimento, cruzamento de informações, 

descrição de contextos e cenários, e, dentre outras aplicações, para o planejamento de gestão, 

com definição de objetivos, metas, estratégias e ações pontuais. Os resultados relativos ao IDH, 

PISA, ENEM e IDEB, dentre outros, são balizadores e justificam a criação, extinção ou 
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alteração de políticas públicas de educação, embora requeiram outras medidas de análise para 

o melhor planejamento governamental.  

  A expectativa de desenvolvimento local, que impulsiona os países, é atravessada por 

questões para além das econômicas. Segundo o PNUD (2016b), o desenvolvimento humano é 

algo muito mais complexo. O conceito “[...] também parte do pressuposto de que para aferir o 

avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico 

e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da 

vida humana”. De acordo com o relatório do PNUD (2014), a perspectiva de desenvolvimento 

humano compreende, além de oportunidades, os fatores de risco e a resiliência, por exemplo. 

Indica que  

 

as populações com um desenvolvimento humano mais elevado, nomeadamente com 

boa saúde e educação, são mais resilientes do que as que sofrem de subnutrição, que 

não têm estudos e que, por conseguinte, estão em pior posição para mudar de atividade 

ou localização em reação a choques adversos. (p. 17) 

 

  Entende-se assim que não existe desenvolvimento satisfatório, principalmente 

desenvolvimento humano, se o fator educação é negligenciado. Não faltam previsões legais e 

políticas dando conta desse princípio. A relação entre educação e trabalho é uma das mais 

importantes inter-relações ideológicas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9.394 (BRASIL, 1996a), no artigo 2º, estabelece que “[...] a educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A educação também ocorre em outros âmbitos e 

circunstâncias além das instituições de ensino, conforme indica o artigo 1º da mesma Lei, mas 

é a educação escolar que mais requer investimentos, atenção e cuidado para a promoção do 

desenvolvimento local e de um País, devido mesmo a sua relação com o trabalho e à 

necessidade de preparação dos sujeitos para a cidadania. Educação e qualidade de vida são 

fatores indissociáveis na expectativa de desenvolvimento, e são atravessados por questões como 

cultura, meio ambiente, relações sociais e economia. Enquanto a renda dá subsistência, o 

desenvolvimento humano prepara o sujeito para as complexidades do seu tempo. Assim, 

educação, saúde e renda são os principais moduladores para o desenvolvimento geral ou local. 

  As expectativas de eficiência e eficácia da educação para o desenvolvimento estão 

contidas no Plano Decenal de Educação, nos termos da Lei 13.005 (BRASIL, 2014c). A meta 

1 consiste em universalizar a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de 
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idade e atender a pelo menos 50% das crianças de até 3 anos nas creches; a meta 2 prevê 

universalizar o atendimento no Ensino Fundamental para pessoas de 6 a 14 anos, com taxa de 

conclusão de pelo menos 95%; a meta 3 prevê universalização de atendimento também no 

Ensino Médio, quanto à população de 15 a 17 anos, com taxa líquida de matrículas (ou seja, 

sem distorção entre idade e série) de 85%; a meta 4 prevê a universalização do atendimento a 

pessoas com necessidades específicas, de 4 a 17 anos, “preferencialmente” na rede regular de 

ensino. De acordo com o Observatório do PNE (2016), o atendimento no Ensino Fundamental, 

em 2014, era de 97,5% da demanda, com taxa de conclusão de 73,7%; no Ensino Médio, a taxa 

líquida de matrículas era de 61,4% no mesmo ano. 

 O desenvolvimento pela educação não se restringe aos resultados alcançados pelos 

alunos e escolas; envolve fatores que interferem positiva ou negativamente nestes resultados. 

Podem ser citadas a infraestrutura escolar e a qualificação de profissionais, além de questões 

de gestão, políticas públicas, orçamento e outras. O Plano Decenal de Educação (BRASIL, 

2014b) lançou, dentre suas 20 metas, 6 diretamente relacionadas ao preparo dos profissionais 

docentes em sua função, conforme o quadro 1.  

 

Quadro 1 — Metas do PNE 2014‒2024 relativas ao preparo dos profissionais docentes  

Meta Descrição da meta Situação em 2014 
Previsão para 

2024 

13 - 

Titulação de 

professores 

da educação 

superior 

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar 

a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75% (setenta e 

cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% 

(trinta e cinco por cento) doutores. 

74,3% de mestres e 

doutores; 35,1% de 

doutores 

75% de mestres 

e doutores; 35% 

de doutores 

14 - Pós-

graduação 

Elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 

25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

50.229 mestres e 

16.745 doutores, ao 

ano 

60.000 mestres 

e 25.000 

doutores, ao ano 

15 - 

Formação de 

professores 

Garantir, em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 

deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação [...], assegurando que 

todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam. 

76,2% dos 

professores da 

Educação Básica com 

nível superior; 49,1% 

dos professores dos 

anos finais do Ensino 

Fundamental com 

curso superior na área 

em que atuam 

100% dos 

professores da 

Educação 

Básica com 

nível superior 

na área em que 

atuam  

16 – 

Formação 

continuada e 

pós-

graduação  

Formar, em nível de pós-graduação, 50% 

(cinquenta por cento) dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino 

31,4% dos 

professores da 

Educação Básica com 

pós-graduação 

50% dos 

professores da 

Educação 

Básica com pós-

graduação 
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Continuação do quadro 1 

Meta Descrição da meta Situação em 2014 
Previsão para 

2024 

17 - 

Valorização 

do professor 

Valorizar os (as) profissionais do magistério das 

redes públicas de educação básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PNE. 

54,5% dos 

professores com 

salários equivalentes 

100% dos 

professores com 

salários 

equivalentes 

(em 2020) 

18 - Plano 

de carreira 

docente 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência 

de planos de Carreira para os (as) profissionais da 

educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos 

(as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos 

do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Sem indicadores 

apontados no 

Observatório do 

PNE. 

100% dos 

sistemas de 

ensino com 

planos de 

carreira para os 

professores 

 Fonte: Lei 13.005 (BRASIL, 2014c) e Observatório do PNE (2016) 

  

  Entre as metas 13 e 14 existe uma disparidade de proporção, já que a 13 já se encontrava 

praticamente alcançada em 2014 e a seguinte prevê o aumento e manutenção do volume de 

mestres e doutores titulados a cada ano. Em 2008, segundo dados do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE) (2010), havia, no estrato da população a partir de 25 anos de idade, apenas 

608.023 mestres e doutores para um total de 109.466.891 pessoas, ficando-se, portanto, com a 

taxa de 0,55% de titulados em stricto sensu, dentro do contingente populacional. Outro 

problema é a distribuição desigual de mestres e doutores entre os estados brasileiros. Os dados 

do CGEE indicam que, no mesmo ano de 2008, São Paulo concentrava 29,70% de mestres e 

doutores, enquanto Rondônia, por exemplo, apenas 0,24% (o 3º pior resultado entre as 

Unidades da Federação).  

  Para além dessa observação quantitativa, há que se destacar a ênfase na melhoria da 

qualidade da educação, e não somente no aumento de titulados. É o que prevê a meta 13. Espera-

se que a formação em Mestrado e Doutorado, bem como na graduação (meta 15), pós-graduação 

lato sensu e cursos de formação continuada (meta 16), melhore os índices de eficiência e 

eficácia da educação, valorize a carreira e aumente os rendimentos salariais dos profissionais 

docentes, bem como, por extensão, dos demais servidores da educação. Devem ser incluídos 

ainda os benefícios de fixação dos profissionais nas regiões, a melhoria das pesquisas, as 

práticas inovativas e outros, expressos ou não no PNE. 

  A meta 17, que prevê a equiparação do salário de profissionais docentes com o de outros 

profissionais de mesmo nível de formação, enseja atenção às condições de carreira, por se tratar 

de uma questão de autossuficiência no trabalho. O Observatório do PNE (2016) destaca que 
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professores devem ser tratados e valorizados como profissionais e não como 

abnegados que trabalham apenas por vocação. A diferença salarial entre professores 

e demais profissionais com mesmo nível de instrução é inaceitável. Enquanto salário 

e carreira não forem atraentes, o número de jovens dispostos a seguir a carreira do 

magistério continuará sendo baixo. Elevar os salários do magistério é opção mais 

política do que técnica. Implica em mudar prioridades e passar a enxergar a Educação 

como a principal fonte sustentável de desenvolvimento econômico e social de um país. 

 

  Observa-se novamente a relação entre educação e desenvolvimento econômico, social 

e cultural. A percepção desta interdependência é reconhecida, portanto, nas políticas públicas. 

O que se precisa destacar a partir de então é a efetividade das medidas de intervenção para a 

melhoria das condições no âmbito educacional. A criação de planos de carreira para todos os 

profissionais da Educação Básica e Superior em todos os sistemas de ensino públicos, conforme 

a obrigação constitucional do artigo 206, inciso VIII (BRASIL, 1988), é uma necessidade 

reconhecida na meta 18 do PNE (BRASIL, 2014c) e que já vem se consolidando, como na Lei 

12.772 (BRASIL, 2012c), que trata da Carreira do Magistério Superior e do Plano de Carreira 

e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, dentre outras disposições. 

Entretanto, estados e municípios também precisam implementar a meta, mas, segundo o 

Observatório do PNE (2016), ainda não há indicador sobre a sua aplicação neste âmbito global. 

  Questões de carreira e valorização profissional se entrelaçam com outras, estruturais, 

ideológicas, políticas, filosóficas, culturais. A preocupação com o desenvolvimento a partir do 

viés educação é comum em todo o mundo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

globais, elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU) (2016a), em 2015, incluem 

como quarto objetivo “[...] assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. A relação com o desenvolvimento 

está no desdobramento contido na meta 4.7 deste objetivo: 

 

até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 

meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 

direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-

violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável. 

 

  Observa-se, portanto, que a questão do desenvolvimento, ao se relacionar com a 

educação, implica, sobre o meio ambiente, relacionamentos, atitudes e cultura, com vistas à 

sustentabilidade, já que os atuais modelos, no mundo todo, têm provocado catástrofes e 

desordens ou baixas expectativas de manutenção de recursos e de garantia de qualidade de vida 

em todos os sentidos (incluindo-se saúde, segurança, alimentos e outros referenciais). 
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  O desdobramento, pela meta 4.4 do mesmo objetivo, também está focado na qualidade 

da educação a ser oferecida, ao prever que é preciso, “[...] até 2030, aumentar substancialmente 

o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 

técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. É realçada 

então a necessidade de formação para a autonomia, envolvendo capacidades de transformação 

pessoal e social, conforme se observa transversalizado em todos os desdobramentos do 

objetivo, que inclui ainda a igualdade de gênero e as oportunidades para pessoas marginalizadas 

(conforme origem, idade e necessidades específicas). Para tanto, o objetivo prevê também, nos 

subdesdobramentos a, b e c, a melhoria de infraestruturas nas escolas, disponibilização de maior 

volume de bolsas para o ensino superior e maior capacitação especializada de professores. 

   A implicação da educação no desenvolvimento é debatida pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (2016a) na perspectiva do bem comum. 

Segundo ela, é preciso superar concepções que não se sustentam mais diante dos desafios da 

contemporaneidade e previsão de futuro: 

 

Há muito tempo já entendíamos que assegurar o crescimento é o propósito do 

desenvolvimento, com base na premissa de que o crescimento econômico gera efeitos 

positivos que eventualmente garantem maior bem-estar para todos. Entretanto, 

padrões insustentáveis de produção e consumo apontam para contradições 

fundamentais em um modelo dominante de desenvolvimento centrado no crescimento 

econômico. (p. 25) 

 

   A defesa por uma educação humanista e focada na diversidade de fatores que interferem 

no desenvolvimento é o escopo da Unesco (2016a) nesta abordagem. Segundo ela (p. 49), “[...] 

com frequência, a educação reproduz ou até exacerba desigualdades, mas também pode servir 

para equilibrá-las. Processos educacionais inclusivos são essenciais para o desenvolvimento 

equitativo e isso parece ser verdadeiro em diversos níveis da oferta educacional”. A educação 

para o desenvolvimento sustentável, então, perpassa toda a trajetória de formação escolar; não 

se concentra apenas nos níveis superiores ou de especialização profissional, como se poderia 

supor. De acordo com a Unesco (2016a), “[...] resultados de pesquisas demonstram que 

intervenções precoces para crianças pequenas são essenciais não apenas para seu próprio bem-

estar, também apresentam efeitos sustentáveis em longo prazo sobre o desenvolvimento de 

capital humano, a coesão social e o sucesso econômico”. Assim, além dos investimentos em 

nível médio e superior, comumente aplicados para o desenvolvimento de pesquisa e inovação 

sobre as demandas sociais ou do setor produtivo, é preciso investir em preparação prévia 
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também, capaz de oferecer bases de formação para que se consolidem resultados a serem 

aprimorados e aprofundados verticalmente na carreira estudantil. 

  Na educação superior, uma das críticas que prospera, conduzida também pela Unesco 

(2016a), é a desigualdade de acesso entre grupos de baixa e alta renda. Ela assinala como “[...] 

importante notar que a maior parte do crescimento na educação superior foi e continua a ser no 

setor privado. Em todo o mundo, a proporção cada vez maior de instituições privadas e a 

tendência para a privatização do setor público têm implicações para o acesso e a equidade” (p. 

50). Alerta-se, portanto, para a garantia também da educação superior pública. O Brasil tem 

adotado medidas para mitigar desigualdades de acesso na educação profissional técnica de nível 

médio e educação superior por meio da política de cotas instituída na Lei 12.711 (BRASIL, 

2012d), mas há ainda questões problemáticas a respeito das condições de permanência e da 

qualidade do ensino, que abrem outros leques de discussão para além deste escopo. Voltando-

se para o desenvolvimento, esta abordagem da Unesco (2016a) e da ONU (2016a) é importante 

para pontuar a necessidade de desenvolver educação para o desenvolvimento sustentável com 

foco no atendimento às necessidades de preparo individual e de interferência positiva sobre as 

questões tanto econômicas quanto ambientais, sociais e culturais. 

  Observa-se uma transformação do panorama educacional. A Unesco (2016a) pontua que 

estão se formando redes de espaços de aprendizagem, formal, não formal e informal. Espaços 

emergentes estão surgindo, como as redes sociais e os cursos online abertos e massivos 

(Massive Open On-Line Courses — MOOCs), geridos por um consórcio de universidades; são 

uma realidade as aprendizagens móveis, com uso de recursos que permitem os estudos em 

qualquer lugar, tornando a formação onipresente; os modelos de universidade (e outras 

instituições de formação profissional, acrescente-se) estão sendo desafiados em sua missão de 

formar profissionais e prepará-los para e pela pesquisa. A educação a distância vem sendo 

institucionalizada para dar conta de demandas e desafios destes novos tempos, em que a 

mobilidade e flexibilidade superam os modelos tradicionais fechados de formação em bancos 

de sala de aula.  

  Nesse processo, todavia, a Unesco (2016a) alerta que alguns princípios devem ser 

mantidos, como a importância da função dos professores e demais educadores no processo de 

desenvolvimento, em vista de sua responsabilidade na preparação de indivíduos. Alerta também 

que tem ocorrido tendência a um processo de “desprofissionalização” de professores:  

 

Essas tendências incluem o influxo de professores mal qualificados, em parte em 

resposta à falta de professores, mas também por razões financeiras; a precarização de 

professores por meio de contratos de ensino, particularmente na educação superior, 
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nível em que aumenta a dependência de auxiliares para satisfazer a carga de trabalho 

de ensino; a redução da autonomia de professores; a erosão da qualidade do 

magistério, em resultado de testes padronizados e de avaliações de professores 

influenciadas por grandes interesses; a invasão de técnicas de gestão privada no 

interior de instituições educacionais; e, em muitos países, a lacuna entre a 

remuneração de professores e de profissionais em outros setores. (p. 58) 

 

  A expectativa de desenvolvimento econômico, social, cultural, está atrelada à 

expectativa de desenvolvimento da educação. A Unesco (2016a, p. 90) conclui que a educação, 

para ser um bem comum, precisa superar a lacuna entre educação formal e emprego: 

“reconhecer e validar a aprendizagem em um mundo de crescente mobilidade, entre fronteiras, 

ocupações profissionais e espaços de aprendizagem”; e educar para a cidadania. A educação 

para o desenvolvimento sustentável, partindo-se principalmente da meta 4.7 da campanha 

Educação 2030, apresentada pela ONU (2016b), será desenvolvida com as estratégias de 

valorização e formação de professores e a problematização de temas como “[...] direitos 

humanos, igualdade de gênero, saúde, educação abrangente em sexualidade, mudança 

climática, modos de vida sustentáveis e cidadania responsável e engajada” (p. 22). Outras 

questões, como o papel da cultura, a criação de melhores sistemas de avaliação, a abordagem 

interdisciplinar e a promoção da paz são alguns dos vieses para o alcance do modelo de 

educação para o desenvolvimento expressos pela Unesco (2016b). Em suma, trata-se de 

conduzir uma educação para e pela complexidade, com o uso de recursos diversos, valorização 

de espaços múltiplos e investimento em políticas públicas constantemente atualizadas e 

transformadas, com foco no bem comum duradouro. 

 

2.4.1 Desenvolvimento e educação profissional 

 

  A meta 4.b dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pelos 

representantes da ONU (2016a), ao prever a expansão de bolsas de estudo para educação 

superior e programas de formação profissional, especialmente em países de menor 

desenvolvimento, reforça a diretriz de desenvolvimento por meio da educação. Espera-se, por 

exemplo, aumentar a condição de estudos de jovens e adultos, aumentar o conhecimento e 

produzir e transferir tecnologias em contextos locais, com internacionalização de experiências 

e resultados. Este é um exemplo de consideração da educação profissional como instrumento 

de transformação social por meio de políticas públicas. 

  O trabalho é um instrumento para a equidade social e, por isso mesmo, para o 

desenvolvimento sustentável. Marope, Chakroun e Holmes (2015) mostram que, especialmente 
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nos países menos desenvolvidos, a quantidade de crianças e jovens é bem maior do que nos 

mais desenvolvidos, bem como que o desemprego é um dos grandes problemas das sociedades 

entre esta população de menor idade e em condições de trabalho. Nesse contexto, a educação 

profissional procura associar a formação para a cidadania ou para a vida com a educação para 

o trabalho.  

  A educação profissional envolve cursos de formação inicial e continuada para 

qualificação profissional (em qualquer nível de formação), a formação profissional técnica de 

nível médio e a formação profissional tecnológica (de graduação e pós-graduação), conforme 

se observa na atual LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, estabelecidas na Resolução 6/2012 do Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2012a). Nestas diretrizes, o trabalho é tomado como princípio educativo 

(artigo 6º, inciso IIII), e o estágio, como “ato educativo da instituição educacional”, em 

“situação real de trabalho” (artigo 20, inciso IV). Esta relação entre educação e trabalho não 

deve, entretanto, conforme alertam vários autores, a exemplo de Pacheco (2012), reduzir a 

educação à formação para o trabalho; a formação para o trabalho é constitutiva de um processo 

complexo voltado para o desenvolvimento humano, ao qual se liga o desenvolvimento 

econômico. 

   O Terceiro Congresso Internacional sobre Educação e Formação Técnica e Profissional 

(Technical and Vocational Educational Training — TVET), ocorrido em Xangai (China) em 

2012, enunciou a educação profissional com o seguinte princípio, conforme os levantamentos 

de Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 15): 

 

O Congresso deixou claro que as demandas externas dos sistemas de TVET vão muito 

além do tradicional apelo para contribuição com crescimento econômico, emprego e 

competitividade. Atualmente, a TVET é considerada um veículo crucial para a 

equidade e a inclusão social, bem como para a sustentabilidade do desenvolvimento. 

Muitos ministérios governamentais, o setor privado e outras partes interessadas — 

incluindo comunidades, famílias e indivíduos — têm interesse que os sistemas de 

TVET respondam a essas demandas abrangentes e inter-relacionadas. 

 

  O assinalamento da educação profissional como meio de transformação social e de 

sustentabilidade do desenvolvimento é uma concepção de escala mundial, aplicada a todos os 

países. Quando ela se limita ao fator econômico, pode levar à degradação humana, ao flagelo 

das sociedades e, por consequência, à falência da própria economia. De acordo com Marope, 

Chakroun e Holmes (2015), a TVET, ou educação profissional simplesmente, aqui, é 

considerada uma “[...] fonte de habilidades, conhecimentos e tecnologias necessários para 

fomentar a produtividade nas sociedades baseadas em conhecimento e nas sociedades de 
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transição do século XXI” (p. 20). Outros benefícios citados por estes mesmos autores são a 

capacidade de as pessoas com habilidades de alto nível gerarem emprego para aqueles com 

menos habilidades; a difusão tecnológica e a consequente oferta e demanda de habilidades; a 

agregação de alto valor à produtividade em função destas habilidades; “o crescimento rápido, 

consistente e compartilhado; a competitividade global; e, potencialmente, a paz e a estabilidade 

em âmbito mundial por meio de um equilíbrio maior na balança de poder econômico” (p. 20). 

Com os investimentos na educação profissional, são criados novos negócios, novos empregos 

ou novas oportunidades de trabalho. 

 Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 25) acrescentam que, “[...] entre 1995 e 2003, o 

maior aumento percentual (64%) na empregabilidade foi registrado para os mais qualificados”. 

Entretanto, alertam que permanece baixa a taxa de jovens inscritos na educação profissional de 

nível médio (ou secundária): 11% desde 1999, segundo dados da Unesco (2012), citada pelos 

mesmos autores. Marope, Chakroun e Holmes (2015) defendem, em síntese, sob a perspectiva 

de “três lentes”, que para transformar a educação profissional ela precisa garantir 1) crescimento 

econômico (produtividade, empregabilidade, empregos, novas formas de trabalho), 2) equidade 

social (redistribuição, inclusão) e 3) sustentabilidade (economias mais verdes, direitos 

intergeracionais, cidadania global). A visão econômica e material do desenvolvimento é 

desafiada, de acordo com eles, por uma visão holística e humanitária, segundo a qual o 

desenvolvimento é este processo plural, complexo, que envolve várias dimensões da existência 

humana. Para a Unesco (2016a, p. 61), o currículo humanista deve ser “[...] baseado em uma 

educação intercultural, que leva em consideração a pluralidade da sociedade e, ao mesmo 

tempo, assegura o equilíbrio entre pluralismo e valores universais”. Acrescenta que “[...] tanto 

políticas quanto conteúdos curriculares devem ser orientados pelos princípios de justiça social 

e econômica, igualdade e gestão ambiental responsável, que constituem os pilares do 

desenvolvimento sustentável” (p. 61). 

  Um currículo que seja capaz de dar conta das demandas atuais deve focar-se nas 

expectativas dos seus primeiros beneficiários — os estudantes e os empregadores — para a 

geração de novos negócios e atendimento às condições dos postos de trabalho. Por extensão, 

este currículo promoveria o engrandecimento pessoal a partir do crescimento profissional. Para 

identificar e compreender a demanda, é preciso fazer mais e melhores pesquisas, que sejam 

capazes de revelar os requisitos de atendimento, para então reformular os perfis de formação 

profissional conforme as necessidades de fato.  

  A politecnia é um dos princípios utilizados nas discussões a respeito. A “educação 

politécnica” é entendida, no conceito de Ciavatta (2014, p. 190-191), como “[...] educação 
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omnilateral ou formação em todos os aspectos da vida humana — física, intelectual, estética, 

moral e para o trabalho, integrando a formação geral e a educação profissional”. Ainda assim, 

segundo Nosella (2007, p. 150), “[...] é uma expressão que não traduz semanticamente as 

necessidades de educação da sociedade atual”, na expectativa que o autor coloca como sendo 

de uma educação socialista e marxista.  

  Conforme se observa na obra organizada por Pacheco (2012), para embasamento das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(BRASIL, 2012a), a politecnia é um termo cujo conceito caracteriza a integração de vários 

campos do conhecimento na mesma formação, como “cultura técnica” e “cultura geral”, ou 

seja, a formação geral para a cidadania e a formação profissional específica para o mundo do 

trabalho, conforme as heranças históricas e científicas existentes. Pacheco (2012, p. 27) diz que 

esta é uma perspectiva que, “[...] ao adotar a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho como 

eixos estruturantes, contempla as bases em que se pode desenvolver uma educação tecnológica 

ou politécnica e, ao mesmo tempo, uma formação profissional stricto sensu exigida pela dura 

realidade socioeconômica do país”. Embora a discussão sobre politecnia seja mais frequente no 

âmbito da formação técnica de nível médio, ela se aplica a outros níveis, inclusive da formação 

inicial e continuada, porque se trata de uma noção de conhecimento múltiplo, conforme a 

diversidade da vida e a dinâmica do mundo globalizado. 

  A LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996a) prevê no artigo 39, § 1º, a organização da educação 

profissional por eixos tecnológicos, conforme já se observa no Guia Pronatec de Cursos FIC 

(BRASIL, 2013c), no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016e) e no Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2016f). Prevê também itinerários 

formativos adequados a cada eixo. Legislações específicas, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos Técnicos de Nível Médio (BRASIL, 2012a), indicam etapas de 

terminalidade para melhor aproveitamento dos estudos dentro de um curso, especializações de 

curta ou longa duração e, dentre outros, programas específicos de atendimento às características 

das demandas. 

  Na relação com o desenvolvimento, a educação vem se moldando por bases teóricas que 

sustentam a concepção de que ela precisa se adequar à realidade local, às necessidades dos 

beneficiários e aos princípios globais de sustentabilidade, seja dela mesma enquanto serviço 

público de primeira grandeza, seja por meio dela como instrumento para a garantia da equidade 

social. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Quanto aos objetivos e segundo os conceitos de Gil (2002, p. 42), a pesquisa pode ser 

considerada primeiramente como explicativa: “Essas pesquisas têm como preocupação central 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse 

é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, 

o porquê das coisas”. Houve a identificação de arranjos, demandas, gestão de políticas públicas 

e efeitos destas políticas ou sua ausência no cenário regional. Em vista da necessidade de 

levantar informações e descrever aspectos dos objetos da pesquisa (arranjos locais, políticas 

públicas e modelo de gestão), ela pode ser classificada também como exploratória e descritiva: 

explorou o contexto em que se insere o IFRO e descreveu as suas condições de atuação no 

cenário, notadamente quanto à aplicação de políticas públicas; em um outro momento, analisou 

o Modelo de Gestão utilizado para a apresentação de propostas de modelagem. 

  A pesquisa é também quali-quantitativa nas seguintes abordagens: a) no levantamento 

de indicadores socioeconômicos do Estado; b) nos cálculos do quociente locacional e do índice 

de especialização para identificação de arranjos produtivos locais; c) nos levantamentos sobre 

as condições de produção da indústria e agropecuária rondonienses; d) na análise da 

produtividade dos principais produtos dos APLs localizados em Rondônia; e) na discussão 

sobre os índices de eficiência e eficácia da Rede Federal de Educação Profissional; e f) pela 

aplicação de questionários sobre as dificuldades e desafios enfrentados na gestão do ensino, 

pesquisa e extensão no IFRO e em outro IF, de forma comparativa. 

  A pesquisa quantitativa avançou principalmente no levantamento de opinião e de 

indicadores do setor produtivo e universo trabalhista, integrando-se à pesquisa qualitativa para 

subsidiá-la. Esta combinatória é prevista por Lakatos e Marconi (1992), que atestam: “[...] ao 

lado do método de procedimento estatístico, utiliza-se outro ou outros, que devem ser 

assinalados”. A integração não consiste numa opção, mas, muitas vezes, em uma necessidade, 

tal como se deu nestes estudos, onde as descrições e análises em grande parte dependem de 

indicadores de volume, porcentagem e frequência. Estes indicadores foram sistematizados em 

uma grande quantidade de quadros, tabelas e gráficos, distribuídos ao longo da tese. 

  Quanto aos procedimentos, a pesquisa também tem classificação mista, considerando-

se os conceitos de Gil (2002): é documental no mapeamento de APLs e estudo de índices de 

eficiência e eficácia na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; levantamento, 

na obtenção de indicadores das condições de produção nos setores da indústria e agropecuária 

de Rondônia e das condições de trabalho nos Câmpus do IFRO e de um IF de Comparação; e 
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estudo de caso, ao se concentrar sobre a gestão das políticas públicas de uma determinada 

Instituição no contexto local: o IFRO. De acordo com Gil (2002), a pesquisa documental lança 

mão de documentos como relatórios e planilhas; o levantamento caracteriza-se pela 

interrogação das pessoas; e o estudo de caso tem por fim um estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos de referência. Incluem-se no estudo documental as legislações, 

normativas, notas técnicas, peças processuais, projetos, programas, mapas e outros, largamente 

utilizados aqui. Pelo fato de a pesquisa tratar de políticas públicas de desenvolvimento, é grande 

a quantidade de legislações citadas. 

  O “método” de abordagem predominante foi o indutivo, na medida em que se partiu das 

condições estabelecidas para então fazer uma proposição de ações de modelagem e 

remodelagem de gestão. No entanto, a dedução perpassa a pesquisa: na análise dos dados de 

empregabilidade e de produção do Estado, no levantamento das condições de produção do 

campo e da indústria, no levantamento das condições de trabalho nos Câmpus do IFRO e de 

um IF de Comparação; no estudo dos indicadores do perfil de Rondônia e dos indicadores de 

eficiência e eficácia da Rede Federal de Educação; e principalmente no mapeamento de APLs 

do Estado. 

  A pesquisa se organiza em duas dimensões. Primeira: do mapeamento de APLs, 

envolvendo os conceitos de desenvolvimento; o perfil social, econômico, político e ambiental 

de Rondônia; o respectivo mapeamento; e a análise dos indicadores e das condições de 

produção e produtividade do Estado. Segunda dimensão: da modelagem de gestão, envolvendo 

o perfil do IFRO e uma base comparativa de outro IF; as condições de trabalho dos Câmpus 

destes dois IFs; e a proposição de ações para a modelagem de gestão do IFRO, com 

possibilidade de aplicação de resultados em toda a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

 

3.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

  Na primeira dimensão, a pesquisa abrange os APLs de Rondônia distribuídos nos 52 

municípios do Estado, conforme a organização política estabelecida em 2 mesorregiões 

(Madeira-Guaporé e Leste Rondoniense) e 8 microrregiões (polos de Porto Velho, Guajará-

Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste); na 

segunda dimensão, a pesquisa envolve os 9 Câmpus do IFRO (100% destas unidades) e 4 

Câmpus de um IF de Comparação (19,04% das unidades). Nos dois IFs, o estudo esteve 

relacionado às condições de trabalho e expectativas de atuação nos Departamentos de Ensino, 



73 

 

de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e de Extensão, segundo os apontamentos dos 

respectivos chefes destes Departamentos. 

  Há uma especificação maior de contextos e cenários nos municípios onde o IFRO já tem 

os Câmpus consolidados: Porto Velho (Câmpus Calama e Zona Norte), Ariquemes, Jaru, Ji-

Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e Guajará-Mirim, conforme se visualiza na figura 

4. Para estes municípios, foram feitas análises amostrais dos índices de produção e 

produtividade, para identificação de lacunas tecnológicas. 

 
Figura 4 ― Localização dos Municípios onde o IFRO possui Câmpus consolidados e que são as principais 

referências dos levantamentos de dados 

 
Fonte do mapa: Guia Geográfico Rondônia (2011) 

 

  No IF de Comparação, foram escolhidos 4 Câmpus aleatoriamente, mas 

propositadamente 2 de perfil industrial e 2 de perfil agropecuário, os quais não serão 

identificados, assim como o respectivo IF, por sigilo de pesquisa. A orientação de escolha das 

unidades de pesquisa de campo deve-se ao fato de a maioria dos Câmpus do IFRO terem estes 

mesmos perfis. 
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3.2 PROCEDIMENTOS 

 

  A pesquisa possui, em suas duas dimensões de mapeamento de APLs e modelagem de 

gestão, seis abordagens básicas: estudo das teorias sobre desenvolvimento regional; análise dos 

indicadores de perfil para o desenvolvimento de Rondônia; mapeamento dos arranjos 

produtivos locais do Estado; análise dos indicadores de APLs e das condições de produção e 

produtividade dos arranjos; estudo do cenário atual das políticas públicas da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica; modelagem de gestão para a indução do 

desenvolvimento. 

 

a) Estudo das teorias sobre desenvolvimento regional 

 

  Esta primeira parte dos estudos analisa os conceitos de desenvolvimento voltados para 

a perspectiva do desenvolvimento regional, segundo suas relações com a territorialidade, 

tecnologias, sustentabilidade (ambiental, social e econômica) e educação (geral e 

profissionalizante). É de base bibliográfica e documental, por envolver principalmente a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) (BRASIL, 2005a; 2012b) e políticas 

públicas correlatas, além do Plano Decenal de Educação (BRASIL, 2014c) e respectivas 

legislações. 

 

b) Análise dos indicadores de perfil para o desenvolvimento de Rondônia  

 

  Nesta segunda fase, foram realizadas também pesquisas bibliográficas e documentais. 

De início, destacaram-se os diversos indicadores de desenvolvimento do Estado, 

demonstrando-se as lacunas para intervenção, onde se ressente a falta de tecnologia e de 

formação profissional para atendimento a demandas. Os censos do IBGE foram largamente 

utilizados (BRASIL, 2016a; 2013b). Destacam-se os aspectos geográficos, políticos, 

econômicos, sociais e ambientais do Estado. 

 

c) Levantamento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais 

 

  Esta é a terceira fase da pesquisa. O levantamento foi feito por meio dos métodos de 

identificação de APLs sistematizados por Crocco et al. (2003), envolvendo três critérios de 

análise: a especialização de setores de produção a partir do quociente locacional (QL); a 
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representação percentual de empregabilidade; e a densidade de estabelecimentos por setor. 

Dados preliminares de empregabilidade em Rondônia foram obtidos junto à Superintendência 

Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Porto Velho (BRASIL, 2014d), pelos 

demonstrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a partir dos quais se começou 

o mapeamento de APLs. Estas mesmas informações foram confrontadas com outros 

referenciais que tratam da identificação de APLs em Rondônia, com vistas a se evitarem 

imprecisões significativas sobre as distribuições dos setores produtivos no Estado e assim 

garantir maior orientação nos processos de planejamento esperados. 

  Há que se ressaltarem também as imprecisões espontâneas da RAIS, que não comporta 

a empregabilidade não registrada, e o risco de se considerar os resultados da industrialização 

como fator de prevalência, em regiões onde ela não seja o principal fator de desenvolvimento 

regional, tampouco o único. Assim, qualquer método é passível de revisão e deve se ajustar às 

características locais. Além disso, as mesmas referências indicam que os mapeamentos devem 

ser feitos combinando-se os índices de empregabilidade com a densidade de empreendimentos.  

  North (1977) considera a referência emprego (por meio de um quociente ou coeficiente 

de localização) pouco apropriada para a agricultura, por isso usa como base, por setor da 

economia, o volume físico da produção local em relação ao volume físico da produção na matriz 

nacional (coeficiente de especialização). A fórmula pode ser empregada semelhantemente, 

varia apenas o elemento de referência na estatística: emprego ou produção. A definição da 

referência depende da eficiência dos dados de campo. Assim, os resultados do QL foram 

confrontados com outros, obtidos nos censos do IBGE e apurados segundo uma nova fórmula, 

do índice de especialização (IE), criada pelo autor deste estudo. 

  Em geral, o quociente locacional (QL) corresponde à relação entre o montante de 

empregabilidade de um setor local, em estudo (na Região), com o montante de empregabilidade 

do mesmo setor em uma matriz de referência (no País). A fórmula, apresentada por Crocco et 

al. (2003, p. 10), é esta (fórmula 1): 

 
Fórmula 1 — Quociente Locacional (QL) com base em uma matriz nacional 

𝑄𝐿 =
 𝐸𝑗

𝑖 / 𝐸𝑗  

𝐸𝐵𝑅
𝑖 /𝐸𝐵𝑅 

 

𝐸𝑗
𝑖= Emprego do setor i na região j 

𝐸𝑗= Emprego total na região j 

𝐸𝐵𝑅
𝑖 = Emprego do setor i no Brasil 

𝐸𝐵𝑅= Emprego Industrial Total no Brasil 

Fonte: Crocco et al. (2003) 
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  Entretanto, uma matriz nacional não é adequada para regiões de baixa densidade de 

negócios, como acontece em Rondônia. Portanto, foi utilizada uma matriz estadual no cálculo 

do quociente locacional, especialmente porque a matriz industrial de cada Município é bastante 

rarefeita diante da nacional, e a matriz agropecuária, extremamente densa no mesmo 

comparativo. Tal adaptação é sugerida também por Costa (2010, p. 192): “De forma usual, [o 

QL] estabelece uma relação entre a participação do setor no emprego do Município e a 

participação do setor no emprego total do espaço base, em geral o estado”. Assim, usou-se a 

mesma fórmula acima para o cálculo do quociente locacional com base no emprego, 

substituindo-se a matriz nacional pela estadual a partir da RAIS, fornecida pela 

Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Rondônia (BRASIL, 

2014d).  

 Crocco et al. (2003) afirmam que onde o emprego e a presença de estabelecimentos 

industriais são menos expressivos, existe um risco de o QL magnificar resultados de um setor, 

dando a falsa impressão de uma especialidade não existente neste nível, enquanto na inversa, 

ou seja, onde há mais concentrações, a especialização pode ser ofuscada pela diversidade. 

Então, em vez de se utilizar como referência principal uma matriz nacional, considerando-se a 

dispersão rarefeita de negócios e empregados em Rondônia, foi utilizada uma matriz estadual, 

presente na fórmula 2: 

 

Fórmula 2 — Quociente Locacional (QL) adaptada para uma matriz estadual 

𝑄𝐿 =
 𝐸𝑗

𝑖 / 𝐸𝑗  

𝐸𝑅𝑂
𝑖 /𝐸𝑅𝑂 

 

𝐸𝑗
𝑖= Emprego do setor i na Microrregião j 

𝐸𝑗= Emprego total na Microrregião j 

𝐸𝑅𝑂
𝑖 = Emprego no setor i em Rondônia 

𝐸𝑅𝑂= Emprego total em Rondônia 

Fonte: Elaboração própria (2017), adaptada de Crocco et al. (2003) 

 

  Esta fórmula é bastante eficaz para a aferição do quociente locacional no campo da 

indústria e dos serviços, onde o emprego é variável única para a criação de indicadores 

ocupacionais. Entretanto, não o é para o campo da agropecuária, onde há muita mão de obra 

informal, que não é integrada ao volume de emprego. Por isso, seguiu-se a recomendação de 

North (1977) de se utilizar a variável produção neste campo. Esta variável é muito diversa, pois 

envolve unidades de medida diferenciadas entre os produtos, como quilogramas, toneladas, 
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litros, frutos e outras. Interferem também nos resultados os índices de referência, pois 

determinadas quantidades de produção de um item não podem ser tomadas como parâmetro por 

outro, como acontece entre a produção de gado (mais extensiva, geralmente) e a de peixes 

(extremamente intensiva), ou entre cana-de-açúcar (com maior volume de produção por área) 

e café (com menos volume), na medição da produtividade. 

  Assim, criou-se neste estudo uma nova fórmula, baseada no quociente locacional, que 

relaciona o volume de produção com a extensão territorial ocupada, por item de produção. 

Trata-se do Índice de Especialização (IE), cuja fórmula está expressa abaixo (fórmula 3): 

 

Fórmula 3 — Índice de Especialização (IE), aplicado ao campo da agropecuária  

IE =
𝑃𝑗

𝑖/𝑃𝑅𝑂
𝑖

𝑇𝑗/𝑇𝑅𝑂
 

𝑃𝑗
𝑖/𝑃𝑅𝑂

𝑖  = Produção da região (j) dividida pela produção do Estado, por item (i) 

𝑇𝑗/𝑇𝑅𝑂 = Território da região (em km²) dividido pelo território total do Estado  

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  Para o estudo de realidades mais localizadas, a matriz estadual (RO) foi substituída por 

matrizes locais, sejam microrregionais (MR) ou municipais (M). As fórmulas se adequam às 

relações que se pretendem estabelecer. 

 A participação relativa (PR) de setores da economia na região, a partir novamente do 

emprego, é o segundo indicador para a identificação de APLs. Por princípio geral, é apurada 

pela proporção entre o emprego por setor na região e o volume de emprego total na matriz de 

referência (microrregião, Estado ou município), percentualmente, conforme a fórmula 4: 

 

Fórmula 4 — Participação Relativa do Emprego (PRE) por setor 

 

 

𝐸𝑗
𝑖= Emprego do setor i na Região j 

𝐸𝑀= Emprego total na matriz de referência (estadual/RO, microrregional/MR ou 

municipal/M) 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  Para caracterizar um APL, o resultado da participação relativa no par setor-região deve 

ser de pelo menos 1% do emprego nacional do setor, segundo Crocco et al. (2003). Novamente 

é preciso considerar as diferenças contextuais dos resultados entre uma região e outra, pois onde 

𝑃𝑅𝐸 =  𝐸𝑗
𝑖 𝐸𝑀⁄  𝑥 100 
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a industrialização é menos intensiva existe uma tendência de inferiorização dos resultados, se 

for considerado que apenas o emprego formal é objetivo de análise e que as atividades não 

industriais devem ser desprezadas. Assim, a participação relativa do emprego (PRE) na região 

foi considerada em relação ao emprego total no Estado ou Microrregião e não no País. E, tendo 

em vista a singularidade de Rondônia e a informalidade no mercado de trabalho, a participação 

relativa do emprego (PRE), no setor primário, foi substituída pela participação relativa da 

produção (PRP), segundo a fórmula 5: 

 

Fórmula 5 — Participação Relativa da Produção (PRP) no setor primário 

 

𝑃𝑗
𝑖/𝑃𝑀 = Produção da região (j) dividida pela produção total da matriz de referência (M) 

(estadual/RO, microrregional/MR ou municipal/M), por item (i) 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

 Para fazer o controle de variáveis, existe a terceira estratégia, nesta metodologia de 

análise multivariada da representatividade quantitativa dos empreendimentos locais: a 

identificação da densidade de estabelecimentos. Crocco et al. (2003, p.  11) afirmam, com base 

em Brito e Albuquerque (2002), que só serão considerados APLs aqueles arranjos que 

apresentarem um mínimo de 10 estabelecimentos no respectivo setor e mais de 10 em atividades 

associadas. Este critério visa capturar tanto a escala da aglomeração como também a possível 

existência de cooperação dentro da aglomeração. Considerou-se aqui, para identificação de 

APLs, o mínimo de 10 estabelecimentos diretos, enquanto o volume de negócios associados 

não constituiu fator seletivo de mapeamento, embora auxilie na análise e tenha figurado nos 

demonstrativos. A combinatória dos três procedimentos está expressa na figura 5. 

 

Figura 5 — Referenciais de apuração de APLs, utilizados na pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

Mapeamento 
de APLs

Apuração do Quociente Locacional (para a indústria) e do 
Índice de Especialização (para a agropecuária)

Apuração do índice de representação percentual, pela 
participação relativa do emprego (PRE) e da produção (PRP)

Identificação da densidade de negócios: mínimo de 10 
negócios diretos e de 10 associados

𝑃𝑅𝑃 =  𝑃𝑗
𝑖 𝑃𝑀⁄  𝑥 100 
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  A participação relativa do emprego (PRE) e da produção (PRP) e a densidade de 

empreendimentos funcionam como indicadores de “corte” nos quadros demonstrativos de 

análise, em que são considerados os negócios de maior expressividade e desconsiderados 

aqueles que não são capazes ainda de figurar como APLs, devido à baixa representatividade, 

conforme as características de cada região. O volume de negócios associados, entretanto, não 

consistiu em fator de corte, quando outros indicadores assim justificaram, dada a rarefação de 

empreendimentos comumente encontrada nas regiões do Estado de Rondônia. 

 Com a aplicação de tais metodologias, houve uma identificação combinada de 

informações para a sinalização de APLs. Para alguns autores, como Masquietto, Sacomano 

Neto e Giuliani (2010), as três estratégias de mapeamento citadas até então são o bastante para 

os recortes de APLs: identificação do quociente locacional, do índice de representação 

percentual e do volume de negócios. Considerando-se que a apuração de APLs deve-se a 

recortes lógicos e aproximados de representação e não a uma exatidão de valores, as estratégias 

são suficientes. É preciso considerar ainda que a aplicação das metodologias deve ser feita com 

as adaptações requeridas pelas regiões investigadas, tal como ocorreu nestes estudos, com a 

criação de uma nova fórmula (do índice de especialização) e a adoção de diferentes matrizes de 

referência. 

  Esta fase da pesquisa compreende ainda o mapeamento de APLs por Microrregião e por 

Município Sede dos Câmpus consolidados do IFRO, assim como os indicadores de 

produtividade dos arranjos destes municípios, tomando-se por referência novamente os estudos 

do IBGE (BRASIL, 2013b), anuários estatísticos e outros referenciais. 

 

d) Descrição das condições de produção dos setores industrial e agropecuário  

 

  Esta é a quarta fase da pesquisa. Foram aplicados dois questionários com questões 

abertas e fechadas, para análise das dificuldades, interesses, necessidades, oportunidades e 

desafios dos produtores. Um foi direcionado aos industriais, e outro, aos produtores 

agropecuários. Eles estão apresentados nos apêndices 1 e 2, respectivamente. Sua validação se 

deu pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que 

aprovou o projeto respectivo e seus apêndices.   

  Os questionários foram elaborados conforme as recomendações e princípios discutidos 

pelos seguintes autores: Likert (1932), que apresenta uma metodologia de uso de escalas 

considerando a relação entre os valores quantitativos e a representação psicológica das 

respostas; Hill e Hill (1998), que tratam da arquitetura dos questionários, além dos fundamentos 
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e características de escalas; Nogueira (2002), que discute conceitos sobre a elaboração e análise 

de questionários aplicados em pesquisas de campo; Günther (2003), que instrui as formas de 

elaboração e aplicação destes instrumentos, considerando a relação entre entrevistadores e 

entrevistados dentro de determinados contextos sociais; Matsukuma e Hernandez (2007), que 

discutem sobre diferentes tipos de escala e de análise nas pesquisas de satisfação; Hernández 

Sampieri, Fernández Collado e Baptista Lúcio (2014), que discutem amplamente a aplicação 

da escala de Likert nas pesquisas. 

  Tais instrumentos se compõem de questões que identificam o setor, a natureza dos 

negócios, o tempo de existência e as condições de produção, envolvendo infraestrutura, 

mercado, desenvolvimento das atividades, dificuldades, desafios e expectativas de 

desenvolvimento. As questões fechadas, em muito maior proporção, possuem múltiplas linhas 

de referência e respostas induzidas por escalas e conceitos de frequência, como neste recorte, 

extraído do questionário contido no apêndice 1 desta tese. 

 

Existem atividades de COOPERAÇÃO entre as empresas do setor?  

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que cada 

item a seguir é atendido.) 
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1 2 3 4 5 

a) Compra conjunta de estoques      

b) Venda conjunta de produtos      

c) Divulgação conjunta      

d) Capacitação coletiva entre as empresas do setor      

e) Transferência/difusão de tecnologias entre as empresas      

f) Troca/difusão de experiências entre as empresas      

g) Uso do equipamento de uma empresa por outra      

h) Uso da infraestrutura de uma empresa por outra      

i) Outras (indicar):       

 

  Os questionários envolveram, em geral, escalas de 5 pontos, progressivas ou regressivas. 

As representações verbais das escalas foram usadas para melhor orientar o entrevistado sobre 

o alcance de cada ponto nas escalas. O valor dos indicadores de frequência varia conforme cada 

questão, pois o intervalo numérico deve ser considerado conforme o que ela seja capaz de 

traduzir dos acontecimentos. Por exemplo, 30% de retenção significa um valor negativo em 

uma questão sobre resultados acadêmicos em cursos de formação profissional, porém o mesmo 

percentual tem valor positivo para uma pergunta que envolva índice de exportação de produtos 

como aproveitamento de excedentes de produção.  

  Em suas considerações sobre escalas, Likert (1932, p. 15) afirma: 
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The different scales presented here have been given their respective names merely for 

convenience in reffering to them. The name given them seem the most plausible, but 

to avoid any “jingle fallacy” it should be recognized that the scales measure merely 

what the different statements included in them involve. 

 

  Esta afirmação leva a perceber que as representações verbais podem ser dadas como 

forma de melhor identificação do que se pretende medir com as escalas, segundo uma escolha 

que expresse o mais proximamente possível o sentido do levantamento. No caso deste estudo, 

a frequência de respostas dos entrevistados em relação a uma frequência de acontecimentos é a 

estratégia demarcada para o alcance dos objetivos. 

  As questões abertas, em menor proporção, foram elaboradas para livre dissertação a 

respeito das condições de produção, com indução de justificativas para melhor compreensão 

das problemáticas levantadas. 

  Grande parte dos dados foram combinados e/ou cruzados para sistematização por meio 

de diversos gráficos, constituindo importantes indicadores para a análise dos contextos e 

cenários do desenvolvimento regional em Rondônia. As respostas foram sintetizadas também 

por meio de um ranking médio, a fim de identificar qual a maior inclinação do respondente 

sobre as questões colocadas em uma ou mais escalas. O cálculo do ranking médio (RM), a partir 

da escala de Likert (1932) e das interpretações de Hernández Sampieri, Fernández Collado e 

Baptista Lúcio (2014), é feito por meio da fórmula 6, neste estudo. 

 

Fórmula 6 — Cálculo do ranking médio (RM) 

𝑅𝑀 =
∑𝑖=1

𝑛  𝑁𝑅𝑖  𝑥 𝑃𝐸𝑖

∑𝑖=1
𝑛  𝑁𝑅𝑖

 

Onde: 

RM = Ranking médio 

n = Quantidade de escalas 

i = Índice por ponto de escala 

NRi = Número de respondentes no índice por ponto de escala 

PEi = Peso no índice por ponto de escala 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), conforme Likert (1932) e Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista 

Lúcio (2014) 

 

  Nesta análise, o número de respostas para cada item de uma questão é multiplicado pelo 

valor ou ponto (entre 1 e o último) da escala usada, a fim de se obter um “peso numérico”; 

somam-se os pesos numéricos de cada ponto de escala e divide-se o resultado pela soma simples 

de respostas, conforme o quadro 2 identifica. Obtém-se então uma média ponderada. 
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Quadro 2 — Quadro exemplificativo de sistematização de respostas para cálculo do ranking médio 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em 

que cada item a seguir é atendido.) 

 

Existem atividades de COOPERAÇÃO entre as empresas 

do setor?  
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1 2 3 4 5 Result. 

a) Compra conjunta de estoques     1 5 

b) Venda conjunta de produtos    2  8 

c) Divulgação conjunta   1   3 

d) Capacitação coletiva entre as empresas do setor     1 5 

e) Transferência/difusão de tecnologias entre empresas     1 5 

f) Troca/difusão de experiências entre as empresas   4   12 

g) Uso do equipamento de uma empresa por outra 2     2 

h) Uso da infraestrutura de uma empresa por outra  25    50 

Total  
2 25 5 2 3 

90 
37 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

Observação: O quadro 2 é uma demonstração meramente didática da combinatória entre escalas e valores. 

 

  Aplicando-se a fórmula (RM = 90 ÷ 37) sobre o exemplo, o ranking médio para uma 

questão do tipo seria 2,43, que, em uma escala de 1 a 5, compreende uma condição inferior à 

média das expectativas de cooperação entre produtores. Entretanto, considerando-se a 

frequência de acontecimentos da escala 2 (“poucas vezes acontece”) associada à frequência de 

respostas dos entrevistados (25 apontamentos), o resultado é de peso bem mais negativo, porque 

quase 68% indicaram que a cooperação ocorre muito pouco. Portanto, as discussões envolvem 

sempre uma análise combinatória, iniciada pela correlação de resultados do alcance do 

levantamento e, quando aplicável, complementada pela média do ranqueamento.  

  Nas situações em que se pretende combinar o ranking médio (RM) de uma questão com 

o de outra, é apurado o ranking médio geral (RMG), que consiste no resultado da divisão entre 

a soma dos valores dos rankings médios e a quantidade de rankings associados (fórmula 7). 

 
Fórmula 7 — Cálculo do ranking médio geral 

 

RMG =
∑𝑖=1 

𝑛 𝑅𝑀𝑖

𝑛
 

Onde: 

RMG = Ranking médio geral 

n = Quantidade de rankings médios 

i = Índice de somatório 

RMi = Ranking médio de índice i 
 

Fonte: Elaboração própria (2017), conforme Likert (1932) e Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista 

Lúcio (2014) 
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  O ranking médio geral compreende então uma média aritmética. Como cada 

ranqueamento é produzido a partir de respostas subjetivas, a imperfeição da aritmética aplicada 

sobre médias não gera distorções significativas nos resultados. Trata-se de um alcance por 

aproximação e não por exatidão. 

 

e) Análise dos dados da educação profissional na Rede Federal e das dificuldades 

de alcance dos índices de eficiência e eficácia 

 

  Esta quinta fase da pesquisa partiu de uma autocrítica do Governo brasileiro em relação 

às condições de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

expressa em um relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2013a), feita 

nos Institutos Federais selecionados. Os valores dos indicadores que aparecem neste relatório 

foram confrontados com as novas metas do Plano Decenal de Educação (BRASIL, 2014c) e as 

normativas, acordos e programas que tratam dos subsídios de política pública para atendimento 

à educação profissional, notadamente no que se refere à integração entre ensino, pesquisa e 

extensão e à aproximação dos Câmpus dos Institutos ao setor produtivo.  

  Foram também analisados e comparados os dados de eficiência e eficácia apresentados 

por Dantas (2013) na XXXVII Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Reditec), em Maceió. Demonstra-se com esta seção de estudos uma 

crise de valores ou de alcance dos indicadores na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. 

 

f) Modelagem de Gestão 

 

  Na primeira parte da última fase da pesquisa, foram identificadas e discutidas as linhas 

de perfil assumidas pelo IFRO conforme o seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) (BRASIL, 2014e) e os compromissos do Termo de Metas firmado com o Ministério da 

Educação (BRASIL, 2010b), relacionados aos fins e objetivos dos Institutos Federais contidos 

na Lei 11.892 (BRASIL, 2008a). Também se identificou o modelo de gestão assumido pelo 

IFRO conforme seu PDI, além dos indicadores de eficiência e eficácia alcançados por seus 

Câmpus, dentre outros dados. 

  A segunda parte desta fase consistiu no levantamento das expectativas, dificuldades e 

iniciativas dos profissionais que atuam nos Departamentos de Ensino, de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação e de Extensão dos Câmpus do IFRO e de um IF de Comparação. Os resultados 
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são do estágio de pesquisa no Programa de Doutorado. Os instrumentais utilizados para o 

levantamento são os três questionários presentes nos apêndices 3, 4 e 5, contendo, cada um, 

cinco questões, das quais uma fechada, com múltiplas linhas de referência e escalas de 

frequência, e quatro abertas, com indução de justificativas, conforme novamente as orientações 

de Hill e Hill (1998), Likert (1932), Nogueira (2002), Günther (2003), Matsukuma e Hernandez 

(2007) e Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista Lúcio (2014). 

  O IF de Comparação foi escolhido, dentro do conjunto dos Institutos Federais 

brasileiros, segundo a afinidade e a diferenciação com o IFRO: afinidade quanto aos perfis dos 

Câmpus e à própria natureza da Instituição; e diferenciação decorrente do maior tempo de 

existência daquele IF. 

  A partir dos fundamentos da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a), das orientações apresentadas 

pelo TCU (BRASIL, 2013a) após sua auditoria nos IFs, das obrigações assumidas no Termo de 

Acordo de Metas e Compromissos com o MEC (BRASIL, 2010b), das condições de produção 

identificadas nos setores produtivos e das respostas dos profissionais dos Câmpus sobre as 

condições de desenvolvimento das ações de pesquisa, ensino e extensão, foram elaboradas as 

sugestões como contributo para a modelagem de gestão no IFRO. Um dos produtos 

relacionados é a proposta de pesquisa de demanda regional, no apêndice 6. 

  Em síntese, a pesquisa se organizou conforme a figura 6. 

 

Figura 6 — Síntese das fases de desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Procedimentos

Construção da Base 
Teórica

Estudo Bibliográfico e Documental

Pesquisa de Campo

Mapeamento de APLs em Rondônia: 
Estudo Documental

Levantamento das Condições de 
Produção na Indústria e Agropecuária 

de Rondônia

Levantamento das Condições de 
Trabalho dos Câmpus do IFRO e de um 

IF de Comparação

Modelagem
Estudo Teórico e Proposição de Ações 

para a Modelagem de Gestão



85 

 

  A fase final, de proposição de ações para a modelagem de gestão, integra todas as outras, 

pois consiste em uma sistematização de resultados com apontamentos indutivos a respeito das 

ações do IFRO para o desenvolvimento regional de Rondônia.  
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4 PERFIL DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

  Todo espaço está sempre em construção, mas Rondônia caracteriza-se marcantemente 

neste aspecto pela pouca idade. Completou, na condição de Estado, 36 anos em 2017. Sua 

criação se deu pela Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981 (BRASIL, 1981a). 

Existia como Território Federal do Guaporé desde 1943, originado do desmembramento de 

áreas do Amazonas e Mato Grosso, conforme o Decreto-Lei 5.812 (BRASIL, 1943); depois, 

por força da Lei 2.731 (BRASIL, 1956), seu nome foi alterado para Território Federal de 

Rondônia. Apesar da relativa menoridade (diante da maioria dos demais estados brasileiros), 

porém, a região tem experimentado intensivos processos de colonização, de exploração dos 

recursos naturais e de criação de novas expectativas de desenvolvimento, que requerem estudos 

específicos para análise de perfis e de sustentabilidade de propostas. 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESPAÇO 

 

  Rondônia possui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(BRASIL, 2015a), 237.765,376 km2 de superfície territorial, o que corresponde a 

aproximadamente 2,79% da extensão do Brasil (13º maior Estado). No Norte, ocupa o 4º lugar 

no ranking de dimensões, com cerca de 6,16% da região. Faz parte da Amazônia legal e divisa 

com Bolívia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. As fronteiras, divisas e limites continuam sendo 

aquelas estabelecidas para o Território Federal do Guaporé no Decreto-Lei 5.812 (BRASIL, 

1943), visto que a Lei Complementar 41 (BRASIL, 1981a) manteve, no artigo 1º, os então 

“atuais limites e confrontações” para a criação do Estado: 

 

  - a Noroeste, pelo rio Ituxí até à sua foz no rio Purús e por êste descendo até à 

foz do rio Mucuim; 

        - a Nordeste, Leste e Sueste (sic), o rio Curuim, da sua foz no rio Purús até o 

paralelo que passa pela nascente do Igarapé Cuniã, continua pelo referido paralelo até 

alcançar a cabeceira do Igarapé Cuniã, descendo por êste até a sua confluência com o 

rio Madeira, e por êste abaixo até à foz do rio Gi-Paranã (ou Machado) subindo até à 

foz do rio Comemoração ou Floriano prossegue subindo por êste até à sua, nascente, 

daí segue pelo divisor de águas do planalto de Vilhena, contornando-o até à nascente 

do rio Cabixi e descendo pelo mesmo até à foz no rio Guaporé; 

        - ao Sul, Sudoeste e Oeste pelos limites com a República da Bolívia, desde a 

confluência do rio Cabixí no rio Guaporé, até o limite entre o Território do Acre e o 

Estado do Amazonas, por cuja linha limítrofe continua até encontrar a margem direita 

do rio Ituxí, ou Iquirí; 

  O Estado se retalhou em 52 municípios, conforme se pode observar na figura 7, a seguir. 

Segundo o IBGE (BRASIL, 2015a), o censo de 2010 levantou 1.562.409 habitantes e uma 
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estimativa de 1.748.531 para 2014. Assim, a densidade demográfica “real” era de 6,58 hab/km2, 

podendo passar de 7. Comparativamente a grandes centros, como São Paulo, não é muito 

populoso, mas veio experimentando um acentuado aumento na densidade desde sua criação, 

notadamente a partir do período de colonização agrícola. 

 

Figura 7 ― Municípios de Rondônia 

 

Fonte: Fiero (2003, p. 18) 

 

  Porto Velho (34.096,388 km2) e Guajará-Mirim (24.855,724 km2) são os maiores 

municípios, compreendendo juntos cerca de 24,81% de todo o Estado, ainda segundo os dados 

do IBGE (BRASIL, 2015a). Para autores como Lima e Veloso (2001), muitos municípios 

brasileiros foram criados não por uma necessidade de otimização administrativa ou segundo 

critérios geopolíticos, mas por uma conveniência decorrente do repasse de recursos pela União, 

como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).  
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  Rondônia, segundo Lima e Veloso (2001, p. 158), marca-se por um clima “[...] 

predominantemente equatorial úmido (convergência dos alísios), com transição para tropical 

na porção sul do estado”, com duas estações bem estabelecidas: verão chuvoso e inverno seco, 

mas com temperaturas elevadas durante todo o ano praticamente. No relevo predominam 

planaltos e inselbergs, além de planícies em menor área. Conforme as identificações e 

descrições de Lima e Veloso (2001), há manchas de solos ricos para agricultura em algumas 

áreas, mas em outras não ― isso é comum em qualquer espaço, embora a agropecuária venha 

sendo praticada indiscriminadamente por toda a região. 

  O Estado é dividido em duas mesorregiões: a Madeira-Guaporé e a Leste Rondoniense. 

Segundo o IBGE (BRASIL, 1990, p. 8),  

 

entende-se por mesorregião uma área individualizada em uma Unidade da Federação 

que apresenta formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes 

dimensões: o processo social como determinante, o quadro natural como 

condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação 

espacial.  

 

  Trata-se de uma concepção de espaço com relações dinâmicas e interativas, dentro de 

um cenário em que as identidades, que se constroem historicamente, são localizadas nos 

processos produtivos e outras formas de desenvolvimento. A figura 8 identifica estas áreas com 

suas subdivisões em microrregiões.  

 

Figura 8 — Microrregiões de Rondônia  

 
Fonte: Via Rural (2016) 
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   As microrregiões são conjuntos de municípios e se definem também conforme as 

especificidades locais. De acordo com o IBGE (BRASIL, 1990, p. 8), “[...] essas 

especificidades referem-se à estrutura de produção agropecuária, industrial, extrativismo 

mineral ou pesca”. Tal estrutura é considerada determinante no delineamento. As meso e 

microrregiões de Rondônia estão detalhadas no quadro 3.  

 

Quadro 3 ― Meso e microrregiões de Rondônia  

Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Madeira-

Guaporé 

1 Porto Velho 
Porto Velho, Nova Mamoré, Buritis, Campo Novo de Rondônia, 

Candeias do Jamari, Cujubim e Itapuã do Oeste 

2 Guajará-Mirim Guajará-Mirim, Costa Marques e São Francisco do Guaporé 

Leste 

Rondoniense 

3 Ariquemes 
Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Rio Crespo, Alto Paraíso, 

Cacaulândia, Monte Negro e Vale do Anari 

4 Ji-Paraná 

Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Governador 

Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, 

Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso 

5 Alvorada do Oeste 
Alvorada, Nova Brasilândia do Oeste, São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras 

6 Cacoal 

Cacoal, Alta Floresta do Oeste, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, 

Santa Luzia do Oeste, Alto Alegre do Parecis, Novo Horizonte do 

Oeste, Castanheiras e Ministro Andreazza 

7 Vilhena 
Vilhena, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Parecis, Primavera de 

Rondônia e São Felipe do Oeste  

8 Colorado do Oeste Colorado, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste 

Fonte: IBGE (BRASIL, 1990, p. 21); Lima e Veloso (2001, p. 45)  

 

  Não há critérios de proporcionalidade por dimensão territorial ou volume de unidades, 

pois enquanto a Microrregião 2, da Mesorregião Madeira-Guaporé, possui 3 municípios, a 

Microrregião 4, da Mesorregião Leste Rondoniense, possui 11. O gráfico 1 mostra a densidade 

demográfica resultante e a dimensão territorial relativa por microrregião.  

 
Gráfico 1 ― Densidade demográfica (hab/km2) nas microrregiões (MR) de Rondônia, em 2010  

 
Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015a). 
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  A Microrregião mais densa é a 4, com 12,61 pessoas por quilômetro quadrado, mas por 

tamanho de área fica em terceiro lugar, com 10,56% da dimensão do Estado. Ela é seguida pela 

Microrregião 6, com 10,09 hab/km2 e 10,32% de representação geográfica. A menos densa é a 

Microrregião 2, com 1,99 hab/km2 e 17,17% de toda a dimensão territorial de Rondônia, 

ocupando o segundo lugar em tamanho. Tem também baixa densidade a Microrregião 8, com 

3,75 hab/km2.  

 Não é objetivo deste estudo descrever aqui os critérios de configuração destas meso e 

microrregiões, mas é importante destacar que elas, formalmente constituídas, não são a única 

forma de representação dos espaços de intervenção, porque tanto podem transbordar para as 

extremidades quanto abrir-se para as interferências do seu entorno, numa perspectiva de 

Desenvolvimento Regional. A definição de regiões diferenciadas, territórios da cidadania e a 

não limitação para a distribuição dos arranjos produtivos são referências somadas neste 

conjunto para análise dos espaços regionais. 

   Estas organizações referenciais são de grande utilidade para a implantação de políticas 

nacionais de desenvolvimento regional, conforme se vê indicadas nos documentos da PNDR, 

do Ministério da Integração Nacional (MI) (BRASIL, 2005a), e da Conferência Nacional 

relativa à mesma política (BRASIL, 2012b). O mapa contido na figura 9, disposto no relatório 

da I Conferência Nacional sobre Desenvolvimento Regional (CNDR) (BRASIL, 2012b), indica 

as tipologias das microrregiões no que se refere às suas condições de desenvolvimento.  

 
Figura 9 ― Tipologias das microrregiões na PNDR 

 

Fonte: MI (BRASIL, 2012b) 
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 As microrregiões Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Cacoal e Colorado do Oeste 

são consideradas estagnadas nesta tipologia; as de Guajará-Mirim e Vilhena são dadas como 

dinâmicas, e a de Porto Velho, de alta renda. O relatório da CNDR (BRASIL, 2012b, p. 77) 

sugere que é preciso “[...] definir políticas de incorporação das áreas de baixo dinamismo ou 

estagnadas ao processo de desenvolvimento regional”, no que se considera uma perspectiva 

seja de superação de fraquezas (embora não se indique baixa renda em Rondônia, nesta 

tipologia microrregional), seja de aproveitamento de oportunidades. De acordo com o mesmo 

documento (BRASIL, 2012b, p. 77),  

 

o objetivo [...] é inserir a busca de uma rede de cidades mais equilibrada e o apoio a 

cidades polos como componentes estratégicos das políticas de desenvolvimento 

regional, tendo como focos as políticas que contribuam para o transbordamento do 

dinamismo das cidades polos consolidadas para o seu entorno e o fortalecimento de 

novos polos e sub polos que possam, em conjunto, ancorar o movimento de 

fortalecimento e interiorização do desenvolvimento nos espaços menos 

desenvolvidos. 

 

  Os recortes de microrregiões são, portanto, estratégias de identificação de áreas que 

sugerem condições particulares de (ou falta de) desenvolvimento. Excluindo-se as regiões de 

alta renda, todas são prioritárias para a PNDR, conforme o mesmo relatório da Conferência 

(BRASIL, 2012b), mas isso não significa que as de alta renda devam ser ignoradas, haja vista 

que o desenvolvimento regional é pensado de forma também totalizante. Ou seja, as áreas já 

avançadas podem e devem se potencializar também. 

 

4.2 INDICADORES DO PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

  De acordo com o IBGE (BRASIL, 2011b), Rondônia ocupava em 2009 a 21ª posição 

no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. No Norte, era o 3º, atrás do Pará e do 

Amazonas. O IBGE informa ainda que foi o Estado com maior crescimento do PIB relativo em 

2009, no país. A agricultura respondia por 23,6% do valor adicionado estadual, que o IBGE 

(BRASIL, 2011a, p. 28) assim descreve: 

 

A Agricultura, silvicultura e exploração florestal participaram com 47,9% da 

Agropecuária e com 11,3% do valor adicionado bruto do estado, tendo apresentado 

o maior crescimento da Agropecuária, 6,1%. A Silvicultura e exploração florestal 

destacou-se pelo crescimento em volume de 71,7% influenciado pela expansão da 

produção do produto madeira em tora da exploração florestal. Cabe ainda destacar 

o crescimento em volume das atividades de Cultivo de cereais, 23,7%, e Cultivo de 

soja, 16,7%, em virtude de expansões nas produções dos produtos milho, 20,7%, e 
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arroz, 10,3%, no caso da primeira atividade, e de 14,5% da soja na segunda atividade. 

O cultivo de café, entretanto, apresentou retração de 18,0%. 

 

   Na indústria, continua o IBGE (BRASIL, 2011b), o crescimento foi de 14,9% em 2009, 

com destaque para a indústria extrativa (17,1%) e de transformação (9,3%), para a construção 

civil (23%) e para a produção e distribuição de eletricidade, gás, água, além de esgoto e limpeza 

urbana (15,8%). O crescimento da construção civil se deveu, segundo o mesmo Instituto, aos 

empreendimentos das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira; o da indústria de 

transformação está relacionado especialmente à expansão da produção de alimentos e bebidas, 

que concentra 70% dos resultados nesta atividade. Nos serviços, continua o IBGE, o Estado 

também se destacou pelo crescimento ― atribuído ao comércio, administração, saúde e 

educação públicas e seguridade social. O PIB de Rondônia estava distribuído em 2012 

conforme o gráfico 2. 

 
Gráfico 2 ― Distribuição do PIB em Rondônia em 2012 (%) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015a) 

 

  Diferentemente do montante nacional, em que o segundo maior indicador é a indústria, 

em Rondônia destaca-se a agropecuária, com 20,51% do PIB, após os serviços, com 73,39%, 

restando à indústria uma parcela muito pequena (6,10%), comparando-se com outros estados.  

  O PIB per capita, que constitui um indicador importante para as políticas de 

desenvolvimento, por relacionar indicadores econômicos com sociais de uma forma direta, 

evitando as distorções geradas por acumulados simples, consta no relatório da I Conferência 

Nacional do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2012b) como um elemento fundamental de 

análise das condições de planejamento, tendo em vista, por exemplo, as pressões populacionais 

geradas por migrações sobre os números do PIB bruto; poder-se-iam acrescentar aqui as falsas 

impressões deste mesmo PIB em regiões muito populosas ou muito rarefeitas, em que um 
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indicador simples sobre ou subvalorizaria o capital, conforme houvesse insipientes ou 

excedentes populacionais. Com o PIB, inclusive, é mais fácil fazer comparativos, embora não 

seja suficiente nem desejável sempre nas medidas que se pretende fazer. No caso de Rondônia, 

segundo dados obtidos nos cartogramas do IBGE (BRASIL, 2015a), o PIB per capita médio 

das microrregiões em 2012 era o disposto no gráfico 3. 

 
Gráfico 3 ― PIB per capita das microrregiões de Rondônia em 2011 (em R$) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015a) 

 

  O PIB per capita médio mais expressivo é o encontrado na Microrregião 8, de Colorado 

do Oeste, no valor de R$ 36.796,10, seguido pelo de Vilhena (Microrregião 7), com R$ 

21.967,77. No gráfico 4 se verá que o Município de Pimenteiras do Oeste (Microrregião 8) 

apresenta um PIB de R$ 35.414,75, o maior do Estado. Depois aparecem o de Chupinguaia (R$ 

27.589,73, Microrregião 7), Porto Velho (R$ 26.842,42, Microrregião 1), Vilhena, Cerejeiras, 

Corumbiara e Pimenta Bueno, com mais de R$ 20.000,00 per capita. Os menores valores do 

PIB per capita são de Costa Marques (R$ 9.396,30, Microrregião 2), Urupá (R$ 10.065,10, 

Microrregião 4) e Novo Horizonte do Oeste (R$ 10.526,36, Microrregião 6), que são 

consideradas áreas estagnadas ou, no caso da Microrregião 2, dinâmica. Porto Velho, embora 

seja uma região de alta renda nas tipologias da PNDR (BRASIL, 2005a), possui PIB per capita 

situado em terceira posição, ao valor de R$ 26.842,42; os demais municípios desta Microrregião 

possuem resultados bem inferiores ao de Porto Velho, com R$ 14.760,83 em Itapuã do Oeste; 

R$ 13.326,82 em Candeias do Jamari; R$ 12.882,40 em Cujubim; R$ 12.103,85 em Buritis; R$ 

11.943,05 em Campo Novo de Rondônia; e R$ 11.755,66 em Nova Mamoré. 
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Gráfico 4 ― PIB per capita por município em Rondônia (2012) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015a), em série revisada 

9.396,30

10.065,10

10.526,36

10.822,55

10.950,58

11.154,11

11.296,69

11.446,16

11.502,93

11.628,70

11.755,66

11.867,82

11.943,05

11.944,98

11.991,83

12.023,88

12.103,85

12.231,18

12.276,11

12.343,12

12.359,43

12.525,99

12.540,67

12.702,23

12.870,64

12.882,40

12.943,73

13.279,60

13.326,82

13.364,74

13.484,69

13.597,55

13.803,53

14.117,41

14.760,83

15.238,70

15.743,26

16.295,81

16.643,27

16.719,02

17.365,53

18.341,60

19.524,02

19.682,54

19.804,37

20.193,49

20.659,82

20.723,35

22.634,51

26.842,42

27.589,73

35.414,75

0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00

Costa Marques

Urupá

Novo Horizonte do Oeste

Nova Brasilândia d`Oeste

Machadinho d`Oeste

Mirante da Serra

Alvorada d`Oeste

Nova União

São Felipe d`Oeste

Alto Paraíso

Nova Mamoré

Governador Jorge Teixeira

Campo Novo de Rondônia

Theobroma

Guajará-Mirim

Vale do Paraíso

Buritis

Seringueiras

Ministro Andreazza

Colorado do Oeste

Parecis

Primavera de Rondônia

Monte Negro

Teixeirópolis

Presidente Médici

Cujubim

Espigão d`Oeste

Alto Alegre dos Parecis

Candeias do Jamari

São Francisco do Guaporé

Castanheiras

Alta Floresta d`Oeste

Santa Luzia d`Oeste

Ouro Preto do Oeste

Itapuã do Oeste

São Miguel do Guaporé

Cacaulândia

Cabixi

Rolim de Moura

Rio Crespo

Cacoal

Ariquemes

Jaru

Ji-Paraná

Vale do Anari

Pimenta Bueno

Corumbiara

Cerejeiras

Vilhena

Porto Velho

Chupinguaia

Pimenteiras do Oeste



95 

 

 Observa-se que as regiões de alta renda assim se classificam conforme o montante bruto 

do PIB, tendo em vista as irregularidades de distribuição observadas na análise por município. 

Estas informações são, portanto, fundamentais para orientar políticas de intervenção, a despeito 

de o Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2005a) não ter incluído a Mesorregião 

Madeira-Guaporé como prioridade nas políticas de Desenvolvimento Regional. Isso não 

significa, entretanto, que o PIB per capita seja o único modulador para a regulação das políticas, 

tendo em vista que o relatório da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 

(BRASIL, 2012b) já identificou que ele é insuficiente e pode gerar distorções; o que se defende 

é a sua condição como elemento comparativo e de referenciação sobre prospecções de 

distribuição de renda. A figura 10 indica as faixas do PIB per capita de Rondônia em 2012. 

 

Figura 10 ― Mapa das representações do PIB per capita em Rondônia, por Município, em 2012 

 
Fonte: IBGE (BRASIL, 2015a) 

 

  Existe, conforme se vê no mapa, uma irregularidade na distribuição do PIB per capita 

em Rondônia, cujo valor médio é de R$ 14.685,574, contra R$ 24.121,00 no país, em relação 

ao mesmo ano de 2012, informado pelo IBGE (BRASIL, 2016g). Os menores valores estão 

muito próximos e concentrados na parte central (Microrregiões de Guajará-Mirim, Ariquemes, 

Ji-Paraná e Alvorada do Oeste), enquanto nas extremidades norte e sul os valores são mais 

altos, especialmente na parte sul. 
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  O PIB deve ser correlacionado aos indicadores específicos de idade, considerando-se a 

necessidade de políticas públicas de formação por grupo e de emprego por setor. Conforme se 

pode observar na figura 11, a população de Rondônia, em cerca de 30%, compreende a idade 

de 10 a 24 anos, no censo 2010 do IBGE (BRASIL, 2015a). Trata-se de um volume de quase 

500 mil pessoas. Outros 25% aproximadamente (quase 400 mil pessoas) envolvem a idade de 

25 a 39 anos. Este indicador é importante para a prospecção de vagas no Ensino Médio e 

Superior e a relação do ensino profissionalizante com as condições de desenvolvimento do 

Estado. Sabe-se que o modulador formação profissional é importantíssimo para os projetos de 

intervenção política e de transformação das condições dos negócios implantados, especialmente 

quando se tem em vista a inovação e o incremento tecnológico. 

 

Figura 11 ― Pirâmide etária de Rondônia, conforme o censo de 2010 

 
Fonte: IBGE (BRASIL, 2015a) 

 

  A pirâmide revela um inchaço característico de população jovem maior ainda do que se 

observa na representação brasileira total. Isso é marcante tanto para a formação de nível médio 

e superior quanto para a força de trabalho e formação continuada em serviço. A criação da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a expectativa de formação profissional nas 

redes estaduais e o fortalecimento de programas como o Jovem Aprendiz requerem um 

planejamento que dê conta de tamanha demanda.  
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4.3 INDICADORES EDUCACIONAIS 

 

  O Índice de Desenvolvimento Humano por Município (IDHM) de Rondônia evoluiu de 

0,407 para 0,690 entre 1991 e 2010, segundo dados disponíveis no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2015). Entretanto, em 2010 o índice da educação (0,577) foi o menos 

expressivo dos três componentes, que incluem também longevidade (0,800) e renda (0,712).  

  Em 2012, ainda segundo os dados do IBGE (BRASIL, 2015a), a distribuição da 

população por idade e matrículas em escolas de Rondônia se dava conforme o gráfico 5. 

 

Gráfico 5 ― Relação entre estudantes e não estudantes de Rondônia, conforme a idade (2012, em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (2015c) 

 

  Observa-se que apenas um terço da população rondoniense, aproximadamente, estudava 

em 2012, e que as melhores taxas correspondiam aos níveis considerados como gratuitos e 

obrigatórios por força da Lei Federal 9.394 (LDB, BRASIL, 1996a), artigo 4º, inciso I.  

 Na Educação Infantil ― gratuita, mas não obrigatória à população ― 7,30% dentre 

9,95% do grupo não estudavam. Na faixa de idade que compreende as matrículas líquidas da 

Educação Básica e Educação Infantil (crianças e jovens de 0 a 17 anos), com população de 

33,26%, mais de 9% deste conjunto (quase 1/3) não estudavam. Para as faixas que se referem 

mais propriamente ao Ensino Fundamental, de 6 a 14 anos, menos de 1% apenas não 

estudavam; na faixa das formações com matrícula líquida no nível médio, a diferença entre 

estudantes e não estudantes era também baixa, de 1,21%. No ensino superior, a proporção era 
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de 9,72% de não estudantes diante de 3,78% de estudantes, dentro de uma faixa etária com 

baixas distorções entre idade e série (18 a 24 anos). 

  O desempenho no volume relativo de atendimento entre as instituições públicas e as 

particulares varia bastante. A distribuição das matrículas está representada no gráfico 6.  

 

Gráfico 6 ― Distribuição de matrículas entre as redes públicas e particulares em Rondônia (2012, em %) 

 
Fonte: IBGE (BRASIL, 2015a) 

   

  As linhas de tendência mostram que as matrículas da Educação Básica estão com 

elevada predominância nas escolas públicas; a situação se inverte para os cursos de graduação, 

com 76% de concentração nas escolas particulares; entretanto, para mestrado e doutorado, os 

valores estão bem próximos da equivalência. Isso significa que as instituições de ensino 

superior públicas do Estado precisam ampliar suas vagas de ensino superior para melhor atender 

à demanda e adotar outras medidas de favorecimento ao ingresso em suas redes, que melhorem 

sua eficácia e ampliem a oferta também verticalmente.  

  O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2015) aponta que a taxa de frequência 

bruta ao ensino superior era de 29,82% no país, e a de frequência líquida, 13,95%, no ano de 

2013; em Rondônia, os valores eram de 25,75% (taxa bruta) e de 11,63% (taxa líquida), 

respectivamente. Estes dados contemplam graduação e pós-graduação.  

  Pelos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) (BRASIL, 2014b), em relação ao País, a taxa de escolarização bruta no ensino superior 
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era de 28,7%; a líquida ajustada (que compreende os estudantes em curso e os já formados em 

idade regular), de 18,8%; e a líquida (somando apenas estudantes em idade regular), de 15,1%. 

No Norte, os valores eram, respectivamente, 22,4%, 13,0% e 11,2%, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 ― Taxa de escolarização na educação superior, por região geográfica (2012, em %) 

Brasil/Região 

Geográfica 

Taxa de Escolarização 

Bruta Líquida Ajustada Líquida 

Brasil 28,7% 18,8% 15,1% 

Nordeste 24,5% 12,9% 10,8% 

Norte 22,4% 13,0% 11,2% 

Sudeste 30,9% 21,1% 16,6% 

Sul 34,5% 25,0% 19,8% 

Centro-Oeste 35,3% 24,3% 19,2% 

Fonte: Inep (BRASIL, 2014b) 

 

  A região com maior taxa bruta é a Centro-Oeste, com 35,3% de escolarização, mas as 

melhores taxas líquidas são as do Sul, com 25% para a líquida ajustada e 19,8% para a líquida; 

a Região Sul é seguida pela Sudeste, inclusive na taxa bruta de escolarização; o Norte fica à 

frente do Nordeste apenas, e por muito pouco, em relação às taxas líquidas. A situação de 

Rondônia, no cenário nacional, é bastante parecida com o que expressa a tabela 1, de modo que 

se trata de uma região que requer maiores investimentos em educação superior. 

  Os dados da educação profissional ainda estão em apuração, com a recente federalização 

dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Senai, Senac, Sesc, Sesi, Senar, Sest/Senat, Sescoop) 

para atendimento ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

consolidada no artigo 20 da Lei 12.513 (BRASIL, 2011c). De acordo com o Observatório do 

Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) (2015), havia 1.441.051 matrículas de educação 

profissional técnica em 2013, diante de uma meta de 4.323.153 em 2024. O Anuário da 

Moderna (2013) mostra que havia 1.250.900 matrículas desta modalidade em 2001, das quais 

5.939 estavam em Rondônia, representando 9,08% das matrículas da região no contingente das 

formações de nível médio; no Brasil, esta representação era de 14,89% no mesmo ano e, no 

Norte, 8,60%. Como existe uma expectativa de expansão da estrutura física e do consequente 

volume de vagas na Rede Federal de Educação Profissional, inclusive com a interiorização de 

novos Câmpus, esses dados são importantes para possíveis planos de intervenção no sentido de 

fortalecimento da eficiência e eficácia das instituições relacionadas, por meio do ensino, 

pesquisa e extensão. 
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4.4 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

 

  A informalidade no trabalho é uma constante no país. O IBGE (BRASIL, 2015a) acusa, 

no Censo de 2010, que 31,09% dos trabalhadores de Rondônia não contavam com carteira 

assinada, enquanto 56,60% tinham o trabalho formalizado e 12,31% eram militares e 

funcionários públicos estatutários. O gráfico 7 apresenta as principais ocupações no Estado. 

 

Gráfico 7 ― Trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de idade em Rondônia (2010, em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015a) 
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exploração extrativista vegetal, com taxa de 11,88% de representação, somada inclusive à de 

8,40% de trabalhadores qualificados na área; por conjunto de atividades afins, destacam-se as 

ocupações elementares e mal definidas e as atividades mal especificadas, com 17,57% de 

representação. Inversamente, as ocupações que envolvem água e saneamento básico (0,21%), 

artes, cultura, esporte e recreação (0,21%), atividades imobiliárias (0,07%), atividades 

profissionais, científicas e técnicas (1,04%), informação e comunicação (0,36%), além das 

relacionadas a indústrias extrativas (0,25%), segurança pública (0,35%), eletricidade e gás 

(0,27%), têm baixa representatividade por taxas de ocupação. Transparece, nestas taxas, o perfil 

de um Estado onde se está investindo pouco no desenvolvimento da cultura elaborada, ciência, 

tecnologia e segurança. Devido ao surgimento das usinas hidrelétricas, certamente serão 

significativamente alteradas as taxas de ocupação em serviços relacionados a eletricidade, no 

próximo censo. 

 O gráfico 8 indica os ganhos financeiros por domicílios particulares permanentes e por 

faixa de salário mínimo. 

 

Gráfico 8 ― Rendimento domiciliar mensal em Rondônia (2010, em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015a) 

 

  Observa-se que cerca de 38% dos domicílios particulares possuíam rendimento de até 

dois salários mínimos mensais, enquanto 7,37% concentram rendas de mais de 10 salários 

mínimos; na faixa intermediária, há 35,17% com ganhos de 2 a 5 salários mínimos e 14,35% 

com 5 a 10. Há ainda 5,56% sem rendimento. Estes números permitem identificar as condições 

de subsistência das famílias sob a ótica da distribuição de renda e com perspectivas de 

formulação de políticas de intervenção social. O gráfico 9 é bem mais elucidativo, por 

apresentar a renda per capita. 
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Gráfico 9 ― Rendimento mensal per capita de pessoas com 10 anos ou mais de idade em Rondônia (2010, 

em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015a) 

 

  A quantidade de pessoas sem rendimento envolve 34,07% do contingente e deve ser 

colacionada a taxas como a de desemprego. É alta a proporção de pessoas com ganho de até 1 

salário mínimo (cerca de quase 30%). Inversamente, os maiores ganhos, a partir de 10 salários 

mínimos mensais, não chega a 1,5% do contingente populacional com 10 anos ou mais de idade. 

Na faixa intermediária, encontram-se quase 16% com 2 a 10 salários mínimos mensais. 

 

4.5 INDICADORES DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

  Com 20,51% do PIB concentrado na agropecuária, Rondônia mantém fortes os 

investimentos neste setor. Dentre as principais lavouras permanentes elencadas pelo IBGE 

(BRASIL, 2015b), apresentadas na tabela 2, a seguir, em relação ao ano de 2013, destaca-se a 

produção de banana, com mais de 70 mil toneladas e 19,75% da receita no ano para o grupo, e 

a de café canéfora, com mais de 70 mil toneladas também e 58,98% de um montante de R$ 

406.227.000,00. Há que se destacar ainda a produção de cacau, com 14,57% do rendimento 

total destas lavouras e produção de aproximadamente 14 mil toneladas. Conjuntamente, 

destaca-se a produção de frutas em mais de 24% do volume total, com a prevalência absoluta 

da banana. Já o látex, um produto de grande representatividade histórica na economia da 

Amazônia, não só de Rondônia, aparece com apenas 69 toneladas, não chegando a 1% do 

acumulado total das lavouras permanentes. 
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Tabela 2 ― Produção das principais lavouras permanentes de Rondônia (em 2013) 

Produtos  
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Banana (cacho) 70.625 toneladas 80.211.000,00 8.277 8.277 8.533 

Borracha (látex coagulado) 69 toneladas 168.000,00 516 122 566 

Cacau (em amêndoa) 13.960 toneladas 59.185.000,00 26.997 26.140 534 

Café (em grão) Canephora 70.517 toneladas 239.600.000,00 98.648 90.864 776 

Coco-da-baía 1.869 mil frutos 981.000,00 301 226 8.270 

Goiaba 336 toneladas 962.000,00 50 50 6.720 

Guaraná (semente) 62 toneladas 287.000,00 116 112 554 

Laranja 5.874 toneladas 4.473.000,00 570 560 10.489 

Limão 1.400 toneladas 1.027.000,00 302 302 4.636 

Mamão 6.290 toneladas 4.960.000,00 235 235 26.766 

Manga 114 toneladas 47.000,00 5 5 22.800 

Maracujá 5.852 toneladas 6.447.000,00 412 412 14.204 

Palmito 127 toneladas 210.000,00 114 114 1.114 

Pimenta-do-reino 41 toneladas 234.000,00 39 39 1.051 

Tangerina 308 toneladas 280.000,00 46 46 6.696 

Urucum (semente) 1.884 toneladas 6.465.000,00 1.620 1.620 1.163 

Uva 198 toneladas 690.000,00 27 27 7.333 

Total  — — 406.227.000,00 138.275 129.151 — 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b). 

 

  A banana, embora seja o segundo produto mais representativo quanto ao valor de 

produção, tem produtividade média por hectare muito baixa, de 8.533 kg. No Rio Grande do 

Norte, segundo a Embrapa (BRASIL, 2015c), a produção foi de 27,73 t/ha em 2012 ― mais 

que o triplo de Rondônia. A produção de café conilon (canephora) também foi relativamente 

baixa, com menos de 13 sacas por hectare, enquanto no Espírito Santo, por exemplo, segundo 

dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) (BRASIL, 2013d), foi estimada em 

31,81 sacas por hectare para 2014/2015 ― mais que o dobro. Diferenças semelhantes são 

observadas na produção do cacau, com 534 kg de amêndoas por hectare em Rondônia, visto 

que a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) (BRASIL, 2015d) estima 

para 1.200 a 1.500 kg por hectare. 

  A análise da produtividade das demais lavouras é também importante e deve ser 

conferida diante das expectativas de investimentos a serem feitos ou dos planos de intervenção 

que se mostram urgentes. De um modo geral, diante das estimativas de produtividade, requer-

se incremento tecnológico, por meio das ações de assistência técnica e extensão rural.  

  A tabela 3 traz os dados das lavouras temporárias observados nas safras de 2013, pelo 

IBGE (2015e). 
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Tabela 3 ― Produção das principais lavouras temporárias de Rondônia em 2013 

Referências Quantidade  Unidade 
Valor da 
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Abacaxi 8.730 Mil frutos 11.541.000,00 452 452 19.314 

Amendoim (em casca) 112 Toneladas  288.000,00 170 170 659 

Arroz (em casca) 125.441 Toneladas  78.798.000,00 45.616 45.522 2.756 

Cana-de-açúcar 309.620 Toneladas  133.701.000,00 4.944 4.944 62.625 

Feijão (em grão) 27.993 Toneladas  70.998.000,00 33.641 33.475 836 

Mandioca 446.724 Toneladas  309.240.000,00 28.403 28.288 15.792 

Melancia 11.127 Toneladas  7.594.000,00 765 765 14.545 

Milho (em grão) 449.449 Toneladas  136.511.000,00 148.132 147.657 3.044 

Soja (em grão) 574.900 Toneladas  505.849.000,00 179.886 179.877 3.196 

Sorgo (em grão) 23.310 Toneladas  7.459.000,00 5.550 5.550 4.200 

Tomate 4.442 Toneladas  7.234.000,00 234 234 18.983 

Total — — 1.269.213.000,00 447.793 446.934 — 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (2015e) 

 

  A produção de maior destaque é a soja, com 574.900 toneladas e representatividade 

econômica de 39,86% no Estado, na safra de 2013, em relação ao conjunto de lavouras da tabela 

3. A produção por hectare foi de 3.196 kg, maior que a média nacional apontada pela Embrapa 

(BRASIL, 2015e) para o mesmo período, que foi de 2.938 kg/ha. Em segundo lugar, por 

rendimento econômico, está a mandioca, com 24,36% do total e produtividade média de quase 

16 toneladas por hectare. A expectativa de rendimento, segundo Fraife Filho e Bahia (2015), é 

de 15 a 20 t/ha, de modo que se observa no Estado uma possibilidade de melhoria dos resultados 

também para este produto, apesar de sua boa performance. Em terceiro lugar, praticamente com 

o mesmo resultado de rentabilidade econômica, estavam o milho em grãos e a cana-de-açúcar, 

com quase 11% cada um do montante total e produtividade de 3.044 e 62.625 kg por hectare, 

respectivamente. Para o milho, Viana (2011) apresenta exemplos de produtividade média de 14 

t/ha, chegando até a 16 ― aproximadamente 5 vezes a produção de Rondônia; para a cana-de-

açúcar, a Conab (BRASIL, 2013d) apresenta a produtividade média de 69.407 kg/ha na safra 

de 2012/13, que é quase 12% superior à do Estado. No país, a falta de tecnologia é um dos 

problemas na produção do milho, conforme esclarece Jason de Oliveira Duarte, pesquisador da 

Embrapa, entrevistado por Araújo (2009): 

 

as regiões que têm melhores produtividades são aquelas que produzem 

comercialmente, com condições edafoclimáticas melhores, com uso de tecnologias 

modernas, com cultivares adaptadas às regiões, com possibilidade de maior 

mecanização e mercado bem definido para o produto. Por outro lado, as regiões com 

menores produtividades são aquelas onde a produção de milho é feita de forma quase 
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artesanal, com sementes vindas de grãos e muitas vezes não adaptadas à região, com 

baixo nível de uso de insumos modernos e para consumo próprio. 

 

   A mesma consideração pode ser ponderada em relação a outros produtos agropecuários 

no Brasil e notadamente em Rondônia, onde em geral a produtividade das lavouras permanentes 

e temporárias tem sido menor do que a nacional. 

 

4.6 INDICADORES DO EXTRATIVISMO VEGETAL E SILVICULTURA 

 

  Com o zoneamento socioeconômico e ecológico, que restringe praticamente a metade 

do Estado ao manejo sustentável de reservas florestais e unidades de conservação, o 

extrativismo vegetal, em especial a exploração de madeiras originárias, perdeu forças. A tabela 

4 traz o que o IBGE (BRASIL, 2015b) elencou de rendimento quanto ao período de 2013. 

 
Tabela 4 ― Produção da extração vegetal e silvicultura em Rondônia (2013)  

Referências Quantidade Unidade 
Valor da 

Produção (R$) 

Açaí (fruto) 1.435 Tonelada 2.820.000,00 

Borracha ― hevea (látex coagulado) 94 Tonelada 236.000,00 

Castanha-do-pará 1.689 Tonelada 3.164.000,00 

Copaíba (óleo) 7 Tonelada 154.000,00 

Lenha de eucalipto 650 Metro cúbico 26.000,00 

Lenha de extração vegetal 526.085 Metro cúbico 21.882.000,00 

Lenha de outras espécies 16.280 Metro cúbico 583.000,00 

Lenha de unidades silvícolas 16.930 Metro cúbico 609.000,00 

Madeira de extração vegetal (carvão vegetal) ― Metro cúbico 1.000,00 

Madeiras em tora de extração vegetal 4.003.304 Metro cúbico 331.231,00 

Madeiras em tora de unidades silvícolas 189.114 Metro cúbico 33.244.000,00 

Oleaginosos (diversos) 73 Tonelada 218.000,00 

Palmito 170 Tonelada 353.000,00 

Total 63.621.231,00 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  A extração de madeira em tora medida significativamente em unidades silvícolas do 

Estado representou em 2013 mais de 52% do rendimento bruto de R$ 63.621.231,00 da 

categoria econômica indicada na tabela 4. Outros 34,39% do rendimento referem-se a lenha, 

enquanto a castanha-do-pará e o açaí, que são produtos tipicamente amazônicos, comparecem 

com 4,97 e 4,3% respectivamente. Observa-se também pouco significativa a representação de 

outro produto tradicional, o látex coagulado, com 0,37% do montante financeiro obtido. 

   Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF), do Serviço 

Florestal Brasileiro (BRASIL, 2015f), no mesmo ano de 2013, a representação de Rondônia no 
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cenário nacional, quanto à extração de toras de unidades silvícolas, não chegou a 0,15% do total 

de 130.800.000 metros cúbicos de madeira para uso industrial. A produção de açaí também foi 

pouco expressiva no Estado, com menos de 1% do volume nacional em 2012, segundo os dados 

de Turini (2015); o mesmo acontece com a castanha-do-pará, cuja produção foi de apenas 

10,18% do rendimento do Acre em 2012, informa a Sala de Imprensa do IBGE (BRASIL, 

2015g). Os indicadores levam a preocupações com políticas públicas, sistemas de governança, 

tecnologias para manejo e comercialização, já que se trata de produtos regionais com potencial 

imanente de melhores resultados. 

 

4.7 INDICADORES DA PRODUÇÃO PECUÁRIA 

 

  Durante anos, as florestas de Rondônia foram retiradas para a exploração de madeira, o 

provisório plantio de arroz e a subsequente implantação do gado bovino extensivo. O Estado se 

tornou um dos maiores produtores de carne e leite do país, sob todos os riscos da grande 

concentração em monocultura, como o êxodo rural e as dificuldades de superar crises setoriais. 

A tabela 5 traz os resultados da produção pecuária indicados pelo IBGE (BRASIL, 2015b). 

 
Tabela 5 ― Produção da pecuária de Rondônia em 2013 (principais produtos) 

Referências Quantidade Unidade 

Aquicultura ― alevinos 7.539 Milheiros 

Aquicultura ― curimatã, curimbatá 603.750 Kg  

Aquicultura ― jatuarana, piabanha e piracanjuba 784.000 Kg  

Aquicultura ― lambari 800 Kg  

Aquicultura ― pacu e patinga 40.000 Kg  

Aquicultura ― piau, piapara, piauçu, piava 59.000 Kg  

Aquicultura ― pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim 1.620.800 Kg  

Aquicultura ― pirapitinga 600.000 Kg  

Aquicultura ― pirarucu 1.955.660 Kg  

Aquicultura ― tambacu, tambatinga 576.700 Kg  

Aquicultura ― tambaqui 18.880.021 Kg  

Aquicultura ― tilápia 8.000 Kg  

Aquicultura ― tucunaré 12.000 Kg  

Bovinos ― leite de vaca 920.496.000 Litros 

Bovinos ― vacas ordenhadas 582.306 Cabeças 

Bovinos ― total 12.329.971 Cabeças 

Bubalinos 6.029 Cabeças 

Caprinos 15.182 Cabeças 

Codornas 45.000 Cabeças 

Equinos 173.440 Cabeças 

Galináceos ― galinhas 1.480.589 Cabeças 

Galináceos ― total 3.090.975 Cabeças 

Mel de abelha 163.158 kg 
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Continuação da tabela 5 

Referências Quantidade Unidade 

Ovinos 134.807 Cabeças 

Ovos de codorna 450.000 Dúzias 

Ovos de galinha 12.746.000 Dúzias 

Suínos ― matrizes 36.189 Cabeças 

Suínos ― total 188.291 Cabeças 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  Dentre as espécies aquícolas, destaca-se a produção de tambaqui em Rondônia, com 

18.880.021 kg em 2013. De acordo com o 1º Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura (2012), 

a produção desta espécie foi de cerca de 111,1 mil toneladas no Brasil em 2011. Se a produção 

de Rondônia fosse a mesma de 2013 naquele ano, a proporção do Estado seria de cerca de 17% 

no cenário nacional. O tambaqui, segundo o mesmo Anuário, representa 90% do pescado de 

Rondônia. 

  O grande destaque, entretanto, é a produção de gado bovino. Eram 12.329.971 cabeças, 

conforme consta na tabela 5. No Brasil o volume chegou a 212 milhões, segundo o Anuário 

Brasileiro da Pecuária (2013), dos quais Rondônia detinha então 5,7%, ficando em 7º lugar no 

ranking dos Estados, atrás de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará e 

Rio Grande do Sul, nesta ordem, e à frente de São Paulo, Bahia, Paraná e outros.  

  A produção de leite de vaca, ainda segundo o IBGE (BRASIL, 2015b), foi de 

920.496.000 litros em 2013, por 582.306 cabeças, que conferiam uma média de 

aproximadamente 4,33 litros por vaca ao dia, em Rondônia. De acordo com Souza e Souza 

(2013), Rondônia repete a 7ª posição de representatividade nacional e consolida a 1ª no Norte 

quanto ao volume de leite produzido, no mesmo ano. No Brasil, em 2011, a produção foi de 32 

bilhões de litros para um total de 23,2 milhões de vacas, gerando a média de 3,78 litros por vaca 

ao dia. Mesmo com números de produtividade aproximados no cenário nacional, entende-se 

que é necessário um incremento tecnológico, já que é possível atingir a produtividade média de 

mais de 10 litros por vaca ao dia regularmente. Segundo Zoccal (2013), a Argentina tinha 

produção de 13,15 litros por vaca ao dia em 2011; o Equador, 12,95; o México, 12,33; Porto 

Rico, 10,58; Uruguai e Chile, cerca de 7 litros. Para Santos et al. (2013, p. 278),  

 

a baixa produção de leite por vaca e por área no país se deve a uma combinação de 

fatores, dentre eles o baixo potencial genético de boa parte do rebanho nacional, 

deficiências no manejo nutricional e nas condições de bem estar (sic) animal e 

exploração extrativista na maior parte das áreas de pastagens. 
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  Os resultados negativos podem ser novamente decorrentes da falta de incremento 

tecnológico, que começa a afetar os negócios desde a seleção de matrizes até o manejo da 

produção. A falta de profissionalização nos processos deve então ser considerada. Se satisfeito 

o quesito, Rondônia poderá atingir metas muito mais representativas, na produção de carne, 

leite e também de couro cru inteiro, com o qual se destacava em 2º lugar no cenário nacional, 

pela produção de 1.757.007 unidades em 2012, equivalentes a 21,5% da produção nacional, 

segundo dados do Anuário Brasileiro da Pecuária (2013). 

 

4.8 INDICADORES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS 

 

  De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 2013), está 

acontecendo um processo que se pode chamar de “desindustrialização” no Brasil. Mostra que 

a indústria de transformação cresceu gradativamente entre os anos 1956 a 1965 (no Governo de 

Juscelino Kubistchek) ― passando de um PIB de 13,75 a 19,24% ―, perdeu forças na fase do 

Golpe Militar de 1964 e voltou a crescer, atingindo o maior pico em 1985 (27,20% do PIB); 

depois passou a cair vertiginosamente até próximo aos anos 2000, chegando a menos de 16% 

do PIB; a partir de 2003, recuperou o crescimento e chegou a mais de 18% do PIB, mas voltou 

a cair até o patamar de 13,25% em 2012. Observa-se que os melhores resultados partiram da 

década de 1970 e chegaram a 1985, em razão de que o governo incentivou, por meio do II e do 

III Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), os investimentos na indústria, conforme 

discutem Gremaud e Pires (1999a, b). O milagre econômico, que teria ocorrido entre os anos 

de 1969 a 1973, foi na verdade um fomento financeiro decorrente da tomada de empréstimos, 

que aumentou a dívida externa e a desigualdade social, com o grave sintoma da inflação. Não 

promoveu desenvolvimento. 

  Segundo a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO) (2003), o PIB da 

indústria foi de 6,10% em 2002 no Estado, caracterizando uma região de economia baseada nos 

setores primário e terciário. Ela acrescenta que  

 

[...] a formação do parque industrial rondoniense sempre esteve atrelado (sic) à 

exploração das matérias-primas vegetais e minerais, passando gradativamente a 

contar com significativo número de indústrias ligadas ao beneficiamento de produtos 

agrícolas e florestais, com maior intensidade na segunda metade da década de 80. (p. 

217) 

 

  O IBGE (BRASIL, 2015b) elencou os dez principais produtos da indústria do Estado, 

tendo em vista o valor de produção e venda. Estão apresentados na tabela 6, a seguir. Destaca-
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se a produção de queijos, com 26 unidades industriais indicadas no levantamento; em segundo 

lugar estão as carnes frescas ou refrigeradas e as peles e couros (cada qual com 15 unidades 

locais). Se somada a produção de carnes congeladas, o número de unidades locais do produto 

sobe para 21. Em seguida, destacam-se as indústrias de estanho e de produção de rações e de 

alimentos, além daquelas de menor destaque: produção de cimentos e peças de máquinas ou 

equipamentos.  

 

Tabela 6 ― Os 10 principais produtos e/ou serviços industriais segundo o valor de produção, em 2012, em 

Rondônia 

 Produtos 
Nº de Unidades 

Locais 

Queijos frescos, exceto queijo minas 26 

Carnes de bovinos frescas ou refrigeradas 15 

Peles e couros de bovinos e equídeos 15 

Carnes de bovinos congeladas 6 

Estanho ou ligas de estanho em forma bruta 5 

Minérios de estanho 4 

Rações 4 

Refrigerantes 3 

Cimentos Portland compostos (CP - II) 1 

Partes e peças para talhas, guinchos, macacos, pórticos e guindastes 1 

Total 80 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  O IBGE (BRASIL, 2015b), para o ano de 2012, assinalou a identificação de 1.251 

unidades locais do setor industrial e 33.499 pessoas nele ocupadas, representando cerca de 

2,14% da população estimada no Censo de 2010. Indicou também 3.577 unidades de comércio 

com receita de revenda e 30.893 pessoas ocupadas no setor (1,97%); no âmbito dos serviços, 

indicou 1.985 unidades e 33.101 pessoas ocupadas (2,11%). Dados mais específicos sobre 

unidades de produção, comércio ou serviços e pessoal ocupado serão apresentados e discutidos 

mais adiante. 

 

4.9 ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO E ECOLÓGICO 

 

  Outra delimitação territorial de grande utilidade é o Zoneamento. De acordo com o 

artigo 2º do Decreto 4.297 (BRASIL, 2002), que o regulamenta, o Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE) é um “[...] instrumento [que] estabelece medidas e padrões de proteção 

ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a 

conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 
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condições de vida da população”. É dado como obrigatório tanto para atividades públicas 

quanto para as privadas. Tem por objetivo geral orientar decisões nas propostas que utilizem 

recursos naturais e assegurar a sustentabilidade do capital e dos serviços dos ecossistemas, 

conforme dispõe o artigo 3º do mesmo Decreto. Deve levar em conta, nos termos do parágrafo 

único deste artigo, “[...] a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos 

ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 

determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com 

suas diretrizes”. 

  O ZEE tornou-se obrigatório como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, 

por força da Lei 6.938 (BRASIL, 1981b), artigo 9º. De acordo com o artigo 4º do Decreto 4.297 

(BRASIL, 2002), tem por meta “[...] a sustentabilidade ecológica, econômica e social” e deverá 

contar com “[...] ampla participação democrática”. A escala para este zoneamento ficou 

estabelecida, no artigo 6º-A do mesmo Decreto, com a referência de 1:1.000.000 à de 1:250.000 

nas macrorregiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste; nas demais é de 1:250.000 à de 1:100.000.  

  O Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) de Rondônia, de acordo com a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), no documento de referência 

deste Zoneamento (RONDÔNIA, 2010a), foi o primeiro instituído no Brasil e tem como 

predecessores: 1) o Programa de Desenvolvimento da Região Noroeste do Brasil 

(Polonoroeste), estabelecido no Decreto 86.029 (BRASIL, 1981c), cujo objetivo era promover 

maior integração nacional pela construção da BR 364 entre Rondônia e Mato Grosso, além de 

outras medidas de intervenção local para melhoria da dinâmica regional e ocupação organizada; 

2) o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro), cuja base (ou diretriz), segundo 

a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) (RONDÔNIA, 2010a), foi a 

primeira Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, na escala de 1:1.000.000.  

  O ZSEE-RO, ainda segundo a Sedam (RONDÔNIA, 2010a), foi instituído pelo Decreto 

Estadual 3.782/1988 e ratificado pela Lei Complementar Estadual 52, de 20 de dezembro de 

1991. A Lei Complementar 233 (RONDÔNIA, 2000) revoga a 52 e, no artigo 1º, reinstitui o 

Zoneamento na perspectiva de que seja o “[...] principal instrumento de planejamento da 

ocupação e controle de utilização dos recursos naturais do Estado” (artigo 2º). Seu objetivo é, 

conforme o artigo 3º:  

 
orientar a implementação de medidas e elevação do padrão socioeconômico das 

populações, por meio de ações que levem em conta as potencialidades, as restrições 

de uso e a proteção dos recursos naturais, permitindo que se realize o pleno 

desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar de todos, de forma sustentável. 
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  Em seguida, a mesma Lei Complementar 233 (RONDÔNIA, 2000) estabelece as zonas 

a serem criadas, com as seguintes determinações: 

 

Art. 7º A Zona 1, composta de áreas de uso agropecuário, agroflorestal e florestal, 

abrange 120.310,48 km², equivalentes a 50,45% da área total do Estado. 

Art. 8º A Zona 2 é composta de áreas de uso especial, abrangendo 34.834,42 km², 

equivalentes a 14,60% da área total do Estado, destinada à conservação dos recursos 

naturais, passíveis de uso sob manejo sustentável. 

Art. 9º A Zona 3 é composta de áreas institucionais, constituídas por aquelas 

protegidas de uso restrito e controlado, previstas em lei e instituídas pela União, 

Estado e Municípios, abrangendo 83.367,90 km², equivalentes a 34,95% da área total 

do Estado. 
 

  Ou seja, trata-se de zonas para 1) exploração econômica dos setores primário e 

secundário, 2) manejo sustentável e 3) unidades de conservação, respectivamente. Metade do 

território do Estado ― cerca de 120.000 km2 ― se destina ao uso agropecuário, e um terço, a 

unidades de conservação. A segunda aproximação do zoneamento, de acordo com a Sedam 

(RONDÔNIA, 2010a), utilizou a escala de 1:250.000 e, em alguns casos, 1:100.000, 

classificando as áreas em três zonas e suas subdivisões, conforme mostra o mapa da figura 12. 

 

Figura 12 ― 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico do Estado de Rondônia 

 
Fonte: Seplan (RONDÔNIA, 2010a) 
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  A Zona 1, que concentra a produção agropecuária, tem sua maior porção distribuída no 

eixo da BR 364; a Zona 2, que envolve as áreas de manejo sustentável, ocupa especialmente a 

Microrregião 1 e outras porções das partes marginais do Estado; a Zona 3, que abrange as 

unidades de conservação, distribui-se no entorno da Zona 1. Esta, embora demarcada para 

exploração agropecuária, exige a conservação de 50% de cada propriedade como reserva legal, 

a qual deve preferencialmente ser contígua às áreas de preservação permanente, segundo a 

Sedam (RONDÔNIA, 2010a). 

 As três Zonas são subdivididas em 9, conforme o “[...] grau de ocupação, 

vulnerabilidade ambiental e aptidão de uso”, segundo o artigo 10 da Lei Complementar 233 

(RONDÔNIA, 2000). Alguns critérios de definição das subzonas podem ser descritos conforme 

a distribuição no quadro 2. 

 

Quadro 4 ― Critérios de elegibilidade para demarcação das zonas no ZSEE de Rondônia 

Subzonas 
Níveis de 

desmatamento 
Aptidão de exploração em destaque  

Risco de 

erosão 

1.1 No limite legal Agrícola, industrial e de exploração mineral (alta) Baixo 

1.2 Baixo Agrícola (regular) Baixo e médio 

1.3  Baixo Agrícola (restrita) Médio 

1.4 NI Instalação de hidrelétricas Alto 

2.1 Baixo Exploração seletiva de produtos, ecoturismo e pesca NI 

2.2 NI NI NI 

3.1 NI Unidades de conservação de uso direto NI 

3.2 NI Unidades de conservação de uso indireto NI 

3.3 NI Terras indígenas NI 

NI = Não informado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da Sedam (RONDÔNIA, 2010a) 

  

 Estas subzonas são demarcadas com suas principais aptidões, levando-se em 

consideração o risco de erosão para as da Zona 1, em vista de seu potencial de exploração 

agropecuária e mineral. Segundo a Sedam (RONDÔNIA, 2010a), elas foram definidas com 

diretrizes que podem ser sistematizadas e resumidas conforme o quadro 5, a seguir. 

 Em suma, as diretrizes apontam para a adoção de tecnologias modernas na exploração 

de atividades agropecuárias, manejo sustentado de recursos naturais (uso direto), controle da 

expansão agropecuária nas áreas que requerem conservação da cobertura vegetal, incentivo a 

práticas de sustentabilidade em geral e atendimento às determinações legais no que se refere às 

unidades de conservação. Ou seja, existe uma preocupação com as tecnologias de aplicação 

econômica, o atendimento às necessidades familiares da região e o controle da degradação 

ambiental, seja para a manutenção da floresta, seja para a prevenção de desgastes do solo, 

decorrentes de erosões, fogo e outras formas de uso não sustentáveis. Estas diretrizes são 
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fundamentos a serem considerados pela gestão pública, órgãos de intervenção (entidades de 

controle), instituições de liderança ou orientação (como as escolas de formação profissional, 

principalmente) e empresas particulares. Sem esta noção, qualquer proposta de 

desenvolvimento pode ser paradoxal ou ser surpreendida por limites inesperados. 

 

Quadro 5 ― Diretrizes do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Rondônia 

Subzonas Diretrizes 

1.1 Projetos de reforma agrária; estímulo à agropecuária moderna; criação de agroindústrias. 

1.2  

Regularização fundiária; controle da exploração florestal e desmatamento; adoção de medidas 

compensatórias para preservação dos recursos florestais; adoção de tecnologias para incremento 

da produção agropecuária. 

1.3 

Aproveitamento de recursos naturais, com controle da exploração florestal e desmatamento; 

manutenção das atividades agropecuárias, mas com desestímulo à expansão; regularização 

fundiária; implantação de consórcios florestais, reflorestamentos e cultivos permanentes. 

1.4  
Controle da erosão por meio de reflorestamentos, consórcios e culturas permanentes; controle do 

desmatamento; medidas compensatórias para preservação dos recursos naturais remanescentes. 

2.1 
Aproveitamento dos recursos naturais sem desmatamento; manutenção das atividades 

agropecuárias e não expansão das mesmas; fomento do manejo e extrativismo. 

2.2  

Conservação da natureza (e sua biodiversidade); incentivo às atividades científicas e manejo 

sustentado; restrição da conversão da cobertura vegetal à economia familiar; recuperação de áreas; 

criação de áreas de domínio público ou privado. 

3.1 Uso regulado de recursos; criação de Florestas Estaduais, Resex e Unidades de Conservação. 

3.2 Limitação do uso aos fins das unidades instituídas (estações, parques, reservas, patrimônios, etc.). 

3.3 Uso limitado e mediante autorização ou concessão da União. 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da Sedam (RONDÔNIA, 2010a) 

 

   O delineamento do espaço contemplou então sua divisão geográfica por meso e 

microrregiões, sua densidade, alguns aspectos geológicos e por fim os aspectos de controle 

econômico-ambiental. A combinação destes diferentes fatores permite a identificação de 

oportunidades para o desenvolvimento sem perder de vista as restrições de controle e as 

expectativas de sucesso dos empreendimentos. 
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5 MAPEAMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

LOCAIS DE RONDÔNIA 

 

  Um Arranjo Produtivo Local (APL) é mais do que um cluster ou um “enclave”, porque 

nem sempre corresponde a uma aglomeração industrial e não se limita a um conjunto de 

organizações econômicas “encravadas” em um território, embora se considerem a interação, 

interdependência ou até mesmo cooperação entre os elementos que o compõem ― condições 

não necessariamente sempre presentes, embora esperadas ou estimuladas por organismos 

governamentais ou líderes que exerçam governança. A terminologia, evoluída para Arranjo 

Produtivo, Social e Cultural Local é, portanto, bem mais complexa e completa. Segundo Costa 

(2010, p. 126-127), um APL é um “[...] espaço social, econômico e historicamente construído 

através de uma aglomeração de empresas (ou produtores) similares e/ou fortemente inter-

relacionadas, ou interdependentes, que interagem numa escala espacial local definida e limitada 

através de fluxos de bens e serviços”. Um APL pode ser definido ainda como um conjunto de 

empresas ou meios de produção com uma atividade comum e uma representação suficiente no 

seu território para indicar uma tendência de mercado ou uma condição de desenvolvimento que 

se sobressai em relação aos demais empreendimentos ou formas de economia. 

  O Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTPAPL), do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) (BRASIL, 2007c), 

identificou 460 APLS em 2004 e 957 em 2005, no País. Costa (2010) apresentou um 

levantamento de 958 pelo MDIC e 762 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

O site do Observatório Brasileiro de APL (OBAPL) inserido no portal do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) (BRASIL, 2015h), atualizou estes números para 714, assim distribuídos por 

região: no Norte, 126; no Centro-Oeste, 111; no Nordeste, 197; no Sudeste, 191; no Sul, 89. 

Para Rondônia, segundo Costa (2010), o MDIC apontava 13 APLs, e o IPEA, 21. Observa-se 

uma disparidade considerável de indicadores do total de APLs entre as duas instituições. Depois 

de então, o site do OBAPL (BRASIL, 2016h) passou a apontar 18 no Estado.  

  Com o tempo, alguns arranjos podem desaparecer, enquanto outros surgem, razão pela 

qual é importante manter um observatório e estudos para mapeamento pontual dos arranjos, 

considerando-se inclusive por microrregião ou município. Em geral, os APLs são tratados por 

macrorregiões ou por Estado, desprezando-se os arranjos menores que se desenvolvem 

localmente. As pesquisas precisam centrar-se nas microrregiões, justamente para não tomar 

parâmetros nacionais apenas como referência para definições, classificações e consequentes 
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ações interventivas. Assim, uma matriz estadual é mais interessante do que uma nacional como 

parâmetro, tendo em vista a alta concentração de negócios nas regiões metropolitanas ou de 

desenvolvimento mais avançado e a baixa concentração ou menor diversidade nas regiões 

periféricas ou de desenvolvimento menos expressivo. É comum haver uma menor 

especialização em regiões de maior concentração e diversidade de negócios e uma 

superespecialização onde há menos diversidade e distribuição mais rarefeita dos indicadores, 

como o volume de empregabilidade e de empreendimentos. Isso acontece quando as bases 

comparativas estão nestas duas condições opostas de concentração, como seria numa relação 

entre a matriz nacional e a de estados menos desenvolvidos. 

  Existem várias taxonomias para classificação dos APLs no Brasil. Costa (2010) elenca, 

para o nível tecnológico, aquelas empregadas pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (IEDI), por setor. Elas são semelhantes às utilizadas pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005), que assim classifica os índices 

tecnológicos dos produtos e serviços no mundo: high technology manufactures, medium-high 

technology manufactures, medium-low technology manufactures, low technology 

manufactures, high-medium high technology manufactures, ICT manufactures (envolvendo 

tecnologia da informação e comunicação) e energy producing activities. A Fundação Centro de 

Estudos do Comércio Exterior (Funcex) (2010), tendo em vista classificações do mercado 

internacional e a inserção de novas referências para tal, adaptou as referências da OCDE para 

um “Sistema Harmonizado”, em que desagregou as grandes categorias que definem as 

intensidades tecnológicas dos produtos e serviços, conforme o quadro 6, a seguir. A 

classificação é compatível com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

 

Quadro 6 ― Taxonomia de produtos conforme a intensidade tecnológica 

Categorias Grupos de Produtos 

Não 

industrializados 

Agricultura, pecuária, pesca, extrativismo florestal e mineral; desperdícios e resíduos; 

demais (bens usados, reciclados e outros) 

In
d

u
st

ri
al

iz
ad

o
s 

Baixa 

Tecnologia 

Alimentos, bebidas e fumo; madeira e seus produtos, papel e celulose, gráfica; têxtil, 

couro e calçados; produtos manufaturados não especificados 

Média 

Baixa 

Tecnologia 

Borracha e produtos plásticos; metais ferrosos; metais não ferrosos; produtos minerais 

não-metálicos; produtos metálicos; refino de petróleo; construção e reparação naval; 

produtos manufaturados diversos 

Média Alta 

Tecnologia 

Produtos químicos e farmacêuticos (parcial); veículos automotores; outro material de 

transporte (parcial); máquinas e equipamentos (parcial); máquinas, equipamentos e 

material elétrico (parcial); material de escritório e informática (parcial); material e 

aparelhos eletrônicos e de comunicações (parcial); instrumentos diversos (parcial) 

Alta 

Tecnologia 

Aeronáutica e aeroespacial; armamentos; computadores e máquinas de escritório (parcial); 

eletrônica e telecomunicações (parcial); farmacêutica e medicamentos (parcial); 

instrumentos científicos; máquinas elétricas e não elétricas (parcial); químicos (parcial) 

Resíduo Demais produtos 

Fonte: Funcex (2010) 
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  Estas referências são importantes para a posterior análise da organização e condições de 

desenvolvimento dos APLs, especialmente no que se refere ao grau de inovação, pesquisa e 

tecnologia empregados nos produtos e serviços. Para melhor referenciação dos APLs mapeados 

em Rondônia, serão apresentados dois demonstrativos nos quadros 7 e 8, feitos por Costa (2010) 

a partir de informações do MDIC e do IPEA.  

 

Quadro 7 ― APLs de Rondônia segundo o MDIC 

Nome do APL Setor/Categorias Município Polo Municípios Relacionados 

Agricultura/Arroz Primário Vilhena Vilhena 

Agricultura/Cacau Primário Ji-Paraná Ji-Paraná 

Agricultura/Café Primário Cacoal Cacoal 

Agricultura/Soja Primário Vilhena Vilhena 

Cerâmica Vermelha Média-baixa tecnologia Porto Velho Porto Velho 

Confecções Baixo conteúdo tecnológico  Porto Velho Porto Velho 

Fruticultura Primário Ariquemes Ariquemes e Ji-Paraná 

Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Ji-Paraná 
Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de 

Moura, Santa Luzia D’Oeste 

Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Vilhena Vilhena 

Ovinocaprinocultura Primário Porto Velho Porto Velho 

Pecuária de Corte e 

Leite 
Primário Ji-Paraná Ji-Paraná 

Piscicultura Primário Pimenta Bueno 

Pimenta Bueno, Primavera de 

Rondônia, Rolim de Moura, São 

Felipe D’Oeste 

Piscicultura Primário Porto Velho 
Porto Velho, Costa Marques, 

Guajará-Mirim 

Fonte: Costa (2010, p. 328) 

 

   Dentre os 13 APLs listados, 9 são do setor primário e 4 do secundário, dos quais 3 

possuem baixo conteúdo tecnológico e 1 é de média-baixa tecnologia. Não se incluiu nenhum 

do setor terciário. A observação mais importante, entretanto, é a não presença de 40 municípios, 

deixando-se a impressão de um “vazio” de desenvolvimento ou de uma rarefação tão grande de 

negócios que nenhum foi capaz de se sobressair. É questionável que o Município de Jaru, por 

exemplo, não tenha sido incluído no APL da Pecuária de Corte e Leite de Ji-Paraná, em uma 

década onde já existiam laticínios ali instalados, como o Italac; questiona-se também a ausência 

de Ariquemes no APL de Madeira e Móveis, visto que existe até mesmo um Plano de 

Desenvolvimento Preliminar para o APL no Município, elaborado pela então Secretaria de 

Planejamento do Estado (RONDÔNIA, 2007a). Observa-se novamente, portanto, que o 

mapeamento de APLs deve ser feito também em nível local, por município e, no nível estadual, 

sem excluir os referenciais periféricos. 

  Os dados do IPEA apresentados por Costa (2010) definem os APLs por cidade polo 

apenas, desta vez desprezando as redes de inter-relação que extrapolam a escala local. Estes 
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polos limitam-se a seis municípios: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e 

Colorado do Oeste, todos, à exceção do último, do eixo da BR 364. Não se consideram outros, 

como Jaru e Ouro Preto (ainda que no mesmo eixo) e Guajará-Mirim (fora do eixo). Além disso, 

não trazem nenhum APL da agropecuária, em um Estado cujo setor é o mais pujante em 

produção e geração de renda. Em comparação com o levantamento do MDIC, observa-se pouca 

similaridade. Aparecem “Madeira e Móveis” (nos dados do MDIC, um APL em Ji-Paraná e 

outro em Vilhena; e nos do IPEA, em Ariquemes, Cacoal e Colorado do Oeste), “Cerâmica 

Vermelha” (Porto Velho) ou “Produtos Cerâmicos” (Cacoal, Colorado do Oeste e Vilhena, um 

por Município) e “Confecções” (Porto Velho) ou “Artefatos Têxteis e Confecções” (APLs de 

Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho), entre as duas fontes. O distanciamento entre os dois estudos, 

do MDIC e do IPEA, é determinado fundamentalmente pela ausência do setor agropecuário nos 

estudos do IPEA (quadro 8) e da falta de abordagem da diversidade do setor industrial nos 

estudos do MDIC (quadro 7). 

 

Quadro 8 ― APLs de Rondônia segundo o IPEA 

Nome do APL Taxonomia Cidade Polo 

Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Ariquemes 

Artefatos de Metal Média-baixa tecnologia  Cacoal 

Artefatos Têxteis e Confecções Baixo conteúdo tecnológico Cacoal 

Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Cacoal 

Produtos Cerâmicos Média-baixa tecnologia Cacoal 

Confecções Baixo conteúdo tecnológico Colorado do Oeste 

Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Colorado do Oeste 

Produtos Cerâmicos Média-baixa tecnologia Colorado do Oeste 

Artefatos Têxteis e Confecções Baixo conteúdo tecnológico Ji-Paraná 

Software Alta intensidade tecnológica Ji-Paraná 

Artefatos de Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Porto Velho 

Artefatos de Metal Média-baixa tecnologia Porto Velho 

Artefatos Têxteis e Confecções Baixo conteúdo tecnológico Porto Velho 

Artigos de Serralheria Baixo conteúdo tecnológico Porto Velho 

Plásticos Média-baixa tecnologia Porto Velho 

Software Alta intensidade tecnológica Porto Velho 

Artefatos de Madeira e Móveis Baixo conteúdo tecnológico Vilhena 

Cabines e Carrocerias de Caminhões Média-alta tecnologia Vilhena 

Produtos Cerâmicos Média-baixa tecnologia Vilhena 

Software Alta intensidade tecnológica Vilhena 

Tecidos e confecções Baixo conteúdo tecnológico Vilhena 

Fonte: Costa (2010, p. 388) 

   

  Aparecem expressos os APLs dos setores secundário e terciário apenas, dos quais 3 com 

alta intensidade tecnológica, 11 com baixo conteúdo tecnológico, 6 com média-baixa tecnologia 

e 1 com média-alta tecnologia, concentrados majoritariamente em Porto Velho e Vilhena, que 

juntos somam 11 arranjos. A maioria do quadro geral compreende madeira e móveis e seus 
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artefatos, seguido pela indústria de confecções, totalizando juntos 9 APLs. Estranhamente, 

também não aparecem produtos da indústria da carne e leite, apesar de Rondônia ser um dos 

maiores produtores do País já no limiar deste século, segundo o Anuário Brasileiro da Pecuária 

(2013). A ausência daqueles APLs do setor primário não permite tomar este quadro referencial 

suficientemente para políticas públicas de desenvolvimento regional. Entretanto, ainda assim 

ele foi apresentado aqui para a demonstração das diversas matrizes de indução interventiva ou 

de planejamento, como objeto para confronto com outros referenciais.  

 

5.1 PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PRELIMINARES DE APLs 

 

  Os APLs são unidades referenciais de planejamento desde sua identificação, nas 

políticas públicas de desenvolvimento regional e nas esferas e instâncias: públicas, particulares, 

associativas, não governamentais. Tomá-los segundo propósitos de intervenção é inadiável, 

tendo em vista que são um centro de produção e relações sociais e culturais onde a luta pela 

sobrevivência margeia os núcleos de evolução, ainda poucos e pequenos, apesar de haver aqui 

e ali grandes empreendimentos, dos quais não participa a grande maioria da sociedade. 

  O Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTAPL) do MDIC 

(BRASIL, 2007c) apresentou um demonstrativo de proposta de intervenção denominado “APLs 

Prioritários GTP APL 2008-2010” a partir da indicação de Núcleos Estaduais, “[...] com o 

propósito de testar a metodologia de Planos de Desenvolvimento Preliminares (PDPs)”, 

envolvendo 11 APLs piloto inicialmente, que depois se ampliaram para 142 no País. Cada 

Núcleo Estadual apresentaria 5 prioridades, envolvendo “[...] base agrícola, base animal, base 

mineral, turismo e industriais, de indústrias tradicionais, intensivas em mão-de-obra ou capital, 

além de setores inovadores” (p. 9). O quadro 9, na página a seguir, traz os APLs prioritários de 

Rondônia informados no demonstrativo do GTAPL.  

   O APL Apicultura, considerado prioritário para o MDIC, não aparece nos 

demonstrativos de Costa (2010) a partir dos estudos de fontes do mesmo Ministério e do IPEA 

(que considerou apenas o setor secundário), revelando nova disparidade a respeito de 

mapeamentos. Há disparidade também em relação ao número de municípios envolvidos e ao 

rol de APLs, que não incluiu o de Fruticultura da região de Porto Velho, mas sim o de 

Apicultura, segundo o documento do GTPAPL do MDIC (BRASIL, 2007c). Neste 

demonstrativo, há 30 municípios relacionados, incluindo-se as cidades polo. O setor com maior 

abrangência de municípios é o da Piscicultura, com 14; e aquele com maior volume de 

estabelecimentos (712) e empregos (10.478) é o do Agronegócio da Pecuária de Leite.  
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Quadro 9 ― APLs prioritários de Rondônia para os PDPs, segundo o MDIC 
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Municípios 

Madeira e 

Móveis 
Ariquemes 0,752 78.763 123 500 Ariquemes 

Agricultura/ 

Apicultura 

Porto 

Velho 
0,763 433.895 38 96 

Ariquemes, Cacaulândia, Candeias do 

Jamary, Cujubim, Porto Velho 

Apicultura Vilhena 0,771 64.370 100 120 Colorado do Oeste, Cerejeiras* 

Agronegócio 

da Pecuária 

de Leite 

Ji-Paraná 0,753 286.601 712 10.478 

Alvorada do Oeste, Castanheiras, 

Presidente Médici, Urupá, Jaru, Ouro 

Preto* 

Produção 

Animal/ 

Piscicultura 

Pimenta 

Bueno 
0,754 282.331 13 ― 

Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre do 

Parecis, Cabixi, Castanheiras, Nova 

Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do 

Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, 

Presidente Médici, Primavera de 

Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia 

do Oeste, São Felipe do Oeste, Vilhena 

* A não inclusão da cidade polo no conjunto de municípios do terceiro e quarto APLs é da própria fonte. 

Fonte: MDIC (BRASIL, 2007c) 

 

 O propósito do MDIC (BRASIL, 2007c) era para que os Núcleos Estaduais elaborassem 

os PDPs para os cinco APLs prioritários de cada Estado. O NEAPL se vinculava à Secretaria 

de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (Seplan) e, em Rondônia, contava no ano de 

2013 com representantes das seguintes entidades, segundo a mesma Secretaria (RONDÔNIA, 

2013): Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes), Secretaria de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária (Seagri), Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (Seae), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Superintendência do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(Ceplac), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Ministério da Pesca 

e Aquicultura (MPA), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Instituto Federal 

de Rondônia (IFRO), Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco 

Bradesco (de Cuiabá), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Indústrias (Sebrae) e 

outras entidades do “Sistema S” (Senai, Senac, Senar), Federação das Indústrias do Estado de 

Rondônia (FIERO), Federação do Comércio do Estado de Rondônia (Fecomércio) e Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon). 
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 A Seplan/RO, na página do Observatório Brasileiro de Arranjos Produtivos Locais 

(OBAPL) (BRASIL, 2015h), confirmava como prioritários os APLs Madeira e Móveis 

(Ariquemes), Apicultura (Vilhena), Agronegócio da Pecuária de Leite (Ji-Paraná), Fruticultura 

(Porto Velho) e Piscicultura (Pimenta Bueno). Apresentou também outros “APLs priorizados” 

(RONDÔNIA, 2012), conforme consta no quadro 10, disposto a seguir. 

 

Quadro 10 ― APLs de Rondônia segundo demonstrativos do NEAPL de 2012 

APL Município Polo 

Apicultura Vilhena 

Piscicultura Pimenta Bueno 

Piscicultura* Ariquemes 

Pecuária de Leite  Ji-Paraná 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) Ouro Preto do Oeste 

Madeira e Móveis Ariquemes 

Fruticultura Porto Velho 

Confecções de Pimenta Bueno/Cacoal* Pimenta Bueno 

Cafeicultura* Cacoal 

Hortigranjeiro* Porto Velho 

Turismo Guajará-Mirim 

Fruticultura de Cacoal/Rolim de Moura** Cacoal 

Sociobiodiversidade da Região do Mamoré** Guajará-Mirim 

* Incluídos em 2008 e em ** 2012 

Fonte: Seplan (RONDÔNIA, 2012) 

 

  Os APLs Sistemas Agroflorestais (Ouro Preto), Hortigranjeiro (Porto Velho), Turismo 

e Sociobiodiversidade da Região do Mamoré (Guajará-Mirim) aparecem como uma maior 

diversificação setorial, visto que antes, em relação ao apresentado por Costa (2010) a partir dos 

demonstrativos do IPEA e do MDIC, nos quadros 8 e 9, a referência concentrava-se na 

agropecuária, em poucas áreas do setor secundário da economia e, exclusivamente, no setor 

terciário, o comércio de software. Ver-se-ão mais adiante outras diferenças, em relação ao 

mapeamento mais recene de APLs apresentado no site do OBAPL (BRASIL, 2015h).  

  Estas diferenciações de mapeamento revelam a necessidade de estudos mais 

aprofundados, mas indicam também que está havendo um esforço de definição dos APLs. No 

próximo tópico, será apresentado um novo mapeamento do NEAPL, mas antes será feita uma 

análise dos PDPs eleitos como prioritários no Estado de Rondônia. 

 

a) PDP do APL “Madeira e Móveis”, de Ariquemes 

  

  O Plano de Desenvolvimento Preliminar (PDP) do APL “Madeira e Móveis”, de 

Ariquemes, foi elaborado, como os outros quatro, pelo NEAPL (RONDÔNIA, 2007a). 
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Segundo o documento, este APL envolve as Secretarias de Estado Seplan, Seapes e Sedam, o 

INCRA, Senai, Sebrae, FIERO, Basa, Associação Moveleira de Ariquemes (AMA), Sindicato 

da Indústria Madeireira de Ariquemes (SIMA), Associação Comercial e Industrial de 

Ariquemes (ACIA), Cooperativa Florestal (Cooperflora) e Associação Rondoniense de 

Engenheiros Florestais (AREF). O PDP foi elaborado por seis engenheiros florestais das 

agências relacionadas, um engenheiro agrônomo da FIERO/RO, um administrador de empresas 

do Sebrae/RO, um representante da AMA e outro do SIMA, conforme o mesmo documento. 

Não houve participação, portanto, de design de móveis nem de profissionais de marketing, por 

exemplo, que poderiam contribuir com sugestões de propostas para melhoria da apresentação 

dos produtos do APL. 

  Consta no PDP do NEAPL/RO (RONDÔNIA, 2007a) que os municípios componentes 

do Arranjo são Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, 

Machadinho do Oeste, Monte Negro e Rio Crespo, considerados os “[...] principais 

fornecedores de matéria prima (sic) de base florestal” (p. 4). As principais motivações para o 

surgimento do APL foram os incentivos fiscais e os processos de ocupação de áreas com grande 

abundância de matéria-prima, a qual veio se esgotando com a exploração predatória. Por isso, 

devido à escassez de madeiras “duras”, passou-se a explorar as madeiras “brancas”, invertendo 

a preferência de móveis maciços por aqueles feitos com laminados. Em 2007, o APL possuía 

cadastrados 126 empreendimentos madeireiros e 51 moveleiros. 

  Em diversas ocasiões os autores do PDP “Madeira e Móveis” de Ariquemes ressaltam 

o caráter artesanal da indústria moveleira do Estado e a falta de especialização/formação, 

tecnologia e valor agregado aos produtos (com ligeira vantagem para o setor madeireiro em 

termos de qualidade e otimização da produção). Outras dificuldades e/ou fraquezas elencadas 

são: falta de integração vertical e horizontal entre os produtores; carência de assessoramento 

técnico e de mão de obra especializada; insuficiência de crédito; má qualidade da matéria-prima 

(madeira úmida) e dificuldades em sua obtenção; obsolescência de equipamentos; ausência de 

pesquisadores no setor; precária cultura associativista e de empreendedorismo, dentre outros 

problemas relativos a gestão, marketing e sustentabilidade financeira e ambiental.  

  O polo moveleiro de Ariquemes conta, segundo o respectivo PDP (RONDÔNIA, 

2007a), com galpões de alvenaria e estrutura metálica, “áreas comunitárias institucionais” e 

“área estruturada em lotes com fornos de incineração comuns a cada quatro unidades” (p. 8), 

com produtores vinculados à AMA. O setor madeireiro conta com estruturas individuais 

próprias e se organiza em torno do SIMA, filiado à FIERO/RO. Tem como oportunidades a 
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melhoria da produção e da qualidade, inclusive com selo próprio, se houver investimentos 

tecnológicos, de formação e de cultura de empreendedorismo.  

  Os resultados esperados são a melhoria da rentabilidade, a legalização das empresas, a 

sustentabilidade financeira e ambiental e o reflorestamento de no mínimo 110 hectares ao ano 

para a garantia de matéria-prima. Foram investidos R$ 1.108.447,00 reais para a implantação 

do polo moveleiro e previstos mais R$ 1.216.257,00 para a modernização do setor; para crédito 

e financiamento, foram esperados mais de R$ 25 milhões. A gestão do plano ficou a cargo da 

Câmara de Madeira e Móveis da FIERO. 

 

b) PDP do APL “Fruticultura”, de Porto Velho 

 

 O PDP do APL “Fruticultura”, da cidade polo Porto Velho, foi elaborado, conforme o 

documento do NEAPL (RONDÔNIA, 2007b), por dois engenheiros agrônomos ― um da 

Seplan/RO e outro da Emater/RO ―, um empresário, um administrador da Embrapa/RO, um 

professor da Unir e um servidor da Sedam e outro da Seapes. Colaboraram no processo uma 

engenheira florestal e uma engenheira agrônoma da Seplan.  

  Estão integrados, além de Porto Velho, os Municípios de Cujubim, Candeias do Jamari, 

Ariquemes e Cacaulândia. A área plantada, conforme consta no PDP, era de 11.059 hectares, 

com produção de 21.860 toneladas no ano. São resultado de um histórico de imigração no 

Estado (década de 1970) e de projetos governamentais para a agricultura em geral, como o 

Plano de Diretrizes para a Expansão da Cacauicultura Nacional (Procacau), a implantação dos 

Núcleos Urbanos de Apoio Rural (NUARs, 1982), o Programa Integrado de Desenvolvimento 

do Noroeste do Brasil (Polonoroeste, 1982) e o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 

(Planafloro, nos anos de 1990), conforme o PDP do setor (RONDÔNIA, 2007b).  

  O APL compreendia no período “[...] 38 agroindústrias de processamento de frutas, 

sendo 16 formais e 22 informais, originando cerca de 96 empregos formais e 785 informais 

(predominância de mão-de-obra familiar)” (p. 7). Representava 1,21% dos empreendimentos e 

1,95% dos empregos, no Estado. Na produção, destacavam-se banana, abacaxi e limão, com 

produtividade respectiva de 16,18 ton/ha, 21,77 ton/ha e 7,05 ton/ha; destacavam-se também 

maracujá, manga e mamão, com produtividade de 9,40, de 13,59 e de 16,90 ton/ha, na mesma 

ordem. A cadeia produtiva envolvia “[...] produção, processamento, embalagem, transporte, 

assistência técnica e extensão rural, pesquisa, consultoria, equipamentos [e] agentes 

financeiros”, segundo o PDP (RONDÔNIA, 2007b, p. 7). O apoio era então dado pelas 

Secretarias de Estado, MAPA, Emater, Embrapa, Ceplac, Sebrae, Senar, Unir, FIERO, Banco 
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do Brasil e da Amazônia, antiga Escola Média de Agropecuária Regional da Ceplac (EMARC) 

e 21 associações de produtores rurais. 

  O PDP (RONDÔNIA, 2007b, p. 5) aponta que existia no APL “[...] fragilidade nos 

compromissos assumidos entre produtores, processadores e comerciantes de frutas e polpas” e 

infraestrutura deficitária, como trânsito difícil nas vicinais em épocas de chuva, carência de 

equipamentos, problemas de armazenagem e alto custo da energia. Aponta também problemas 

de gestão governamental, devido ao fechamento de delegacias de agricultura no período de 

1999 a 2003, e de falta de governança e de organização dentro do APL: “o processamento e 

distribuição são incipientes, desorganizados, sem inter-relações entre os seus atores e sem 

políticas públicas definidas para o arranjo” (p. 9). São relatados ainda problemas de falta de 

tecnologia, de pesquisa aplicada e de formação especializada, bem como problemas na 

aquisição de insumos (quantidade, preço, prazo de entrega, qualidade) e na oferta: havia “[...] 

insuficiência da produção local, a baixa qualidade das frutas, a falta de padronização e o 

descumprimento dos prazos e quantidade estabelecidos, uso de embalagens inadequadas por 

parte dos fornecedores e preços pouco competitivos” (p. 10). Acrescenta-se a baixa 

interatividade no setor. Como pontos positivos, citam-se as condições das malhas viárias 

existentes, a oferta de mudas resistentes a doenças e a existência de laboratórios; como 

oportunidade, evidencia-se um mercado em expansão. 

  Foram investidos via Governo do Estado R$ 952.500,00 em formação técnica para 

produtores familiares, R$ 1.730.770,00 pelo Programa de Mecanização Agrícola (Promec) para 

as propriedades familiares e R$ 1.225.000,00 para formação de mudas, dentre outros recursos, 

que incluem capacitação técnica. Esperava-se com isso melhorar a distribuição de renda, 

aumentar o parque fabril, expandir o mercado e atingir a governança e cooperação.  

 

c) APL “Apicultura”, de Vilhena 

 

  O APL “Apicultura”, de Vilhena, compreende uma atividade vantajosa para a região, 

devido às “[...] floradas nativas abundantes e diversificadas, clima favorável e a não utilização 

de produtos químicos nas colméias para controle de doenças e pragas”, conforme consta no 

PDP apresentado pelo NEAPL (RONDÔNIA, 2007c). A exploração ainda se limitava a 

pequenos produtores, com produção de 70 toneladas de mel ao ano no APL, equivalentes a 70% 

da produção total do Estado. A organização dos produtores em associações e cooperativas era 

um dos pontos positivos, mas considerava-se ainda assim a falta de políticas públicas no setor. 

A partir de 2004, a implantação do Projeto de Apicultura Integrado e Sustentável (Proapis), 
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com apoio do Sebrae e parceiros, foi indicado como um dos marcos iniciais do negócio, assim 

como a existência da Associação Vilhenense de Apicultores (AVA). Os municípios que formam 

o arranjo são Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras; e aqueles em potencial de integrarem o 

APL eram Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.  

  O PDP foi elaborado por cinco agrônomos (Seplan, Sebrae, Emater, MAPA), uma 

engenheira florestal (Seplan), um analista de pessoas jurídicas (Banco do Brasil), um 

arqueólogo (Sedam) e uma médica veterinária (Seapes), cujos perfis, em geral, são adequados 

para a elaboração da proposta. O documento indica que a atividade apícola de Vilhena 

compreendia 2% do PIB do Município. Os autores descrevem que eram utilizados recursos 

próprios dos apicultores em sua atividade, e que havia dificuldades de acesso ao crédito, embora 

o Banco do Brasil tivesse o Programa Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS), por 

meio do qual foram angariados recursos. A falta de uma marca coletiva para o negócio é 

considerada um problema no documento, assim como a “[...] existência de produtos falsos, da 

falta de hábito alimentar para o mel e da falta de recursos financeiros para aquisição dos 

produtos pelas classes sociais menos favorecidas” (p. 5). Apesar de serem elencadas ações de 

capacitação, este quesito é considerado deficitário também neste documento. Consideram-se 

algumas instituições formadoras, como a então Escola Agrotécnica Federal de Colorado do 

Oeste, mas que não supria a carência de formação mais específica dentro do APL devido a um 

distanciamento físico entre instituição de oferta e público demandante. 

  Consta no PDP (RONDÔNIA, 2007c) que existe governança no APL, desenvolvida pela 

Cooperativa de Apicultores Portal da Amazônia (Coopa), com apoio de entidades afins (como 

prefeituras e órgãos do governo estadual), além de “[...] uma grande interação e cooperação 

entre os produtores [e] as instituições membros como a cooperativa, as associações e as 

instituições parceiras” (p. 7).  

  Haviam sido investidos menos de R$ 110.000,00 até 2007, para estruturação. As ações 

previstas com o PDP também envolvem custos muito baixos, em comparação com o previsto 

para os demais arranjos, exceto os créditos para investimento (R$ 500.000,00) e o custeio para 

os apicultores (R$ 180.000,00) e a Coopa (R$ 180.000,00). Foram previstos diversos projetos, 

todos com valor muito baixo, de até R$ 10.000,00, para eventos, sensibilização, divulgação e 

capacitação.  

  Os pontos negativos elencados no documento são de ordem gerencial e técnica, pois 

correspondem a problemas relativos a dificuldades de acesso ao crédito, falta de infraestrutura, 

altos custos de produção e baixa produtividade, má organização entre associações e 

cooperativas, falta de registro nos Serviços de Inspeção Estadual (SIE) e Federal (SIF). Tinha-
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se por desafio fortalecer o APL, garantir os registros, aumentar o número de associados nas 

organizações e criar entrepostos de vendas. Os pontos positivos do APL são, segundo o PDP, a 

existência de infraestrutura básica, mão de obra treinada e expectativas positivas sobre um 

produto de origem amazônica, dentre outros — de ordem mercadológica, principalmente. 

Existe aí um aparente paradoxo, mas os pontos positivos correspondem a aspectos que, embora 

vantajosos, precisam ser melhorados para a maior produção, produtividade, diversificação e 

venda. Coube à Coopa a gestão do Plano. 

 

d) APL “Agronegócio da Pecuária de Leite”, de Ji-Paraná 

  

  O PDP do Agronegócio da Pecuária de Leite de Ji-Paraná (RONDÔNIA, 2007d) foi 

elaborado por dois médicos veterinários e um zootecnista da Seapes, um economista da Seplan 

e uma administradora de empresa da Unir, além de um representante do Sebrae, um do Banco 

da Amazônia e outro da Caixa Econômica Federal. A participação de mais um zootecnista ou 

o acréscimo de um agrônomo, de outra instituição que não fosse a Seapes/RO, poderia ser mais 

vantajoso na elaboração do documento, para fortalecer a dialética e trazer maior diversidade de 

visões no processo. 

  O APL, cujo polo é Ji-Paraná, localizado na região central do Estado, ao longo da BR 

364, abrange os municípios de Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Urupá, Alvorada 

do Oeste e Castanheiras. Surgiu, segundo o PDP (RONDÔNIA, 2007d), favorecido pelas 

políticas de integração nacional (com ocupação de fronteiras), pela adequação do solo do 

território e do clima quente à agropecuária, pelos investimentos por meio de programas como 

o Polonoroeste e pelos projetos de colonização agrícola. Dentre as microrregiões do Estado, Ji-

Paraná é destacada como a mais produtiva no respectivo setor, com 1.065.000 litros de leite ao 

dia em 2005, segundo o mesmo documento. O maior rebanho de gado leiteiro estava em Jaru, 

com 317.697 cabeças no mesmo ano. A forma desordenada de ocupação, a exploração 

predatória de recursos naturais e os riscos da monocultura são questões não incluídas no PDP e 

que deveriam ser tratadas em uma discussão suplementar. 

  O PDP (RONDÔNIA, 2007d) relata que havia 81 mil estabelecimentos voltados às 

atividades agroindustriais em Rondônia, gerando 41.139 empregos e ocupando 87.251 pessoas 

nos sete municípios do APL. A produção se constitui de queijo muçarela, leite UHT e em pó, 

além de derivados e produtos considerados artesanais, mas não indicados. Na camada 

institucional, indica-se a existência de escolas agrícolas de nível fundamental e escolas de nível 

superior (estas com oferta de Agronomia e Veterinária), mas não de nível médio ou 
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profissionalizante. O Senai e o Sebrae ofereciam então cursos profissionalizantes de curta 

duração. Apesar da presença destas instituições e da Embrapa, Ceplac e Idaron, não havia 

instituições responsáveis por “[...] testes, ensaios e certificações” (p. 14).  

  A precariedade de estradas vicinais, os serviços de saúde não expandidos no campo e a 

falta de alcance do produtor para formação especializada são alguns dos problemas de 

infraestrutura elencados, apesar das ações das entidades do Sistema S, Emater, Embrapa, Unir 

e outras. Como investimento, são indicados vários programas governamentais, como aqueles a 

cargo da Seapes/RO. No corte horizontal, aponta-se o incentivo fiscal para a criação de fundos 

de fortalecimento do negócio e da infraestrutura. No campo da tecnologia e inovação, destacam-

se a dificuldade de aquisição de tanques de refrigeração pela empresa rural, a baixa 

transferência de tecnologia, a falta de cooperação e de integração entre os setores, a grande 

dispersão geográfica e, dentre outros, mão de obra não especializada. Assim, os desafios são o 

fortalecimento do associativismo e cooperativismo, a prevenção do êxodo rural, o aumento da 

escolarização e outras ações para a sustentabilidade. A oportunidade que se aponta é a maior 

diversificação dos produtos na indústria, em escala significativa, para além do queijo muçarela.  

  Dentre os programas mais vultosos, consta o Projeto Inseminar, com aplicação de R$ 

2.200.000,00, e o Projeto Granelização do Leite, com R$ 2.480.000,00. Outras ações, de 

controle da saúde do rebanho, também são bastante representativas, assim como as de 

capacitação, específicas ou integradas a outras. Foi prevista, por exemplo, a criação de uma 

escola técnica para o APL, sob a coordenação da Unir, mas que não se concretizou; entretanto, 

o Governo Federal criou o Instituto Federal de Rondônia, com um Câmpus em Ji-Paraná no 

conjunto dos municípios do arranjo, mas que ainda não desenvolve ações específicas para o 

fortalecimento do APL nem possui perfil para tal. O PDP (RONDÔNIA, 2007d) ficou sob a 

coordenação do NEAPL/RO. 

 

e) APL “Piscicultura”, de Pimenta Bueno 

 

  O PDP para o APL Piscicultura, de Pimenta Bueno (RONDÔNIA, 2007e), foi 

desenvolvido por representantes do Governo de Rondônia (Seapes, Sedam e Seplan), Secretaria 

de Estado da Administração e Previdência do Paraná, Sebrae, Banco da Amazônia, Banco do 

Brasil e Emater. Os autores relatam que a piscicultura se iniciou formalmente em 1985 na 

região, com a distribuição de alevinos a 100 produtores, aos quais outros foram aderindo. A 

ação foi seguida por mais algumas, de estruturação do setor: implantação de laboratório de 

alevinos e de base de produção, instalação de tanques e abertura de frigorífico. As ações de 
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produção e comercialização de pescados de um projeto chamado Água Viva e as de capacitação 

e pesquisa são colocadas como destaque.  

  O APL envolve 14 municípios: Pimenta Bueno, Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, 

Cabixi, Castanheiras, Parecis, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Presidente Médici, 

Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Felipe do Oeste e Vilhena. 

Segundo o documento, há um potencial de expansão do negócio no Estado e algumas 

oportunidades despontam, como o aumento de demanda, controle de qualidade e 

aproveitamento de áreas e de subprodutos. Esperava-se, para melhor resultado, que ocorresse 

“[...] a implantação da central de comercialização para o pescado; ampliação de áreas de 

produção (patrulhas mecanizadas); combate dos produtos não inspecionados, incentivos às 

cooperativas e associações no sentido de fortalecer a integração entre produtores e indústria”, 

segundo o PDP (RONDÔNIA, 2007e, p. 3). Os pontos dados como fracos são: “a baixa escala 

de produção, tecnologias obsoletas, número insuficiente de técnicos habilitados, [in]capacidade 

gerencial, ausência de cursos técnicos na região, dependência de atravessadores para 

comercialização, créditos diferenciados e baixo grau de cooperativismo/associativismo” (p. 8). 

Os aspectos de gestão são considerados positivos no arranjo, mas não são apresentados 

indicadores de capacitação, pesquisa, empreendedorismo e inovação. Apenas são referenciadas 

as ações desenvolvidas por entidades como a Unir (que oferece Engenharia Agronômica), além 

de consultorias, palestras, cursos não especificados e outras. Também não se indicou claramente 

a condição de governança e cooperação. 

  Os produtos desenvolvidos no APL são relacionados à espécie tambaqui: peixe inteiro, 

costelinha, cabeça, filé de lombo, polpa, dorso e peixe eviscerado e escamado. O maior ganho 

por unidade se dá com a venda do dorso, com lucro de 33,33%, mas o maior volume de vendas 

é de peixe inteiro e de peixe eviscerado, cujos lucros de 32,8% e 20%, respectivamente, se 

davam sobre uma produtividade de 1.516 a 1.895 kg/ha. Foram investidos mais de R$ 

1.200.000,00 em infraestrutura, mas o PDP (RONDÔNIA, 2007e) indica a previsão de bem 

mais recursos para aumento da produção, melhoria da condição social dos envolvidos, gestão 

de recursos ambientais e cooperação e integração entre os agentes. A gestão do PDP é mostrada 

como bastante difusa, pois não se indica um só setor responsável. 

 

f) Outros arranjos 

 

  Para além dos cinco APLs cujos Planos de Desenvolvimento Preliminares foram 

discutidos acima, existem muitos outros mapeamentos a serem feitos e correspondentes estudos 
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e intervenções. Ainda na expectativa do que tem sido desenvolvido como política pública, pode 

ser citado o Plano de Desenvolvimento do Artesanato em Rondônia (RONDÔNIA, 2014a), de 

generalidade dada como um ponto de partida para estudos mais específicos, a fim de melhor 

compreender a dinâmica dos arranjos nos territórios ou regiões. Entende-se que o mapeamento 

de arranjos por microrregiões ou municípios permite uma melhor definição das condições e 

necessidades locais, com vistas aos planos de intervenção. Por esta razão, o próprio Plano prevê 

ações de mapeamento complementar. 

  O PDP do Artesanato, segundo consta no documento, foi elaborado coletivamente por 

agentes locais e atores do APL, mas relacionados apenas à concentração de Porto Velho, devido 

a dificuldades de logística. A coordenação está a cargo da Secretaria de Estado da Cultura, 

Esporte e Lazer (SECEL). 

  O artesanato é uma prática comum no país e, conforme consta no Plano, pode 

desempenhar um papel importante dentro da economia e do desenvolvimento em geral, por 

fortalecer a renda e potencializar o turismo. Devido à grande imigração e à presença de 

populações indígenas, há muitas influências culturais, tornando os produtos bastante 

diversificados; outro fator de diversificação é a representação da fauna e da flora locais, mas 

ainda assim sem a existência de um produto tipicamente rondoniense. 

  Até 2012, haviam sido identificados 13 arranjos de artesanato no Estado. O Plano de 

Desenvolvimento proposto (RONDÔNIA, 2014a) dividiu a abrangência do APL geral do 

Estado em 7 polos: 1) Madeira Mamoré, do núcleo Porto Velho, cujos principais produtos são 

as biojoias; 2) Vale do Jamari, núcleo Ariquemes, com destaque para cestarias; 3) Território 

Central, núcleo Ji-Paraná, onde se destacam móveis e enfeites de madeira; 4) Rio Machado, 

núcleo Cacoal, com maior produção em cestarias; 5) Vale do Guaporé, núcleo São Francisco, 

também com destaque em biojoias; 6) Zona da Mata, núcleo Rolim de Moura, mais focado em 

utensílios domésticos de cerâmica; 7) Cone Sul, núcleo Vilhena, voltado para a produção de 

móveis. O mapa da figura 13, a seguir, apresenta os municípios correspondentes a cada polo. 

  Dentre os problemas (pontos fracos e ameaças ou desafios) elencados no Plano 

(RONDÔNIA, 2014a), estão as dificuldades de comercialização, a elevada informalidade, a 

falta de registros (e consequentemente de indicadores para uma melhor análise das condições 

do APL), além da baixa especialidade técnica dos artesãos. São sinais de que há uma grande 

demanda por formação. Registram-se ainda a falta de ferramentas adequadas e de organização 

das que existem, a inadequação e insuficiência dos locais de produção, o estoque insuficiente, 

as dificuldades de comercialização, a não integração dos produtores entre si, a falta de 

articulação entre as políticas municipais, estudais e federais, o turismo insipiente e o não 
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cadastramento da maioria dos artesãos, dentre outros. Como pontos fortes e oportunidades, 

registram-se, por exemplo, a grande variedade dos produtos, a quantidade de matéria-prima 

disponível e uma tendência de valorização em vista da nova consciência ambiental e da 

possibilidade de ampliação do comércio eletrônico. A certificação ambiental é um dos aspectos 

importantes ressaltados. 

 

Figura 13 ― Polos de artesanato de Rondônia 

 

Fonte: NEAPL/RO (RONDÔNIA, 2014a) 

  

 Segundo o Plano (RONDÔNIA, 2014a), estimam-se 9.600 artesãos e 52 associações no 

Estado, com cerca de 23.000 empregos, cuja maior concentração se dá no Polo Madeira 

Mamoré e no Central. A cadeia produtiva envolve a aquisição e beneficiamento de insumos e 

matéria-prima, o trabalho dos artesãos e associações, os processos de comercialização e o 

turismo. Há que se acrescentarem os processos de formação profissional e as pesquisas. As 

demandas por capacitação aparecem várias vezes no plano, quanto aos aspectos técnicos, 

gerenciais e de empreendedorismo. 

  Observa-se no Plano (RONDÔNIA, 2014a) que houve pouco investimento do poder 

público no APL, restringindo-se praticamente à disponibilização do espaço para exposição e 

comercialização em Porto Velho, na área turística da Estação Madeira Mamoré, que ficou por 

muito tempo interditada em razão das cheias do Rio Madeira. Assim, dentre as ações previstas, 

constam a reativação desta área, estudos de viabilidade, necessidade de melhor mapeamento do 
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APL, estudos da cadeia, formalização do trabalho dos envolvidos, melhoria do acesso a 

mercados e melhoria da governança, dentre outras, contemplando cerca de R$ 1.130.000,00 a 

investir ― um valor bastante abaixo das previsões vistas no PDP de cada um dos cinco APLs 

prioritários de 2007. 

  Observa-se, no caso dos seis arranjos descritos nesta tese, que alguns problemas são 

recorrentes: baixa ou nenhuma especialização; falta de integração e cooperação; não realização 

de pesquisa; ausência de inovação; dificuldades de comercialização e, em alguns casos, de 

obtenção de insumos ou matérias-primas; insuficiência de políticas públicas, apesar de alguns 

investimentos, principalmente em infraestrutura e capacitação elementar; e dificuldades 

gerenciais para promover a expansão dos produtos. Portanto, o incremento de políticas públicas 

e as ações de capacitação profissional técnica (de preferência, com continuidade e 

verticalização) em nível médio e superior, além dos cursos de formação inicial e continuada, 

são fundamentais para o fortalecimento de todos os arranjos do Estado. Mas para tal é preciso 

melhorar os mapeamentos e diagnósticos. Os APLs têm sido identificados como uma dispersão 

genérica e rarefeita em todo o Estado ou como recorte de determinadas regiões apenas. O 

mapeamento por Microrregião e por Município, seguido de uma sistematização integradora, 

mostra-se como uma necessidade urgente.  

  

5.2 NOVO MAPEAMENTO DE APLs EM RONDÔNIA 

 

 As alterações nos quantitativos e tipos de APLs no Estado vieram ocorrendo desde o 

início da apresentação de demonstrativos. Algumas são esperadas, devido à própria dinâmica 

dos arranjos, que aparecem e desaparecem com o tempo, mas outras decorrem da fragilidade 

dos estudos de mapeamento. Costa (2010) indicou 13 APLs a partir de estudos do MDIC ou 21 

segundo o IPEA; o NEAPL (RONDÔNIA, 2012) também indicou 13. Segundo a tabela do 

IBGE denominada “Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 

ou mais pessoas ocupadas, por Unidades da Federação, segundo as divisões de atividades ― 

Região Norte ― 2012” (BRASIL, 2012e), Rondônia vem se destacando nas áreas apresentadas 

na tabela 7.  

 Na dimensão da indústria extrativista, os minerais metálicos e não metálicos são 

importantes referências, considerando-se que a primeira atividade compreende 13 unidades 

locais com 422 pessoas ocupadas, e a segunda, 38 unidades, cujo quantitativo ocupacional não 

é indicado. Na dimensão da indústria de transformação, destacam-se a “fabricação de produtos 

alimentícios”, com 244 unidades e 14.887 pessoas ocupadas; a “fabricação de produtos de 
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madeira”, com 325 empreendimentos e 6.149 pessoas ocupadas; e a “fabricação de materiais 

não metálicos”, com 143 unidades e 3.042 pessoas ocupadas. Também podem ser destacadas a 

“manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos”, a “fabricação de bebidas”, 

a “confecção de artigos do vestuário e acessórios”, a “fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos”, a “metalurgia” e a “fabricação de móveis”, de acordo com os 

indicadores quantitativos totais. Por outro lado, são insipientes as atividades que demandam 

tecnologia, como na fabricação de produtos químicos ou de máquinas, equipamentos e 

aparelhos.  

 

Tabela 7 ― Indicadores de empreendimentos e pessoal ocupado em Rondônia em 2012 
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7 B Extração de minerais metálicos 13 422 

8 B Extração de minerais não metálicos 38 ― 

9 B Atividades de apoio à extração mineral 1 ― 

10 C Fabricação de produtos alimentícios 244 14.887 

11 C Fabricação de bebidas 20 1.333 

12 C Fabricação de produtos do fumo 2 ― 

13 C Fabricação de produtos têxteis 8 89 

14 C Confecção de artigos do vestuário e acessórios 77 1.082 

15 C Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados 
7 518 

16 C Fabricação de produtos de madeira 325 6.149 

17 C Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 4 81 

18 C Impressão e reprodução de gravações 47 459 

19 C Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocombustíveis 
2 ― 

20 C Fabricação de produtos químicos 23 306 

21 C Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 3 22 

22 C Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 34 413 

23 C Fabricação de produtos de minerais não metálicos 143 3.042 

24 C Metalurgia 9 601 

25 C Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 83 978 

26 C Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos 
1 ― 

27 C Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3 60 

28 C Fabricação de máquinas e equipamentos 10 510 

29 C Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 29 419 

30 C Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores 
4 339 

31 C Fabricação de móveis 67 591 

32 C Fabricação de produtos diversos 27 354 

33 C Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 28 1.766 

B = Indústria extrativa; C = Indústria de transformação 

Fonte: IBGE (BRASIL, 2012e) 
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 Algumas destas atividades com maior volume de empreendimentos e pessoal ocupado 

já consagram APLs no Estado, a exemplo da fabricação de móveis. Todavia, como Rondônia 

possui perfil de economia agropecuária, devem ser consideradas mais informações para melhor 

mapear os arranjos. O OBAPL (BRASIL, 2015h) indicava 18 APLs em Rondônia, conforme a 

expressão dos ícones que aparecem no mapa da figura 14, a seguir. 

 

Figura 14 ― APLs de Rondônia em 2015 segundo o Observatório do MDIC 

 

Fonte: OBAPL/MDIC (BRASIL, 2015h) 

 

 Consideram-se três APLs de Piscicultura, localizados em Porto Velho, Ariquemes e 

Pimenta Bueno, agrupados como Pesca, Aquicultura e Serviços Relacionados; dois de 

Fabricação de Móveis, em Ariquemes e Ji-Paraná; dois de Fruticultura, em Porto Velho e 

Cacoal; um de Sistemas Agroflorestais, de Ouro Preto do Oeste; um de Sociobiodiversidade e 

outro de Turismo, em Guajará-Mirim; um de Cafeicultura, em Cacoal; um de Apicultura, em 

Vilhena e outro que aparece como Agricultura/Apicultura, em Porto Velho; um de Pecuária de 

Leite, em Ji-Paraná; dois de Confecções, em Pimenta Bueno e Porto Velho; um de 

Hortigranjeiro, em Porto Velho; e um de Artesanato, em Porto Velho, classificado como 

Economia Criativa. O município em que mais aparecem APLs é o de Porto Velho, com seis 

arranjos; Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno e Guajará-Mirim aparecem com dois; 

e Ouro Preto e Vilhena, com um. Apresentam-se, portanto, oito municípios polo, a maioria 
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distribuída ao longo da BR 364, conforme se vê na figura 14, acima (embora os ícones não 

sejam plenamente distribuídos no mapa quando se marcam suas caixas, à direita da imagem).  

  Em comparação com o demonstrativo de Costa (2010) a partir dos dados do MDIC, no 

quadro 7, há muitas diferenças, pois não aparecem mais os APLs do Arroz, da Soja e de Madeira 

e Móveis de Vilhena; o da Cerâmica Vermelha e o da Ovinocaprinocultura, de Porto Velho; o 

de Fruticultura, de Ariquemes e Ji-Paraná; e o de Cacau, de Ji-Paraná. Em relação ao 

demonstrativo do IPEA, no quadro 8, há uma substituição quase plena, pois permanecem apenas 

dois no mapa do OBAPL (BRASIL, 2015h), o de Madeira e Móveis de Ariquemes e o de 

Confecções de Porto Velho. Já os cinco APLs prioritários do planejamento da Seplan 

(RONDÔNIA, 2007a, b, c, d, e) permanecem indicados. O novo quadro de arranjos, número 

11, segundo as informações do site do OBAPL, pode ser assim configurado: 

 

Quadro 11 ― Arranjos produtivos locais na perspectiva do NEAPL/RO, em 2015 

APL Polo Municípios Abrangidos 

Madeira e Móveis (1) Ariquemes 
Ariquemes, Rio Crespo, Monte Negro, Alto Paraíso, Cacaulândia, 

Itapuã do Oeste, Cujubim, Buritis, Machadinho do Oeste 

Madeira e Móveis (2) Ji-Paraná Não indicados 

Piscicultura (1) Porto Velho Porto Velho, Costa Marques e Pimenteiras do Oeste  

Piscicultura (2) Ariquemes 

Ariquemes, Rio Crespo, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Alto 

Paraíso, Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Buritis, 

Theobroma, Jaru 

Piscicultura (3) 
Pimenta 

Bueno 

Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Nova Brasilândia do 

Oeste, Vilhena, Rolim de Moura, Ministro Andreazza 

Fruticultura (1) Porto Velho Porto Velho, Candeias do Jamari, Cacaulândia, Cujubim 

Fruticultura (2) Cacoal 

Cacoal, Rolim de Moura, Presidente Médici, Alta Floresta do Oeste, 

Ministro Andreazza, Espigão do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 

Vilhena, Pimenta Bueno 

Sociobiodiversidade 

do Mamoré 

Guajará-

Mirim 
Guajará-Mirim e Nova Mamoré 

Sistemas 

Agroflorestais de 

Ouro Preto 

Ouro Preto 

do Oeste 

Ouro Preto do Oeste, Theobroma, Ji-Paraná, Nova União, Mirante da 

Serra, Urupá, Presidente Médici 

Cafeicultura Cacoal 

Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Ministro 

Andreazza, Espigão do Oeste, São Felipe do Oeste, Nova Brasilândia 

do Oeste 

Agricultura/ 

Apicultura 
Porto Velho Porto Velho, Ariquemes, Cacaulândia, Cujubim, Candeias do Jamari 

Turismo 
Guajará-

Mirim 
Guajará-Mirim e Nova Mamoré 

Pecuária de Leite Ji-Paraná 
Ji-Paraná, Jaru, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Urupá, Ouro 

Preto do Oeste, Castanheiras 

Confecções (1) Porto Velho Porto Velho 

Confecções (2) 
Pimenta 

Bueno 
Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste 

Artesanato Porto Velho 
Porto Velho, São Francisco do Guaporé, Ariquemes, Vilhena, Rolim 

de Moura, Ji-Paraná, Cacoal 

Hortigranjeiro Porto Velho Porto Velho e Candeias do Jamari 

Apicultura Vilhena Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste 

Fonte: NEAPL-RO/OBAPL (BRASIL, 2015h) 
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  A previsão de investimento pelo Estado via Plano Plurianual (PPA) apareceu em apenas 

três PDPs, do APL da Pecuária de Leite, do APL Madeira e Móveis e do APL Fruticultura, mas 

apenas o do Leite (RONDÔNIA, 2007d, p. 16) traçou uma ação específica: “Melhoramento 

Genético do gado leiteiro, manejo sanitário e qualidade da ordenha, manejo e recuperação de 

pastagens degradadas. Manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas”. O PPA 2008–

2011 (RONDÔNIA, 2010b, p. 577) previu a ação “Exercer a gestão e monitoramento pecuário”, 

com a finalidade de  

 

planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e 

produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento 

da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; 

melhoria da qualidade do leite, através da implantação da IN 051/MAPA; 

monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho de leite e corte; 

promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do 

setor frigorífico, curtumes e lácteos.  

 

  Há neste PPA, como naquele de 2012–2015 (RONDÔNIA, 2011), ações de capacitação 

ou treinamento de profissionais das agências de regulação, produtores e outros, a fim de dar 

conta de ações que requerem tecnologia, em vista da baixa produtividade dos rebanhos, 

lavouras e serviços de extração, beneficiamento e comercialização. Desta forma, abre-se uma 

grande lacuna de formação técnica de nível médio, superior e de pós-graduação, assim como 

os campos de pesquisa e extensão.  

  Para a ação de investimento no setor leiteiro, o PPA 2008–2011 previu R$ 446.420,00, 

na expectativa de aumento da produção do leite em 5% e da carne em 20%. A meta para o leite 

é muito tímida (diante de uma produção de 4,33 l/vaca/dia, segundo dados do IBGE ― 

BRASIL, 2013b), haja vista o potencial de produtividade esperado e a não continuidade de 

previsão da mesma meta ou meta similar no PPA seguinte em relação ao produto. Outra ação 

que o PDP do APL Pecuária de Leite (RONDÔNIA, 2007d) requereu para o PPA foi a 

concessão de créditos tributários e incentivos financeiros, de forma genérica. O PPA 2008–

2011 (RONDÔNIA, 2010b, p. 603) previu a ação “Conceder incentivos tributários”, com a 

finalidade de “[...] contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante 

a concessão de incentivo tributário, objetivando pôr em prática a implantação, ampliação e 

modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais”. Os valores relacionados 

foram de R$ 849.360,00. O PDP do APL Madeira e Móveis e o do APL Fruticultura 

(RONDÔNIA, 2007a, b) também previram incentivos por meio de projetos de investimento a 

serem inseridos no planejamento estadual, mas de forma genérica, de modo que no PPA de 

2008–2011 não aparecem ações específicas para estes setores; já no de 2012–2015 constam 
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várias ações voltadas para o fortalecimento do setor agropecuário, que contempla os APLs 

prioritários e outros que vieram a se tornar alvo de atenções para políticas públicas, com 

programas como os seguintes: 

a) Programa Estadual da Pecuária Competitiva: promoção da cadeia produtiva do leite 

(R$ 24.000.000,00 para despesas correntes).  

b) Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária: infraestrutura 

governamental, suporte de gestão de pessoas, controle de pragas e doenças, 

capacitação de pessoal, dentre outras (R$ 356.937.323,00 como recurso geral, mas 

apenas R$ 26.773.216,00 para o fim direto de atendimento à sanidade agropecuária 

e sistemas de controle); capitalização de fundos e indenização de produtores: R$ 

3.727.440,00. 

c) Programa Estadual da Pecuária Competitiva: prestação de assistência técnica e 

extensão rural, gestão e monitoramento pecuário, promoção das cadeias produtivas 

da apicultura, avicultura, ovinocaprinocultura, suinocultura, carne e couro bovinos, 

recuperação de pastagens, além de estudos de cadeias produtivas da agropecuária 

(R$ 277.168.552,00, cujo grande maior aporte é para assistência técnica e extensão 

rural ― R$ 255.320.114,00); inserção mercadológica do leite e derivados (R$ 

24.000.000,00). 

d) Fomento aos setores produtivos: desenvolvimento da piscicultura, fortalecimento da 

pesca artesanal, controle da sanidade da agroindústria familiar, implantação de 

agroindústrias, com disseminação de tecnologias (R$ 67.214.146,00). 

e) Desenvolvimento da cafeicultura e cacauicultura: modernização das lavouras (R$ 

7.287.000,00). 

f) Fortalecimento da Agricultura Familiar: inclusão socioprodutiva das comunidades 

tradicionais, apoio à produção de borracha natural, revitalização da cadeia produtiva 

da fruticultura, incentivo à olericultura, implantação de unidades regionais de 

armazenamento de grãos, incentivo à produção de alimentos, implementação e 

tecnificação da cafeicultura, eletrificação rural (R$ 87.433.692,00). 

g) Apoio à Implantação do Programa Territórios da Cidadania: promoção do 

desenvolvimento regional por meio de aquisição de bens e execução de serviços de 

suporte à Rede Territorial de Rondônia (R$ 819.000,00). 

 Estas referências principais, dentre outras no PPA 2012–2015 (RONDÔNIA, 2011), são 

alguns dos pontos de partida para análise da gestão de instituições de ensino dentro dos arranjos 

produtivos, pois são previstos recursos que envolvem diretamente a formação profissional, as 
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atividades extensionistas, necessidades tecnológicas, campos de pesquisa e falta de inovação e 

governança. Foi previsto neste mesmo PPA o Programa Educação Profissional e Tecnológica, 

com o objetivo de “[...] promover a educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e 

modalidades de ensino” (p. 186) e o fim de expansão da modalidade formativa na rede estadual, 

incluindo-se a capacitação de docentes e gestores, técnicos administrativos e outros, sob a 

previsão de R$ 71.388.903,50. Diversas oportunidades de parcerias se avultam neste contexto, 

pela oferta de formação continuada, cooperação com a Rede Federal, formação docente de 

graduação e pós-graduação e cursos de extensão, além de assessorias e assistências técnicas. 

  O Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, segundo o PPA 2012–2015 

(RONDÔNIA, 2011), envolve como ações a análise de projetos de incentivos tributários, a 

concessão de incentivos financeiros e a operacionalização e manutenção do Programa. O valor 

total é de R$ 23.302.891,00. Nenhuma ação por setor produtivo é indicada no PPA com a 

mesma especificidade, orientada para o campo da agropecuária. 

  São previstos também no PPA 2012–2015 (RONDÔNIA, 2011) programas para o 

turismo e cultura em geral. O Programa Desenvolvimento do Turismo envolve ações de oferta 

de turismo, apoio comercial dos produtos turísticos e serviços administrativos da Secretaria 

Estadual correspondente (Setur), com um total de R$ 21.102.198,00. Estas ações ficam 

diretamente relacionadas, mas não exclusivamente, ao APL Artesanato de Rondônia, pois 

observou-se que uma das oportunidades de seu desenvolvimento se dá pela melhor 

comercialização dos produtos artesanais em situações de turismo.  

  Para a cultura geral, há no PPA 2012–2015 (RONDÔNIA, 2011) a previsão de 

concursos de produção cultural, o apoio a manifestações culturais tradicionais e festas populares 

e o investimento em infraestruturas de monumentos e espaços culturais, que envolve o maior 

montante do orçamento dado ao setor (65%): R$ 135.040.577,00. Há que se considerar ainda 

os investimentos em esportes e lazer, como expressões culturais também, ao valor de R$ 

91.152.400,00, dentre outras ações que, de determinadas formas, indiretas ou menos diretas, 

influem sobre os arranjos produtivos. Em geral, observa-se no PPA que há um grande dispêndio 

financeiro nas ações classificadas como gestão, capacitação e eventos, bem maior do que o 

investimento em determinados setores, carentes de recursos, como aqueles dos APLs 

prioritários (apesar do grande subsídio já despendido para o APL Madeira e Móveis de 

Ariquemes, no início de sua implementação). 
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5.2.1 Mapeamento segundo dados de empregabilidade do MTE 

 

  Devido à grande informalidade da mão de obra no Brasil, o mapeamento de APLs requer 

diferentes matrizes de dados para serem relacionadas, cruzadas ou comparadas. A matriz de 

empregabilidade da RAIS, apresentada pela Superintendência Regional do Ministério do 

Trabalho e Emprego (SRTE/RO) (BRASIL, 2014d), em e-mail datado de 28 de abril de 2014, 

indica o volume de empreendimentos e de pessoal ocupado durante o ano de 2012. A ocupação 

formal por setor segue demonstrada nas próximas tabelas, envolvendo o cálculo do quociente 

locacional (QL), o percentual de representatividade do setor quanto ao volume de empregos 

para a Microrregião (PRE/M) e o volume de negócios diretos e associados. Entendem-se como 

negócios diretos os empreendimentos que desenvolvem determinada atividade listada na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Classe CNAE 2.0) apresentada pelo IBGE 

(BRASIL, 2007d) e, como associados, aqueles que tenham relação comercial, gerencial ou 

institucional, como a indústria de laticínios associada à criação de gado bovino. A tabela 8 

indica os principais setores de empregabilidade e sua representação relativa por setor no Estado. 

As demais tabelas trazem os indicadores de APL. 

 

Tabela 8 ― Volume de pessoal ocupado em Rondônia nos principais setores ― RAIS 2012 
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1 Administração pública em geral   110.713  30,32 

2 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações     23.327  6,39 

3 Abate de reses, exceto suínos       9.373  2,57 

4 Comércio varejista de mercadorias em geral (hipermercados e supermercados)       9.341  2,56 

5 Criação de bovinos       8.269  2,26 

6 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios       7.330  2,01 

7 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção       6.385  1,75 

8 Construção de edifícios       6.376  1,75 

9 Atividades de vigilância e segurança privada       5.865  1,61 

10 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas       5.470  1,50 

11 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores       5.058  1,39 

12 Desdobramento de madeira       4.798  1,31 

13 Justiça       4.569  1,25 

14 Transporte rodoviário de carga       4.258  1,17 

15 Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário       4.232  1,16 

16 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores       3.990  1,09 

17 Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação       3.388  0,93 

18 Educação superior (graduação e pós-graduação)       3.153  0,86 

19 Construção de obras de arte especiais       3.142  0,86 

20 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas       3.063  0,84 

PRE = Participação relativa da empregabilidade do setor no Estado (em %) 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 
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 A “Administração pública em geral” é o setor que mais concentra pessoas ocupadas, 

segundo os dados da RAIS (BRASIL, 2014d) para Rondônia. São 110.713 empregados, à taxa 

de 30,32% de ocupação. Isso decorre, em parte, de uma fragmentação do Estado em 52 

municípios e do fato de muitos deles terem se desenvolvido precariamente, de modo que a 

economia ainda gira muito mais em torno dos serviços governamentais; mas deve-se considerar 

também a razão de que no setor público não há informalidade, o que potencializa os indicadores 

de ocupação diante das iniciativas privadas. 

  Na sequência dos 20 casos apresentados, constam as obras para geração e distribuição 

de energia elétrica e para telecomunicações, com 23.327 empregados (6,39% do total), o abate 

de reses que não incluem suínos (2,57%), o varejo de mercadorias em geral em que predominam 

os produtos alimentícios de hiper e supermercados (2,56%) e a criação de bovinos (2,26%). Um 

total de 11 dos 20 setores selecionados se repetem como os mais representativos na alocação 

de volume de empreendimentos e de volume de pessoal ocupado, caracterizando uma lógica de 

apontamento das tendências de negócios no Estado. Destaque-se que o segundo 

empreendimento da tabela 8 consiste em um referencial que perderá representatividade assim 

que forem terminando as principais obras das usinas hidrelétricas localizadas em Rondônia. 

 Nas próximas oito tabelas, será feito o mapeamento de APLs a partir dos dados de 

empregabilidade da RAIS 2012, por Microrregião, envolvendo o Quociente Locacional (QL) 

— apurado segundo a fórmula 2, apresentada na seção de Metodologia deste estudo —, o 

Percentual de Representatidade do Emprego (PRE) — fórmula 4 — e o volume de negócios 

diretos e associados por setor. O QL tem por referência a matriz estadual do volume de 

empregos, enquanto a PRE considera a matriz microrregional, a fim de uma análise sob duas 

dimensões em perspectiva. As duas matrizes, combinadas nos respectivos cálculos, permitem 

reduzir as distorções sobre os potenciais econômicos identificados, já que o volume de emprego 

pode não ser significativo para o Estado e sim para a microrregião.  

 Foram selecionados os setores de empregabilidade com (a) os melhores índices de 

Quociente Locacional, mas após definido (b) um corte a partir de 1% de representatividade do 

setor na Microrregião e (c) o volume de pelo menos 10 negócios ou empreendimentos diretos. 

Alguns itens com volume de empregabilidade e/ou de negócios inferior aos padrões de corte na 

relação setor/microrregião se mantiveram quando outros dados, combinados, assim 

justificaram. Referenciais como “Administração pública em geral” não compõem as tabelas por 

não se constituírem como arranjo produtivo, e sim serviços de manutenção. Alguns indicadores 

de APL, embora não possuam natureza de setor produtivo em sentido estrito, como o comércio 

e serviços, permaneceram porque o objetivo desta abordagem é apresentar os referenciais que 
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permitam uma melhor análise da existência ou não dos APLs. Afinal, o comércio de 

determinados produtos pode estar atrelado à produção de tais itens, embora isso não apareça 

especificamente nas formas de alocação da RAIS.  

  A tabela 9 apresenta os indicadores de mapeamento da Microrregião 1, de Porto Velho. 

 

Tabela 9 ― Indicadores de APL na Microrregião 1 (Porto Velho), conforme dados da RAIS 2012 
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1  
Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para 

telecomunicações 
1,70 10,88 26 16 

2  Atividades de vigilância e segurança privada 1,73 2,78 19 ― 

3  Construção de edifícios 1,04 1,82 255 374 

4  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― hipermercados e supermercados 
0,63 1,61 319 839 

5  Construção de obras de arte especiais 1,76 1,51 7 ― 

6  Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas 1,69 1,42 6 11 

7  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas 
0,93 1,39 466 2 

8  Educação superior ― graduação e pós-graduação 1,40 1,21 10 5 

9  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 0,59 1,19 498 36 

10  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 0,57 0,99 363 27 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 O principal indicador são as “Obras para geração e distribuição de energia elétrica e 

para telecomunicações”, com QL 1,70 e participação relativa na Microrregião de 10,88%, além 

de 26 negócios no setor e 16 associados, concentrados quase exclusivamente em Porto Velho. 

Estes negócios envolvem geração (total de 7), transmissão (7), comércio atacadista (1) e 

distribuição de energia elétrica (1).  

   O segundo maior indicador de APL são as atividades de vigilância e segurança privada, 

com QL 1,73 e participação relativa da empregabilidade do setor na Microrregião de 2,78%. 

Todavia, por se tratar de um serviço, é mais adequado relacionar o indicador como parte 

associada de outro ou outros arranjos. A mesma consideração é feita para os itens 4, 7, 8, 9 e 

10, por se tratar de serviços.  

 O item 3, “Construção de edifícios”, cuja empregabilidade está quase plenamente 

concentrada em Porto Velho novamente, revela uma especialização que se confirma na 

combinatória entre QL, representatividade percentual e volume de negócios (255 diretos e 374 
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associados). A FIERO (2014), em um demonstrativo de filiações dispostas em arquivo Excel, 

elenca 723 empresas filiadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de 

Porto Velho e 206 filiadas ao Sindicado da Indústria da Construção Pesada do Estado de 

Rondônia. 

  Os itens “Construção de obras de arte especiais”, “Montagem de instalações industriais 

e de estruturas metálicas” e “Educação superior ― graduação e pós-graduação” possuem um 

considerável QL e representação percentual na Microrregião, porém o volume de negócios 

relacionado é baixo, não atingindo o mínimo esperado. Por fim, os itens “Comércio varejista 

de artigos do vestuário e acessórios” e “Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais 

de construção”, embora tenham suficiente representação na Microrregião, são pouco 

expressivos na avaliação do quociente locacional, limitado a 0,59 e 0,57, respectivamente. O 

volume de negócios é elevado, entretanto. A FIERO (2014) relaciona 65 empresas ligadas ao 

Sindicato da Indústria do Vestuário do Estado de Rondônia, enquanto na RAIS aparecem mais 

de 500 empreendimentos no setor de vestuário e quase 400 no de materiais de construção. 

 Os indicadores de APL da Microrregião 2, de Guajará-Mirim, estão apresentados na 

tabela 10, disposta a seguir.  

 

Tabela 10 ― Indicadores de APL na Microrregião 2 (Guajará-Mirim), conforme dados da RAIS 2012 
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1  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― hipermercados e supermercados 
1,97 5,05 93 38 

2  Criação de bovinos 1,47 3,32 152 38 

3  Desdobramento de madeira 2,36 3,10 28 7 

4  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,55 2,72 52 13 

5  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 0,97 1,95 49 6 

6  
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 

alimentos ou de insumos agropecuários 
15,22 1,60 6 2 

7  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 

iluminação 
1,69 1,57 19 4 

8  Transporte rodoviário de carga 1,28 1,49 10 1 

9  Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 2,05 1,40 16 3 

10  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,28 1,40 17 3 

11  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 0,89 1,24 19 10 

12  
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e 

odontólogos 
2,49 1,45 14 3 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 
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  O indicador de APL mais expressivo na Microrregião 2 é o “Comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ― hipermercados e 

supermercados”, envolvendo 93 negócios no setor e 38 em mercados menores, como 

mercearias. O QL é 1,97 e a participação relativa, de 5,05%.  A “Criação de bovinos”, na ordem 

de classificação pela maior representação local, aparece com 3,32% na Microrregião e QL 1,47. 

Possui o maior volume de negócios diretos (152) e associados (38). O “Desdobramento de 

madeiras” tem boa representação (3,10%), QL (2,36) e negócios diretos (28), mas poucos 

negócios associados (7). 

  Os itens 6 a 10 e o 12 possuem boa representação percentual na Microrregião, mas o 

volume de negócios é baixo para o padrão mínimo de 10 negócios diretos e mais de 10 

associados, de modo que podem ser colocados em reserva. Para o setor de móveis, a FIERO 

(2014) indica apenas 5 empresas associadas a sindicatos, enquanto para os demais setores, 

citados neste parágrafo, nenhuma. De todo modo, há que se ressaltar o setor do “Comércio 

atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 

agropecuários”, cujo QL é bem alto (15,22) e caracteriza a condição de zona franca do 

Município de Guajará-Mirim. Como há baixo volume de empreendimentos, existe uma 

concentração da atividade do setor em poucas empresas, que contavam com 101 empregados, 

segundo a RAIS de 2012 (BRASIL, 2014d). 

  Os indicadores de APL da Microrregião 3, de Ariquemes, estão apresentados na tabela 

11, a seguir. O maior destaque é do setor “Desdobramento de madeira”, com 5,29% de 

representação na Microrregião e QL 4,03, além de contar com 85 negócios diretos (1.330 

pessoas ocupadas) e 86 associados. A indicação confirma a presença do APL “Madeira e 

Móveis” do Município de Ariquemes, mas a frequência dos negócios no setor é intensiva 

também em outras cidades da Microrregião, Machadinho do Oeste e Alto Paraíso. O “Comércio 

varejista de ferragens, madeira e materiais de construção” e o “Comércio varejista especializado 

de móveis, colchoaria e artigos de iluminação” têm relação com o setor e constituem 

oportunidades para venda de produtos originados dos materiais obtidos como matéria-prima 

nas serrarias e fábricas de laminados. 

 A “Criação de bovinos”, presente com grande importância quantitativa em todas as 

Microrregiões, aparece com 5,18% da representação local e QL 2,29. Seus 574 negócios diretos 

compreendem a maior soma na Microrregião. Têm também forte relação com este setor o de 

venda de produtos veterinários, mas que aparece integrado com a venda de produtos 

farmacêuticos de uso humano, impossibilitando a apuração de dados específicos exclusivos do 
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setor de criação de bovinos. Outro destaque é o comércio de alimentos e mercadorias em geral, 

de mercados e supermercados, com 3,34% de representação local e QL 1,31.  

 

Tabela 11 ― Indicadores de APL na Microrregião 3 (Ariquemes), conforme dados da RAIS 2012 
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1  Desdobramento de madeira 4,03 5,29 85 86 

2  Criação de bovinos 2,29 5,18 574 29 

3  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― hipermercados e supermercados 
1,31 3,34 43 93 

4  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,55 3,11 166 12 

5  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,61 2,82 107 1 

6  
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 

veterinário 
1,85 2,15 105 ― 

7  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 1,53 2,12 92 89 

8  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 

iluminação 
2,29 2,12 61 40 

9  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas 
1,15 1,72 98 ― 

10  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,50 1,64 40 1 

11  Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 2,04 1,39 46 9 

12  Extração de minério de estanho 8,46 1,25 17 3 

13  Transporte rodoviário de carga 1,07 1,25 49 ― 

14  Construção de edifícios 0,62 1,09 69 2 

15  Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 1,31 1,08 17 164 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 A “Extração de minério de estanho” tem um QL altamente especializado (8,46), por se 

tratar de atividade menos comum no Estado, mas o volume de negócios é pequeno: apenas 20 

no total, concentrados em Ariquemes, com 315 pessoas ocupadas no período. O setor 

“Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” representa 3,11% do emprego na 

Microrregião, com 166 negócios diretos e 12 relacionados. Consiste na quarta maior 

representação local. A FIERO (2014) lista 14 empresas relacionadas ao Sindicato da Indústria 

do Vestuário do Estado de Rondônia para a Microrregião, 12 das quais localizadas em 

Ariquemes. Entretanto, trata-se de uma atividade comum relacionada ao comércio, tal como os 

itens de 5 a 15, exceto o 12 e o 14. A “Construção de edifícios tem QL baixo (0,69), mas 

representação local suficiente (1,09% do emprego na Microrregião) para figurar entre os setores 

mais expressivos. 
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 A tabela 12, disposta a seguir, traz os indicadores de APL da Microrregião 4, 

centralizada pelo Município de Ji-Paraná.  

 

Tabela 12 ― Indicadores de APL na Microrregião 4 (Ji-Paraná), conforme dados da RAIS 2012 
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1  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― hipermercados e supermercados 
2,07 5,30 95 175 

2  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,78 3,57 327 34 

3  Fabricação de laticínios 5,02 3,05 23 896 

4  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,72 3,01 178 10 

5  Criação de bovinos 1,29 2,91 844 75 

6  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 1,77 2,45 133 224 

7  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas 
1,22 1,83 161 1 

8  
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 

veterinário 
1,52 1,76 213 17 

9  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 

iluminação 
1,88 1,75 98 18 

10  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,55 1,69 84 10 

11  
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, interestadual e internacional 
3,22 1,44 18 30 

12  Construção de edifícios 0,79 1,39 91 89 

13  Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 1,97 1,34 82 9 

14  Transporte rodoviário de carga 1,03 1,20 93 15 

15  Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 1,42 1,17 32 241 

16  Manutenção e reparação de veículos automotores 1,99 1,13 94 147 

17  Construção de rodovias e ferrovias 3,11 1,04 17 ― 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

  O “Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios ― hipermercados e supermercados”, é também na Microrregião de Ji-Paraná o 

setor mais expressivo em volume de pessoas ocupadas (2.520). O QL de 2,07 e a participação 

relativa de 5,30% da empregabilidade na região justificam o ranking, além da existência de 95 

negócios diretos e 175 associados. Igualmente comum dentre as microrregiões é o “Comércio 

varejista de artigos do vestuário e acessórios”, com QL 1,78 e participação relativa de 3,57%, 

somando 327 negócios diretos e 34 associados.  

 O negócio “Fabricação de laticínios”, por si mesmo, constitui um forte indicador de 

APL, pois possui QL elevado (5,02), considerável participação relativa de 3,05%, além de 23 

negócios diretos e, se incluídos os de criação de bovinos, que fornecem a matéria-prima 
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principal, podem ser considerados ao menos 896 negócios associados. Em paralelo, a “Criação 

de bovinos”, principal destaque no Estado, envolve 844 negócios diretos e 75 associados, 

incluindo-se os que se referem à “Fabricação de laticínios”. A FIERO (2014) relaciona 46 

empresas locais associadas ao Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Rondônia. 

Também pode ser relacionado o comércio de produtos veterinários, não separado do comércio 

de produtos farmacêuticos de uso humano no extrato da RAIS 2012 (BRASIL, 2014d). 

 A “Construção de edifícios”, embora tenha QL baixo, de 0,79, possui um grande volume 

de empreendimentos, dos quais 91 diretos e 89 associados, além de 1,39% de representatividade 

do emprego na região. Os demais negócios são concentrados em comércio e serviços, com 

destaque para os negócios relacionados a veículos automotores e motocicletas (itens 6, 10, 14 

e 17). Não se caracteriza o APL “Madeira e móveis” de Ji-Paraná, identificado no site do 

OBAPL (BRASIL, 2015h), pois aparece como destaque apenas o item “Comércio varejista 

especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação”, mas não outros negócios, como 

os de fabricação ou preparo de matéria-prima.  

  A tabela 13 traz os indicadores de APL da Microrregião 5, de Alvorada do Oeste.  

 

Tabela 13 ― Indicadores de APL na Microrregião 5 (Alvorada do Oeste), conforme dados da RAIS 2012 
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1  Criação de bovinos 1,58 3,58 145 7 

2  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― minimercados, mercearias e armazéns 
3,39 2,67 39 19 

3  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 

iluminação 
2,79 2,59 27 ― 

4  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,23 2,47 64 2 

5  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,32 2,31 27 ― 

6  Varejo de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 1,95 2,27 46 ― 

7  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,51 1,66 24 1 

8  Desdobramento de madeira 1,07 1,41 11 ― 

9  Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 1,93 1,32 23 1 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

  A “Criação de bovinos” é o principal indicador também desta Microrregião, com QL 

1,58 e representação local de 3,58% do emprego formalizado. O volume de negócios diretos é 

mediano (142) e o de negócios associados, bem baixo (7). Embora o varejo de medicamentos 
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esteja indistinto entre o consumo humano e o animal, impedindo uma definição de volume 

específico para cada um, o item “Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso 

humano e veterinário” deve ser considerado como um indicador de APL importante, porém 

muito mais como negócio associado à criação de bovinos, no que se refere ao extrato parcial 

(não identificado) dos produtos veterinários, em razão do que expressam os demais indicadores 

relacionados. 

 O segundo indicador mais expressivo é do comércio de alimentos, com QL 3,39, taxa 

de 2,67% de representação local, 39 negócios diretos do varejo de mercados menores e 19 

associados, a maior parte envolvendo mercados de maior porte, como os supermercados. O item 

“Desdobramento de madeira” tem QL e representação local característicos de uma 

especialização mediana, mas o volume de negócios é baixo, com 11 diretos e nenhum 

relacionado. A FIERO (2014) indica seis empresas associadas ao Sindicato das Indústrias 

Madeireiras de Rolim de Moura, cinco vinculadas ao Sindicato da Indústria de Marcenarias 

(Móveis de Madeira), de Junco, Vime e de Vassouras do Estado de Rondônia e uma à própria 

Federação. Os demais indicadores são bastante genéricos, do âmbito do comércio e serviços. 

 A seguir, serão apontados na tabela 14 os indicadores de APL da Microrregião 6, de 

Cacoal. Este Município, Alta Floresta do Oeste, Espigão do Oeste e Rolim de Moura são os que 

mais concentram a empregabilidade de todos os setores apontados. Destaca-se outra vez como 

indicador mais representativo a “Criação de bovinos”, com QL 1,79, representação local 

empregatícia de 4,05%, 405 negócios diretos e 187, ao menos, associados. Apesar da boa 

especialização, o setor não aparece como APL mapeado pelos governos federal ou estadual para 

a região. A “Fabricação de laticínios”, com QL 1,61 e representação de 0,98% na Microrregião, 

corresponde a um importante negócio associado da Criação de bovinos, devido à captação da 

matéria-prima local produzida. Relacione-se ainda o comércio de produtos farmacêuticos para 

uso humano e veterinário, com 184 negócios no setor. 

 Os serviços de “Instalações elétricas”, embora contem com volume de negócios 

pequeno, tem o QL mais representativo, de 8,57; um total de 160 empresas são associadas ao 

Sindicado das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de 

Rondônia, segundo a FIERO (2014). A “Construção de edifícios” também é bastante destacada, 

com 191 negócios diretos e 155 associados; a FIERO (2014) relaciona 192 empresas associadas 

ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Rondônia. Paralelamente estão os 

negócios “Desdobramento da madeira”, com QL 1,81, representação de 2,38%, 56 negócios 

diretos e 102 associados; e a “Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 

compensada, prensada e aglomerada”, com QL 3,28 e quase 300 negócios no setor. Destaque-
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se ainda, no contexto da construção civil, a “Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários 

para uso estrutural na construção”, com QL 2,37, representação de 1,03%, 11 negócios diretos 

e 2 associados.  

 

Tabela 14 ― Indicadores de APL na Microrregião 6 (Cacoal), conforme dados da RAIS 2012 
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1  Criação de bovinos 1,79 4,05 745 21 

2  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― hipermercados e supermercados 
1,49 3,80 63 181 

3  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,76 3,54 234 30 

4  Instalações elétricas 8,57 2,67 12 ― 

5  Construção de edifícios 1,49 2,61 191 155 

6  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,37 2,40 131 3 

7  Desdobramento de madeira 1,81 2,38 56 102 

8  
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 

veterinário 
2,03 2,36 176 8 

9  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 1,34 1,86 116 ― 

10  Educação superior ― graduação e pós-graduação 1,85 1,60 10 2 

11  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas 
1,02 1,53 127 ― 

12  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,34 1,46 59 1 

13  
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, 

prensada e aglomerada 
3,28 1,17 15 274 

14  Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 1,69 1,15 72 16 

15  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 

iluminação 
1,18 1,09 63 ― 

16  
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e 

banho 
2,36 1,03 58 ― 

17  Transporte rodoviário de carga 0,88 1,03 82 ― 

18  
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural 

na construção 
2,37 1,03 11 2 

19  Fabricação de laticínios 1,61 0,98 14 745 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 Como representação local, podem ser citados ainda a “Educação superior ― graduação 

e pós-graduação”, com QL 1,82, representação de 1,60%, 10 negócios diretos e 2 associados, e 

o “Transporte rodoviário de carga”, que, embora tenha QL de 0,88 apenas, chega a 1,03% de 

representação local e 82 negócios diretos. Os demais itens correspondem a serviços e comércios 

comuns também nas outras microrregiões, notadamente os que se referem a alimentação, 

vestuário, veículos e combustíveis.  
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  A tabela 15 traz os setores mais representativos da Microrregião 7, cujo Município 

central é Vilhena. 

 

Tabela 15 ― Indicadores de APL na Microrregião 7 (Vilhena), conforme dados da RAIS 2012 
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1  Criação de bovinos 2,76 6,26 503 18 

2  Transporte rodoviário de carga 3,63 4,24 214 3 

3  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 2,03 2,81 94 137 

4  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,53 2,68 119 8 

5  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,93 2,11 44 12 

6  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas 
1,31 1,96 119 ― 

7  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 0,93 1,87 147 26 

8  
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 

veterinário 
1,21 1,41 84 3 

9  Manutenção e reparação de veículos automotores 2,36 1,34 120 144 

10  Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 1,56 1,29 22 10 

11  Desdobramento de madeira 0,80 1,05 26 48 

12  
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural 

na construção 
2,41 1,04 10 3 

13 1 Construção de edifícios 0,58 1,01 102 149 

14  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― minimercados, mercearias e armazéns 
1,27 1,00 86 83 

15  
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e 

tributária 
1,95 0,96 38 ― 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 Vai se ratificando, na grande maioria das microrregiões, um Estado de alta densidade 

da economia na pecuária. A maior representatividade do emprego na Microrregião 7, de 

Vilhena, segundo a RAIS de 2012 (BRASIL, 2014d), é novamente a “Criação de bovinos”, 

com QL 2,76 e 6,26% do volume local, em um total de 503 negócios diretos e 18 associados. 

Relacionado ao setor aparece o “Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso 

humano e veterinário”, com mediana especialização (QL 1,21) e um volume de negócios alto, 

mas indefinido (84), pelo fato de a RAIS não separar as duas categorias de produtos em cujos 

estabelecimentos se registra a empregabilidade.   

  O “Transporte rodoviário de carga”, com QL 2,34, representação local de 4,24%, 214 

negócios diretos e 3 associados, é o segundo setor com melhor desempenho nos índices de 

empregabilidade da Microrregião, mas todo concentrado em Vilhena apenas. Em seguida 
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destaca-se o “Comércio de peças e acessórios para veículos automotores” (QL 2,03), ao qual se 

relacionam os setores de “Manutenção e reparação de veículos automotores” (QL 2,34) e o 

“Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores” (QL 1,56), além do “Comércio 

varejista de combustíveis para veículos automotores” (QL 1,93).  

  O “Desdobramento de madeira”, embora tenha QL baixo (0,80), representa 1,05% da 

empregabilidade da Microrregião e tem um volume considerável de negócios: 26 diretos e 48 

associados ou relacionados. A FIERO (2014) relaciona 45 empresas filiadas ao Sindicato das 

Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, 

Aglomerados e Chapas de Madeiras de Vilhena”, mais 21 filiadas ao Sindicato das Indústrias 

Madeireiras de Pimenta Bueno, além de outras filiadas à própria Federação. Igualmente, o setor 

de “Construção de edifícios” possui QL baixo (0,58), mas suficiente representação local do 

emprego (1,01%) e um grande volume de negócios diretos (102) e associados (149). Além 

destes, existem 119 negócios diretos do setor “Comércio varejista de ferragens, madeira e 

materiais de construção” (QL 1,53) e outros 10 na “Fabricação de produtos cerâmicos não-

refratários para uso estrutural na construção” (QL 2,41).  

  Um dos destaques peculiares, em comparação com as outras microrregiões, é a presença 

razoável das “Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária”, com 

QL 1,95 e 38 negócios diretos. Os demais setores em destaque são os comumente classificados, 

nas outras Microrregiões, como comércio e serviços, especialmente no que se refere ao varejo 

de alimentos, vestuários, combustíveis e acessórios.  

  Percebe-se que a pecuária bovina, a construção civil, o negócio de automóveis e o 

transporte rodoviário de cargas são indicadores de destaque para mapeamento de APLs na 

Microrregião. Afora a criação de bovinos, o comércio de alimentos e o desdobramento de 

madeira, as atividades em destaque na RAIS são sempre ou quase sempre concentradas em 

Vilhena. 

  A tabela 16 traz os principais setores quanto ao volume de empregabilidade e de 

negócios na Microrregião 8, de Colorado do Oeste. Ela tem o QL mais elevado para a “Criação 

de bovinos” (4,90), assim como o maior percentual de representação local (11,09%). O volume 

de negócios é menor porque a Microrregião é pouco densa e conta com apenas 5 municípios. 

Ainda no setor da agropecuária, aparece com elevado indicador prévio de especialização o 

“Cultivo de soja” (QL 17,42), embora o volume de negócios seja pequeno, além do “Comércio 

varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário”. 
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Tabela 16 ― Indicadores de APL na Microrregião 8 (Colorado do Oeste), conforme dados da RAIS 2012 
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1  Criação de bovinos 4,90 11,09 209 15 

2  Construção de edifícios 3,74 6,54 24 45 

3  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,82 3,66 62 6 

4  Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 1,63 2,84 36 ― 

5  
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 

veterinário 
2,18 2,52 42 1 

6  
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios ― hipermercados e supermercados 
0,98 2,51 25 37 

7  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 1,58 1,72 15 1 

8  Cultivo de soja 17,42 1,45 25 1 

9 1 Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 1,92 1,31 23 2 

10  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 

iluminação 
1,11 1,03 14 6 

QL = Quociente locacional do volume de emprego do setor na matriz estadual  

PRE/MR = Participação relativa do volume de emprego do setor na matriz microrregional 
Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 O segundo indicador de APL mais expressivo é o do setor de “Construção de edifícios, 

com QL 3,74 e representação de 6,54%, envolvendo um volume de 24 negócios diretos e 45 

associados. Ademais, são elencados negócios no varejo de produtos para construção, 

vestimentas, veículos e mobiliários, tal como ocorre, em geral, nas demais microrregiões. De 

acordo com os dados da FIERO (2014), o maior volume de empresas está relacionado mesmo 

aos setores da construção civil, da metalúrgica, mecânica e materiais elétricos e da indústria da 

madeira (serrarias ou marcenarias, essencialmente).  

 

5.2.2 Mapeamento segundo dados de produção agropecuária e extrativa do IBGE 

 

  Diferentemente dos setores da indústria, comércio e serviços, cujo referencial (volume 

de pessoas ocupadas) é bastante específico, os dados de produção agropecuária, silvícola e 

extrativa variam conforme a capacidade de produção por item (planta, animal) e a unidade de 

medida (kg, t, m³, l), assim como há muita informalidade na ocupação de mão de obra, de modo 

que o fator empregabilidade não oferece informações suficientes. Assim, foi criado aqui e 

apurado um Índice de Especialização (IE) — fórmula 3, presente na Seção Metodologia —, que 

traduz a distribuição da produção conforme a dimensão territorial da região pesquisada (em 

km2). O processo de cálculo é bastante semelhante ao da apuração do Quociente Locacional 
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(QL), por meio da fórmula 2. O IE é combinado com os dados percentuais da Participação 

Relativa da Produção de cada item da região no Estado (PRP), apurados por meio da fórmula 

5, também presente na Seção Metodologia desta tese.  

  Os indicadores obtidos por estas fórmulas servirão para subsidiar a análise do 

desenvolvimento regional em face de políticas públicas e outras condições de intervenção. IE 

igual ou maior que 1, como fator de corte em razão da proporcionalidade entre o volume de 

produção e a dimensão da área microrregional, indica especialização na definição de arranjos, 

mas associado com a representação percentual da produção local (PRP) em face da produção 

do Estado traduz melhor os resultados. As oito tabelas a seguir, começando pela 17, da 

Microrregião 1, organizam os dados de produção extrativa, silvícola e agropecuária 

microrregional, obtidos nos demonstrativos de pesquisa do IBGE (BRASIL, 2015b), por setor, 

produto e microrregião, com colunas da produção local e da produção total no Estado. A partir 

deles, foram calculados o IE e a PRP. O ano dos demonstrativos do IBGE (2013) é aproximado 

ao ano dos dados da RAIS (2012) (BRASIL, 2014d), para evitar maiores distorções.  

 
Tabela 17 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 1 (Porto Velho), em 2013 

Setor Produto Unidade 
Produção 

Local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

E
x

tr
aç

ão
 v

eg
et

al
 Outros oleaginosos T 73 73 100,00 3,57 

Óleo de copaíba T 5 6 83,33 2,98 

Palmito T 121 168 72,02 2,57 

Semente de guaraná T 40 62 64,52 2,30 

Madeira em tora  M³ 2.389.574 4.003.304 59,69 2,13 

Castanha T 997 1690 58,99 2,11 

Açaí T 805 1435 56,10 2,00 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s 

Manga T 100 114 87,72 3,13 

Coco-da-baía Mil frutos 1.218 1.869 65,17 2,33 

Banana (cacho) T 33.775 70.625 47,82 1,71 

Limão T 385 1.400 27,5 0,98 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Amendoim em casca T 81 112 72,32 2,58 

Abacaxi Mil frutos 4.257 8.730 48,76 1,74 

Mandioca T 124.065 446.724 27,77 0,99 

Melancia T 2.712 11.127 24,37 0,87 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: pirapitinga Kg 600.000 600.000 100,00 3,57 

Codornas: rebanho total Cabeça 45.000 45.000 100,00 3,57 

Ovos de codorna Mil dz 450 450 100,00 3,57 

Aquicultura: curimatã, curimbatá Kg 600.000 603.750 99,38 3,55 

Aquicultura: jatuarana, piabanha e piracanjuba  Kg 750.000 784.000 95,66 3,42 

Aquicultura: Pintado, cachara, cachapira e 

pintachara, surubim 
Kg 1.503.000 1.620.800 92,73 3,31 

Aquicultura: pirarucu Kg 1.122.600 1.955.660 57,4 2,05 

Caprinos: rebanho total Cabeça 4.560 15.182 30,04 1,07 

Bubalinos: rebanho total Cabeça 1.592 6.029 26,41 0,94 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 
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 No setor de “extração vegetal”, destacam-se produtos oleaginosos em geral, com 100% 

da produção do Estado e IE 3,57. Em seguida, tem-se a obtenção do óleo de copaíba, que 

representa 83,33% da extração estadual e IE 2,98. Seguem-se a extração de palmito, com 

72,02% do total de Rondônia (IE 2,57); a extração de semente de guaraná, com 64,52% (IE 

2,30); a extração de madeira em tora, com 59,69% do montante (IE 2,13); a extração de 

castanha, com 58,99% (IE 2,11); e a extração de açaí, com 56,1% (IE 2,0).  

 No setor de “lavouras permanentes”, a produção de frutas ratifica levantamentos 

anteriores de APLs pelo Governo do Estado (RONDÔNIA, 2007b). A especialização se dá com 

a produção de manga contemplando 87,72% da produção estadual (IE 3,13); a de coco-da-baía, 

com 65,17% (IE 2,33); a de banana, com 47,87% (IE 1,71); e a de limão, com 27,5% (IE 0,98). 

Outras frutíferas, como as cítricas, o mamão e o maracujá, têm baixa representatividade na 

produção total, mas grande volume, a exemplo da laranja, com 762 toneladas no ano de 

referência (2013). 

   As “lavouras temporárias” se destacam com maior representação percentual do 

amendoim em casca (72,32%), cuja especialização é de 2,58, mas a produção foi de apenas 81 

toneladas no ano, refletindo que se trata de um item pouco explorado no Estado. Em segundo 

lugar vem a produção de abacaxi, com 48,76% da produção total e IE 1,74. A mandioca, com 

27,77% de representação, tem o maior volume de produção (126.065 t); o IE de quase 1,0 

reflete, portanto, um produto bastante comum entre as microrregiões de Rondônia. A melancia, 

embora com IE baixo, de 0,87 apenas, assume relevância quando colocada no conjunto das 

frutíferas. 

 No setor da “pecuária”, a produção de peixes se sobressai, notadamente pela produção 

da variedade pirapitinga (100% de 600 t) e dos grupos curimatã e curimbatá (99,38%), 

jatuarana, piabanha e piracanjuba (95,66%) e pintado, cachara, cachapira, pintachara e surubim 

(92,73%), cujos índices de especialização são maiores que 3,0. Tem destaque ainda a produção 

de pirarucu, com mais de mil toneladas e IE 2,05, comportando 57,4% da produção do Estado. 

A produção de outras espécies animais não é tão expressiva quanto a de peixes, ressaltando-se 

o volume de codornas (100% do volume total do Estado e IE 3,57), assim como o de dúzias de 

ovos da espécie (100%), além do volume de caprinos (30,04%) e bubalinos (26,41%).  

  Confirma-se, portanto, a presença dos APLs da Piscicultura e da Fruticultura na 

Microrregião de Porto Velho, conforme a indicação do NEAPL/RO no site do OBAPL 

(BRASIL, 2015h) e o PDP do Governo do Estado (RONDÔNIA, 2007b), respectivamente. Por 

outro lado, não se confirmam pelos dados do IBGE (BRASIL, 2015b) os APLs da Apicultura 

e de Hortigranjeiros, presentes no site da OBAPL (BRASIL, 2015h), pelas seguintes razões: a 
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produção de mel foi muito baixa no ano (1,07% do total do Estado apenas, e IE 0,04), e os 

produtos hortícolas não são listados nos demonstrativos do IBGE, exceto alho, cebola, batata e 

tomate, sem representação local ou com representação insuficiente.  

  Diferentemente das demais, esta Microrregião também não possui indicadores 

suficientes para constatação de APLs da produção de gado de corte e leite, embora se saiba que 

a bovinocultura é expressiva em todo o Estado. O total de 2.411.842 cabeças de gado bovino 

no ano não pode ser magnificado na Microrregião, pois, devido à grande extensão de área 

correspondente, gerou baixa densidade do volume de produção para o setor.  

  A tabela 18 traz os indicadores da Microrregião 2, de Guajará-Mirim. Devido à baixa 

densidade da produção (volume/km2), foi desprezado o corte mínimo IE = 1 para se obter ao 

menos um produto representativo por setor. 

 

Tabela 18 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 2 (Guajará-Mirim), em 2013 

Setor Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

E
x

tr
aç

ão
 

v
eg

et
al

 Castanha T 611 1.690 36,15 2,13 

Látex coagulado T 33 93 35,48 2,09 

Açaí T 503 1.435 35,05 2,06 

Óleo de copaíba T 1 6 16,67 0,98 

L
av

. 

P
er

m
. 

Urucum T 298 1.884 15,82 0,93 

L
av

. 

T
em

p
. 

Abacaxi Mil frutos 957 8.730 10,96 0,64 

P
ec

u
ár

ia
 

Ovinos: rebanho total Cabeça 10.924 134.807 8,10 0,48 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  De acordo com os dados do IBGE (BRASIL, 2015b), Guajará-Mirim apresenta-se com 

pouca especialização na extração vegetal e nenhuma na produção agropecuária. No primeiro 

setor, a extração de castanha representa 36,15% do total no Estado (IE 2,13), com 611 toneladas 

em 2013; a produção de açaí também foi expressiva, representando 35,05% (IE 2,06). O látex 

coagulado, embora com a boa representação de 35,48% (IE 2,06), somou apenas 33 toneladas, 

significando que não se trata mais de uma vertente significativa nem da Microrregião, nem do 

Estado. A extração do óleo de copaíba vem em seguida, com 16,67% de representação (IE 0,98) 

pelo montante de 1 tonelada. 

  Dentre as lavouras permanentes, destaca-se apenas o urucum, com 15,82% de 

representação (IE 0,93) pelas 298 toneladas obtidas, e, dentre as temporárias, o abacaxi, com 
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10,96% de representação (IE 0,64), à razão de 957 mil frutos. Na pecuária, nenhum produto 

teve desempenho com IE superior a 0,5, ao menos. 

 A Microrregião carece de investimentos para a produção agropecuária, já que possui a 

dimensão de 17,17% do total de um Estado com expressivo PIB no grande setor, especialmente 

pela criação de gado bovino. Apesar de concentrar muitas áreas de conservação ou reservas 

extrativas, os resultados poderiam ser melhores. A produção de leite não chegou a 5% do total 

do Etado no ano, e o volume do rebanho bovino foi de pouco mais de 6%, embora, pelos dados 

da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d), tenha havido volume suficiente de ocupação de pessoal e de 

empreendimentos para justificar a presença do respectivo APL. 

  Os dados da Microrregião 3, de Ariquemes, estão distribuídos na tabela 19.  

 

Tabela 19 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 3 (Ariquemes), em 2013 

Setor Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

E
x

tr
aç

ão
 

v
eg

et
al

 Semente de guaraná T               16  62 25,81 2,58 

Madeira em tora  M³      598.320  4.003.304 14,95 1,49 

Silv. Lenha produzida M³          2.109  16.930 12,46 1,25 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s 

Pimenta-do-reino T               20  41 48,78 4,88 

Cacau em amêndoa T          4.976  13.960 35,64 3,56 

Limão T            246  1.400 17,57 1,76 

Banana (cacho) T        10.932  70.625 15,48 1,55 

Maracujá T             774  5.852 13,23 1,32 

Café canephora em grão T         9.163  70.517 12,99 1,30 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Arroz em casca T        39.132  125.441 31,20 3,12 

Mandioca T      105.235  446.724 23,56 2,36 

Melancia T          1.069  11.127 9,61 0,96 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tambacu, tambatinga Kg      330.300  576.700 57,27 5,73 

Aquicultura: tambaqui Kg   8.729.000  18.880.021 46,23 4,62 

Aquicultura: pirarucu Kg     542.600  1.955.660 27,75 2,77 

Caprinos: rebanho total Cabeça          2.731  15.182 17,99 1,80 

Galináceos: efetivo total Cabeça      439.340  3.090.975 14,21 1,42 

Ovinos: rebanho total Cabeça        19.005  134.807 14,10 1,41 

Galinhas: rebanho Cabeça      196.714  1.480.589 13,29 1,33 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça   1.617.713  12.329.971 13,12 1,31 

Equinos: rebanho total Cabeça        22.559  173.440 13,01 1,30 

Bubalinos: rebanho total Cabeça             766  6.029 12,71 1,27 

Suínos: matrizes Cabeça          4.290  36.189 11,85 1,19 

Suínos: total do rebanho Cabeça        21.680  188.291 11,51 1,15 

Leite: produção Mil L      103.875  920.495 11,28 1,13 

Vacas ordenhadas Cabeça        62.011  582.306 10,65 1,06 

Mel de abelha Kg        11.688  163.158 7,16 0,72 

Ovos de galinha Mil dz             907  12.747 7,12 0,71 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 
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  O setor de “extração vegetal” destaca-se com a produção de semente de guaraná, que 

representa 25,81% do total do Estado (IE 2,58), e de madeira em tora, por seus 14,95% de 

representação e IE 1,49. Paralelamente, no campo da produção silvícola, a obtenção de lenha 

equivale a 12,46% do total do Estado (IE 1,25), com 2.109 m³ no ano. 

  Na agricultura, nove produtos se destacam, seis de lavouras permanentes: a banana 

chegou a 10.932 toneladas, que significam 15,48% da produção de Rondônia (IE 1,55), mas a 

maior especialização é da pimenta-do-reino (IE 4,88), representando 48,78% da produção total; 

em seguida, destaca-se o cacau em amêndoa, com 35,64% da produção (IE 3,56), o limão 

(17,57%), o maracujá (13,23%) e o café canephora em grão (12,99%). Dentre as lavouras 

temporárias, o maior destaque é do arroz em casca, com 39.132 toneladas representando 

31,20% da produção do Estado (IE 3,12), e, em seguida, da mandioca, com 23,56% da produção 

total no ano. A melancia também tem produção expressiva, de 9,61% e IE 0,96. 

 O perfil de economia pecuária é ainda mais expressivo na Microrregião 3, com grande 

especialização na produção de peixes. Com as variedades do grupo tambacu e tambatinga, o IE 

foi de 5,73, envolvendo 57,27% da produção do Estado; com o tambaqui, pelo volume de 8,729 

toneladas, a especialização é de 4,62, atingindo 46,23% da produção total; o pirarucu chegou a 

27,75% da produção no ano (IE 2,77).  

  O rebanho bovino, de 1.617.713 cabeças, é também bastante expressivo na tabela, 

representa 13,12% (IE 1,31); a produção de leite, com 103.875.000 litros no ano, chegou a 

11,28% (IE 1,13), envolvendo 62.011 vacas ordenhadas (10,65% do total, com IE 1,06); 

adicionalmente, os bubalinos representam 12,71% do total (IE 1,27). Em paralelo, destacam-se 

ainda os caprinos, com 17,99% da produção total (IE 1,80); os equinos, com 13,01% (IE 1,30); 

e os ovinos, com 14,10% (IE 1,41). 

  A região também se destaca pela produção de animais de pequeno porte, como os 

galináceos, com 14,21% do efetivo total, em que o rebanho de galinhas representa 13,29% (IE 

1,33), levando a uma considerável produção de ovos de 907 mil dúzias; o rebanho total de 

suínos chega a 11,51% em relação à produção total (IE 1,15), com desempenho semelhante ao 

volume de matrizes (IE 1,19). A produção de mel também atinge um nível de especialização 

considerável (0,72). 

  Embora o site da OBAPL (BRASIL, 2015h) não registre, é latente a presença do APL 

do gado bovino na Microrregião, tanto pelo volume do rebanho quanto pela quantidade de leite 

produzido, além de, associadamente, haver boa expressão do rebanho de bubalinos, ovinos, 

caprinos e equinos. Confirma-se, entretanto, o APL da Piscicultura, disposto no mesmo site, 

com três grupos de larga escala comercial: tambaqui, tambacu/tambatinga e pirarucu.  
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  Há que se considerar ainda, com expressivos indicadores para o mapeamento de APLs, 

outros produtos da pecuária e das lavouras temporárias e permanentes, como o café canephora, 

cacau e mandioca, de semelhante representatividade.  

  A tabela 20 traz os indicadores da Microrregião 4, de Ji-Paraná. Nela não há nenhum 

destaque para produtos de extração vegetal, mas a produção silvícola é bastante representativa 

para o item lenha produzida, que chegou a 15,84% no total do Estado. A madeira em tora, 

embora com IE de apenas 0,42, por ter relação com a obtenção de lenha, foi mantida como item 

importante na tabela. 

 

Tabela 20 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 4 (Ji-Paraná), em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

Silv. 
Lenha produzida M³        2.681  16.930 15,84 1,44 

Madeira em tora produzida M³        8.677  189.114 4,59 0,42 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s Cacau em amêndoa T        4.743  13.960 33,98 3,09 

Palmito T             43  127 33,86 3,08 

Goiaba T           103  336 30,65 2,79 

Uva T             60  198 30,30 2,75 

Maracujá T        1.504  5.852 25,70 2,34 

Limão T           234  1.400 16,71 1,52 

Urucum T           280  1.884 14,86 1,35 

Mamão T           925  6.290 14,71 1,34 

Banana (cacho) T        9.229  70.625 13,07 1,19 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Melancia T        1.929  11.127 17,34 1,58 

Mandioca T      67.978  446.724 15,22 1,38 

Feijão em grão T        3.045  27.993 10,88 0,99 

Tomate T           426  4.442 9,59 0,87 

P
ec

u
ár

ia
 

Leite: produção Mil L    357.956  920.495 38,89 3,54 

Vacas ordenhadas Cabeça    218.958  582.306 37,60 3,42 

Bubalinos: rebanho total Cabeça        2.154  6029 35,73 3,25 

Equinos: rebanho total Cabeça      46.561  173.440 26,85 2,44 

Caprinos: rebanho total Cabeça        3.544  15182 23,34 2,12 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça 2.747.899  12.329.971 22,29 2,03 

Suínos: total do rebanho Cabeça      37.879  188.291 20,12 1,83 

Galináceos: efetivo total Cabeça    595.601  3.090.975 19,27 1,75 

Suínos: matrizes Cabeça        6.931  36.189 19,15 1,74 

Galinhas: rebanho Cabeça    263.999  1.480.589 17,83 1,62 

Ovinos: rebanho total Cabeça      21.689  134.807 16,09 1,46 

Aquicultura: tambaqui Kg 2.655.659  18.880.021 14,07 1,28 

Aquicultura: pirarucu Kg    264.100  1955660 13,50 1,23 

Mel de abelha Kg      17.519  163.158 10,74 0,98 

Ovos de galinha Mil dz        1.301  12.747 10,21 0,93 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

 No setor de “lavouras permanentes”, o item mais expressivo é o cacau, com 33,98% da 

produção total no ano (IE 3,09), seguido pela produção de palmito (33,86%). Há expressiva 
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produção de outras frutas também: goiaba (30,65%), uva (30,30%), maracujá (25,70%), limão 

(16,71%), mamão (14,71%) e banana em cacho (13,07%), todas com IE superior a 1,0. O 

urucum é outro destaque, com 14,86% da produção do Estado. Ainda no grupo das frutas, a 

melancia abrangeu 17,34% da produção estadual, com IE 1,58. Outras três lavouras temporárias 

completam o setor em volume de produção no ano: a mandioca, com 67.978 toneladas 

(15,22%); o feijão em grão, com 3.045 toneladas (10,88%); e o tomate, cuja produção foi de 

apenas 426 toneladas, mas significou 9,59% da produção total do item no Estado, em 2013. 

 O âmbito da pecuária é ainda mais representativo, justificando a indicação de APL da 

Pecuária de Leite no PDP da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(RONDÔNIA, 2007d) e no site do OBAPL (BRASIL, 2015h). A produção de leite foi de quase 

358 milhões de litros no ano (38,89% da produção do Estado), envolvendo 218.958 vacas 

ordenhadas (37,60%), dentro de um rebanho total de 2.747.899 cabeças (22,29%). A 

especialização para estes três indicadores é de um IE maior que 3. Os bubalinos representaram 

35,73% (IE 3,25); os equinos, 26,85% (IE 2,44); os caprinos, 23,34% (IE 2,12); e os ovinos, 

16,09% (IE 1,46) da produção do Estado no ano.  

 É significativa também a produção de pequenos animais, com um rebanho suíno 

envolvendo 20,12% do total de cabeças em Rondônia (IE 1,83), em que as matrizes 

significaram 19,15% (IE 1,74); os galináceos atingiram 19,27% (IE 1,75), com destaque para o 

rebanho de galinhas (IE 1,62), cuja produção de ovos foi de 1.301.000 dúzias (IE 0,93). A 

produção de tambaqui (14,07%) e pirarucu (13,50%) também se destaca com IE maior que 1, 

enquanto o mel de abelha quase chega a este índice (IE 0,98). 

  No setor agropecuário da Microrregião 4, não é apenas a Pecuária de Leite que pode ser 

indicada como APL. Observam-se indicadores de APL para fruticultura, mandioca, peixe, 

suínos e outros. Destacam-se seis tipos de frutas (além do cacau), assim como duas variedades 

de peixes e outros produtos envolvendo pequenos animais. Ressalte-se que uma microrregião 

dificilmente se limitaria a um só tipo de APL, e que as mais desenvolvidas, apesar do perfil de 

produção de gado de leite, também têm uma economia diversificada. 

  A tabela 21 traz os indicadores da Microrregião 5, de Alvorada do Oeste. Nesta, a 

obtenção de produtos de extração florestal não atingiu expressividade suficiente para figurar na 

tabela, já que seus índices de especialização foram bem menores que 1, caracterizando uma 

região de baixa densidade produtiva no setor; no da silvicultura, atingiu IE 1,21 o item lenha, 

com 8,46% de representação no Estado.  
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Tabela 21 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 5 (Alvorada do Oeste), em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

Silv. 
Lenha produzida M³             1.433  16.930 8,46 1,21 

Madeira em tora produzida M³             2.560  189.114 1,35 0,19 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s Maracujá T             1.578  5.852 26,97 3,85 

Café canephora em grão T           17.322  70.517 24,56 3,51 

Palmito T                  16  127 12,60 1,80 

Pimenta-do-reino T                    5  41 12,20 1,74 

L
av

. 

T
em

p
. 

Arroz em casca T           14.941  125.441 11,91 1,70 

P
ec

u
ár

ia
 

Ovinos: rebanho total Cabeça           12.256  134.807 9,09 1,30 

Leite: produção Mil L           76.296  920.495 8,29 1,18 

Vacas ordenhadas Cabeça           45.944  582.306 7,89 1,13 

Equinos: rebanho total Cabeça           13.388  173.440 7,72 1,10 

Suínos: total do rebanho Cabeça           13.996  188.291 7,43 1,06 

Suínos: matrizes Cabeça             2.676  36.189 7,39 1,06 

Caprinos: rebanho total Cabeça             1.044  15182 6,88 0,98 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça         836.788  12.329.971 6,79 0,97 

Galináceos: efetivo total Cabeça         208.654  3.090.975 6,75 0,96 

Galinhas: rebanho Cabeça           96.417  1.480.589 6,51 0,93 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

 No setor agrícola, apenas cinco produtos se destacam. Dentre as lavouras permanentes, 

em primeiro lugar tem-se o maracujá, com 26,97% da produção (IE 3,85), seguido do café 

canephora em grão, com 24,56% (IE 3,51). O palmito e a pimenta-do-reino, embora com 

produção baixa, atingiram uma especialização, diante de uma produção total no Estado pouco 

expressiva. No setor das lavouras temporárias, apenas o arroz se destacou, com 11,91% da 

produção de Rondônia (IE 1,70), ao somar quase 15 toneladas. 

 Na pecuária, o rebanho de ovinos (9,09% da produção) supera o de bovinos (6,79%) em 

termos de representação percentual, mas este envolve 836.788 cabeças, e aquele, 12.256. Ainda 

assim, a especialização local do rebanho de ovinos é maior (1,30 contra 0,97). Como a produção 

de leite é expressiva, chegando a 8,29% do total do Estado no ano (IE 1,18), os negócios com 

gado bovino se tornam os mais representativos na produção de grandes animais, que envolvem 

ainda os equinos (7,72%) e os caprinos (6,88%); dentre os pequenos animais, aparecem os 

suínos, com um rebanho de 7,43% do total do Estado e matrizes envolvendo 7,39% (IE 1,06 

para ambos), além do rebanho de galináceos (6,7%) e, neste, o quantitativo de galinhas (6,51%).  

   Nesta Microrregião, que corresponde a apenas 6,72% da extensão territorial do Estado, 

há indicadores de APL para produção de lenha, frutas, café, arroz, grandes e pequenos animais. 

A produção de café canephora em grão e a de maracujá são as mais expressivas representações 

alcançadas em face da produção total em Rondônia no ano de 2013. 
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  Os dados da Microrregião 6, de Cacoal, estão indicados na tabela 22. No setor de 

extração vegetal desta Microrregião, a produção é baixa, mas houve especialização nos dados 

da obtenção de látex coagulado (IE 3,33) e palmito (IE 1,61); na silvicultura, a lenha produzida, 

com um total de 6.474 m³, atingiu 38,24% de representação (IE 3,82), enquanto a madeira em 

tora chegou a 9,50% (IE 0,95).  

 

Tabela 22 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 6 (Cacoal), em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 
IE-RO 

E
x

tr
. 

V
eg

et
al

 

Látex coagulado T             31  93 33,33 3,33 

Palmito T             27  168 16,07 1,61 

Silv. 
Lenha produzida M³        6.474  16.930 38,24 3,82 

Madeira em tora produzida M³      17.963  189.114 9,50 0,95 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s 

Laranja T        4.109  5.874 69,95 7,00 

Tangerina T           214  308 69,48 6,95 

Cana-de-açúcar T    198.843  309.620 64,22 6,42 

Goiaba T           174  336 51,79 5,18 

Mamão T        3.141  6.290 49,94 4,99 

Café canephora em grão T      31.820  70.517 45,12 4,51 

Limão T           422  1.400 30,14 3,01 

Palmito T             31  127 24,41 2,44 

Pimenta-do-reino T               6  41 14,63 1,46 

Banana (cacho) T      10.223  70.625 14,48 1,45 

Maracujá T           842  5.852 14,39 1,44 

Uva T             26  198 13,13 1,31 

Manga T             14  114 12,28 1,23 

Coco-da-baía Mil frutos           163  1.869 8,72 0,87 

Cacau em amêndoa T        1.145  13.960 8,20 0,82 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 Feijão em grão T      20.010  27.993 71,48 7,15 

Tomate T        2.997  4.442 67,47 6,75 

Mandioca T      67.610  446.724 15,13 1,51 

Milho em grão T      59.257  449.449 13,18 1,32 

Abacaxi Mil frutos        1.102  8.730 12,62 1,26 

Melancia T        1.035  11.127 9,30 0,93 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tambacu, tambatinga Kg    151.600  576700 26,29 2,63 

Mel de abelha Kg      40.292  163.158 24,70 2,47 

Suínos: total do rebanho Cabeça      40.368  188.291 21,44 2,14 

Galináceos: efetivo total Cabeça    655.044  3.090.975 21,19 2,12 

Aquicultura: tambaqui Kg 3.846.400  18.880.021 20,37 2,04 

Galinhas: rebanho Cabeça    298.181  1.480.589 20,14 2,01 

Suínos: matrizes Cabeça        7.010  36.189 19,37 1,94 

Ovinos: rebanho total Cabeça      24.205  134.807 17,96 1,80 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça 2.103.435  12.329.971 17,06 1,71 

Ovos de galinha Mil dz        2.154  12.747 16,90 1,69 

Leite: produção Mil L    147.344  920.495 16,01 1,60 

Equinos: rebanho total Cabeça      27.453  173.440 15,83 1,58 

Vacas ordenhadas Cabeça      83.951  582.306 14,42 1,44 

Alevinos Milheiro           988  7539 13,11 1,31 

Bubalinos: rebanho total Cabeça           634  6029 10,52 1,05 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 



159 

 

 No âmbito das lavouras permanentes, há um grande destaque para frutas: laranja, com 

69,95% da produção total do Estado no ano; tangerina, com 69,48%; goiaba, 51,79%; mamão, 

49,94%; limão, 30,14%; banana em cacho, 14,48%; maracujá, 14,39%; uva, 13,13%; e manga, 

12,28%. Coco-da-baía (8,72%) e cacau em amêndoa (8,20%), embora com menor 

representação, também tiveram produção relativamente expressiva. Exceto estas duas espécies, 

todas atingiram IE entre mais que 1 e 7. Ademais, o abacaxi, com 1.102.000 frutos, significou 

12,62% da produção estadual, e a melancia, com 1.035 toneladas, atingiu IE 0,93. Ratifica-se 

o APL da Fruticultura de Cacoal, apresentado no site do OBAPL (BRASIL, 2015h), com a 

produção de banana, cacau, mamão, laranja, maracujá, abacaxi e melancia bastante difusa entre 

os municípios da Microrregião.   

  A cana-de-açúcar chegou a 198.843 toneladas, representando 64,22% da produção do 

Estado no ano (IE 6,42), e o café canephora em grão, com 31.820 toneladas, atingiu 45,12% 

(IE 4,51) — neste segundo caso, ratificando mais um APL apontado no site da OBAPL 

(BRASIL, 2015h). Ainda no âmbito das lavouras permanentes, o palmito atingiu IE 2,44, e a 

pimenta-do-reino, 1,46.  

 Dentre as lavouras temporárias, a mais expressiva é a do feijão em grão, com 71,48% 

da produção do Estado (IE 7,15), seguida pela do tomate, com 67,47% da produção (IE 6,75). 

A mandioca aparece novamente, tal como nas demais microrregiões, e agora representando 

15,13% da produção total (IE 1,51). O milho em grão atingiu 13,18% de representação diante 

das 449.449 toneladas produzidas no Estado. 

  No âmbito da pecuária, destacaram-se os rendimentos de pequenos e grandes animais. 

A aquicultura, envolvendo o grupo tambacu e tambatinga (26,29% da produção total do 

Estado), o tambaqui (20,37%) e a criação de alevinos (13,11%), com índices de especialização 

maiores que 1, revelaram outra tendência de atividades econômicas, caracterizadora de APL. A 

produção de mel também foi expressiva, representando 24,70% da produção total do Estado, 

assim como a de suínos, com 21,44% do rebanho, e de galináceos, com 20,37% (além de 

16,90% da produção de ovos), dentre os pequenos animais; dentre os grandes, o rebanho bovino 

significou 17,06% do volume de cabeças em Rondônia, envolvendo 83.951 vacas ordenhadas 

(14,42%) e 147.344.000 litros de leite no ano (16,01%), cujos índices de especialização foram 

novamente maiores que 1. Houve ainda expressiva representação de ovinos (17,96%), equinos 

(15,83%) e bubalinos (10,52%).  

  O setor agropecuário é, portanto, bastante diversificado na Microrregião de Cacoal, com 

presença de fortes indicadores de APL para animais de grande porte, suínos, galináceos, mel, 

peixes, feijão, mandioca, milho, além dos grupos da fruticultura e cafeicultura. Justifica-se, 
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mais uma vez, que os APLs não se limitam necessariamente à região em que são mais 

expressivos, e que, especificamente, a pecuária de leite é uma força econômica em praticamente 

todo o Estado.  

  A tabela 23 traz os dados da Microrregião 7, de Vilhena. A extração de palmito é uma 

das especializações locais, com 19 toneladas representando 11,31% da produção do Estado (IE 

1,03). Ainda no mesmo setor, a madeira em tora, embora menos representativa (9,70%), tem o 

considerável volume de 388.288 m³. Paralelamente, a produção de madeira em tora foi bem 

menor que a extração, mas significou 23,67% do total de Rondônia. 

 

Tabela 23 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 7 (Vilhena), em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

E
x

tr
aç

ão
 

v
eg

et
al

 

Palmito T               19  168 11,31 1,03 

Madeira em tora  M³      388.288 4.003.304 9,70 0,88 

Silv. Madeira em tora produzida M³         44.755  189.114 23,67 2,15 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s Uva T                98  198 49,49 4,50 

Tangerina T                63  308 20,45 1,86 

Maracujá T              542  5.852 9,26 0,84 

Goiaba T                27  336 8,04 0,73 

Mamão T              478  6.290 7,60 0,69 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 Milho em grão T         90.118  449.449 42,30 3,85 

Sorgo em grão T           9.240  23.310 39,64 3,60 

Soja em grão T       222.915  574.900 38,77 3,52 

Melancia T           2.075  11.127 18,65 1,70 

Abacaxi Mil frutos           1.277  8.730 14,63 1,33 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: pacu e patinga Kg         35.000  40000 87,50 7,95 

Aquicultura: piau, piapara, piauçu, piava Kg         50.000  59000 84,75 7,70 

Alevinos Milheiro           5.050  7539 66,99 6,09 

Ovos de galinha Mil dz           6.304  12.747 49,45 4,50 

Mel de abelha Kg         75.602  163.158 46,34 4,21 

Galinhas: rebanho Cabeça       301.597  1.480.589 20,37 1,85 

Galináceos: efetivo total Cabeça       479.102  3.090.975 15,50 1,41 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

 A produção de frutas é outra das especializações da Microrregião, com maior volume 

em Vilhena e Pimenta Bueno. A uva é o produto de maior destaque do rendimento relativo, 

com 49,49% da produção no Estado (IE 4,50), seguida da tangerina (20,45%), melancia 

(18,65%) e abacaxi (14,63%). Por se tratar do mesmo setor — embora maracujá (9,26%), 

goiaba (8,04%) e mamão (7,60%) não atinjam índice de especialização 1, ao menos —, estas 

frutas podem ser mantidas como indicadores para o APL Fruticultura. Este APL não é ainda 

reconhecido pelo Governo do Estado para a Microrregião, pois se aponta, pelo NEAPL, apenas 

o de Apicultura (RONDÔNIA, 2007c; BRASIL, 2015h). 
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  Há que se considerar ainda, no setor da agricultura, a produção de milho, que chegou a 

190.118 toneladas e representou 42,30% da produção do Estado no ano, assim como a de sorgo 

(39,64%) e a de soja (38,77%), esta com 22.915 toneladas. Todos estes itens se apresentam com 

índice de especialização bem maior que 3. 

 Na pecuária, o maior destaque é da aquicultura dos grupos pacu e patinga (87,50% da 

produção total de Rondônia) e piau, piapara, piauçu e piava (84,75%). A produção de alevinos 

chegou a 5.050 milheiros, que representou 66,99% no Estado. A criação de pequenos animais 

mostra-se muito mais expressiva, com 49,45% da produção de ovos de galinha no Estado, 

envolvendo um rebanho de fêmeas de 301.597 cabeças (20,37%). Constata-se, por estes dados, 

que a produtividade é melhor do que em outras microrregiões, visto que a porcentagem da 

produção é maior do que a do volume de cabeças que as produzem, na avicultura. A produção 

de mel de abelhas, de 75.602 kg, representou 46,34% do total. A bovinocultura ficou muito 

aquém de outras microrregiões, com índice de especialização 0,72 apenas. A produção de leite 

e de outros animais de grande porte sequer chegou a este nível. Entretanto, o volume de quase 

1 milhão de cabeças de gado bovino caracteriza uma das bases de sustentação econômica da 

região. 

  A produção de madeira, frutas, milho, sorgo, soja e pequenos animais, em especial de 

peixes e abelhas, caracteriza a diversidade do meio agropecuário na região, diante de um cenário 

estadual onde a produção de gado geralmente tem maior expressão.  

  A tabela 24 traz os dados da Microrregião 8, de Colorado do Oeste. Ela é pouco 

expressiva em extração vegetal, pois nenhum produto atingiu índice de especialização igual ou 

maior que um. Entretanto, a madeira em tora foi mantida como indicador de APL na tabela 

devido à relação com a produção no setor da silvicultura, em que o item representa 45,33% da 

produção do Estado; a lenha chegou a 17,74% do total de Rondônia no ano. 

 A região diversifica bastante a produção agropecuária, com maior destaque, dentre as 

lavouras permanentes, para o urucum (53,50%), com o expressivo volume de mais de mil 

toneladas no ano. Em seguida, destacam-se o palmito (27,56%), o coco-da-baía (10,43%) e a 

pimenta-do-reino (7,32%), todos com IE maior que 1 e, nos dois primeiros casos, maior que 4 

― a especialização do urucum é de 8,92. 

  No grupo das lavouras temporárias, o sorgo em grão (60,36%) e a soja (53,57%) são os 

produtos mais relevantes, seguidos do milho (33,98%) e do arroz em casca (33,86%), embora 

a região abranja apenas 6,16% do território do Estado. Os municípios mais produtivos destes 

itens são Corumbiara, Cerejeiras e Cabixi. A Microrregião produz também, com expressão, a 

melancia (13,15%), o amendoim (10,71) e o tomate (5,99%), como lavouras temporárias.  
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Tabela 24 ― Produção extrativa, silvícola e agropecuária da Microrregião 8 (Colorado do Oeste), em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção 

local 

Produção 

no Estado 

PRP-

RO (%) 

IE-

RO 

E
x

tr
. 

v
eg

et
al

 

Látex coagulado T               5  93 5,38 0,90 

Madeira em tora  M³    153.222  4.003.304 3,83 0,64 

Silv. 
Madeira em tora produzida M³      85.734  189.114 45,33 7,56 

Lenha produzida M³        3.004  16.930 17,74 2,96 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

. Urucum T        1.008  1.884 53,50 8,92 

Palmito T             35  127 27,56 4,59 

Coco-da-baía Mil Frutos           195  1.869 10,43 1,74 

Pimenta-do-reino T               3  41 7,32 1,22 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Cana-de-açúcar T      87.772  309.620 28,35 4,72 

Sorgo em grão T      14.070  23.310 60,36 10,06 

Soja em grão T    307.950  574.900 53,57 8,93 

Milho em grão T    152.738  449.449 33,98 5,66 

Arroz em casca T      42.480  125.441 33,86 5,64 

Melancia T        1.463  11.127 13,15 2,19 

Amendoim em casca T             12  112 10,71 1,79 

Tomate T           266  4.442 5,99 1,00 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tucunaré Kg      12.000  12000 100,00 16,67 

Aquicultura: tilápia Kg        8.000  8000 100,00 16,67 

Aquicultura: lambari Cabeça           800  800 100,00 16,67 

Aquicultura: piau, piapara, piauçu, piava Kg        9.000  59000 15,25 2,54 

Aquicultura: pacu e patinga Kg        5.000  40000 12,50 2,08 

Aquicultura: tambacu, tambatinga Kg      70.000  576700 12,14 2,02 

Suínos: matrizes Cabeça        3.855  36.189 10,65 1,78 

Suínos: total do rebanho Cabeça      19.714  188.291 10,47 1,74 

Ovinos: rebanho total Cabeça      11.593  134.807 8,60 1,43 

Vacas ordenhadas Cabeça      45.630  582.306 7,84 1,31 

Mel de abelha Kg      11.821  163.158 7,25 1,21 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça    865.779  12.329.971 7,02 1,17 

Equinos: rebanho total Cabeça      10.438  173.440 6,02 1,00 

Galináceos: efetivo total Cabeça    174.710  3.090.975 5,65 0,94 

Galinhas: rebanho Cabeça      80.630  1.480.589 5,45 0,91 

Aquicultura: tambaqui Kg    592.000  18.880.021 3,14 0,52 

Leite de vaca Mil L      25.393  920.495 2,76 0,46 

PRP-RO = Participação Relativa da Produção da Microrregião no Estado, por item (em %) 

IE/RO = Índice de Especialização da produção da Microrregião no Estado, por item (base = 1) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

 A produção pecuária é também diversificada, com destaque para a aquicultura das 

espécies tucunaré, tilápia e lambari (todos com 100% do volume do Estado no ano), além dos 

grupos piau, piapara, piauçu e piava (15,25%), pacu e patinga (12,50%), tambacu e tambatinga 

(12,14%) ― todos com elevados índices de especialização ―, além do tambaqui, cujo IE é de 

0,52.  

 Ainda dentre os pequenos animais, destacam-se os suínos, com 10,65% das matrizes do 

Estado e 10,47 do rebanho total, cujos IEs são de 1,78 e 1,74, respectivamente; o mel de abelha, 

com 7,25% (IE 1,21); os galináceos, com 5,65% do rebanho, e, destes, as galinhas (5,4%), 

embora com IE inferior a 1 nos dois casos. Dentre os grandes animais, há indicadores 

suficientes para os ovinos (8,60%) e para as vacas ordenhadas (7,84%), com produção de leite 
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igual a 2,76%, dentro de um rebanho bovino total de 865.779 cabeças (7,02% do Estado). 

Associadamente, os ovinos representam 8,60% (IE 1,43), e os equinos, 6,02% (IE 1). 

 A produção de grãos e de pequenos animais é uma das tendências da Microrregião, com 

boa expressão do urucum, cana-de-açúcar, sorgo, soja e peixes. A opção pela criação de 

pequenos animais está dentro da lógica de criação intensiva para locais com maior restrição de 

espaço, mas isso não significa que seja o fator determinante, e muito menos o único. 

 

5.2.3 Síntese dos indicadores 

 

 Os mapeamentos de arranjos produtivos por meio do quociente locacional, colacionado 

aos índices de representação e volume de negócios diretos e indiretos, são de grande eficiência; 

todavia, em vista da informalidade, que atinge principalmente o setor agropecuário, foram 

necessárias outras medidas quantitativas e qualitativas para a demonstração dos APLs do 

Estado, com atualização. Como neste setor não se pôde, portanto, usar a empregabilidade como 

referência, considerou-se o volume de produção, a representação quantitativa por setor no 

Estado e o índice de especialização em face da extensão territorial de cada microrregião. Os 

cálculos também podem ser feitos por município, conforme se procederá nos estudos para traçar 

o modelo de gestão aqui previsto, envolvendo oito cidades polo. 

  Apesar da informalidade, observa-se no Censo de 2010 do IBGE (BRASIL, 2015b) que 

o maior volume de pessoas ocupadas de Rondônia (com exceção do serviço público) estava no 

setor da agropecuária e extrativismo (11,88%) e no trabalho qualificado da agropecuária e 

extração florestal (8,40%). Destacam-se também as ocupações elementares (9,46%) e o 

comércio e reparação de carros e motos (8,3%), conforme consta na seção anterior deste estudo. 

No setor da indústria, segundo o Censo de 2012 do IBGE (BRASIL, 2015b), o maior volume 

de unidades locais de empreendimento era do ramo de laticínios, carne de bovinos e pele e 

couro de bovinos e equídeos. A maioria dos produtos que se destacam são das categorias de 

“não industrializados” e de baixa tecnologia, com produtividade na maioria das vezes bem 

inferior ao esperado. Estas informações são importantes para a definição dos métodos de análise 

qualitativa dos dados, por indicarem tendências, lacunas e condições de produção. 

  A identificação de APLs em Rondônia se iniciou formalmente em 2007, quando foram 

elaborados Planos de Desenvolvimento Preliminares (PDPs) pela Seplan a pedido do MDIC. 

Entretanto, os apontamentos se limitaram a apenas 5 APLs prioritários. Os estudos de Costa 

(2010) revelaram novos mapeamentos do MDIC e do IPEA, com muitas diferenças entre 

ambos. O NEAPL/RO mantinha, no site do OBAPL (BRASIL, 2015h), 18 APLs mapeados, 
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mas se observou que o rol de apresentação não contempla todos os arranjos e se excede em 

algumas indicações, diante deste novo mapeamento que se propõe aqui. 

  Nos dados da empregabilidade expressa na RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) e do volume 

de produção extrativa, silvícola e agropecuária disposto nos estudos do IBGE em relação a 2013 

(BRASIL, 2015b), não se confirmaram os APLs do Arroz (Vilhena), Cerâmica Vermelha e 

Confecções (Porto Velho) e Madeira e Móveis (Ji-Paraná e Vilhena), indicados por Costa 

(2010) a partir dos dados do MDIC; não se confirmaram também todos aqueles indicados pelo 

mesmo autor segundo informações do IPEA, exceto Madeira e Móveis (Ariquemes). Não se 

confirmaram também 9 dos 18 APLs que aparecem relacionados pelo NEAPL/RO no site do 

OBAPL (BRASIL, 2015h), a saber: Madeira e móveis (Ji-Paraná), Sociobiodiversidade do 

Mamoré, Artesanato e Turismo (Guajará-Mirim), Sistemas agroflorestais (Ouro Preto do 

Oeste), Confecções e Hortigranjeiro (Porto Velho), Confecções (Pimenta Bueno). 

  Quatro dos cinco APLs prioritários apresentados pelo GTAPL do MDIC (BRASIL, 

2007) foram confirmados no estudo desta tese, ficando de fora o de Apicultura de Porto Velho. 

Dentre os 13 elencados pelo NEAPL entre 2008 e 2012 (RONDÔNIA, 2012), não se 

confirmaram Sistemas Agroflorestais (Ouro Preto do Oeste), Confecções (Pimenta Bueno e 

Cacoal), Hortigranjeiro (Porto Velho) e Turismo e Sociobiodiversidade da Região do Mamoré 

(Guajará-Mirim).  Dos 18 que o mesmo NEAPL apontava no site do OBAPL (BRASIL, 2015h), 

também não se confirmaram quanto a volume de ocupação e negócios, além dos já citados para 

o caso anterior, os APLs Madeira e Móveis (Ji-Paraná), Agricultura/Apicultura (Porto Velho) 

e Artesanato (Porto Velho). Há que se observar, no caso do Artesanato, cuja mão de obra é 

também bastante informal, a falta de dados específicos para o setor nas matrizes de informações 

da RAIS/2012 e do IBGE. Em vista do volume de pessoal ocupado que o Plano de 

Desenvolvimento da Seplan (RONDÔNIA, 2014a) apresenta, o APL deve ser considerado. 

  Na indústria, o volume de unidades locais, segundo o Censo de 2012 do IBGE (2015c), 

foi mais expressivo em setores como fabricação de produtos alimentícios (244), confecção de 

artigos do vestuário e acessórios (77), fabricação de produtos de madeira (325), fabricação de 

produtos de minerais não metálicos (143) e fabricações de móveis (67), dentre outros. Assim, 

os indicadores relativos a estes setores, obtidos na RAIS/2012 (BRASIL, 2014d), devem ser 

destacados. Os seis setores que a RAIS indica com maior volume de emprego são as obras para 

geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações (23.327 ocupações), abate 

de reses que não incluem suínos (9.373), comércio predominantemente de alimentos em 

supermercados e hipermercados (9.341) ― além deste mesmo indicador em mercados menores 
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―, criação de bovinos (8.269), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (7.330) 

e construção de edifícios (6.376). 

  O quadro 11 a seguir consolida o novo mapeamento de APLs no Estado, a partir das 

duas matrizes de dados: a RAIS/2012 (BRASIL, 2014d), que engloba principalmente a 

indústria, comércio e serviços; e os demonstrativos de produção dos estudos do IBGE de 2013 

(BRASIL, 2015b), do âmbito da extração vegetal, silvicultura e agropecuária. Resta observar, 

no campo, as relações de produção, interação, cooperação e aprendizagem. 

 
Quadro 12 ― Atualização de APLs em Rondônia, segundo dados da RAIS/2012 e do IBGE/2013 

Mesor-

regiões 

Micror-

regiões 
Possíveis APLs 

M
ad

ei
ra

-G
u

ap
o
ré

 

Porto 

Velho 

Setor primário: 1) Produtos da sociobiodiversidade; 2) Madeira em tora de extração 

vegetal; 3) Fruticultura; 4) Cultura do amendoim; 5) Mandiocultura; 6) Piscicultura; 7) 

Avicultura: codornas; 8) Pecuária de carne e leite. 

Setor secundário: 9) Geração e distribuição de energia elétrica; 10) Construção de 

edifícios; 11) Artesanato*. 

Guajará-

Mirim 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Produtos da sociobiodiversidade; 3) 

Produção de condimentos: urucum; 4) Fruticultura: abacaxi. 

Setor secundário: 5) Desdobramento de madeira. 

  
L

es
te

 R
o

n
d

o
n

ie
n

se
 

Ariquemes 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Extração de minério de estanho; 3) 

Produtos da sociobiodiversidade; 4) Madeira em tora de extração vegetal e produção de 

lenha; 5) Produção de condimentos: pimenta-do-reino; 6) Fruticultura; 7) Cafeicultura; 

8) Rizicultura; 9) Mandiocultura; 10) Piscicultura; 11) Avicultura: galinhas; 12) 

Suinocultura; 13) Apicultura.  

Setor secundário: 14) Madeira e móveis; 15) Construção de edifícios 

Ji-Paraná 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Silvicultura; 3) Fruticultura; 4) Produção 

de palmito; 5) Produção de condimentos: urucum; 6) Mandiocultura; 7) Produção de 

feijão; 8) Horticultura: tomate; 9) Suinocultura; 10) Avicultura: galinhas; 11) 

Piscicultura; 12) Apicultura. 

Setor secundário: 13) Construção de edifícios. 

Alvorada 

do Oeste 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Silvicultura; 3) Fruticultura: maracujá; 

4) Cafeicultura; 5) Produção de palmito; 6) Produção de condimentos: pimenta-do-reino; 

7) Rizicultura; 8) Suinocultura; 9) Avicultura: galinhas. 

Setor secundário: 10) Desdobramento de madeira. 

Cacoal 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Produtos da sociobiodiversidade: látex 

e palmito; 3) Silvicultura; 4) Fruticultura; 5) Cafeicultura; 6) Produção de pimenta-do-

reino; 7) Produção de cereais: milho e feijão; 8) Horticultura: tomate; 9) Mandiocultura; 

10) Piscicultura; 11) Apicultura; 12) Suinocultura; 13) Avicultura: galinhas.  

Setor secundário: 14) Construção de edifícios; 15) Madeira e móveis; 16) Cerâmica 

não refratária. 

Vilhena 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Produto da sociobiodiversidade: 

palmito; 3) Extração de madeira em tora; 4) Silvicultura; 5) Fruticultura; 6) Produção de 

cereais: milho e sorgo; 7) Produção de soja; 8) Piscicultura; 9) Avicultura: galinhas; 10) 

Apicultura. 

Setor secundário: 11) Desdobramento de madeira; 12) Cerâmica não refratária; 13) 

Construção de edifícios. 

Colorado 

do Oeste 

Setor primário: 1) Pecuária de carne e leite; 2) Produção de soja; 3) Produto da 

sociodiversidade: látex; 4) Extração de madeira em tora; 5) Silvicultura; 6) Produção de 

condimentos: urucum e pimenta-do-reino; 7) Produção de cana-de-açúcar; 8) Produção 

de palmito; 9) Fruticultura; 10) Produção de cereais: sorgo, milho e arroz); 11) Produção 

de amendoim; 12) Horticultura: tomate; 13) Piscicultura; 14) Suinocultura; 15) 

Apicultura; 16) Avicultura: galinhas. 

Setor secundário: 17) Construção de edifícios. 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015b) e RAIS/MTE (BRASIL, 2014d) 
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 A não alocação de negócios do setor terciário (comércio e serviços) no quadro não 

significa que eles não sejam importantes, mas sim que o comércio e os serviços não podem ser 

considerados como arranjos produtivos por si mesmos. Eles são importantes na dinâmica dos 

APLs existentes, por serem o meio onde fluem as mercadorias e, muitas vezes, onde nasce a 

maior parte das demandas, quando a exportação não é o principal “destino” dos produtos. São 

o resultado dos investimentos nos respectivos setores e, ao mesmo tempo, referenciais de 

indução de desenvolvimento dos APLs. De acordo com o Manual de Atuação em Arranjos 

Produtivos Locais (APLs), da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) e do MDIC 

(2007?, p. 9), um APL 

 

inclui empresas produtoras de bens e serviços finais, fornecedoras de 

equipamentos e outros insumos, prestadoras de serviços, comercializadoras, 

clientes, cooperativas, associações e representações e demais organizações 

voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, informação, 

pesquisa, desenvolvimento e engenharia, promoção e financiamento. 

   

  Esta integração (ou aglomeração) não se dá como algo pronto, desenhado, estabelecido 

de fora, mas como uma tendência que vai tomando forma e que pode crescer em volume de 

negócios e produção, motivada também por políticas públicas e outras formas de indução. 

 Foram identificadas várias aglomerações no Estado para análise da existência de APLs. 

Em todas as microrregiões, o setor primário concentrou o maior volume de indicações, em 

função da produção agropecuária. A fruticultura, mandiocultura, piscicultura, avicultura e 

pecuária de carne e leite, principalmente, são uma constante em todas as regiões. O setor 

secundário pouco se destaca, exceto pelas atividades envolvendo madeira e construção civil. 

  No setor de comércio atacadista e varejista, os produtos alimentícios, os vestuários e 

acessórios, os móveis e outros utensílios ou decorações, os materiais de construção, os produtos 

de farmácia e veterinária, os automóveis, motocicletas e combustíveis e os transportes 

envolvem um grande volume de ocupação de pessoal e empreendimentos em todas as 

microrregiões, excetuando-se apenas um ou alguns nas regiões menos densas. No setor dos 

serviços, as oficinas de motos e automóveis e os transportes também se destacam em todas as 

microrregiões. Na de Porto Velho e Cacoal, a educação superior de graduação e pós-graduação 

se mostra como importante referência para o fortalecimento de APLs, especialmente em vista 

da presença da Unir, do IFRO e de instituições particulares.  

  A extração vegetal é pouca expressiva agora nas microrregiões, exceto, em alguns casos, 

para a produção de madeira em tora, como na Microrregião de Porto Velho, em que foram 

obtidos 2.389.574 m³ (59,69% do volume no Estado, em 2013). No setor primário, a pecuária 



167 

 

de carne e leite não foi identificada nesta mesma localidade, que tem como diferencial a geração 

e distribuição de energia elétrica, além da piscicultura e a fruticultura, pelo volume e 

diversidade de espécies ou variedades. 

  Em se tratando de variedade de negócios, escapando da suposta (e falsa) expectativa de 

APL limitado ao setor da pecuária, as Microrregiões de Ariquemes, Cacoal e Colorado são as 

mais diversificadas, com entre 15 e 17 APLs cada uma. Além da pecuária de carne e leite, a 

piscicultura e a fruticultura mostram-se como fortes tendências do Estado. Alternativamente, 

destacam-se ainda madeira e móveis e extração de minério de estanho, em Ariquemes; a 

cafeicultura, em Cacoal; a apicultura, em Vilhena; a produção de cereais, em Colorado do 

Oeste; e a produção de soja, em Vilhena e Colorado do Oeste. 

  O artesanato é uma atividade típica em todas as regiões, mas, devido à grande 

informalidade decorrente de mão de obra individual ou familiar, não aparece nos registros da 

RAIS. A localização deste arranjo em diversos polos no Plano de Desenvolvimento da Seplan 

(RONDÔNIA, 2014a) ainda é primária, mas pode-se afirmar sua presença no Estado. Em Ji-

Paraná, por exemplo, existem instituições, como a Casa do Artesão, que dão suporte à atividade, 

assim como há políticas públicas de investimento em ações como a organização de feiras 

municipais semanalmente.  

  O quadro 13 reorganiza os APLs dispostos no quadro 12 por tipologia e seu 

transbordamento para mais de uma região, apenas para fins de reconhecimento geral e destaque 

segundo a afinidade de negócios entre as regiões. Optou-se por uma organização que seja capaz 

de demonstrar da forma mais aproximada possível as tendências de produção, mas sem 

desprezar algumas especificidades. Por isso, em vez de generalizar os APLs da produção de 

grãos, por exemplo, foram separados os do arroz, milho e sorgo, feijão e soja, pois cada um 

possui importantes especificidades, como em relação ao clima e espaço. Observa-se que a soja, 

por exemplo, só é comum ou constitui APL em Vilhena e Colorado, que são contíguas e de 

clima mais ameno, no Cone Sul do Estado; outros produtos, como os da Fruticultura, são 

bastante difusos, assim como os APLs de carne e leite bovinos, piscicultura e avicultura.  

 Foi possível, pela aproximação de perfis, definir então a existência de 26 APLs, que, ao 

se replicarem por região, constituem a distribuição identificada no quadro 13. Didaticamente, 

pode-se tomar como referência estes APLs por Estado, por Microrregião ou por Município, 

conforme a necessidade do uso. Como o site da OBAPL (BRASIL, 2015h) considerou os APLs 

com seus múltiplos, quando se duplicam entre regiões, é preciso que seja feita uma revisão dos 

princípios de mapeamento adotados por seus pesquisadores, já que, nesta atual condição, o 

volume é muito maior. Assim, não é correto indicar o APL da Pecuária de Carne e Leite apenas 
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em Ji-Paraná, mas sim em todo o Estado ou em cada Microrregião ou Município, bem como 

não é correto deduzir que exista apenas ele no mesmo local. É urgente um processo de 

homologação destes APLs, para estabelecimento de maior ou melhor governança, assistência, 

organização. 

 

Quadro 13 ― Distribuição simplificada dos APLs de Rondônia 

N°  APLs Microrregiões 

Produtos de extração vegetal e mineral e silvicultura 

1  Produtos da sociobiodiversidade  
Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, 

Colorado do Oeste 

2  
Madeira em tora de extração 

vegetal  
Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Colorado do Oeste 

3  Extração de minério de estanho Ariquemes 

4  Silvicultura Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste 

Lavouras temporárias 

5  Horticultura: tomate Ji-Paraná, Cacoal, Colorado do Oeste 

6  Cultura do amendoim Porto Velho, Colorado do Oeste 

7  Mandiocultura Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal 

8  Rizicultura Ariquemes, Alvorada, Colorado do Oeste 

9  Produção de feijão Ji-Paraná, Cacoal 

10  Produção de milho e sorgo Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste 

11  Produção de soja Vilhena, Colorado 

12  Produção de cana-de-açúcar Colorado do Oeste 

Lavouras permanentes 

13  Fruticultura 
Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do 

Oeste, Cacoal, Vilhena, Colorado  

14  Cafeicultura Ariquemes, Alvorada do Oeste, Cacoal  

15  
Produção de condimentos: 

pimenta-do-reino e urucum 
Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada, Cacoal, Colorado 

16  Produção de palmito Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Colorado do Oeste 

Pecuária: pequenos animais 

17  Apicultura Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste 

18  Piscicultura 
Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do 

Oeste 

19  Avicultura 
Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Cacoal, 

Vilhena, Colorado do Oeste 

20  Suinocultura 
Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Cacoal, 

Colorado  

Pecuária: médios e grandes animais 

21  

Pecuária de carne e leite: 

bovinocultura, caprinocultura e 

ovinocultura 

Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Alvorada do 

Oeste, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste 

Madeira, móveis e construção civil 

22  Madeira e Móveis Guajará-Mirim, Ariquemes, Alvorada do Oeste, Cacoal, Vilhena 

23  Construção civil Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado 

24  Cerâmica não refratária Cacoal, Vilhena 

Outros setores 

25  
Geração e distribuição de 

energia elétrica 
Porto Velho 

26  Artesanato Estado  

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados do IBGE (BRASIL, 2015b) e RAIS/MTE (BRASIL, 2014d) 
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 Metade dos tipos de APL envolve os setores das lavouras temporárias e das lavouras 

permanentes, seguidos da pecuária de pequenos, médios e grandes animais. No setor da 

pecuária, são 5. Somando-se todos estes citados aos do extrativismo, totalizam-se 21. No setor 

secundário, que envolve madeira, móveis, construção civil e geração de energia, são 

encontrados apenas 4, embora devam ser consideradas as indústrias alimentícias ligadas aos 

segmentos agropecuários, mas cuja mão de obra empregada é menos expressiva que o volume 

de produção nos cálculos de identificação das especializações apresentadas. 

  O setor de Geração e distribuição de energia elétrica é centrado em Porto Velho. Sua 

importância, em termos de volume de pessoal ocupado, tende a mudar drasticamente com o 

tempo, devido ao término da construção das grandes obras, restando apenas as atividades de 

manutenção. O artesanato, devido a sua informalidade latente, não pôde ser identificado pelos 

meios comuns adotados para os demais setores, mas foi admitido neste estudo a partir das 

indicações do NEAPL do Estado (RONDÔNIA, 2014a). 
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6 INDICADORES DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E PRODUTIVIDADE 

DAS CIDADES ONDE O IFRO POSSUI CÂMPUS INSTALADOS 

 

  As oito cidades em que o IFRO possui Câmpus em funcionamento são Ariquemes, 

Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. Há também 

disseminados diversos polos de educação a distância, nestes e em outros municípios. Serão 

abordados nesta seção os indicadores de APL relativos apenas aos municípios sede dos Câmpus, 

por sua maior implicação nas condições de gestão.  

  O levantamento de indicadores novamente foi feito em duas vias: a abordagem da 

empregabilidade e volume de empreendimentos expressos na RAIS de 2012, apresentada pela 

Secretaria Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, em Porto Velho (SRTE/MTE) 

(BRASIL, 2014d), e a abordagem da extração vegetal, silvicultura e produção agropecuária 

informadas pelo IBGE em relação ao exercício de 2013 (BRASIL, 2015b). Há que se considerar 

que o IBGE faz regularmente revisões de seus indicadores, de modo que algumas diferenças 

entre um demonstrativo e outro devem ser consideradas, como ocorre entre os Anuários 

Estatísticos Agropecuários de 2014 e 2015 (BRASIL, 2014f; 2015l), notadamente quanto ao 

volume de leite cru adquirido em 2013: 23.552.560.000 litros no primeiro Anuário e 

23.552.829.000 litros no segundo. 

  O cálculo do quociente locacional (QL) seguiu a fórmula 2 disposta nesta tese, adaptada 

de Crocco et al. (2003) conforme as recomendações de Costa (2010), mas agora tendo em vista 

o emprego no Município. Considera-se então a especialização (QL) por Município (e não por 

Microrregião, nas escalas de localização) porque muitas vezes ele é responsável pela maioria 

ou toda a produção de um setor da Microrregião, gerando a falsa impressão de uma tendência 

macrorregional, quando, no entanto, ocorre a concentração de uma ou poucas grandes empresas 

apenas em um determinado lugar. A fórmula para o cálculo é a mesma; mudam-se apenas as 

referências ou descrições: 

  Apurou-se novamente também o índice de representação percentual do volume de 

pessoas ocupadas por setor de emprego e o volume de negócios diretos e associados, conforme 

os demonstrativos da RAIS/2012 apresentados pela SRTE/MTE (BRASIL, 2014d). 

Novamente, foram considerados os índices de representação percentual iguais ou superiores a 

1 e o mínimo de 10 empreendimentos diretos por setor como referências de corte. Os índices 

de representação percentual foram reconsiderados conforme a combinatória dos resultados 

observados segundo os três indicadores (ocupação, representação percentual, volume de 

empreendimentos) e foram estendidos para três unidades territoriais de referência: o município, 
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a microrregião e o Estado. Neste sentido, mesmo havendo representação inferior a 1% do 

volume de ocupação de pessoal do Município em relação ao Estado, o indicador de APL foi 

mantido naquelas situações em que os resultados foram expressivos para a Microrregião, haja 

vista a integração dos processos de produção e cadeias produtivas que existem entre os 

municípios de um determinado recorte territorial.  

  Os dados da FIERO (2014) serviram de base complementar para análise da dinâmica 

dos indicadores, no que concerne às associações ou vinculações a entidades representativas, 

como sindicatos e outras entidades de classe. Os indicadores de comércio e serviços, embora 

não constituam indicadores de APL por si mesmos, foram incluídos por serem a base 

complementar das organizações da produção e das cadeias produtivas.  

  Os dados da extração vegetal, da silvicultura e da produção agropecuária, muito díspares 

entre si quanto à unidade de medida, foram tratados novamente segundo o índice de 

especialização proposto nesta tese para os indicadores de arranjos produtivos nas microrregiões, 

e que igualmente pode ser aplicado quanto aos resultados por Município. A criação de métodos 

de corte, correlacionados entre si, é importante em regiões de alta informalidade dos negócios, 

especialmente no setor primário da economia, onde não se registram todas as pessoas ocupadas 

nem todo o volume da produção. A necessidade de confronto de resultados e de uma análise 

relativizada é atestada por Costa (2010) e pelo Manual da FIESP (2007?).  

 O índice de especialização (IE) por município (M) foi então apurado segundo a 

participação relativa da produção de cada item (i) do município na microrregião (PRP/M) em 

face da dimensão territorial circunscrita (DT), por meio da fórmula 3, já apresentada na seção 

3 estes estudos. Para uma melhor análise dos resultados, quanto ao alcance dos índices de 

representação, eles foram apurados também na relação entre a produção do município e a do 

Estado, com a mesma lógica de cálculos. Foram construídas novas tabelas de base para a 

indicação da empregabilidade e do volume de produção do setor primário, que serviram para 

compor o quadro de indicadores para mapeamento de APLs por município, conforme se observa 

em cada tópico a seguir.  

  Nesta seção há ainda um desdobramento de cada subseção para análise dos indicadores 

de produtividade e da representação da produção diante de referências de resultados na 

produção nacional. 
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6.1 INDICADORES DE PORTO VELHO  

 

  O Município de Porto Velho possui, segundo a dimensão territorial atualizada para 2015 

pelo IBGE (BRASIL, 2016i), 34.090,926 km², que representam 14,34% da área do Estado e 

51,92% do território da Microrregião 1. Seu IDHM no ano de 2010 foi de 0,736, enquanto o do 

Estado, de 0,690 no mesmo ano, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2015). O IDH do Brasil ficou em 0,744, de acordo com o relatório do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (ONU, 2014). São indicadores considerados 

altos no Programa, mas Rondônia ocupa a 15ª posição no ranking dos estados brasileiros, de 

acordo com o Atlas, que acrescenta ainda a razão de 36,47% apenas dos jovens de 18 a 20 anos 

com Ensino Médio completo neste Estado.  

  A população de Porto Velho em 2010 foi de 428.527 pessoas (BRASIL, 2016a), 

correspondentes a 27,43% do total da Unidade Federativa e a uma densidade de 12,60 hab/km². 

O PIB per capita médio do Município atingiu R$ 25.525,48, segundo o censo do IBGE para 

2014 (BRASIL, 2016i), figurando como o 2º maior do Estado.  

  A tabela 25 traz as taxas de ocupação profissional, a participação relativa dos setores 

nos recortes territoriais e o volume de empreendimentos respectivo.  

 

Tabela 25 ― Indicadores de empregabilidade do Município de Porto Velho, segundo a RAIS/2012 
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1  
Obras para geração e distribuição de energia elétrica e 

para telecomunicações 
1,79 11,45 10,88 6,12 25 15 

2  Atividades de vigilância e segurança privada 1,82 2,93 2,78 1,56 19 16 

3  Construção de edifícios 1,08 1,89 1,80 1,01 249 374 

4  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios ― 

hipermercados e supermercados 

0,62 1,58 1,50 0,84 78 383 

5  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas 
0,93 1,39 1,32 0,74 422 2 

6 1 Educação superior ― graduação e pós-graduação 1,48 1,28 1,21 0,68 10 2 

7  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 0,56 1,12 1,06 0,60 426 24 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

  Excetuando-se o serviço público, destacam-se no Estado sete setores com índices de 

representação na Microrregião iguais ou superiores a 1%, embora em três destes casos o QL 
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seja inferior a 1. O setor obras para geração e distribuição de energia elétrica e para 

telecomunicações tem a maior representação percentual no Município (11,45%), na 

Microrregião (10,88%) e no Estado (6,12%), além de um considerável volume de 

empreendimentos diretos (25). O indicador se justifica pela instalação recente de duas 

hidrelétricas, mas é preciso observar os resultados dos anos seguintes, quando as obras já 

estiverem finalizadas. A FIERO (2014) indica sete empresas do setor vinculadas a ela e uma ao 

Sindicato da Construção Pesada do Estado de Rondônia. 

 O setor construção de edifícios tem QL de 1,08, representação local de 1,89% e estadual 

de 1,01%, com 249 empreendimentos diretos e 374 associados, no que se refere à produção e 

venda de materiais, no atacado e varejo. A FIERO (2014) relaciona duas empresas vinculadas 

ao Sindicato da Construção Civil do Estado de Rondônia e 206 ao Sindicato da Construção 

Pesada do Estado de Rondônia. Os demais setores correspondem ao comércio e serviços, 

destacando-se no primeiro caso o comércio varejista de grandes mercados, seguido do volume 

de restaurantes e afins e do serviço de educação superior ― muito importante para o 

desenvolvimento regional, tal como a educação profissional, que é um dos grandes temas da 

discussão desta tese. 

  A tabela 26 traz os dados de produção do setor primário do Município de Porto Velho 

em 2013, segundo os dados do IBGE (BRASIL, 2015b).  

 

Tabela 26 ― Dados de produção agropecuária, silvícola e extrativa de Porto Velho, em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. no 

Estado (%) 
IE-MR IE-RO 
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Madeira em tora  M³ 1.521.233      2.389.574  38,00 1,22 2,71 

Castanha T 947                997  56,04 1,83 4,00 

Palmito T 26                121  15,48 0,41 1,11 

Látex coagulado T 12                  12  12,90 1,92 0,92 

Outros oleaginosos T 73                  73  100,00 1,92 7,14 

Óleo de copaíba T 2                    5  33,33 0,77 2,38 

Silv. 
Madeira em tora 

produzida 
M³ 20.817           20.817  11,01 1,92 0,79 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s Banana (cacho) T 18.671           33.775  26,44 1,06 1,89 

Laranja T 414                762  7,05 1,04 0,50 

Maracujá T 284                476  4,85 1,15 0,35 

Limão T 266                385  19,00 1,33 1,36 

Coco-da-baía Mil Frutos                434              1.218  23,22 0,69 1,66 

L
av

. 

T
em

p
. Amendoim em casca T 80                  81  71,43 1,90 5,10 

Abacaxi Mil Frutos             1.774              4.257  20,32 0,80 1,45 

P
ec

u
ár

ia
 

Codornas: rebanho total Cabeça 45.000           45.000  100,00 1,92 7,14 

Ovos de codorna Mil Dz 450                450  100,00 1,92 7,14 

IE = Índice de especialização na Microrregião (MR) e no Estado (RO) 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 
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  A extração de madeira em tora nativa se mostrou acentuada, pois representa 38% do 

total no Estado, devido aos 1.521.233 m³ extraídos, com índice de especialização 1,22 na 

Microrregião e 2,71 em Rondônia. Somando-se a produção, que significou 11,01% no Estado, 

a madeira em tora tornou-se um item bastante representativo para a região. Ainda no setor, os 

produtos florestais de uso medicinal e alimentar (castanha, palmito e oleaginosos) também 

tiveram destaque. As 947 toneladas de castanha significaram 56,04% da produção estadual, 

chegando ao IE-RO 4,0. A extração de palmito do Município é pouco especializada na 

Microrregião (IE-MR 0,41), mas no Estado, não (IE-RO 1,11). Já o látex coagulado 

compreende valores quantitativos razoáveis, com 12,90% de representação do volume no 

Estado (IE-MR 1,92).  

 A FIERO (2014) relaciona 37 empreendimentos associados ao Sindicato das Indústrias 

Extrativas do Estado de Rondônia e 25 ao Sindicato das Indústrias de Laticínios. Embora os 

dados sobre bovinos sejam menos expressivos que na maioria dos casos aqui descritos, o setor 

da pecuária de carne e leite é importante na região também pelo volume de empreendimentos. 

 Na agropecuária, os apontamentos mais significativos são da produção de frutas, com 

as seguintes representações percentuais no Estado: banana em cacho, 26,44%; coco-da-baía, 

23,22%; abacaxi, 20,32%; limão, 19%; laranja, 7,05%; maracujá, 4,85%. Apenas a laranja e o 

maracujá não atingiram índice de especialização estadual de ao menos 1. Outro produto que se 

destacou bastante foi o amendoim em casca, com 80 toneladas e 71,43% da produção estadual, 

mas ainda assim percebe-se que a produção de lavouras do Município tem baixa representação 

regional, excetuando-se a fruticultura. 

 Embora a Microrregião 1 seja especializada também em produtos da piscicultura ou 

aquicultura, não se percebeu nenhuma especialização para tal nos dados do IBGE para 2013 

(BRASIL, 2015b) quanto ao Município de Porto Velho. Destacaram-se apenas as produções de 

codornas em volume de cabeças e de ovos, significando 100% do total de Rondônia. Também 

não se percebeu novamente especialização para apicultura e hortigranjeiro como APLs, 

conforme se aponta no site do OBAPL (BRASIL, 2016h). 

 

6.1.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Porto Velho 

 

  Segundo os dados de empregabilidade e volume de empreendimentos da RAIS/2012, 

apresentados pela SRTE/RO (BRASIL, 2014d), os APLs potenciais do Município de Porto 

Velho são: Geração e distribuição de energia elétrica, e Construção civil. Pelos censos de 2013 

do IBGE (BRASIL, 2015b), tem-se: Produtos da sociobiodiversidade; Madeira em tora de 
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extração vegetal; Fruticultura; Cultura do amendoim; e Criação de codornas. Confirma-se 

também o Artesanato, tendo em vista o Plano de Desenvolvimento apresentado pelo 

NEAPL/RO (RONDÔNIA, 2014a). Costa (2010, p. 197) afirma que 

 

nem sempre uma análise quantitativa é condição indispensável. Existem outras formas 

de identificação de aglomerações produtivas, que no caso de regiões periféricas, onde 

existe um elevado índice de informalidade, acabam tendo um maior êxito do que as 

supra. Busca-se nestes casos identificar alguma estrutura visualizável que permita 

de alguma forma caracterizar o objeto, partindo de um conhecimento mais aprimorado 

da estrutura econômica do espaço analisado, um conhecimento empírico (tácito), ou 

como fez o projeto Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais desenvolvido 

pelo Nesur/IE/Unicamp e o levantamento do MDIC, que elaboraram uma análise 

sobre a existência de APLs no Brasil tomando como pressuposto que o objeto seria 

identificado pela existência de algum estudo ou levantamento que discorresse sobre 

ele. 

    

  É claro que a identificação não pode também ser impressionista, de modo que um estudo 

de campo para levantamento dos elementos constituintes da produção e desenvolvimento deve 

ser realizado, tal como em relação aos demais arranjos identificados a partir de referências 

quantitativas. 

 

a) Produtos da sociobiodiversidade 

 

  Os produtos castanha-do-pará, palmito, oleaginosos e látex coagulado têm boa 

expressividade no Município. Estão separados da madeira em tora porque sua extração 

caracteriza uma atividade muito distinta, pelos fins e estratégias. Eles envolvem técnicas e 

dinâmicas de coletores.  

  A obtenção da castanha-do-pará em Porto Velho representou apenas 2,47% da produção 

nacional no ano de 2013, segundo o Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). A 

representação do açaí, palmito e látex coagulado é menor, levando à expectativa da necessidade 

de um projeto de intervenção, a contar com as diretrizes do Plano Nacional de Promoção das 

Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade dos Ministérios do Meio Ambiente (MMA), do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

(BRASIL, 2009). Diferentemente, os oleaginosos diversos representaram 21,92% da produção 

nacional de 2013 no setor da sociobiodiversidade, mas com pouco destaque para o óleo de 

copaíba (1,31%), ainda conforme os dados do Anuário do IBGE (BRASIL, 2014f). 
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b) Madeira em tora de extração vegetal 

 

  A extração de madeira em tora nativa é bastante representativa, chegou a 11,12% do 

volume nacional em 2013, segundo o Anuário do IBGE (BRASIL, 2014f). Já a produção foi 

muito baixa, significando apenas 0,04% do total no Brasil. Como há mais extração do que 

produção, alerta-se sobre os riscos de afetação da sustentabilidade ambiental, pela agressão às 

reservas nativas. 

   

c) Fruticultura 

 

  A fruticultura especializada de Porto Velho envolve banana, cacau, mamão, laranja, 

limão, maracujá, coco-da-baía e abacaxi. Embora bastante expressivo, o setor precisa 

urgentemente de incremento tecnológico. A produtividade da banana (8.533 kg/ha) em 2013 

não chegou a 1/3 do que é obtido no Rio Grande do Norte (29.412 kg/ha), conforme consta no 

Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f); a do cacau (534 kg/ha) foi maior que a nacional 

(372 kg/ha), mas segundo a Ceplac (BRASIL, 2015d) a lavoura pode chegar entre 1.200 a 1.500 

kg/ha a partir do 7º ano; a do mamão (25.222 kg/ha) atingiu praticamente a metade da média 

nacional (49.474 kg/ha); a da laranja foi de 9.200 kg/ha, mas em SP chegou a 28.764 kg/ha, 

segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) (BRASIL, 2011d); a do limão 

(4.508 kg/ha) foi semelhante à média no Estado, mas ficou bem longe da referência nacional 

(25.594 kg/ha); o maracujá (14.200 kg/ha) teve desempenho semelhante ao nacional (14.635 

kg/ha), mas, de acordo com uma matéria no site do programa Globo Rural (2015), a variedade 

rubi pode chegar a 50 t/ha; o volume de coco-da-baía foi de 7 mil frutos por hectare, semelhante 

à produtividade nacional (7.487/ha), mas inferior à obtida em todo o Estado de Rondônia 

(8.270/ha) e sobretudo Minas Gerais (18.958/ha); o abacaxi também tem baixa produtividade 

no Município (19.495/ha) e no Estado (19.314/ha), pois a média nacional foi de 26.199 frutos 

por ha e, no Ceará, de 35.217, de acordo com o Anuário do IBGE (BRASIL, 2014f). 

 

d) Cultura do amendoim 

 

  O amendoim em casca, com potencial de produção para figurar como APL no 

Município, teve produtividade de 650 kg/ha, que corresponde a aproximadamente 1/6 da obtida 

em Minas Gerais (3.649 kg/ha); a média nacional é de 3.222 kg/ha, e a de Rondônia, 659 kg/ha. 

Os dados são do IBGE (BRASIL, 2015b) e Conab (BRASIL, 2011d).  
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e) Criação de codornas 

 

  Os indicadores da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) e do IBGE (BRASIL, 2015b) não 

apontaram a produção de grandes animais como constituidora de APLs potenciais em Porto 

Velho, tal como se dá na maioria dos municípios abrangidos nesta seção. Na capital, a criação 

de codornas representa 100% da produção do Estado, inclusive no volume de ovos. Entretanto, 

os dados do IBGE para 2013 não permitem identificar com precisão a produtividade, mas que 

transparece baixa, mesmo se for considerado que o plantel de 45.000 aves tivesse a metade de 

fêmeas, ao menos: não se chega a 1 ovo por fêmea ao dia.  

 

6.2 INDICADORES DE GUAJARÁ-MIRIM 

 

  Guajará-Mirim é o segundo maior Município do Estado, com 24.855,72 km2 — 10,45% 

de toda a extensão territorial de Rondônia e 60,92% da Microrregião 2 —, conforme a 

atualização mais recente do IBGE (BRASIL, 2016i). Sua maior porção, segundo o Zoneamento 

Socioeconômico e Ecológico do Estado (RONDÔNIA, 2010), está na Zona 3, com seis terras 

indígenas, três Unidades de Conservação e quatro Reservas Extrativistas; a outra porção contém 

as áreas de elevada ocupação e exploração agropecuária, além de zonas de manejo sustentável.  

  Seu IDHM em 2010 foi de 0,657, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil (2015). A população de 2010 era de 41.656 pessoas, segundo os dados do IBGE 

(BRASIL, 2015a). O PIB per capita médio era de 14.447,95 no mesmo ano, o 30º do Estado. 

  A tabela 27 apresenta os indicadores de empregabilidade e volume de empreendimentos 

do Município, deduzidos da RAIS de 2012 (BRASIL, 2014d). Foram registradas apenas 3.881 

pessoas empregadas no Município, que correspondem a aproximadamente 1% do volume total 

do Estado na mesma Relação. A tabela 27 permitiu enquadrar possíveis APLs somente ao se 

tomar como parâmetro de corte primeiro o índice de participação relativa do emprego do 

Município em relação a uma unidade menor, a Microrregião, e não a matriz principal, o Estado. 

Mesmo assim, dentro do índice de corte de 1% de representação e de pelo menos 10 

empreendimentos diretos por setor nesta matriz, apenas quatro ramos de negócio tiveram 

desempenho suficiente.  

  O melhor resultado é do comércio de produtos alimentícios, tendo-se como maior 

prevalência os negócios em minimercados, mercearias e armazéns, mas com volume de 

empreendimentos bem aproximado no conjunto de super e hipermercados do mesmo setor, 

além dos atacados não especificados. A participação relativa do emprego (PRE), na matriz 



178 

 

microrregional, foi de 3,18%, e na matriz estadual, de 0,05%. Entretanto, o QL foi satisfatório, 

com um grande volume de negócios. Este é um resultado que tende a se repetir nos municípios, 

em razão de se tratar de produtos de primeira necessidade. 

 

Tabela 27 — Indicadores de empregabilidade do Município de Guajará-Mirim, segundo a RAIS de 2012 
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1  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios — 

minimercados, mercearias e armazéns 

2,01 5,15 3,18 0,05 36 78 

2  
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de 

construção 
1,72 3,01 1,86 0,03 36 17 

3 1 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,10 2,22 1,37 0,02 30 2 

4  Criação de bovinos 0,69 1,57 0,97 0,02 35 4 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 A segunda atividade predominante é o “Comércio varejista de ferragens, madeira e 

materiais de construção”, com QL 1,72 e 1,86% de participação relativa do emprego na 

Microrregião, além de excedentes de negócios diretos e associados. Entretanto, a participação 

relativa diante da matriz estadual foi de apenas 0,03%.  

  O “Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, tal como nos outros dois 

casos, é um ramo para atendimento à subsistência de primeira necessidade. Para esta terceira 

atividade, o QL foi de 1,10, e a participação relativa na matriz microrregional, de 1,37%, com 

poucos negócios associados. 

  A “Criação de bovinos” é outra atividade difusa no Estado, com expressivos resultados 

em volume de produção, conforme se verá na próxima tabela. O QL figura baixo porque a 

atividade é bastante explorada em zonas com menos áreas de conservação restrita, em outros 

municípios. Na matriz microrregional, porém, o resultado também é baixo, com participação 

relativa de apenas 0,97% (e 0,02% no Estado), caracterizando um indicador que precisa ser 

estudado com mais especificidade. Observa-se, desde já, que a existência de apenas 35 

empreendimentos para o setor não é real, e sim característico da informalidade da mão de obra 

no meio agropecuário. 

  A FIERO (2014) elenca 28 empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Estado de Rondônia e 22 associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 
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Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Rondônia, situadas em Guajará-Mirim, mas, 

pela referência emprego formal, não é possível identificar nenhum APL no Município. As 

atividades constantes da tabela 27, com exceção da criação de bovinos, são restritas ao 

comércio, não envolvem indústrias, serviços e o setor primário. 

  A tabela 28 apresenta os indicadores de produção agropecuária do Município, a partir 

dos demonstrativos de 2013 do IBGE (BRASIL, 2015b). 

 

Tabela 28 ― Dados de produção agropecuária, silvícola e extrativa de Guajará-Mirim, em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. no 

Estado (%) 

IE-

MR 

IE-

RO 

E
x

tr
aç

ão
 

v
eg

et
al

 Castanha T 574 611 33,96 1,40 3,40 

Açaí T 442 503 30,80 1,31 3,08 

Látex coagulado T 20 33 21,51 0,90 2,15 

Óleo de copaíba T 1 1 16,67 1,49 1,67 

L
. 

P
. 

Limão T 8 23 7,06 1,49 0,71 

Coco-da-baía Mil Frutos                132                 132  3,36 0,78 0,34 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Mandioca T 15.000 28.690 3,36 0,78 0,34 

Melancia T 148 375 1,33 0,59 0,13 

Abacaxi Mil Frutos                360                 957  4,12 0,56 0,41 

P
ec

u
ár

ia
 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça 117.420 766.873 0,95 0,23 0,10 

Leite: produção Mil L 3.182 38.971 0,35 0,12 0,03 

Vacas ordenhadas Cabeça 2.021 23.347 0,35 0,13 0,03 

Bubalinos: rebanho total Cabeça 26 109 0,43 0,36 0,04 

Equinos: rebanho total Cabeça 2.341 8.509 1,35 0,41 0,13 

Caprinos: rebanho total Cabeça 129 763 0,85 0,25 0,08 

Ovinos: rebanho total Cabeça 3.120 10.924 2,31 0,43 0,23 

Suínos: total do rebanho Cabeça 2.042 6.867 1,08 0,44 0,11 

Suínos: matrizes Cabeça 379 1.359 1,05 0,42 0,10 

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  No setor da extração vegetal, não há destaque para madeira em tora e lenha, justamente 

por se tratar de um Município com grande área de unidades de conservação e reservas. Sobressai 

a castanha, cujas 574 toneladas no ano representaram 33,96% da produção do Estado, com um 

IE-RO de 3,40. Em seguida vem o açaí, com IE-RO 3,08 (quase 1/3 da produção de Rondônia), 

o látex coagulado (IE-RO 2,15) e o óleo de copaíba (IE-RO 1,67). Estes produtos fortalecem o 

APL da Sociobiodiversidade no Município. 

  No setor das lavouras permanentes, apenas dois produtos se destacam, o limão e o coco-

da-baía, mas com baixa especialização (IE-RO 0,71 e 0,34, respectivamente). Tornam-se mais 

relevantes ao se associarem à melancia e abacaxi, compondo no conjunto o APL da fruticultura 

na região, embora estes dois produtos de lavoura temporária tenham IE-MR baixo, menor que 
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1. A mandioca, bastante expressiva no Estado, representa 3,36% da produção de Rondônia, mas 

tem IE também baixo até mesmo na Microrregião.  

  Há baixos índices de especialização, todos menores que 1, também na pecuária, assim 

como baixa representação percentual, exceto no caso dos equinos, ovinos e suínos. Foram 

mantidas algumas evidências, entretanto, pela combinação de produtos entre si. A pecuária de 

carne e leite compreende, além dos bovinos, a produção de leite e os rebanhos de vacas 

ordenhadas, equinos, ovinos, caprinos e bubalinos, que usam ou podem usar a mesma logística 

de criação, pelo uso solidário de pastagens, currais e outros recursos.  

  Destacam-se melhor o rebanho de suínos e suas matrizes, com mais de 1% de 

representação, embora também com baixa especialização (IE-RO 0,11 e 0,10, respectivamente). 

Produtos do setor de pequenos animais, como aves, mel e peixes, não tiveram representação 

mínima suficiente. 

 

6.2.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Guajará-Mirim 

 

  Nenhum negócio dos setores secundário e terciário constituíram APL em Guajará-

Mirim, mas apenas aqueles do setor primário, e mesmo estes com cortes de enquadramento 

diante muito mais da matriz microrregional do volume de produção do que da matriz estadual, 

exceto nos casos dos produtos de extração vegetal. Assim, admitem-se os APLs produtos da 

sociobiodiversidade, pecuária de carne e leite, fruticultura e suinocultura. 

 

a) Produtos da sociobiodiversidade 

 

  A castanha-do-pará, com o maior volume de produção do Município entre os produtos 

de extração vegetal, tem também a melhor especialização entre todos os produtos do setor 

primário (IE-RO 3,40) e a melhor representação percentual no Estado (33,96%). No País, sua 

representação é de aproximadamente 1,5% no mesmo ano de 2013, segundo o Anuário 

Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). O açaí, produto com o melhor desempenho no setor 

primário, por suas 442 toneladas, representou 30,80% do volume de produção no Estado e 

aproximadamente 0,22% no País. O látex coagulado e o óleo de copaíba também se destacam 

no Estado, de modo que caracterizam um importante segmento econômico local dentro do APL 

Produtos da Sociobiodiversidade. 
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b) Fruticultura 

 

  A produtividade nacional do limão, segundo o Anuário Estatístico do IBGE sobre 2013 

(BRASIL, 2014f), foi de 25.594 kg/ha; em Guajará-Mirim, de 4.000 kg/ha; o segundo item da 

tabela 28, o coco-da-baía, chegou a 8.270 frutos/ha no Estado, mas não atingiu 7.000 frutos/ha 

no Município. A produtividade foi menor também para melancia e abacaxi, no conjunto das 

frutíferas, diante da média nacional: a melancia produziu cerca de 9.000 kg/ha a menos, 

enquanto o abacaxi confrontou 18.000 kg/ha com 26.199 kg/ha na média nacional — mais de 

30% de diferença neste segundo caso, e cerca de 37% de diferença de produtividade para a 

melancia. Observa-se, nestes dois casos, uma produtividade aproximada daquela obtida no 

cenário estadual; no caso do coco-da-baía, a produtividade de Rondônia é ligeiramente superior, 

com 8.270 frutos/ha contra 6.600 frutos/ha no Município. Há, portanto, lacunas tecnológicas a 

serem sanadas, para melhoria da produtividade. 

 

c) Mandiocultura 

 

   A Mandiocultura, no Município, rendeu 15.000 toneladas, quase a metade do volume 

da Microrregião e 3,36% da produção do Estado, mas com IE-MR de 0,78 devido à sua grande 

extensão territorial. Isso significa que a quantidade de hectares de terra explorados pela lavoura 

é relativamente pequena, já que sua produtividade, de 30.000 kg/ha, é o dobro da obtida no 

cenário nacional e bem maior que a estadual, de 17.823 kg/ha. Supera, inclusive, as melhores 

expectativas de produtividade apontadas por Fraife Filho e Bahia (2015), que preveem 15 a 20 

t/ha para a lavoura. 

 

d) Pecuária de carne e leite 

 

  A pecuária de carne e leite, que engloba os grandes animais, tem como principal produto 

o bovino de corte e o leite também bovino. Rondônia ocupava em 2013 a 7ª posição em rebanho 

bovino do Brasil e a 2ª no Norte, com 12.744.326 cabeças; Guajará-Mirim tinha um volume 

que representava apenas 0,95% deste total, de modo que seu IE-RO é pouco especializado. No 

volume de vacas ordenhadas e de produção de leite, o IE-RO também é baixo, de 0,03 nos dois 

casos. Sua produtividade média de leite é semelhante à do Estado: são 4,31 litros por vaca ao 

dia em face dos 4,33 atingidos no mesmo ano em Rondônia. Comparando-se à Argentina, com 

13,5 litros por vaca ao dia, em 2011, e ao Equador, com 12,95, segundo Zoccal (2013), são 
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resultados baixos, embora acima da média nacional, de 3,78 litros por vaca ao dia conforme os 

dados do IBGE, para 2011 (BRASIL, 2015b). Bubalinos, equinos, caprinos e ovinos também 

têm baixa representação e baixo índice de especialização, mas completam o conjunto do APL 

por serem produzidos com a mesma infraestrutura, praticamente. 

 

e) Suinocultura 

 

  A Suinocultura de Guajará-Mirim possui representação suficiente do volume de 

produção no Estado, com pouco mais de 1% para o total do rebanho e, especificamente, de 

matrizes, mas seu índice de especialização é baixo nos dois casos — IE-RO 0,11 e 0,10, 

respectivamente. As 188.291 cabeças do efetivo total situam o rebanho de Rondônia como o 3º 

do Norte e o 14º do Brasil. No Rio Grande do Sul, o efetivo foi de 6.320.890 cabeças no mesmo 

ano de 2013, segundo o Anuário Estatístico do IBGE (2014f). 

 

6.3 INDICADORES DE ARIQUEMES 

 

  De acordo com dados do IBGE (BRASIL, 2016i), o Município de Ariquemes, com 

4.426,571 km², compreende 1,86% da área do Estado e 18,19% da área da Microrregião 3. Sua 

população, de 90.353 pessoas no ano, gerou uma densidade de 5,78 hab/km² em 2010, enquanto 

no Estado era de 6,57. Tratava-se de 52,79% dos habitantes da Microrregião e 5,78% em relação 

a Rondônia. Seu PIB per capita era de R$ 19.128,79 em 2014 — maior que a média da 

Microrregião —, e o IDHM, de 0,702 em 2010 (0,600 para educação), segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2015). 

  A tabela 29 traz os indicadores da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d), quanto ao volume de 

pessoal ocupado e de empreendimentos por setor. A maior representação no Município é da 

criação de bovinos (3,27%), com QL 2,07 e 313 empreendimentos diretos. A representação no 

Estado parece baixa (0,23%) porque se trata de um negócio disseminado em todo o território 

de Rondônia, com elevada produção em todos os municípios.  

  Uma superespecialização ocorre com a extração de minério de estanho (Sn) nas jazidas 

de cassiterita (SnO2), cujo QL é 12,09, e a representação, em volume de emprego na região, de 

1,25%. Foram somados 17 negócios diretos no setor e 2 associados. A FIERO (2014) elenca 

várias empresas com negócios de mineração no Município, inclusive cooperativas. Algumas 

são vinculadas à própria Federação e se localizam no distrito de Bom Futuro, região do garimpo 

de cassiterita. É o caso da Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda. e da G. K. 
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Mineração Ltda. ― ME, por exemplo; outras, como a Cooperativa Metalúrgica de Rondônia 

(Coopermetal), são vinculadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico do Estado de Rondônia. 

 

Tabela 29 ― Indicadores de empregabilidade do Município de Ariquemes, segundo a RAIS 2012 
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1  Criação de bovinos 2,07 4,68 3,27 0,23 313 23 

2  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios ― hipermercados e 

supermercados 

1,49 3,81 2,67 0,18 19 75 

3  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,78 3,58 2,50 0,17 108 8 

4  Desdobramento de madeira 2,64 3,46 2,42 0,17 34 58 

5 1 
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de 

construção 
1,71 2,99 2,09 0,14 70 5 

6  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 1,83 2,53 1,77 0,12 69 ― 

7  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e 

artigos de iluminação 
2,38 2,21 1,54 0,11 40 23 

8  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas 
1,42 2,13 1,49 0,10 81 1 

9  Extração de minério de estanho 12,09 1,79 1,25 0,09 17 2 

10  
Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e 

acessórios 
2,41 1,64 1,15 0,08 29 4 

11  Transporte rodoviário de carga 1,33 1,55 1,09 0,07 42 ― 

12  
Comércio varejista de combustíveis para veículos 

automotores 
1,40 1,53 1,07 0,07 16 1 

13  Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 1,84 1,52 1,06 0,07 15 136 

14  Construção de edifícios 0,82 1,43 1,00 0,07 58 107 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 O desdobramento de madeira é outro setor de grande representação na Microrregião 

(2,42% do volume de pessoal ocupado), com QL 2,64. Havia 34 negócios diretos no ano e, no 

setor de laminação (associado), eram sete empresas; no de fabricação de móveis com 

predominância de madeira, 23; e no comércio de móveis e outros produtos relacionados, 40. 

Ratifica-se o APL Madeira e Móveis descrito no PDP do NEAPL/RO (RONDÔNIA, 2007a). 

 A construção de edifícios, embora com QL baixo, inferior a 1, chega a representar 1% 

do volume de emprego na Microrregião e pode ser um setor classificado como APL potencial. 

Os demais setores correspondem a comércio, envolvendo alimentos e serviços de alimentação, 

materiais de construção, artigos para casa, motocicletas, automóveis, transportes e 

combustíveis. 
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  A tabela 30 apresenta os indicadores do setor primário, quanto ao volume de produção 

obtido segundo os censos do IBGE (BRASIL, 2015b).  

 
Tabela 30 ― Dados de produção agropecuária, silvícola e extrativa de Ariquemes, em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. 

Estado (%) 

IE-

MR 

IE-

RO 

Extração 

vegetal 
Madeira em tora  M³ 200.864      598.320  5,02 1,87 2,51 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s 

Banana (cacho) T 6.400 10.932 9,06 3,25 4,53 

Cacau em amêndoa T 3.214 4.976 23,02 3,59 11,51 

Laranja T 106 221 1,80 2,66 0,90 

Maracujá T 414 774 7,07 2,97 3,54 

Urucum T 20 99 1,06 1,12 0,53 

Limão T 45 246 3,21 1,02 1,61 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Mandioca T 10.050 105.235 2,25 0,53 1,12 

Arroz em casca T 4.800 39.132 3,83 0,68 1,91 

Melancia T 299 1.069 2,69 1,55 1,34 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tambaqui Kg 3.228.000 8.729.000 17,10 2,05 8,55 

Aquicultura: pirarucu Kg 322.800 542.600 16,51 3,31 8,25 

Bovinos: rebanho total Cabeça 427.419 1.617.713 3,47 1,47 1,73 

Vacas ordenhadas Cabeça 9.819 62.011 1,69 0,88 0,84 

Leite: produção Mil L 16.869 103.875 1,83 0,90 0,92 

Equinos: rebanho total Cabeça 6.100 22.559 3,52 1,50 1,76 

Ovinos: rebanho total Cabeça 5.569 19.005 4,13 1,63 2,07 

Caprinos: rebanho total Cabeça 668 2.731 4,40 1,36 2,20 

Bubalinos: rebanho 

total 
Cabeça 408 766 6,77 2,96 3,38 

Suínos: rebanho total Cabeça 5.103 21.680 2,71 1,31 1,36 

Suínos: matrizes Cabeça 950 4.290 2,63 1,23 1,31 

Galináceos: efetivo 

total 
Cabeça 78.489 439.340 2,54 0,99 1,27 

Galinhas: rebanho Cabeça 35.288 196.714 2,38 1,00 1,19 

Ovos de galinha Mil Dz 158 907 1,24 0,97 0,62 

Mel de abelha Kg 6.720 11.688 4,12 3,19 2,06 

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  Há apenas dois produtos de extração vegetal apresentados pelo IBGE para o Município: 

a madeira em tora e a lenha. Apenas a madeira em tora tem suficiente especialização (IE-RO 

2,51). Não houve indicadores de produção da madeira em tora no âmbito da silvicultura, mas 

ainda assim este produto é representativo e deve ser considerado na relação com o APL Madeira 

e Móveis, já identificado e descrito em Plano de Desenvolvimento Preliminar pelo NEAPL/RO 

(RONDÔNIA, 2007a).  

  A fruticultura domina a produção entre as lavouras permanentes, com especialização 

suficiente para banana em cacho, cacau em amêndoa, laranja, maracujá e limão, além de 

melancia, dentre as lavouras temporárias. A maior especialização (IE-RO 11,51 e IE-MR 3,59) 

é do cacau, que representa 23,02% da produção total do Estado. A banana é a segunda frutífera 
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de maior especialização (IE-RO 4,53), com 6.400 toneladas ― mais da metade do obtido por 

toda a Microrregião. Ainda no conjunto das lavouras permanentes, o urucum é um produto com 

especialização na Microrregião (IE-MR 1,12), mas ainda de pouca expressão diante da 

produção do Estado (1,06%).  

  Dentre as lavouras temporárias, a mandioca deve ser considerada, embora sua produção 

tenha sido de apenas 2,25% do total no Estado, assim como o arroz, que representa 3,83%. O 

índice de especialização destes produtos em Rondônia foi de 1,12 e de 1,91, respectivamente. 

De todo modo, as mais de 10 mil toneladas de mandioca e as quase 5 mil de arroz indicam uma 

referência de produção importante no meio agrícola. 

  O âmbito da pecuária traz os melhores resultados do setor, podendo-se identificar APLs 

de pequenos, médios e grandes animais. No setor da aquicultura, a produção de tambaqui e 

pirarucu, com IE-RO maior que 8, ratifica a existência do APL já identificado pelo NEAPL/RO 

(RONDÔNIA, 2007b). A produção de bovinos, incluindo-se o volume de vacas ordenhadas e 

de leite obtido, embora com especialização menor, compreendem uma tendência, já identificada 

também na RAIS/2012 (BRASIL, 2014d). Deve ser associada aí, como pecuária de carne e 

leite, a produção de equinos, ovinos, caprinos e bubalinos também, pelo sistema de produção 

integrado e também por representarem de 3,52 a 6,77% da produção do Estado. O Município 

ainda se destaca com a produção de suínos, cujo IE-RO fica em torno de 1,3; na produção de 

galinhas (IE-RO superior a 1) e ovos (IE-RO 0,62, mas com 1,24% da produção do Estado); e 

na produção de mel de abelha (IE-RO 2,06). 

 

6.3.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Ariquemes 

 

 Os APLs identificados a partir da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) e dos estudos do IBGE 

(BRASIL, 2015b) são, portanto, estes: no setor primário, extração de madeira em tora, 

fruticultura, cultura do urucum, mandiocultura, rizicultura, piscicultura, pecuária de carne e 

leite, suinocultura, avicultura e apicultura; no setor secundário, foram identificados madeira e 

móveis, construção civil e extração de minério de estanho. Os dados de produtividade nacional 

indicados abaixo são do Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). 

   

a) Fruticultura 

 

  Cinco frutas são identificadas pelo IBGE (BRASIL, 2015b) como representativas do 

agrupamento fruticultura no Município. A produtividade do cacau (603 kg/ha ao ano) supera a 
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média nacional (372 kg/ha) e a estadual (534 kg/ha), mas poderia ser maior (1.200 a 1.500 

kg/ha), conforme as previsões da Ceplac (2015g). A produtividade da laranja (10.600 kg/ha) 

também supera a média estadual (10.489 kg/ha), mas é bem menor que a da média nacional 

(24.992 kg/ha) e muito distante da obtida em São Paulo (28.764 kg/ha), conforme a Conab 

(BRASIL, 2011d). Os resultados do maracujá (13.800 kg/ha) se aproximam da média nacional 

(14.635 kg/ha), mas com a nova variedade, rubi, poderia chegar a 50 t/ha, conforme a 

reportagem da Globo Rural (2015). O limão teve produtividade (4.500 kg/ha) muito aquém da 

média nacional (25.594 kg/ha), assim como a melancia, com 14.950 kg/ha contra 23.511 kg/ha.  

 

b) Cultura do urucum 

 

  A produtividade do urucum no Município (1.000 kg/ha) é bem próxima da nacional 

(1.118 kg/ha) e da estadual (1.163 kg/ha). É uma planta alternativa importante, em uma época 

em que vem sendo cada vez mais restringido o uso de corantes sintéticos. 

 

c) Mandiocultura 

 

  A mandioca é um dos elementos mais importantes no cardápio das famílias do Norte, 

conforme se observa cotidianamente, tanto no consumo in natura, quanto na forma de farinhas 

e granulados, por exemplo. Sua produtividade, em Ariquemes, de 16.210 kg/ha/ano, é maior 

que a média nacional (14.080 kg/ha) e a estadual (15.792 kg/ha). Está dentro da faixa de 

otimização apontada por Fraife Filho e Bahia (2015). 

 

d) Rizicultura 

 

  A produção de 4.800 t do arroz em casca no Município, com rendimento de 3.000 kg/ha 

no ano de 2013, ficou longe da média nacional (5.007 kg/ha) e principalmente dos resultados 

obtidos no Sergipe (6.298 kg/ha) e no Rio Grande do Sul (7.399 kg/ha), indicados no Anuário 

do IBGE (BRASIL, 2014f). Esta lavoura requer muito manejo e pode ser consorciada com a 

criação de peixes ― outro segmento importante na região. 
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e) Piscicultura 

 

  A criação de tambaqui e pirarucu do Município tem grande representatividade no 

Estado, com os índices de 17,10 e 16,51% da produção, respectivamente. Na Microrregião, 

estas variedades significam mais que 1/3 e mais que a metade da produção, nesta mesma ordem. 

O maior volume de produção é do tambaqui, com 3.228.000 kg, enquanto o pirarucu chegou a 

322.800 kg no ano de 2013. Segundo o 1º Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura, da 

Associação Cultural e Educacional Brasil ― ACEB (2014), o tambaqui e o pirarucu, que são 

as principais variedades do Norte, têm potencial para crescer no mercado exterior também. Em 

2011, a produção de tambaqui chegou a 111,1 mil toneladas no Brasil, e a de pirarucu, 1,1 mil. 

O NEAPL/RO, no site do OBAPL (BRASIL, 2015h), prevê o arranjo de piscicultura no 

Município. 

 

f) Pecuária de carne e leite 

 

  A pecuária de carne e leite é difusa no Estado, mas há cidades em que ela é mais 

expressiva. Consideram-se para este APL não somente a criação de bovinos e a produção de 

leite, mas também os bubalinos, equinos, caprinos e ovinos, cuja sistemática de produção é 

articulada com a criação de gado bovino. O rebanho efetivo bovino de 427.419 cabeças 

corresponde a quase 1/4 de uma Microrregião com sete municípios, onde Ariquemes é o mais 

expressivo no setor, cuja produção equivale a 3,47% do total do Estado; a quantidade de vacas 

ordenhadas responde por 1,69%, e o volume de produção de leite, por 1,83% do total no ano. 

A produção do leite é de apenas 4,71 litros ao dia por vaca ― maior que a média do Estado 

(4,33 l/dia/vaca), mas bem inferior aos padrões de Argentina (13,5 l) e Equador (12,95 l), 

apontados por Zoccal (2013).  

  A representação dos equinos, ovinos, caprinos e bubalinos é considerável no âmbito do 

Estado, mas o volume de cabeças é baixo, resultando em espécies ainda emergentes, com maior 

expressão dos equinos, dentre eles (6.100 cabeças). Nota-se que, em separado, estas espécies 

têm pouca especialização, de modo que devem ser tratadas no conjunto da criação de bovinos. 

   

g) Suinocultura 

 

  O rebanho de suínos do Município representa 2,71% de uma produção que foi de 

188.291 cabeças no Estado em 2013, envolvendo 36.189 matrizes. No Brasil, o rebanho foi de 
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36.743.593 cabeças, de modo que Rondônia fatiou apenas 0,51% do mercado nacional. Em sua 

Microrregião, Ariquemes gerou uma produção de 23,54% do rebanho. 

 

h) Avicultura 

 

  O efetivo de galináceos do Município foi de 78.489 cabeças, diante de 439.340 na 

Microrregião. Isso significou 2,54% da produção do Estado, que foi de 3.090.975 cabeças. No 

Brasil, o efetivo era de 1.248.785.538 cabeças. Ou seja, Rondônia representava apenas 0,25% 

aproximadamente da produção nacional. O total de 35.288 cabeças de galinhas no Município 

correspondeu a 2,38% do volume no Estado, cuja produção total de 1.480.589 cabeças chegou 

a aproximadamente 0,67% da produção brasileira no mesmo ano de 2013. A produção de 158 

mil dúzias de ovos gerou um rendimento baixíssimo de 0,14 ovo ao dia ou 54 ao ano, por 

galinha, quando se espera que possa chegar à razão de 1 para 1 durante o período de postura, 

com raça, ração e manejo adequados. A média nacional, diante da produção de 32.883.840.000 

ovos em um plantel de 221.862.457 galinhas, foi de aproximadamente 0,41 ovo por ave ao dia 

no ano de 2013. 

 

i) Apicultura  

 

  A apicultura do Município de Ariquemes representa 4,12% da produção do Estado e 

57,49% da Microrregião no ano, com 6.720 kg, mas não aparece no mapeamento do 

NEAPL/RO disposto no site do OBAPL (BRASIL, 2015h). Os resultados da produção nacional 

não constam no Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). Os dados da RAIS/2012 

(BRASIL, 2014d) e dos censos do IBGE (BRASIL, 2015b) não indicam a produção de cera e 

de outros produtos relacionados à criação de abelhas, de modo que se trata de um campo de 

pesquisa que precisa ser intensificado. 

 

j) Madeira e móveis 

 

  Trata-se de um setor consolidado que contou com um Plano de Desenvolvimento 

Preliminar do NEAPL/RO (RONDÔNIA, 2007a). Devem ser consideradas a extração de 

madeira e a fabricação de laminados e de móveis, dentre outros produtos. É um dos setores que 

recebeu os maiores investimentos públicos dentro do conjunto dos cinco PDPs apresentados e 

já discutidos aqui. 



189 

 

k) Construção civil 

 

  O que caracteriza a construção civil como um APL potencial é o grande volume de 

pessoal ocupado e de empreendimentos (diretos e associados) registrados na RAIS/2012 

(BRASIL, 2014d).  

 

l) Extração de minério de estanho 

 

  A exploração de minério de estanho nas jazidas de cassiterita do Município de 

Ariquemes destaca-se como atividade de um APL também em razão do volume de pessoal 

ocupado e de negócios. O setor carece de pesquisas que identifiquem as condições de produção 

e os efeitos causados sobre o meio ambiente. 

 

6.4 INDICADORES DE JARU 

 

  Os 2.944,130 km2 de área do Município o situam como o 28º em dimensão territorial no 

Estado de Rondônia (1,24% de representação) (BRASIL, 2016i). Faz parte da Microrregião 4, 

segundo a classificação do IBGE. No Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado 

(RONDÔNIA, 2010), ocupa as subzonas 1.1 e 3.3. A primeira, segundo o Zoneamento, além 

de ter alto potencial de ocupação humana, é “[...] destinada à intensificação e consolidação das 

atividades agropecuárias, agroflorestais, florestais, agroindustriais, industriais e minerais” (p. 

13); a segunda é formada por terras indígenas e, por isso, exploração econômica restrita e 

limitada por lei. A maior porção do Município é da subzona 1.1. 

  O Município possuía, em 2010, segundo o IBGE (BRASIL, 2015a), 52.005 habitantes, 

à razão de 3,33% da população do Estado. A densidade demográfica era, portanto, de 17,7 

hab/km2. O PIB per capita foi atualizado para R$ 20.321,48 no indicativo do IBGE para 2014 

(BRASIL, 2015a) — o 8º maior do Estado e o 2º da Microrregião que ocupa. O IDHM, segundo 

o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2015), era 0,689 em 2010, com 0,577 para 

educação.   

  A tabela 31 traz os indicadores de empregabilidade presentes na RAIS 2012 do MTE 

(BRASIL, 2014d). Descartando-se a empregabilidade na administração pública, predominam o 

comércio de alimentos e de artigos do vestuário e acessórios, mas nos dois casos com pouca 

expressão de negócios associados de produção, de modo que não constituem, por si, APLs. 

Podem-se destacar como APLs a criação de bovinos, com QL 1,05, apesar da pouca 
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representação percentual do emprego no Estado (0,06%) e na Microrregião (0,44%). O volume 

de negócios registrado é baixo (156 diretos e 34 associados), porém mais significativo do que 

o volume de emprego, de modo que se trata de um setor com muita informalidade da mão de 

obra.  

   

Tabela 31 — Indicadores de empregabilidade do Município de Jaru, segundo a RAIS 2012 
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1  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios — hipermercados e 

supermercados 

3,73 9,53 1,76 0,23 25 32 

2 1 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,99 3,99 0,74 0,10 62 7 

3  Criação de bovinos 1,05 2,37 0,44 0,06 156 34 

4  Construção de edifícios 1,34 2,35 0,43 0,06 21 48 

5  
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e 

artigos de iluminação 
2,47 2,29 0,42 0,06 24 4 

6  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas 
1,36 2,04 0,38 0,05 39 8 

7  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 1,42 1,97 0,36 0,05 25 42 

8  
Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e 

acessórios 
2,44 1,66 0,31 0,04 19 — 

9  Desdobramento de madeira 0,89 1,17 0,22 0,03 10 3 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 
 

  A construção de edifícios também alcançou especialização, com QL 1,34 e 2,35% do 

volume de emprego do Município, além de 21 negócios diretos e 48 associados. Diante da 

empregabilidade total do Estado, entretanto, sua representação também é baixa. O 

desdobramento de madeira é outro setor de produção com representação acima de 1% no 

volume de emprego municipal, mas atingiu QL inferior a 1 e possui poucos negócios diretos e 

associados. Os demais setores, dos itens 5 a 8 da tabela, limitam-se ao comércio e não 

constituem APLs quando não associados a unidades de produção em volume significativo. 

  A tabela 32 demonstra a produção do setor primário no Município, envolvendo 

extrativismo e agropecuária, conforme as pesquisas atualizadas do IBGE (BRASIL, 2015b). O 

único produto de extração vegetal indicado pelo IBGE é o açaí, com boa representação no 

Estado (2,09% e IE-RO 2,09) e na Microrregião (IE-MR 3,57). A produção foi de 30 toneladas 

no ano. 
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Tabela 32 ― Dados de produção agropecuária, silvícola e extrativa de Jaru, em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. 

Estado (%) 

IE-

MR 

IE-

RO 

Extração 

vegetal 
Açaí T 30 70 2,09 3,57 2,09  

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s Banana (cacho) T 3.228 9.229 4,57 2,91  4,57  

Cacau em amêndoa T 1.683 4.743 12,06 2,96 12,06  

Mamão T 28 925 0,45 0,25   0,45  

Coco-da-baía 
Mil 

Frutos 
              12                   58  0,64 1,72 0,64  

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 Mandioca T 11.250 67.978 2,52 1,38   2,52  

Arroz em casca T 221 826 0,18 2,23   0,18  

Feijão em grão T 205 3.045 0,73 0,56  0,73  

Melancia T 89 1.929 0,80 0,38   0,80  

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tambaqui Kg 1.988.000 2.655.659 10,53 6,24 10,53  

Aquicultura: pirarucu Kg 198.800 264.100 10,17 6,27 10,17  

Bovinos: total Cabeça 509.926 2.747.899 4,14 1,55   4,14  

Vacas ordenhadas Cabeça 38.771 218.958 6,66 1,48   6,66  

Leite: produção Mil L 60.867 357.956 6,61 1,42   6,61  

Bubalinos: total Cabeça 475 2.154 7,88 1,84   7,88  

Equinos: total Cabeça 8.701 46.561 5,02 1,56   5,02  

Ovinos: total Cabeça 3.764 21.689 2,79 1,45   2,79  

Caprinos: rebanho total Cabeça 392 3.544 2,58 0,92   2,58  

Suínos: total  Cabeça 6.655 37.879 3,53 1,46   3,53  

Suínos: matrizes Cabeça 1.121 6.931 3,10 1,35   3,10  

Galináceos: total Cabeça 97.568 595.601 3,16 1,37   3,16  

Galinhas Cabeça 43.904 263.999 2,97 1,39   2,97  

Ovos de galinha Mil Dz 198 1.301 1,55 1,27   1,55  

Mel de abelha Kg 7.680 17.519 4,71 3,65   4,71  

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  Dentre as lavouras permanentes, apenas a banana e o cacau tiveram desempenho 

suficiente, com bons índices de especialização, mas o mamão e o coco-da-baía foram incluídos 

por fazerem parte do setor de produção e comporem então o APL de Frutificultura na região. A 

melancia pode ser incluída no setor pela mesma razão, embora com baixa especialização. Neste 

conjunto, o cacau, com 1.683 toneladas, é o item de maior especialização da tabela. 

  A mandioca é novamente produto de destaque, com 11.250 toneladas e 2,52% de 

representação do volume total em Rondônia; na Microrregião, seu IE-MR foi de 1,38. É o único 

produto de destaque dentre as lavouras temporárias. O arroz em casca teve bom desempenho 

na Microrregião, mas se limitou a 0,18% de representação estadual. O feijão em grão também 

ficou bem abaixo do índice mínimo esperado.  

  No campo da pecuária, os resultados de especialização são bem mais expressivos, com 

destaque para a criação de tambaqui e de pirarucu, com IE-RO acima de 10 nos dois casos. A 

produção de tambaqui chegou a 1.988.000 kg. Tem grande destaque também a produção de 
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bovinos, cujo IE-RO do rebanho total foi de 4,14; o rebanho de vacas ordenhadas atingiu o IE-

RO 6,66, e a produção de leite, 6,61. Acrescentam-se ainda com boa especialização os 

bubalinos (IE-RO 7,88), os equinos (IE-RO 5,02), os ovinos (IE-RO 2,79) e os caprinos (IE-

RO 2,58), como criações associadas ao negócio da pecuária de carne e leite. 

  Os suínos também possuem boa representação, pois chegaram ao IE-RO acima de 3, 

nos dois casos, de modo que constituem um APL em potencial. A especialização, tanto neste 

caso quanto no dos bovinos, foi maior no âmbito do Estado do que no da Microrregião porque 

ela tem expressiva produção em todos os Municípios que a compõem. 

  Como pequenos animais, destacam-se os galináceos e, especificamente, a produção de 

galinhas, cuja especialização estadual foi de 3,16 e 2,97, respectivamente. Os ovos de galinha 

corresponderam ao IE-RO 1,55. Também se destacou a produção de mel, com IE-RO 4,71, de 

modo que suinocultura, avicultura e apicultura consistem em negócios de grande expressão no 

Município, suficientemente para configurar APLs. 

 

6.4.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Jaru 

 

  Nenhum APL foi encontrado com base na empregabilidade disposta na RAIS 2012 

(BRASIL, 2014d), porque sequer houve suficiente participação relativa do emprego até mesmo 

na Microrregião. A construção civil se destaca com 21 negócios diretos e 48 associados; neste 

cenário, a FIERO (2014) elenca 10 empresas vinculadas ao Sindicato da Indústria de Cerâmicas 

e Artefatos de Cimento do Estado de Rondônia, 50 ao Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Estado de Rondônia e 21 ao Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de 

Rondônia, mas estes indicadores, isolados, ainda não são suficientes para configurar um APL. 

Por meio dos dados do IBGE (BRASIL, 2015b), aparecem os produtos da sociobiodiversidade, 

a fruticultura, a mandiocultura, a aquicultura (tambaqui e pirarucu), a pecuária de carne e leite, 

a suinocultura, a avicultura e a apicultura.  

   

a) Produtos da sociobiodiversidade 

 

  Apenas o açaí figurou como produto da sociobiodiversidade com suficiente volume de 

produção diante das matrizes da Microrregião e do Estado. As 30 toneladas produzidas 

correspondem a quase a metade do volume da Microrregião. 
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b) Fruticultura 

 

  A fruticultura é um dos dois produtos agrícolas que figuram como APLs no Município. 

Apenas a produtividade do cacau, com 515 kg/ha, supera as médias estadual (493/ha) e nacional 

(372 kg/ha), mas sem atingir o índice esperado pela Ceplac (BRASIL, 2015d). A banana, com 

8.495 kg/ha, ficou abaixo dos resultados globais de Rondônia e do País, enquanto o mamão 

superou a média estadual (com 28.000 kg/ha contra 26.337 kg/ha). O coco-da-baía, com 6.000 

frutos/ha, ficou abaixo das duas médias de referência; a melancia igualou a média estadual de 

14.833 kg/ha, que correspondeu, entretanto, a pouco mais da metade da média nacional. Trata-

se de um setor que precisa de maior diversidade e incremento tecnológico. 

 

c) Mandiocultura 

 

  A produtividade de 15.000 kg/ha da mandioca foi, de acordo com os dados do IBGE 

(BRASIL, 2014f), maior que a nacional (14.080 kg/ha) e um pouco abaixo da estadual (17.823 

kg/ha), mas dentro da expectativa de Fraife Filho e Bahia (2015). É novamente um negócio de 

grande rendimento no Estado. 

   

d) Produção de peixes 

 

  A produção de peixes se destaca com os produtos tambaqui e pirarucu. O volume do 

tambaqui foi de quase 2% do obtido no Brasil em relação a 2014, porém de apenas 0,03% do 

alcançado em Rondônia no ano de 2013, segundo os dados do IBGE (BRASIL, 2014f). 

  

e) Pecuária de carne e leite  

 

  Jaru faz parte da maior bacia leiteira do Estado, conforme se observa nos demonstrativos 

do IBGE (BRASIL, 2015b). A produtividade do leite, entretanto, foi de apenas 4,30 litros por 

vaca ao dia, praticamente a mesma da média estadual (4,33). São resultados novamente 

insatisfatórios, embora a média nacional seja de 3,78 litros por vaca ao dia, segundo o anuário 

do IBGE (BRASIL, 2014f). Bubalinos, equinos, caprinos e ovinos completam o APL. 

 

 

 



194 

 

f) Suinocultura 

 

   A suinocultura se destaca por compor 3,53% do rebanho do Estado, com praticamente 

um sexto do volume envolvendo matrizes. Trata-se de uma alternativa significativa para a 

economia pecuária, mas carece de estudos sobre produtividade.  

 

g) Avicultura  

 

  O rebanho de galinhas de Rondônia, por ser o 3º maior do Norte, assim como o de 

suínos, dá provas de viabilidade. No Município, o volume de cabeças é quase a metade do 

volume total de galináceos, mas apenas o segmento galinhas teve desempenho suficiente na 

composição dos índices de especialização, conforme a tabela 32. A produção de 198 mil dúzias 

de ovos gerou um resultado de quase 0,15 ovo por galinha ao dia apenas, de modo que se trata 

de um setor que também precisa de muito incremento tecnológico. 

 

h) Apicultura  

 

  A apicultura gerou um resultado de 7.680 kg de mel no Município, mas a falta de 

pesquisa específica em Rondônia impede uma análise da produtividade. Assim, novamente 

aponta-se para a necessidade de maior investimento em estudo dos perfis de APLs, 

especialmente os que não dispõem de estatísticas, como também ocorre com a suinocultura e 

apicultura, por exemplo. 

 

6.5 INDICADORES DE JI-PARANÁ 

 

  Os 6.896,65 km² de Ji-Paraná demarcam 2,90% do território de Rondônia e 27,49% da 

Microrregião 4, composta por 11 municípios. Localiza-se na região central do Estado, 

atravessado pela Rodovia BR 364. A população de 116.610 pessoas em 2010 correspondia a 

7,46% do Estado e 39,47% da Microrregião, gerando uma densidade de 16,9 hab/km². É o maior 

Município e com a maior população e densidade na Microrregião. Os dados são do IBGE 

(BRASIL, 2010).  

  O PIB per capita atualizado do Município foi de R$ 20.772,30 no indicativo do IBGE 

para 2014 (BRASIL, 2016i) — o 6º maior do Estado e o 1º da Microrregião. O IDHM, segundo 
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o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2015), atingiu 0,714 em 2010, com 0,617 para 

educação.   

  A tabela 33 traz os resultados da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) quanto à ocupação de 

pessoal e volume de empreendimentos.  

 

Tabela 33 ― Indicadores de empregabilidade do Município de Ji-Paraná, segundo a RAIS/2012 
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1  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios ― hipermercados e 

supermercados 

1,74 4,45 2,40 0,31 26 56 

2  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,71 3,44 1,85 0,24 134 23 

3  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 2,29 3,17 1,71 0,22 83 90 

4  
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de 

construção 
1,40 2,45 1,32 0,17 85 114 

5 1 Criação de bovinos 1,03 2,33 1,26 0,16 308 22 

6  Transporte rodoviário de carga 1,65 1,93 1,04 0,14 65 10 

7  Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 2,31 1,91 1,03 0,13 26 147 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

  O principal setor em volume de empregabilidade na Microrregião é o de produtos 

alimentícios em grandes mercados, com 2,40% da ocupação (igual a 4,45% no Município) e 

QL 1,74. Entretanto, tal como os itens 2, 3, 4, 6 e 7, está restrito ao âmbito do comércio e 

serviços. Assim, o único APL identificado pelos dados da RAIS/2012 é o da pecuária de carne 

e leite, com QL 1,03 para a criação de bovinos (especializado, portanto) e 308 negócios diretos 

no setor, além de 22 associados, que envolvem a preparação de leite, os laticínios e o abate de 

reses.  

 A distribuição da empregabilidade transparece como bastante diversificada no 

Município, razão pela qual poucos itens tiveram representação percentual suficiente para 

figurar na tabela. A ocupação na administração pública, que não vem sendo considerada nas 

abordagens por se tratar de serviço básico de manutenção de todos os processos sociais, 

representa apenas 5,83% do pessoal ocupado na Microrregião, enquanto em Porto Velho a taxa 

é de 35,57% e, em Ariquemes, de 9,45%. 

  A tabela 34 traz os resultados da produção no setor primário da economia, a partir dos 

dados do IBGE (BRASIL, 2015b).  
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Tabela 34 ― Dados de produção agropecuária, silvícola e extrativa de Ji-Paraná, em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. 

Estado (%) 

IE-

MR 

IE-

RO 

Extr. 

Veg. 
Castanha T 26 32 1,54 3,01     0,51  

Silv. Madeira em tora produzida M³ 2.696        8.677  1,43 1,15     0,48  

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s 

Banana (cacho) T 820 9.229 1,16 0,33     0,39  

Café canephora em grão T 1.402 5.329 1,99 0,97     0,66  

Cacau em amêndoa T 225 4.743 1,61 0,18     0,54  

Mamão T 459 925 7,30 1,84     2,43  

Maracujá T 200 1.504 3,42 0,49     1,14  

Limão T 74 234 5,29 1,17     1,76  

Goiaba T 14 103 4,17 0,50     1,39  

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 

Mandioca T 7.812 67.978 1,75 0,43     0,58  

Melancia T 405 1.929 3,64 0,78     1,21  

Tomate T 120 426 2,70 1,04     0,90  

P
ec

u
ár

ia
 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça 428.618 2.747.899 3,48 0,58     1,16  

Vacas ordenhadas Cabeça 24.286 218.958 4,17 0,41     1,39  

Leite: produção Mil L 39.694 357.956 4,31 0,41     1,44  

Bubalinos: rebanho total Cabeça 65 2.154 1,08 0,11     0,36  

Ovinos: rebanho total Cabeça 5.246 21.689 3,89 0,90     1,30  

Caprinos: rebanho total Cabeça 611 3.544 4,02 0,64     1,34  

Equinos: rebanho total Cabeça 6.936 46.561 4,00 0,55     1,33  

Galináceos: efetivo total Cabeça 87.612 595.601 2,83 0,54     0,94  

Galinhas: rebanho Cabeça 42.384 263.999 2,86 0,59     0,95  

Ovos de galinha Mil Dz 271 1.301 2,13 0,77     0,71  

Suínos: total do rebanho Cabeça 4.949 37.879 2,63 0,48     0,88  

Suínos: matrizes Cabeça 952 6.931 2,63 0,51     0,88  

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

  No setor da extração vegetal, o único item de produção que atingiu QL suficiente é a 

castanha, representando 1,54% do rendimento em Rondônia, com índice de especialização 3,01 

na Microrregião e 0,51 no Estado. No âmbito da silvicultura, a madeira em tora correspondeu 

a 1,43% do total de Rondônia (IE-RO 0,48), no ano de 2013. Produtos como açaí, látex 

coagulado, palmito e outros da sociobiodiversidade não foram sequer identificados nos 

demonstrativos sobre o Município. 

 A fruticultura comparece como um dos APLs de Ji-Paraná, envolvendo, quanto à 

produção do Estado no ano, banana em cacho (1,16%), cacau em amêndoa (1,61%), mamão 

(7,30%), maracujá (3,42%), limão (5,29%), goiaba (4,17%) e melancia (3,64%). O mamão é o 

produto mais especializado do conjunto (IE-RO 2,43), e a banana, o menos (IE-RO 0,39). 

Maracujá, limão, goiaba e melancia possuem índice de especialização estadual maior que 1.  

 A produção de café canephora em grão, embora com pouca representação no Estado 

(1,99%), chegou a quase 1/4 da Microrregião, com 1.402 toneladas. A mandioca e o tomate 
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também são produtos que, embora com pouca representação no Estado (1,75 e 2,70% 

respectivamente), reforçaram a economia local.  

 No âmbito da criação de animais, a pecuária de carne e leite, com o efetivo de bovinos, 

vacas ordenhadas, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos, teve boa representação na economia 

e se ratificou como um APL, conforme assim definido também no PDP do NEAPL/RO 

(RONDÔNIA, 2007d). O efetivo de bovinos chegou a 3,48% do total do Estado, e o de vacas 

ordenhadas, a 4,17%, com produção de leite de 39.694.000 litros (4,31% do volume de 

Rondônia em 2013). O IE-RO não foi maior que 1 apenas no caso dos bubalinos. Destaque-se 

ainda que, como cidade polo, Ji-Paraná canaliza a produção dos municípios da Microrregião, 

como a de Jaru, que foi de 60.867.000 litros de leite no mesmo ano. A importância de Ji-Paraná 

no campo da pecuária bovina se deve justamente a esta condição de polo, conforme se observa 

nos seus índices de especialização microrregional (todos inferiores a 1). 

  A avicultura é mais um APL do Município, cujo efetivo de 42.384 galinhas e 271 mil 

dúzias de ovos representam respectivamente 2,86 e 2,13% da produção total do Estado no ano. 

Na Microrregião, novamente observa-se uma especialização baixa (respectivos IE-MR 0,59 e 

0,77), menor que no âmbito do Estado quanto ao volume de cabeças (IE-RO 0,95 e 0,71). Outro 

APL potencial no Município, embora com especialização baixa, é a suinocultura, com um 

efetivo de suínos chegando a 4.949 cabeças no ano (2,63% do total de Rondônia). A 

especialização no Estado foi de 0,88 (igual à do volume de matrizes suínas); e na Microrregião, 

de 0,48. 

 

6.5.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Ji-Paraná 

 

  Os APLs identificados nos dados da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) e das pesquisas do 

IBGE (BRASIL, 2015b) foram: extração de castanha, produção de madeira em tora, 

fruticultura, cafeicultura, mandiocultura, pecuária de carne e leite, avicultura e suinocultura, 

todos do setor primário. Os indicadores comparativos de produtividade frente aos dados de Ji-

Paraná são do Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). 

 

a) Produto da sociobiodiversidade: castanha 

 

  As 26 toneladas de castanha do Município representaram apenas 0,07% da produção 

nacional, mas ainda assim foi um importante produto da sociobiodiversidade, especialmente se 

for considerada a alta informalidade do setor, que não registra todo o volume de extração. 
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b) Produção de madeira em tora 

 

  A produção de madeira em tora, no âmbito da silvicultura, também foi bastante baixa, 

de apenas 2.696 m³, diante dos 189.114 m³ do Estado. Entretanto, ainda assim seu índice de 

especialização chegou a 1,15 na Microrregião. 

 

c) Fruticultura 

 

  A fruticultura, com a banana em cacho, teve produtividade quase igual à do Estado, com 

8.119 kg/ha, enquanto a média nacional é de 14.209 kg/ha. No caso do cacau, a diferença em 

relação ao Estado é menor (422 para 534 kg/ha), mas ainda assim não supera as previsões da 

Ceplac (BRASIL, 2015d). O mamão, o maracujá, o limão e a melancia também tiveram 

resultados semelhantes aos da média do Estado, já discutida. 

 

d) Cafeicultura 

 

  A produtividade do café canephora foi de 720 kg/ha, enquanto a média nacional foi de 

1.387 ― 2.057 kg/ha no Espírito Santo, segundo o IBGE (BRASIL, 2014f). O resultado do 

Município pouco se difere do alcançado no seu Estado. 

   

e) Mandiocultura 

 

  A produtividade da mandioca foi superior à do Estado, à razão de 18.000 para 15.792 

kg/ha. Este resultado é também superior ao da média nacional, de 14.080 kg/ha. Ficou dentro 

da faixa esperada por Fraife Filho e Bahia (2015). 

 

f) Pecuária de carne e leite 

 

  Ji-Paraná somou 428.618 cabeças de gado bovino no ano, diante de um volume de 

12.329.971 no Estado e 2.747.899 na Microrregião. As 24.286 vacas ordenhadas no Município 

produziram 39.694.000 litros de leite no ano de 2013, à razão de 4,48 litros por vaca ao dia ― 

uma média superior à do Estado (4,33), mas novamente sob a expectativa de que poderia ser 

igual ou próxima da ocorrida em países também tropicais como o Equador e Argentina.  
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g) Avicultura 

 

  A avicultura foi destaque com a produção de galinhas e ovos. Mas também neste 

município a produtividade ficou distante da esperada, não passando de 0,21 ovo por galinha ao 

dia, com as 271 mil dúzias produzidas. 

 

h) Suinocultura 

 

  Apesar do destaque, o volume de cabeças de suínos no efetivo total foi de apenas 4.949, 

das quais 952 eram matrizes. Por esta razão, a especialização foi pequena, mas representou 

2,63% da produção de Rondônia. 

 

6.6 INDICADORES DE CACOAL 

 

  A área de Cacoal compreende 3.792,95 km² de extensão (1,60% do Estado e 15,46% da 

Microrregião), com população de 78.574 pessoas, dentro de um contingente estadual de 

1.562.409 habitantes, chegando a uma representação de 4,88% em Rondônia e 34,43% na 

Microrregião. A densidade demográfica é a segunda maior do conjunto de que faz parte: 20,72 

hab/km². O Município está localizado ao longo da BR 364, em direção ao extremo sul do 

Estado. Os dados são do IBGE (BRASIL, 2016a; i).  

  O valor do PIB per capita de 2014 foi atualizado pelo IBGE para R$ 19.593,10 

(BRASIL, 2015a) — o 9º na escala dos maiores do Estado. O IDHM de 0,718, segundo o Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil (2015), é considerado de faixa alta, mas a educação 

contribuiu com o índice mediano de 0,620.   

  A tabela 35 identifica os principais resultados da ocupação de pessoal segundo as 

informações da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d). Apenas dois APLs puderam ser identificados a 

partir dos dados da tabela 35: a construção de edifícios, com o maior quociente locacional do 

conjunto (2,24) e um grande volume de empreendimentos (95 diretos e 68 associados); e a 

pecuária de carne e leite, em que a criação de bovinos, embora com baixa representação diante 

do volume total do Estado (0,10%), envolve muitos empreendimentos no local: são 223 

negócios diretos e outros 9  associados, como o abate de reses, as atividades de apoio à pecuária 

e a indústria do couro. Os demais itens da tabela correspondem ao comércio e serviços, com 

destaque novamente para o mercado de produtos alimentícios. 
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Tabela 35 ― Indicadores de empregabilidade do Município de Cacoal, segundo a RAIS/2012 

It
en
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Atividades (Conforme a CNAE 2.0) 
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1  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios ― hipermercados e 

supermercados 

1,78 4,55 1,99 0,20 20 70 

2  Construção de edifícios 2,24 3,91 1,71 0,17 95 68 

3  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,91 3,83 1,67 0,17 104 4 

4  
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de 

construção 
1,40 2,44 1,07 0,11 50 7 

5  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 1,70 2,35 1,03 0,10 61 48 

6  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas 
1,48 2,22 0,97 0,10 70 ― 

7  Criação de bovinos 0,98 2,22 0,97 0,10 223 9 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

 De acordo com a FIERO (2014), 17 empresas estavam vinculadas, em 2014, ao 

Sindicato da Indústria de Cerâmicas e Artefatos de Cimento do Estado de Rondônia, uma ao 

Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Porto Velho, 73 ao Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Estado de Rondônia e 19 ao Sindicato da Indústria da 

Construção Pesada do Estado de Rondônia, reforçando a organização do setor da construção 

civil no Município. No setor agropecuário, são identificadas 10 empresas vinculadas ao 

Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Rondônia, além daquelas vinculadas à 

própria FIERO, envolvendo empresas do ramo de adubos, distribuição de produtos da pecuária 

de carne e leite, construção civil, dentre outros.  

  A tabela 36 traz as informações das pesquisas agropecuárias do IBGE (BRASIL, 2015b) 

em relação ao Município. A extração vegetal ficou limitada aos produtos palmito, com 4,67% 

da extração no Estado, e látex coagulado, que chegou a 15,05% de representação, de modo que 

seus índices de especialização foram satisfatórios (IE-RO 2,38 e 7,53, respectivamente). Na 

condição de lavoura permanente plantada, o volume de palmito chegou a 16,54% de 

representação na produção total de Rondônia em 2013. O IE estadual foi de 8,27, enquanto na 

Microrregião, em que outros municípios também possuem boa produção, o IE foi de 4,52. 

Assim, os produtos da sociobiodiversidade constituem APL. 

  A extração de madeira em tora não teve volume suficiente para uma especialização, mas 

no âmbito da silvicultura chegou a 14 toneladas e atingiu o IE-RO 7,53, por seus 3.624 m³. 

Pode ser considerada mais um APL.  
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Tabela 36 ― Dados da produção agropecuária, silvícola e extrativa de Cacoal, em 2013 

Mod. Produto Unidade 
Produção no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. 

Estado (%) 

IE-

MR 

IE-

RO 

Extr. 

Veg. 

Palmito T 8              27  4,76 1,98     2,38  

Látex coagulado T 14              31  15,05 3,01     7,53  

Silv. Madeira em tora produzida M³         3.624        17.963  1,92 1,34     0,96  

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s 

Palmito T 21 31 16,54 4,52     8,27  

Banana (cacho) T 4.176 10.223 5,91 2,72     2,96  

Manga T 14 14 12,28 6,67     6,14  

Cacau em amêndoa T 540 1.145 3,87 3,14     1,93  

Mamão T 2.200 3.141 34,98 4,67   17,49  

Laranja T 330 4.109 5,62 0,54     2,81  

Limão T 135 422 9,64 2,13     4,82  

Maracujá T 148 842 2,53 1,17     1,26  

Goiaba T 102 174 30,36 3,91   15,18  

Coco-da-baía Mil Frutos              80             163  4,28 3,27     2,14  

Café canephora em grão T 11.878 31.820 16,84 2,49     8,42  

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 Milho em grão T 4.433 59.257 0,99 0,50     0,49  

Feijão em grão T 2.000 20.010 7,14 0,67     3,57  

Mandioca T 23.840 67.610 5,34 2,35     2,67  

Tomate T 86 2.997 1,94 0,19     0,97  

Melancia T 240 1.035 2,16 1,55     1,08  

Abacaxi Mil Frutos            410          1.102  4,70 2,48     2,35  

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tambaqui Kg 492.000 3.846.400 2,61 0,85     1,30  

Bovinos: rebanho total Cabeça 427.708 2.103.435 3,47 1,36     1,73  

Vacas ordenhadas Cabeça 18.361 83.951 3,15 1,46     1,58  

Leite: produção Mil L 31.533 147.344 3,43 1,43     1,71  

Bubalinos: rebanho total Cabeça 148 634 2,45 1,56     1,23  

Equinos: rebanho total Cabeça 5.586 27.453 3,22 1,36     1,61  

Ovinos: rebanho total Cabeça 4.435 24.205 3,29 1,22     1,64  

Caprinos: rebanho total Cabeça 279 1.390 1,84 1,34     0,92  

Suínos: total do rebanho Cabeça 8.994 40.368 4,78 1,49     2,39  

Suínos: matrizes Cabeça 1.476 7.010 4,08 1,40     2,04  

Galináceos: efetivo total Cabeça 229.399 655.044 7,42 2,33     3,71  

Galinhas: rebanho Cabeça 103.229 298.181 6,97 2,31     3,49  

Ovos de galinha Mil Dz 599 2.154 4,70 1,85     2,35  

Mel de abelha Kg 11.700 40.292 7,17 1,94     3,59  

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

 A fruticultura aparece como um importante arranjo em vista do volume e variedade de 

frutas. A banana em cacho representou 5,91% da produção do Estado; a manga, 12,28%; o 

cacau, 3,87%; o mamão, 34,98%; a laranja, 5,62%; o limão, 9,64%; o maracujá, 2,53%; a 

goiaba, 30,36%; o coco-da-baía, 4,28%; a melancia, 2,16%; e o abacaxi, 4,70%. Os índices de 

especialização no Estado foram altos, especialmente do mamão (15,18) e da goiaba (17,49). 

Dentro da Microrregião, os maiores destaques foram da manga (IE-MR 6,67) e novamente do 

mamão (IE-MR 4,67) e da goiaba (IE-MR 3,91), mas o maior volume de produção foi o da 

banana em cacho (4.176 t), com cerca de 40% da produção na Microrregião. A laranja foi a 

única das frutas que não chegou ao IE-MR igual ou maior que 1. 
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 Outro APL identificado no site do OBAPL (BRASIL, 2015h) e que pôde ser 

comprovado pelas pesquisas do IBGE (BRASIL, 2015b) é o da cafeicultura. O café canephora 

chegou a 11.878 toneladas e representou 16,84% da produção do Estado. Devido à produção 

difusa local, sua especialização no Estado foi maior que na Microrregião, com IE-RO 8,42. De 

todo modo, rendeu quase 1/3 do volume da Microrregião. 

  Há que se considerar ainda como APLs potenciais do setor agrícola a mandiocultura e 

o cultivo de cereais ― milho e feijão ―, cuja representação é suficiente no Estado, embora 

tenha, no caso do milho, IE-RO 0,49; o do feijão é de 3,57, mas no cenário local o IE-MR foi 

de 0,67. Os resultados são sempre bem expressivos também para a mandioca; em Cacoal, a 

produção representou 5,34%, com índices de especialização maiores que 2. Outro APL do 

conjunto de culturas anuais é o da horticultura, em que o tomate, com suas 86 toneladas, atingiu 

1,94% da produção do Estado em 2013.  

  No campo da pecuária, destaca-se a criação de pequenos, médios e grandes animais. A 

produção de peixes é expressiva com o tambaqui, abrangendo 2,61% da produção do Estado. 

Embora na Microrregião a produção relativa seja pouco expressiva, existe um APL em razão 

do volume de 492.000 kg e da condição de cidade polo do Município, capaz de atrair a produção 

dos demais municípios para a industrialização e o comércio. 

  A pecuária de carne e leite novamente é expressiva e constitui um APL ainda não 

apontado pelo NEAPL/RO no site do OBAPL (BRASIL, 2015h), mas comprovado nos dados 

da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) e nos censos do IBGE (BRASIL, 2015b). O efetivo de 

bovinos, vacas ordenhadas e a produção de leite representaram mais que 3% dos volumes em 

Rondônia, naquele ano. Os índices de especialização estadual foram todos maiores que 1, 

inclusive em relação às espécies dos bubalinos, equinos e ovinos; os caprinos chegaram ao IE-

RO 0,92. 

  A suinocultura comparece também expressiva, com mais de 4% da produção do Estado, 

tanto em relação ao efetivo total de suínos quanto no que se refere ao volume de matrizes, nos 

dois casos com IE-RO maior que 2 e IE-MR maior que 1. A avicultura destacou-se ainda mais, 

com aproximadamente 7% da produção no Estado em relação ao efetivo de rebanhos e 4,70% 

da produção de ovos. A produção de mel, de 11.700 kg, significou 7,17% da produção do 

Estado e atingiu o IE-RO 3,59. Observa-se, portanto, a existência de mais três APLs ainda não 

identificados pelos órgãos governamentais no Município. 
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6.6.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Cacoal 

 

  Os APLs do Município são praticamente todos do setor primário, envolvendo extração 

vegetal, silvicultura, lavouras temporárias e permanentes, e pecuária. Apenas a construção civil 

se destaca no setor secundário. A análise a seguir está baseada nos dados da RAIS/2012 

(BRASIL, 2014d) e nas pesquisas do IBGE (BRASIL, 2015b). As referências de produtividade 

no cenário nacional constam no Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). 

 

a) Construção civil 

 

  Havia 629 pessoas formalmente ocupadas na construção civil, em um Município com 

95 empreendimentos diretos do setor. Embora a participação relativa no emprego do Estado 

tenha sido baixa (0,17%), o QL foi bastante expressivo (2,24). 

 

b) Produtos da sociobiodiversidade 

 

  Os produtos da sociobiodiversidade devem ser considerados no âmbito do extrativismo 

da produção permanente. O palmito tem boa representação na extração e na produção em 

lavoura, mas a produtividade foi muito baixa. Enquanto no Brasil a média foi de 6.221 kg/ha, 

no Município atingiu apenas 1.050 kg/ha. Já o látex coagulado, o segundo produto da 

sociobiodiversidade, atingiu 14 toneladas e representou com isso 15,05% da extração total do 

Estado. 

 

c) Produção de madeira em tora 

 

  A produção da madeira em tora, com representação de 1,92% no Estado, atingiu 3.624 

m³. A especialização é baixa, diante dos 189.114 m³ produzidos em Rondônia e dos 58.234.040 

m³ obtidos em todo o país, mas consiste em uma alternativa econômica considerável. 

 

d) Fruticultura 

 

  A fruticultura atingiu boa produtividade em relação à do Estado, com resultados 

ligeiramente superiores para a banana em cacho (9.280 kg/ha), cacau em amêndoa (584 kg/ha), 

mamão (27.500 kg/ha), laranja (11.000 kg/ha), maracujá (14.800 kg/ha), melancia (16.000 
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kg/ha) e abacaxi (20.500 frutos/ha). À exceção do cacau, cuja produtividade média no Brasil 

foi de 372 kg/ha, as frutíferas têm resultados inferiores aos nacionais e de alguns estados. A 

banana chegou a 24.412 kg/ha no Rio Grande do Norte, e o mamão atingiu 50.000 kg/ha na 

média do país, no mesmo ano. Apesar do bom desempenho, a produtividade do cacau ficou 

longe da média de 1.200 a 1.500 kg/ha esperados pela Ceplac (BRASIL, 2015d). As demais 

frutíferas também têm produtividade que precisa ser potencializada, notadamente o limão, cujos 

resultados são de aproximadamente 1/5 dos indicadores nacionais, e a goiaba, com menos de 

30% dos 23.336 kg/ha da produtividade brasileira.  

 

e) Cafeicultura 

 

  A produtividade do café canephora (1.046 kg/ha) esteve próxima da média nacional 

(1.387 kg/ha) e superou a do Estado (972 kg/ha), mas foi praticamente a metade da obtida no 

Espírito Santo (2.057 kg/ha). Falta aí também incremento tecnológico. 

 

f) Cultivo de cereais 

 

  A produtividade do milho é uma das que mais precisam ser melhoradas, pois ficou em 

1.629 kg/ha no Município, mas Viana (2011) afirma que a lavoura pode chegar, em geral, entre 

14 a 16.000 kg/ha. A produção nacional foi de 5.254 kg/ha, e a estadual, de 3.044 kg/ha. O 

feijão teve resultado melhor (800 kg/ha), mas ainda assim inferior à média nacional de 1.028 

kg/ha e próxima da estadual, de 836 kg/ha. É preciso considerar novamente que a segunda safra 

de Goiás no ano foi de 2.600 kg/ha. 

 

g) Mandiocultura 

 

  Em mais um Município a lavoura de mandioca apresenta resultados bastante positivos, 

com produtividade de 18.625 kg/ha, superando a média nacional de 14.080 kg/ha e a estadual, 

de 15.792 kg/ha. Está dentro da otimização esperada por Fraife Filho e Bahia (2015). 

 

h) Horticultura 

 

  A horticultura tem destaque com a lavoura de tomate, que gerou a produtividade de 

17.200 kg/ha. Entretanto, a média nacional foi de 66.802 kg/ha. O resultado de Cacoal foi de 
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aproximadamente 1/4 disso, de modo que existe neste setor a necessidade urgente de 

investimento em tecnologia, tanto para alavancar a produtividade do tomate, quanto para fazer 

emergirem também outras lavouras hortícolas. 

 

i) Piscicultura 

 

  A piscicultura se destaca pela produção de tambaqui, com 492.000 kg diante dos 

18.880.021 kg da produção do Estado. A representação, de 2,61%, é suficiente para a 

caracterização do setor como APL, especialmente porque engloba outras variedades de espécies 

que podem incrementar o cenário. 

 

j) Pecuária de carne e leite 

 

  A bovinocultura é a maior expressão da economia agropecuária do Estado, conforme se 

pode observar no volume de produção. O efetivo de bovinos foi de 427.708 cabeças, das quais 

18.361 são de vacas ordenhadas, no Município. A produtividade do leite chegou a 4,70 litros 

por vaca ao dia ― maior que a do Estado (4,33). Mas ainda assim está longe das melhores 

médias possíveis. Os bubalinos, equinos, ovinos e caprinos têm boa representação no Estado, 

com índice de especialização maior que 1, exceto os caprinos (IE-RO 0,92). 

 

k) Suinocultura 

 

  A suinocultura chegou a mais de 4% da produção do Estado, com um efetivo total de 

8.994 cabeças, diante de um volume total de 40.368 na Microrregião e 188.291 no Estado. O 

desempenho no cenário estadual é menor que na Microrregião, consistindo que o cenário local 

tem maior tendência de produção no setor. 

 

l) Avicultura 

 

  A avicultura tem um efetivo local de 229.399 cabeças, das quais 103.229 são galinhas. 

A produção de ovos de galinha foi de 599.000 dúzias, que significa a média de 0,19 ovo ao dia 

por cabeça ― bem abaixo do esperado, mesmo descontando-se o período de não postura por 

animal. 
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m) Apicultura 

 

  A produção de mel de abelha, com um total de 11.700 kg no Município, representou 

7,17% do total obtido no Estado durante o ano. Assim, houve especialização local (IE-MR 1,94) 

e geral (IE-RO 3,59). 

 

6.7 INDICADORES DE VILHENA 

 

  Vilhena possui o maior IDHM da sua Microrregião (0,731), que também é maior que o 

do Estado (0,690). Seu PIB per capita é de R$ 24.184,09. Possui 11.699,27 km² de área e, desta 

forma, abrange 43,71% do território da Microrregião e 4,92% do Estado. A população de 2010 

era de 76.202 pessoas ― 57,43% da Microrregião e 4,88% do Estado ―, gerando uma 

densidade de 6,51 hab/km². Os dados são do IBGE (BRASIL, 2016a; i).  

  A tabela 37 explicita os dados de ocupação de pessoal no Município a partir das 

informações da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d).  

 

Tabela 37 ― Indicadores de empregabilidade do Município de Vilhena, segundo a RAIS/2012 
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1  Transporte rodoviário de carga 5,17 6,03 3,56 0,29 194 5 

2  Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 2,87 3,98 2,35 0,19 70 130 

3  Criação de bovinos 1,57 3,55 2,10 0,17 129 6 

4  
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de 

construção 
1,64 2,87 1,70 0,14 80 102 

5  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios ― hipermercados e 

supermercados 

0,95 2,43 1,44 0,12 27 60 

6  
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas 
1,59 2,39 1,41 0,12 74 ― 

7  
Comércio varejista de combustíveis para veículos 

automotores 
2,15 2,35 1,39 0,11 22 12 

8  Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 2,57 2,12 1,25 0,10 19 181 

9  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 0,97 1,94 1,15 0,09 100 7 

10  Manutenção e reparação de veículos automotores 3,30 1,88 1,11 0,09 96 104 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

  O único APL identificado pelos dados da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) é o da pecuária 

da carne e leite, pela predominância da criação de bovinos, com QL 1,57 e representação 
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microrregional de 2,10% na empregabilidade. No Estado, a representação é de apenas 0,17%, 

mas existe um grande volume de empreendimentos diretos (129). Além disso, esta referência 

se confirmará com os dados de produção pecuária da pesquisa do IBGE (BRASIL, 2015b). Os 

demais itens da tabela são todos relativos a comércio e serviços, com grande destaque para o 

mercado de automóveis (quatro referências), envolvendo venda e oficina de veículos. O setor 

com maior QL (5,17) foi, entretanto, o de transporte rodoviário de carga, com representação de 

6,03% na região e 194 empreendimentos diretos. Os demais setores são do comércio de 

materiais de construção, do comércio e serviços de alimentação, e do mercado de vestuário e 

acessórios. 

  A tabela 38 expressa os dados da produção do setor primário, segundo os censos do 

IBGE (BRASIL, 2015b). Não foram identificados dados de extração vegetal. A madeira em 

tora foi obtida apenas no setor da silvicultura, constituindo um APL por representar 19,04% da 

produção do Estado, com um volume local de 36.000 m³. Assim, seu IE-RO foi de 3,81, e o IE-

MR, de 1,87. 

 A fruticultura comparece também neste Município como forte representação, 

envolvendo principalmente os citros (laranja, limão e tangerina), com a tangerina contemplando 

9,74% da produção do Estado; a goiaba, 5,95%; e o abacaxi, 4,58%. Acrescentam-se a banana, 

mamão, coco-da-baía e melancia. O maior índice de especialização estadual é o da goiaba (IE-

RO 1,19). Em geral, o conjunto das frutíferas é o que garante maior especialização. 

  O cultivo da soja constitui um dos APLs mais expressivos do Município. Suas 141.900 

toneladas representam na tabela 24,68% da produção do Estado. Seu IE-RO é 4,94, e o IE-MR, 

1,48. Outro APL importante do âmbito da produção de grãos é o cultivo de cereais, com milho, 

feijão e sorgo, em que o primeiro rendeu 126.150 toneladas no ano e representou 28,07% da 

produção total do Estado, chegando ao IE-RO 5,61; o sorgo vem em seguida, com 18,02% de 

representação e IE-RO 3,60; o feijão se integra com 2,41% da produção de Rondônia. 

  A mandiocultura é um APL com representação um pouco menor que a de outras cidades 

polo aqui descritas, mas chegou à produção de 5.076 toneladas no ano de 2013 e representou 

com isso 1,14% do volume estadual no mesmo período. A horticultura, envolvendo a produção 

de tomate, também não é muito expressiva, mas pode ser considerada um APL potencial pelo 

fato de a lavoura representar mais de 1% do volume do Estado. 

 No setor da pecuária, destacam-se pequenos, médios e grandes animais. A piscicultura 

é um APL potencial especialmente pela produção de pacu e patinga, com representação de 

87,55% da produção do Estado, e piau, piapara, piauçu e piava, com 84,79% do volume total 

de Rondônia. Integram-se ainda as variedades de curimatã e curimbatá (0,12%), jatuarana, 
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piabanha e piracanjuba (4,34%), pintado, cachara, cachapira, pintachara e surubim (5,55%), 

tambacu e tambatinga (0,87%), além do tambaqui (0,75%). 

 

Tabela 38 ― Dados da produção agropecuária, silvícola e extrativa de Vilhena, em 2013 

Mod. Produto Unidade 

Produção 

no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. 

Estado 

(%) 

IE-MR 
IE-

RO 

Silv. Madeira em tora produzida M³     36.000      44.755  19,04 1,87 3,81 

L
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Banana (cacho) T 233 3.067 0,33 0,18 0,07 

Mamão T 112 478 1,78 0,54 0,36 

Laranja T 77 149 1,31 1,20 0,26 

Limão T 25 35 1,79 1,66 0,36 

Goiaba T 20 27 5,95 1,72 1,19 

Tangerina T 30 63 9,74 1,11 1,95 

Coco-da-baía Mil Frutos            30             51  1,61 1,37 0,32 

L
av
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u
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s 
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m

p
o
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ri

as
 

Abacaxi Mil Frutos          400        1.277  4,58 0,73 0,92 

Melancia T 128 2.075 1,15 0,14 0,23 

Soja em grão T 141.900 222.915 24,68 1,48 4,94 

Milho em grão T 126.150 190.118 28,07 1,54 5,61 

Feijão em grão T 675 1.678 2,41 0,94 0,48 

Sorgo em grão T 4.200 9.240 18,02 1,06 3,60 

Mandioca T 5.076 17.530 1,14 0,67 0,23 

Tomate T 160 319 3,60 1,17 0,72 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: curimatã, curimbatá Kg 750 750 0,12 2,33 0,02 

Aquicultura: jatuarana, piabanha 

e piracanjuba  
Kg 34.000 34.000 4,34 2,33 0,87 

Aquicultura: pacu e patinga Kg 35.000 35.000 87,50 2,33 17,50 

Aquicultura: Piau, piapara, 

piauçu, piava 
Kg 50.000 50.000 84,75 2,33 16,95 

Aquicultura: Pintado, cachara, 

cachapira e pintachara, surubim 
Kg 90.000 90.000 5,55 2,33 1,11 

Aquicultura: tambacu, 

tambatinga 
Kg 5.000 24.800 0,87 0,47 0,17 

Aquicultura: tambaqui Kg 142.000 716.400 0,75 0,46 0,15 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça 105.138 979.642 0,85 0,25 0,17 

Vacas ordenhadas Cabeça 2.400 22.106 0,41 0,25 0,08 

Leite: produção Mil L 1.420 37.291 0,15 0,09 0,03 

Bubalinos: rebanho total Cabeça 27 228 0,45 0,28 0,09 

Equinos: rebanho total Cabeça 1.717 11.505 0,99 0,35 0,20 

Caprinos: rebanho total Cabeça 257 710 1,69 0,84 0,34 

Ovinos: rebanho total Cabeça 2.541 12.846 1,88 0,46 0,38 

Suínos: rebanho total Cabeça 2.927 14.337 1,55 0,47 0,31 

Suínos: matrizes Cabeça 699 3.136 1,93 0,52 0,39 

Galináceos: efetivo total Cabeça 237.516 479.102 7,68 1,15 1,54 

Galinhas: rebanho Cabeça 170.000 301.597 11,48 1,31 2,30 

Ovos de galinha Mil Dz 4.976 6.304 39,04 1,84 7,81 

Mel de abelha Kg 70.000 75.602 42,90 2,15 8,58 

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 

 

 A pecuária de carne e leite não tem uma representação suficiente, com apenas 0,87% do 

rebanho efetivo de bovinos do Estado ― o principal produto do setor. Entretanto, como a 

RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) apresentou um grande volume de pessoal ocupado e de 
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empreendimentos diretos, pode ser considerada um APL, embora a produção de leite represente 

apenas 0,15% do volume obtido em Rondônia. Em compensação, o volume de cabeças de 

ovinos e caprinos chega a quase 2%, e a de equinos, a quase 1%. Ou seja, a especialização é 

baixa, mas o segmento existe e tem importância na economia do Município e da Microrregião. 

  A suinocultura é outro APL, ocupando 1,55% do rebanho efetivo total do Estado, com 

suas 2.927 cabeças de suínos; as matrizes representaram 1,93% do volume neste mesmo 

cenário. A avicultura é mais expressiva em termos de representação, pois concentrou 11,48% 

do rebanho de galinhas e 39,04% da produção de ovos em Rondônia, atingindo elevados índices 

de especialização: IE-RO 2,30 e 7,81, respectivamente.  

  Outro setor de grande representação é a apicultura, com 70.000 kg de mel em 2013, 

abrangendo 42,90% da produção do Estado — confirma-se, portanto, como um APL 

estabelecido, de acordo com o PDP do NEAPL/RO (RONDÔNIA, 2007c). O índice de 

especialização estadual foi de 8,58, e o microrregional, de 2,15. Trata-se, pois, de uma tendência 

não apenas do Município, mas da Microrregião também. 

 

6.7.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Vilhena 

 

  Foram identificados APLs apenas no setor primário, totalizando 11, considerando tanto 

os dados da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d) quanto as pesquisas do IBGE (BRASIL, 2015b). 

Entretanto, o NEAPL/RO, no site do OBAPL (BRASIL, 2015h), identificou apenas um, o de 

apicultura. A FIERO elencou 198 empresas vinculadas ao Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Rondônia, com grande parte do 

setor de mecânica de automóveis; elencou também, dentre outras, 141 vinculadas ao Sindicato 

da Indústria da Construção Civil do Estado de Rondônia e ao Sindicato da Indústria da 

Construção Pesada do Estado de Rondônia, mas os dados de ocupação de pessoal não 

permitiram identificar arranjos correspondentes. Existem ainda aquelas vinculadas à FIERO, 

de modo que são necessários mais estudos de identificação dos APLs no Município, tal como 

nas demais cidades em análise. Os parâmetros da produtividade nacional e estadual são 

novamente os obtidos no Anuário Estatístico do IBGE (BRASIL, 2014f). 

 

a) Silvicultura 

 

  A silvicultura de Vilhena envolve apenas a produção de madeira em tora, com 36.000 

m³ representando 80,44% da produção da Microrregião e 19,04% da produção do Estado no 
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ano de referência. Não houve dado de extração deste produto no meio natural, de modo que ele 

se constitui como item de lavoura. 

 

b) Fruticultura 

 

  A fruticultura de Vilhena é bem diversificada, mas a produtividade foi inferior à média 

nacional em todos os casos, porém maior que a média do Estado, exceto no caso do coco-da-

baía e do abacaxi. A banana em cacho gerou produtividade de 9.320 kg/ha, contra 14.209 kg/ha 

da média nacional, mas foi maior que a de Rondônia, com 8.533 kg/ha. Ainda assim, o resultado 

é bem distante dos 29.412 kg/ha obtidos no Rio Grande do Norte. A produtividade de 6.000 

cocos-da-baía por hectare ficou perto da média nacional, que é de 7.484, porém inferior à do 

Estado (8.270/ha) e ainda mais à obtida em Minas Gerais (18.958/ha). As demais frutíferas 

tiveram o seguinte desempenho em Vilhena, diante da média nacional: goiaba, 6.667 para 

23.336 kg/ha; laranja, 11.000 para 24.992 kg/ha; limão, 5.000 para 25.594 kg/ha; mamão, 

28.000 para 49.474 kg/ha; tangerina, 6.000 para 18.508 kg/ha; abacaxi, 18.182 para 26.199 

frutos/ha; melancia, 16.000 para 23.511 kg/ha. Portanto, falta incremento tecnológico em todos 

os casos. 

 

c) Cultivo da soja 

 

  A soja apresentou rendimento de 3.300 kg/ha e por isso foi superior à média nacional 

(2.858 kg/ha), estadual (3.202 kg/ha) e do segundo Estado maior produtor do país, Mato Grosso, 

com 3.076 kg/ha. É também a lavoura com o maior volume de hectares utilizados no Município 

(43.000). 

 

d) Cultivo de cereais 

 

  São representativos em Vilhena, no setor de cereais, o milho, o feijão e o sorgo. O milho 

tem produtividade maior que a média estadual (4.198 para 3.044 kg/ha), mas inferior à da média 

nacional (5.254 kg/ha) e muito aquém da produção possível prevista por Viana (2011), de 14 a 

16 toneladas por hectare. Foi o grão produzido em maior volume no ano de referência (2013), 

chegando a 126.150 toneladas, dentro das 190.118 produzidas na Microrregião. O feijão (1.500 

kg/ha) gerou resultados melhores que os da média nacional (1.028 kg/ha), mas ainda assim 

consideravelmente inferiores aos resultados obtidos na terceira safra do Distrito Federal (3.159 
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kg/ha), ou na primeira de Goiás (2.208 kg/ha) e segunda de São Paulo (2.600 kg/ha). O sorgo 

em grão resultou no melhor rendimento dentre os três produtos, com 4.200 kg/ha diante da 

média nacional de 2.682 kg/ha. Entretanto, a área de maior exploração do setor foi a do milho, 

com 30.050 hectares colhidos. 

 

e) Mandiocultura 

 

  A lavoura de mandioca gerou grande produtividade no ano, com 18.000 kg/ha, enquanto 

a média nacional foi de 14.080 kg/ha. Está dentro da faixa esperada por Fraife Filho e Bahia 

(2015), de 15 a 20 toneladas por hectare.  

 

f) Horticultura 

 

  A horticultura foi expressiva, segundo os dados do IBGE (BRASIL, 2015b), mas apenas 

pela produção de tomate, cujo rendimento foi de 20.000 kg/ha, mas explorada em apenas 8 

hectares e com menos de 1/3 do rendimento na média nacional, de 66.802 kg/ha. Trata-se de 

um setor, portanto, que está subexplorado também neste Município. 

 

g) Piscicultura 

 

  A piscicultura é bem diversificada em Vilhena, com destaque para os grupos pacu e 

patinga, e piau, piapara, piauçu e piava, com mais de 80% de representação no Estado, assim 

como o tambaqui, com o maior volume de produção para o setor: 142.000 kg no ano, no 

Município. Destaque-se também o investimento dos produtores em espécies otimizadas, como 

é o caso dos híbridos tambacu e tambatinga, que resultam respectivamente do cruzamento da 

fêmea do tambaqui com o macho do pacu, e da fêmea do tambaqui com o macho do pirapitinga. 

Segundo Eduardo Silveira, analista de educação profissional rural do Senar de Mato Grosso, 

citado no Anuário da ACEB (2014, p. 108), “[...] uma das principais tendências no segmento 

da aquicultura são os peixes híbridos, que são mais fáceis de manejar. O tambacu chega a ter 

em média 10 quilos a mais do que o pacu e é mais resistente às baixas temperaturas do que o 

tambaqui”. Existe, portanto, um princípio tecnológico a ser potencializado, visto que estes 

híbridos chegaram a apenas 5.000 kg no período. 
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h) Pecuária de carne e leite 

 

  A produção de gado bovino, embora com apenas 2.400 cabeças de vacas ordenhadas ― 

o menor rebanho do conjunto dos oito Municípios analisados ―, têm grande importância 

econômica e significa um grande volume de pessoal ocupado e de empreendimentos, tal como 

se observou nos dados da RAIS/2012 (BRASIL, 2104d). A produtividade do leite foi também 

a menor, resultando em apenas 1,62 litro de leite por vaca ao dia, segundo as pesquisas do IBGE 

(BRASIL, 2015b), enquanto a média no Estado é de 4,33. Trata-se de um APL que precisa, 

portanto, de incentivo e incremento tecnológico. 

 

i)  Suinocultura 

 

  A produção de suínos, com 2.927 cabeças, embora não consista em um APL de destaque 

considerável, é ainda assim mais uma alternativa para a diversidade da economia local, cuja 

especialização pode se ampliar. 

 

j) Avicultura 

 

  Dentre os médios e pequenos animais, a produção de galináceos e, mais notadamente, 

de ovos, é a mais representativa ― não somente por abranger 11,48% do rebanho de galinhas 

do Estado, mas também por atingir 39,04% da produção de ovos, com uma produtividade de 

0,96 ovo por galinha ao dia (o melhor resultado dentre os oito municípios em análise). 

 

k) Apicultura 

 

  A produção de mel já é indicada no rol de arranjos apresentado pelo NEAPL/RO no site 

do OBAPL (BRASIL, 2016h), com 70.000 kg produzidos dentro de um volume de 75.602 kg 

da Microrregião. Existe, por isso, uma grande especialização do setor também diante do volume 

total produzido no Estado. 

 

6.8 INDICADORES DE COLORADO DO OESTE 

 

  Colorado do Oeste está localizado no extremo sul do Estado, com 1.451,06 km² de 

extensão (BRASIL, 2016i), que representam 0,61% do território do Estado e 9,92% da 
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Microrregião. A sua população em 2010, segundo o censo do IBGE (BRASIL, 2016a), era de 

18.591 pessoas (1,19% do Estado e 35,06% da Microrregião), gerando uma densidade de 12,81 

hab/km² ― a maior da Microrregião; já o PIB per capita atualizado (BRASIL, 2016g), de R$ 

14.482,67, é o menor na mesma circunscrição. 

  A tabela 39 traz os indicadores de ocupação de pessoal e de volume de empreendimentos 

por setor econômico apresentado na RAIS/2012 (BRASIL, 2014d).  

 

Tabela 39 ― Indicadores de empregabilidade do Município de Colorado do Oeste, segundo a RAIS/2012 
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1  
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso 

humano e veterinário 
4,19 4,86 1,49 0,03 19 ― 

2  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1,85 3,71 1,14 0,02 28 1 

3  Criação de bovinos 1,64 3,71 1,14 0,02 57 3 

4  

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios ― minimercados, 

mercearias e armazéns 

4,13 3,25 1,00 0,02 13 9 

QL = Quociente locacional do volume de emprego com base 1 como referência de análise de especialização  

PRE = Participação relativa do volume de emprego do setor no Município (M), Microrregião (MR) e Estado 

Fonte: Elaboração própria (2017), com dados da SRTE/MTE/RO (BRASIL, 2014d) 

 

  Os dados da empregabilidade levam à identificação de apenas um arranjo produtivo 

também nesta região: a criação de bovinos, com 1,49% de representação nos resultados da 

Microrregião e apenas 0,02% nos do Estado. O curtimento de couro aparece com elevado QL 

(31,94), mas apenas dois empreendimentos. Foi considerado como negócio associado na 

criação de bovinos, que envolve também as atividades de apoio à pecuária e a venda de produtos 

farmacêuticos de uso veterinário, embora sem se separar daqueles de uso humano. 

  A FIERO (2014) elenca poucas empresas do setor secundário, a maioria associada a ela 

mesma (16) ― com uma grande diversidade de negócios ― e ao Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Rondônia.  

  A tabela 40 traz os resultados da produção do setor primário, de acordo com as pesquisas 

do IBGE (BRASIL, 2015b). O índice de especialização estadual (IE-RO) foi calculado com 

três casas decimais para o indicador de proporção territorial por se tratar de um Município de 

pequena extensão e, assim, evitar grandes desvios nos resultados. 
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Tabela 40 ― Dados de produção agropecuária, silvícola e extrativa de Colorado do Oeste, em 2013 

Mod. Produto Unidade 

Produção 

no 

Município 

Produção na 

Microrregião 

Repres. 

Estado 

(%) 

IE-

MR 

IE-

RO 

Silv. 
Madeira em tora produzida M³      5.350      85.734  2,83 0,62 4,71 

Lenha produzida M³         279        3.004  1,65 0,93 2,75 

L
av

o
u

ra
s 

p
er

m
an

en
te

s Banana em cacho T 595 911 0,84 6,53 1,40 

Cacau T 97 111 0,69 8,74 1,16 

Mamão T 51 103 0,81 4,95 1,35 

Laranja T 59 130 1,00 4,54 1,67 

Maracujá T 30 59 0,51 5,08 0,85 

Limão T 21 26 1,50 8,08 2,50 

Coco-da-baía Mil Frutos         106           195  5,67 5,44 9,45 

Urucum T 23 1.008 1,22 0,23 2,03 

Pimenta-do-reino T 1 3 2,44 3,33 4,07 

L
av

o
u

ra
s 

te
m

p
o

rá
ri

as
 Abacaxi Mil Frutos           37           398  0,42 0,93 0,71 

Melancia T 140 1.463 1,26 0,96 2,10 

Soja em grão T 9.900 307.950 1,72 0,32 2,87 

Milho em grão T 10.380 152.738 2,31 0,68 3,85 

Arroz em casca T 540 42.480 0,43 0,13 0,72 

Feijão em grão T 30 140 0,11 2,14 0,18 

Sorgo em grão T 630 14.070 2,70 0,45 4,50 

Mandioca T 7.770 14.392 1,74 5,40 2,90 

Tomate T 74 266 1,67 2,78 2,78 

P
ec

u
ár

ia
 

Aquicultura: tambaqui Kg 493.000 592.000 2,61 8,33 4,35 

Aquicultura: pirarucu Kg 4.000 6.500 0,20 6,15 0,34 

Aquicultura: Pintado, cachara, 

cachapira e pintachara, 

surubim 

Kg 18.000 27.800 1,11 6,47 1,85 

Aquicultura: curimatá, 

curimbatá 
Kg 3.000 3.000 0,50 10,00 0,83 

Aquicultura: tambacu, 

tambatinga 
Kg 70.000 70.000 12,14 10,00 20,23 

Aquicultura: Piau, piapara, 

piauçu, piava 
Kg 2.000 9.000 3,39 2,22 5,65 

Aquicultura: tucunaré Kg 12.000 12.000 100,00 10,00 166,67 

Aquicultura: tilápia Kg 6.000 8.000 75,00 7,50 125,00 

Aquicultura: lambari Kg 800 800 100,00 10,00 166,67 

Bovinos: rebanho efetivo total Cabeça 253.874 865.779 2,06 2,93 3,43 

Vacas ordenhadas Cabeça 14.318 45.630 2,46 3,14 4,10 

Leite: produção Mil L 7.395 25.393 0,80 2,91 1,34 

Bubalinos: rebanho total Cabeça 51 238 0,85 2,14 1,41 

Equinos: rebanho total Cabeça 3.387 10.438 1,95 3,24 3,25 

Ovinos: rebanho total Cabeça 3.482 11.593 2,58 3,00 4,30 

Caprinos: rebanho total Cabeça 68 440 0,45 1,55 0,75 

Suínos: total do rebanho Cabeça 8.191 19.714 4,35 4,15 7,25 

Suínos: matrizes Cabeça 1.467 3.855 4,05 3,81 6,76 

Galináceos: efetivo total Cabeça 68.163 174.710 2,21 3,90 3,68 

Galinhas: rebanho Cabeça 30.050 80.630 2,03 3,73 3,38 

Ovos de galinha Mil Dz 270 504 2,12 5,36 3,53 

Mel de abelha Kg 1.863 11.821 1,14 1,58 1,90 

IE = Índice de especialização na Microrregião (IE-MR) e no Estado (IE-RO) 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados do IBGE (BRASIL, 2015b) 
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 Como produtos de plantio, a madeira em tora, por seus 5.350 m³, representa 2,83% da 

produção do Estado, e a lenha, com 279 m³, se estabelece com 1,65%. Seu índice de 

especialização geral foi de 4,71 e 2,75, respectivamente. 

  A fruticultura aparece como APL potencial envolvendo principalmente laranja, limão, 

coco-da-baía e melancia, com representação maior no Estado para o coco, que chegou a 5,67% 

da produção, por seus 106 mil frutos. Os outros três produtos do setor ficaram com resultados 

entre 1 e 1,50% da produção. Somam-se, embora com menor expressão, a banana (0,84% da 

produção do Estado), o cacau (0,69%), o mamão (0,81%), o maracujá (0,51%) e o abacaxi 

(0,42%).  Ao todo, foram 920 toneladas de frutas, 97 toneladas de amêndoas de cacau e, no 

caso do coco e do abacaxi, 143 mil frutos juntos. 

 Observa-se também o APL potencial de produção de urucum, com IE-RO 2,03, e o de 

produção de pimenta-do-reino, com IE-RO 4,07, cujas representações são de 1,22% e 2,44% 

da produção de Rondônia, respectivamente. Há na Microrregião, contudo, municípios com 

produção de urucum bem mais expressiva, como Cabixi, com 460 toneladas, diante das 23 em 

Colorado do Oeste. 

 A produção da soja em grão do Município também tem pouca representatividade na 

Microrregião, mas no Estado chegou a 1,72% do total obtido, com suas 9.900 toneladas. Assim, 

seu IE-RO foi de 2,87. A produção de cereais tem expressão semelhante com o milho, que 

rendeu 10.380 toneladas e representou 2,31% do total de Rondônia. O arroz em casca, o feijão 

e o sorgo tiveram volume menor, mas reforçaram o setor, especialmente o sorgo, com 2,70% 

da produção estadual no ano. 

  A produção de mandioca, tal como ocorreu nos demais municípios, é um APL pela sua 

expressão de mais de 1% da produção do Estado e considerável especialização (IE-RO 2,90). 

A horticultura, com a lavoura de tomate, chegou a 1,67% de representação na produção de 

Rondônia, com 74 toneladas. 

  A pecuária é um setor mais pujante, com grande variedade de espécies no campo da 

piscicultura. O tambaqui gerou o maior volume entre as espécies criadas no Município (493.000 

kg), mas as de maior especialização foram tucunaré e lambari, com IE-RO 166,67 e 100% da 

produção do Estado. Outras espécies importantes são os híbridos tambacu e tambatinga, com 

70.000 kg e 12,14% da produção de Rondônia (IE-RO 20,23). 

  A pecuária de carne e leite tem boa representação no volume de bovinos e de vacas 

ordenhadas, com 2,06 e 2,46% da produção do Estado, respectivamente, mas a do leite chegou 

a apenas 0,80%. O volume de equinos e ovinos são espécies associadas de boa especialização 
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(IE-RO 3,25 e 4,30), enquanto os bubalinos e os caprinos não chegaram a 1% do volume 

estadual no ano. 

  A produção de suínos resultou 8.191 cabeças (4,35% do volume no Estado) e atingiu 

boa especialização, tanto no efetivo total (IE-RO 7,25), quanto em relação às matrizes (IE-RO 

6,76). A produção de galinhas também alcançou bons resultados, com mais de 2,03% e IE-RO 

3,38. A produção de ovos, com 270 mil dúzias, representou também mais que 2% do volume 

no Estado. A produção de mel de abelha, com 1.863 kg, teve representação suficiente, chegando 

a 1,14% do total de Rondônia por seus 1.863 kg. A proximidade entre Colorado e o maior 

produtor de mel do Estado, Vilhena, tende a influenciar maiores resultados com o tempo. 

 

6.8.1 Referenciais de produtividade dos APLs de Colorado do Oeste 

 

  Conforme a tabela 40, observa-se uma região de perfil acentuadamente agrícola, com 

uma grande diversidade de produtos bastante representativos, exceto no campo da extração 

vegetal, pois nenhum produto da sociobiodiversidade se destaca. Os dados de referência 

comparativa são do IBGE (BRASIL, 2014f) e da Conab (BRASIL, 2011d). 

 

a) Silvicultura 

 

  A produção da madeira em tora e da lenha é mais significativa em toda a Microrregião 

do que especificamente em Colorado do Oeste, mas estes dois produtos do Município têm mais 

de 1% de representação na produção do Estado e boa especialização. Geraram R$ 785.000,00 

no ano, segundo os dados do IBGE (BRASIL, 2015b), dos quais R$ 776.000,00 com madeira 

em tora. 

 

b) Fruticultura 

 

  Com exceção do maracujá, todas as frutas tiveram produtividade abaixo da média do 

Estado e do País. A banana em cacho, por exemplo, rendeu 7.000 kg/ha, enquanto a referência 

nacional é de 14.209 (29.412 kg/ha no Rio Grande do Norte), e a estadual, de 8.533 kg/ha. No 

caso do coco-da-baía, que tem a maior representação no conjunto das frutíferas, a produtividade 

local foi de 5.899 cocos/ha, enquanto no Brasil o rendimento foi de 8.270 (18.958 cocos/ha em 

Minas Gerais). O maracujá, com 15.000 kg/ha, teve resultado ligeiramente superior ao da média 

estadual e nacional. 
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c) Cultivo do urucum 

 

  A produtividade do urucum, de 1.150 kg/ha, foi menor que a média do Estado (1.163 

kg/ha), mas maior que a nacional (1.118 kg/ha). A produção foi de 23 toneladas apenas, 

enquanto em toda a Microrregião obtiveram-se 1.008 toneladas. 

 

d) Cultivo da pimenta-do-reino 

 

  O volume de produção e a área explorada com a pimenta-do-reino são baixos, de 1 

tonelada em 1 hectare. A Microrregião produziu 3 toneladas. Segundo Homma, Ferreira e 

Duarte (2005), esta espécie vinha gerando entre 600 a 3.200 kg/ha no país, de modo que no 

Município o rendimento pode ainda ser melhorado. 

 

e)  Cultivo da soja 

 

  A produtividade da soja foi, tal como em Vilhena, de 3.300 toneladas por hectare, 

superando a média nacional, de 2.858 kg/ha, e a estadual, de 3.202 kg/ha. Em volume, a 

representação do Município foi pequena na Microrregião, com 9.900 toneladas para 307.950. 

 

f) Produção de cereais 

 

  A produção de cereais é impulsionada mais pela produção de milho, cujo rendimento 

foi de 4.152 kg/ha, maior que o do Estado, de 3.044 kg/ha, mas novamente muito aquém das 

referências de 14 a 16 t/ha esperadas por Viana (2011). O arroz em casca gerou pouco volume 

de produção, apenas 540 toneladas, com produtividade igual a 3.600 kg/ha ― menor que a 

média nacional, de 5.007 kg/ha, e maior que a estadual, de 2.756 kg/ha. O feijão em grão, com 

baixa produção também, rendeu apenas 600 kg/ha, enquanto a média estadual foi de 836 kg/ha. 

O sorgo em grão superou bastante a média nacional de 2.682 kg/ha, pois rendeu 4.200 kg/ha. 

 

g) Produção de mandioca 

 

  A produção de mandioca atingiu o melhor rendimento do Estado no Município, com 

21.000 kg/ha, enquanto a média nacional foi de 14.080 kg/ha. Chegou até mesmo a superar as 

melhores expectativas de Fraife Filho e Bahia (2015), que apontam 15 a 20 t/ha para a lavoura. 
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h) Horticultura 

 

  A horticultura é representada apenas pelo tomate, segundo os dados do IBGE (BRASIL, 

2015b). Foram produzidas 74 toneladas, com rendimento de 18.500 kg/ha, quando a média 

nacional foi de 66.802 kg/ha. Este é um setor que, tanto neste quanto nos demais municípios de 

Rondônia em análise, precisa de maior investimento e incremento tecnológico. 

 

i) Piscicultura 

 

  O setor da piscicultura é bastante diversificado, com 8 grupos de espécies, dentre as 

quais o tambaqui resultou no maior volume de produção, com 493.000 kg. Outras espécies com 

bom volume de produção foram o tambacu e o tambatinga, seguidos do grupo do pintado, 

cachara, cachapira, pintachara e surubim. Em especial, o tambaqui e o pintado têm grande 

apreciação no mercado local, pois são encontrados em praticamente todos os mercados que 

vendem peixe fresco. 

 

j) Pecuária de carne e leite 

 

  A pecuária de carne e leite é representativa com a produção de bovinos, que resultou, 

no ano de 2013, em 253.874 cabeças de rebanho total e 14.318 cabeças de vacas ordenhadas 

(5,83% do volume do Estado), caracterizando predominantemente uma pecuária de corte. O 

rendimento do leite se deu com a produção de aproximadamente 1,42 litros ao dia por vaca, 

enquanto a média de Rondônia é de 4,33. Há que se considerar ainda o aproveitamento do couro 

neste APL, embora o Município contasse com apenas duas unidades de captação, conforme 

consta nos dados da RAIS/2012 (BRASIL, 2014d). O volume de bubalinos, equinos, ovinos e 

caprinos é baixo, mas pode ser potencializado, pelo perfil agropecuário local e o 

desenvolvimento do setor. 

 

k) Suinocultura 

 

  Foram somadas 8.191 cabeças de suínos no rebanho total e 1.467 cabeças de matrizes. 

O setor gerou considerável especialização no Estado, com mais de 4% da produção total no 

ano. No Brasil, o abate de reses suínas foi de 36.286.098 animais. 
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l) Avicultura 

 

   A especialização da avicultura envolveu um rebanho efetivo total de 68.163 cabeças, 

do qual se extraem 30.050 galinhas (quase a metade). O Município foi responsável por mais 

que 2% do setor em Rondônia, inclusive pela produção de ovos, com a produtividade de 

aproximadamente 0,30 ovo por galinha ao dia ― praticamente 1/3 do que foi obtido no vizinho 

Município de Vilhena. 

 

m) Apicultura 

 

  A produção de pequenos animais se destaca também com o setor da apicultura, em que 

o mel de abelha, com 1.863 kg, representou 1,14% do volume obtido no Estado e 15,76% na 

Microrregião. Seus índices de especialização foram: IE-MR 1,58 e IE-RO 1,90. 

   

  A produtividade consiste em uma importante referência de planejamento para o 

desenvolvimento regional, pois o volume de produção total, isoladamente, pode mascarar ou 

esconder as ameaças e fraquezas dos setores produtivos, em razão do impressionismo dos 

números. Afinal, o incremento da produtividade gera excedentes de produção para a melhor 

sustentabilidade dos negócios e a criação de alternativas para os setores produtivos, como a 

industrialização e a exportação. 
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7 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO NOS APLs DE RONDÔNIA 

 

  Um arranjo produtivo local, convém reforçar, não se estabelece por meio de um 

documento ou lei, em princípio; ele vai se localizando espontaneamente, conforme as demandas 

por produção, as oportunidades de negócio, as referências mercadológicas. Portanto, sua 

localização se dá a posterior, após a instalação de firmas ou empreendimentos. Algumas vezes, 

são homologados pelo Estado ou inseridos ou coordenados em algum projeto de intervenção, 

governamental ou não. Em Rondônia, o seu mapeamento é bastante insipiente, pois apenas seis 

foram rigorosamente estudados até o momento, dos quais cinco fizeram parte dos Planos de 

Desenvolvimento Preliminar (PDPs), a pedido do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC). Em geral, fala-se de APL no Estado com uma visão superficial, 

identificando-os apenas pelo volume de produção ou presença de negócios. Muitos APLs 

apontados não se confirmaram nesta pesquisa e diversos outros estavam despercebidos. O 

mapeamento completo deve ser matéria de um estudo muito mais abrangente e aprofundado. 

  É importante destacar também que os APLs são organizações complexas, que envolvem 

uma série de condições de existência e desenvolvimento (ou até mesmo subdesenvolvimento, 

devido às dificuldades dos setores e pouco retorno econômico). É o que atesta o Sebrae (2004, 

p. 57): um APL é  

 

formado de vários elementos, organizado através de diferentes tipos de relações. 

Assim, interações, inter-relações, retroalimentações, entropias, informações e 

comunicações, ocorrem com frequência cotidiana, envolvendo todos os atores, que 

superam a individualidade dos seus negócios para atuar e realizar negócios coletivos. 

 

  A coletividade de negócios não se dá necessariamente, ainda, como algo organizado, 

assim predeterminado. Ou seja, muitos negócios se interligam pela própria necessidade da 

alimentação e retroalimentação ― como entre fornecedores e industriais ―, pela sequência 

natural das dinâmicas de produção e pelo mercado. Assim é em Rondônia, na maioria dos casos, 

porque ainda não se estabeleceu também uma cultura organizacional para os APLs, 

prevalecendo ainda a individualidade e o espontaneísmo dos negócios. Existem instituições que 

podem auxiliar na organização dos APLs e induzir desenvolvimento, mas elas ainda estão 

despreparadas e, como afirma o Sebrae (2004), desatualizadas sobre as demandas que emanam 

de um APL ou do seu público-alvo.  

  No segundo semestre de 2015, foram aplicados dois questionários para o levantamento 

de algumas questões que devam ser fundamentais no planejamento estratégico de instituições 
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como o IFRO e outros setores competentes para a indução do desenvolvimento de APLs: um 

aos produtores rurais e outro aos industriais. Infelizmente ainda há uma resistência muito grande 

dos agentes de produção e representação em dar respostas a questões relativas ao 

desenvolvimento de seus negócios e serviços, talvez pelo medo de que o pesquisador se 

aproprie de informações que possam, sendo divulgadas, trazer-lhes algum prejuízo. Por isso, os 

questionários passaram por algumas remodelações até ficarem no formato expresso nos 

apêndices 1 e 2. Outro problema da resistência em responder aos questionários, pelo que se 

notou nos trabalhos de exploração de campo, é a falta de envolvimento ou de interesse para 

com as questões relativas a desenvolvimento, de modo que a pesquisa, na região, ainda é tratada 

como algo aparentemente supérfluo ou insignificante, quando na verdade representa uma 

condição substancial para alavancar os negócios, pelo insumo de tecnologias e novos 

ordenamentos de produção ou serviços, a partir de seus resultados.   

  Os questionários são compostos de questões abertas, para livre resposta (dissertativa), e 

fechadas, com conceitos de frequência associados a dados percentuais de enquadramento a 

respeito de afirmativas dadas sobre o desenvolvimento dos negócios ou serviços de cada 

empreendedor ou representante. As questões foram organizadas em séries de afirmativas por 

referencial de condições de produção, envolvendo, no conjunto, as oportunidades, dificuldades, 

desafios, interesses e necessidades, mas sem se limitar a esta ordem ou a esta conformação. Ou 

seja, houve questões típicas dessa matriz de abordagem associadas a outras, com foco na 

necessidade de obter dados que suscitem alternativas para a intervenção positiva nos APLs. 

  O questionário direcionado aos industriais foi enviado a 900 endereços de e-mail, mas 

apenas três empresários apresentaram devolutiva. Inclusive, 700 destes endereços foram 

acessados pela Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO). Assim, abandonou-se a mala 

direta para uma abordagem personalizada, aproveitando-se a presença dos produtores em 

eventos, comércio e no seu ambiente de trabalho ou rotina. A mesma alternativa foi usada para 

aproximação aos produtores rurais, incluindo-se abordagens do público no comércio agrícola. 

  O extrato da pesquisa é composto por 109 produtores rurais e 44 produtores industriais. 

Não houve intenção de apurar dados por segmento, mas sim levantar problemáticas gerais de 

desenvolvimento dos negócios, de modo que a escolha dos entrevistados se deu de forma 

aleatória e por conveniência, na medida em que o público-alvo foi localizado em 

acontecimentos e locais diversos no seu dia a dia de trabalho: feiras, estabelecimentos próprios 

dos empreendedores, e-mails, comércio, etc. Foi aplicado ainda um terceiro questionário junto 

a instituições representativas (sindicatos, associações, fundações), mas sem uso dos resultados 

porque apenas quatro destas instituições responderam à pesquisa.  
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7.1 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA RONDONIENSE 

 

  A pesquisa no setor industrial se deu a partir de um questionário com 18 questões, dentre 

as quais 10 abertas, ou seja, para resposta dissertativa e livre; as outras 8 são questões fechadas, 

com afirmações para as quais se esperam respostas sobre a frequência dos acontecimentos e 

fatos, segundo conceitos e escalas previamente dados, conforme o apêndice 1. 

  O extrato envolveu as empresas dos segmentos dispostos no quadro 14. A quantidade 

de empresas por segmento não foi previamente eleita, mas sim consequência de resultados 

conforme as condições de acesso. Entretanto, já se viu pelos dados da RAIS (BRASIL, 2014d), 

quanto à empregabilidade de Rondônia, na seção 5 deste estudo, que o setor de alimentação 

tem bastante representatividade.  

 
Quadro 14 ― Segmentos de indústria e serviços de Rondônia que compuseram o extrato de pesquisa 

Ordem Segmento Quantidade de Empresas 

1  Alimentação 16 

2  Móveis e estofados 5 

3  Artesanato 4 

4  Bebidas 4 

5  Selaria 4 

6  Madeireira 3 

7  Calcário 1 

8  Geração de energia 2 

9  Gráfica 3 

10  Vestuário 2 

Total 44 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

  

  Embora a industrialização de Rondônia seja muito mais recente do que na maioria dos 

demais estados, o extrato de pesquisa revelou que cerca de 41% possui mais de 10 anos de 

existência; apenas 9,1% possui menos de 1 ano; um total de 31,8% possui entre 2 e 5 anos e 

18,2% se encontra entre 6 e 10 anos; mais de 77% não têm filiais em outros municípios. 

  As atividades de cooperação devem ser um marco regulatório dentro dos arranjos 

produtivos locais, em vista das diversas oportunidades que nascem das relações de 

aproximação, interação e integração entre os agentes produtores. De acordo com o Sebrae 

(2004, p. 43), “[...] a produção cooperativa permite mapear insumos de uso comum, criar rotinas 

coletivas de inovação tecnológica ou da sua difusão, estabelecer mecanismos de inovação em 

design”. Entre as empresas pesquisadas, entretanto, as atividades de cooperação são constantes 

para menos de 5% dos casos, conforme se observa no gráfico 10. 
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Gráfico 10 ― Atividades de cooperação entre as empresas de Rondônia (em %) 

  
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  Compra, venda, divulgação e capacitação coletivas, portanto, nunca acontecem para 

entre 77,27 a 81,82% dos casos. O que aparece com mais intensidade neste bloco de ações é a 

compra conjunta, indicada por 13,64% das respostas, mas ainda assim se mostrando uma 

atividade rara. Em segundo lugar, no mesmo bloco, aparece a capacitação coletiva, apontada 

em 9,09% dos casos. O ranking médio geral, dentro da escala regressiva de 5 a 1, baseada em 

Lickert (1932), é de 1,29 quanto à expectativa de cooperação. É um indicador de valor muito 

baixo. O mesmo acontece em outras formas de cooperação esperadas, conforme o gráfico 11. 

 Mais de 80% das empresas não fazem coletivamente difusão de tecnologias, não trocam 

experiências nem usam equipamentos ou infraestrutura de outros agentes de produção, entre si. 

Apenas a troca de experiências é apontada, mas ainda assim dentro de índices de 4,55% como 

acontecimento regular e de 9,09% quanto à repetição de ocorrências em poucas vezes. O 

ranking médio, neste caso, é de 1,16 em uma escala regressiva de 5 a 1, o que significa um 

grande distanciamento em relação à frequência de cooperação esperada. O individualismo é o 

que impera nas relações comerciais. O uso de equipamentos e de infraestrutura de parceiros não 

se definem como condições imprescindíveis, porque depende da situação financeira de cada 
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27,27% sequer responderam à questão, enquanto 4,55 não possuem noção de mercado. 
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Gráfico 11 ― Formas de cooperação suplementares esperadas entre as empresas de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

  

 As condições de desenvolvimento dos negócios têm como uma de suas problemáticas a 

mão de obra, visto que a especialização ocorre muito pouco (atingindo no máximo 50% do 

contingente da firma), segundo os apontamentos de 59,09% dos entrevistados, em um ranking 

médio de 2,5 pontos; a disponibilização de mão de obra também é precária, pois para mais de 

36% ela não existe ou ocorre muito pouco, enquanto 18,18% consideram a demanda apenas 

razoável, ou seja, com atendimento entre 51 e 70% das necessidades da empresa. Apenas 

22,73% são atendidos sempre ou quase sempre em suas vagas para trabalhadores. Neste caso, 

o ranking médio é de 3,1 em uma escala progressiva de 1 a 5. Estes índices de resposta são 

observados no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 ― Existência de mão de obra e especialização no mercado (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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 O gráfico 13 agrupa quatro fatores de interferência no desenvolvimento dos negócios, 

desde as condições de produção até as de comercialização. O aspecto mais negativo, ou a 

principal ameaça, entre os quatro fatores, é a falta ou pouca cooperação entre os industriais, 

pois mais de 50% afirmam isso e 27,27% consideram que a cooperação ocorre apenas 

razoavelmente, gerando um ranking médio de 1,73 em uma escala progressiva de 1 a 5. O 

mercado local supre, de forma suficiente ou ao menos razoável, a necessidade de matéria-prima 

(RM 3,18), e a dinâmica da comercialização só é insatisfatória em 4,55% dos casos (RM 3,77), 

segundo os entrevistados. A assistência técnica é considerada inexistente para 31,82% do 

contingente apenas, enquanto cerca de 60% a consideram suficiente ou pelo menos razoável 

(RM 2,95). 

 
Gráfico 13 ― Condições de produção e comercialização na indústria rondoniense (em %) 

 
 Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Gráfico 14 ― Condições de produção da indústria de Rondônia sob a perspectiva do desenvolvimento 

tecnológico (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  Os aspectos situacionais classificados como disponibilidade de crédito nos bancos, 

consolidação da marca, boa aceitação dos produtos e apoio dos governos foram agrupados no 

gráfico 15 para demonstrar algumas oportunidades de desenvolvimento dos negócios.  

 

Gráfico 15 ― Oportunidades das indústrias para o desenvolvimento do seu setor (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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referenciais, é a boa aceitação dos produtos, apontada em 81,82% dos casos (RM 4,45). Essa 

resposta se espelha com o outro indicador relativo à facilidade de comercialização, expresso no 

gráfico 13, também com bons índices percentuais de resposta positiva para o negócio. Já o apoio 

dos governos (estadual, federal e municipal), que deveria figurar como referência positiva 

elevada, aparece como não existente para 54,55% dos entrevistados e pouco significativa para 

9,09% (RM 1,68). Assim, apenas cerca de 40% estão medianamente ou bastante satisfeitos com 

a intervenção estatal enquanto elemento de apoio no desenvolvimento dos negócios. É uma 

proporção baixa no âmbito das indústrias, sabendo-se da importância dos governos para a 

regulação de políticas, abertura de créditos, desenvolvimento de projetos integrados, criação de 

incentivos, fiscalização e outras ações. 

 O gráfico 16, em contraposição, traz algumas das ameaças (geralmente bastante 

conhecidas) aos negócios, no que diz respeito novamente às relações entre o público e o 

privado, entre produtores e agentes de regulação e controle. Insegurança quanto às políticas 

públicas do setor, insegurança jurídica (que diz respeito ao desconhecimento de legislações ou 

dificuldades de atendimento a elas), carga tributária elevada, burocracia governamental, 

encargos trabalhistas elevados e dificuldades de atendimento a legislações ambientais são 

afirmações que se conjugam para dar conta da impressão e das condições de subsistência das 

indústrias em face das obrigações formais impostas pelo Estado (Nação e Unidade Federativa). 

Em uma escala regressiva de 5 a 1, que polariza as respostas entre problemas inexistentes e 

problemas frequentes, o ranking médio geral obtido foi de 2,41 e significa a confirmação de 

ameaças aos negócios pela maioria dos entrevistados. 

 

Gráfico 16 ― Ameaças aos negócios no setor industrial de Rondônia, nas relações com o poder público (em 

%) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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 A insegurança quanto às políticas públicas do setor é indicada por pouco mais de 27% 

dos entrevistados, considerando-se alta intensidade e constância, mas outros 13,64% afirmam 

que a ocorrência é regular; por outro lado, 31,82% afirmam que ela não existe. Outra 

insegurança no setor, a jurídica, é de baixa frequência, pois menos de 20% a consideraram como 

um problema constante ou intensivo. Já a carga tributária é apontada como um problema que 

ocorre bastante ou quase sempre por mais de 63% dos envolvidos, dentre os quais 18,18% 

consideram o mesmo problema como regular.  

  A burocracia governamental não é apontada como problema por apenas 4,55% do 

extrato; a mesma condição reclamada aparece nos resultados sobre o peso dos encargos 

trabalhistas, que não são apontados por somente 9,09% dos envolvidos.  

 As dificuldades de atendimento às legislações ambientais estão em um patamar mediano 

de reflexo nos negócios do setor industrial, já que pouco mais de 40% classificam a referência 

como um problema regular ou muito frequente. As dificuldades apontadas especificamente 

foram estas: falta de aproveitamento de resíduos (de gráfica) pelo Estado; problemas ou 

limitações para destinação de esgotos e resíduos sólidos; dificuldades para obter alvarás ou 

licenças; insuficiência de energia; falta de coleta seletiva.  

  A ociosidade das indústrias também deve ser considerada, pois sempre acontece em 

13,64% dos casos, é comum na indicação de 22,73% dos entrevistados ou é regular na de outros 

18,18%. Esta é uma problemática que a FIERO (2003) já havia identificado também, embora a 

instituição alerte que a atividade industrial não é suficiente para o atendimento à demanda 

interna. 

  As relações de cooperação, que tanto pesam positivamente nas inter-relações 

comerciais, foram abordadas mais de uma vez. No segundo momento, tratou-se das condições 

de venda. Apurou-se que as vendas ocorrem individualmente sempre ou quase sempre, com um 

ranking médio de aproximadamente 4,27 dentro de uma escala regressiva de frequência; 

Colaborativamente, dão-se em menos que 10% dos casos (RM 1,14), sem nenhum apontamento 

para vendas por meio de cooperativas.  

  A estratégia para vendas, quanto à recepção de produtos, envolveu as afirmativas de 

vendas para intermediários, vendas diretamente a atacadistas e varejistas, e vendas diretamente 

ao consumidor final. Os dados do gráfico 17 mostram que as vendas para intermediários 

ocorrem regularmente (entre 31 a 50% dos casos) para 27,27% dos industriais, e o mesmo 

referencial é indicado como de baixas ocorrências dentro das empresas (em até 30% dos casos), 

gerando um ranking médio de 1,95, como baixa frequência em geral na escala regressiva; a 

venda para atacadistas e varejistas nunca acontece ou é pouco comum para cerca de 68% dos 
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envolvidos (RM 2,18); a mais frequente é a venda direta ao consumidor final, não apontada em 

apenas 13,64% das respostas (RM 3,77). Isso significa que a maioria das empresas não produz 

em larga escala. 

 

Gráfico 17 ― Agentes de compra dos produtos industriais em Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

   

  O gráfico 18 reúne questões relativas ao local em que os produtos da indústria do Estado 

são vendidos. As linhas de divergência demonstram a alta frequência das vendas locais e a baixa 

frequência das vendas externas.  

 
Gráfico 18 ― Captação dos produtos da indústria segundo a área geográfica (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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 A captação dentro de Rondônia apenas ocorre em mais de 80% dos casos e, 

inversamente, a captação em outros estados se dá em pouco mais de 22% das indicações feitas, 

gerando os rankings médios de 3,95 e 2,14, respectivamente. Entretanto, cerca de 32% 

consideram o mercado local insuficiente e apontam a necessidade de venda em outros 

municípios do Estado e em outros estados do Brasil. Existem oportunidades, pois mais de 64% 

afirmam a procura dos produtos pelo mercado externo (RM 2,5). Ações de marketing são 

importantes, considerando que para quase 70% dos entrevistados o produto ainda é 

desconhecido do público em geral (RM 2,5). 

  Ainda no campo das oportunidades para os negócios, dá-se ênfase à especialização ou 

não da mão de obra. O nível de formação esperado, conforme as necessidades da empresa, reúne 

a formação elementar em Ensino Fundamental, a formação de nível médio ― comum e técnica 

―, a de nível superior e a formação continuada de curta duração ou treinamento. Estes 

referenciais estão reunidos no gráfico 19. 

 

Gráfico 19 ― Nível de formação esperado para o trabalho nas indústrias de Rondônia (em %) 

  
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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concepção de que a formação mais elevada é sempre a mais adequada, exceto o Mestrado e 

Doutorado.  

 É notório que a especialização da mão de obra é fundamental em qualquer negócio, pois 

profissionais melhor preparados são capazes de garantir maior qualidade dos produtos, maior 

rendimento, menos desperdícios e ainda inovação dentro das empresas. Até mesmo o 

treinamento de curta duração, bastante requerido e oferecido por instituições como o Sebrae e 

o IFRO, aparece negligenciado, pois 54,55% o consideram desnecessário também. Neste caso, 

o ranking médio sobre a afirmação da suficiência deste tipo de formação para os trabalhadores 

foi de 2,82 pontos e ratifica a concepção da maioria de que os níveis superiores não são 

necessários para o desenvolvimento dos negócios das indústrias do Estado. Este mesmo 

treinamento, classificado como formação inicial e continuada (FIC), ao lado da formação 

técnica (RM 3,27), é considerado suficiente por 27,27% dos entrevistados, enquanto o Ensino 

Fundamental é posto como insuficiente por mais de 50% do contingente (RM 2,82). Portanto, 

os industriais do extrato esperam uma formação que não seja elementar, mas não exigem 

aprofundamento de estudos para contratação por suas empresas. 

  A assistência técnica é uma atividade muito importante para o desenvolvimento dos 

negócios, tanto que existe uma rede nacional de serviços compreendida como Sistema S, além 

de uma série de instituições formadoras e de apoio que também prestam ou podem prestar 

serviços aos produtores ou comunidades. O gráfico 20 reúne quatro ações de extensão bastante 

comuns, abrangidas nesta pesquisa.  

 

Gráfico 20 ― Tipo de assistência técnica normalmente requerida pelas empresas em Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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  As ações formadoras de curta duração, ou formações iniciais e continuadas, que haviam 

sido negligenciadas na indicação de 54,55% dos entrevistados, agora são consideradas 

desnecessárias por apenas 9,09%, atingindo um ranking médio de 3,27 pontos em uma escala 

de 1 a 5, entre a desimportância e a extrema importância da capacitação. Isso significa que os 

industriais têm uma exigência menor de especialização no momento da contratação do que 

durante o desenvolvimento dos negócios, ao considerarem a necessidade, a posterior, da 

capacitação, como se vê em 50% das respostas quanto ao conceito de muita ou extrema 

necessidade, no gráfico 20. A assistência em gestão é também bastante requerida, pois foi 

apontada por quase 55% dos entrevistados (RM 2,95, na mesma escala). São igualmente 

bastante exigidas a assistência para aplicação de novas tecnologias ou inovação e a assistência 

no controle de processos, como nas atividades de chão de fábrica, com bem mais de 50% de 

indicações de grande ou extrema necessidade (RM 3,38). Para aproximadamente um quinto do 

público-alvo, porém, a assistência em gestão e em controle de processos é considerada 

desnecessária em absoluto. Para além dos indicadores dados, houve quem apontou a 

necessidade de assistência para orientar a exportação de produtos e para a melhor destinação de 

resíduos. 

  A falta de aplicação de novas tecnologias e fatores de inovação impede, por exemplo, o 

aproveitamento de resíduos, apontado também pela FIERO (2003) como um problema anterior 

e que permanece como referência de necessidade, na expectativa de uma solução, no campo da 

indústria. A FIERO (2003) destaca ainda a falta de tecnologias para o melhor beneficiamento 

da matéria-prima, que poderia agregar valor aos produtos e evitar desperdícios. Entretanto, o 

estudo desta tese revela a afirmação de 54,55% de entrevistados de que sua empresa 

desenvolveu inovação de produtos ou processo de produção nos últimos sete anos. Uma 

pesquisa mais específica, por setor, é importante para o detalhamento e atualização das 

condições de produção no Estado, no sentido de se buscarem soluções tecnológicas e/ou 

administrativas para as empresas, inclusive pela parceria público-privada.  

  O Instituto Federal de Rondônia, conforme determina o artigo 7º da Lei 11.892 

(BRASIL, 2008a), tem como objetivos desenvolver a pesquisa aplicada e atividades de 

extensão. Eles implicam em uma relação de aproximação e interação com o setor produtivo, 

como deve ocorrer com todos os demais Institutos, cuja finalidade é a formação profissional e 

a construção e difusão do conhecimento. A pesquisa e a extensão visam ao desenvolvimento 

econômico, preservação ambiental, produção cultural, empreendedorismo, desenvolvimento 

científico e tecnológico e produção, desenvolvimento e transferência de tecnologias sociais, 

conforme o artigo 6º da mesma Lei 11.892 (BRASIL, 2008a).  
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  Entretanto, tem ocorrido um distanciamento entre o IFRO e o setor produtivo, cujas 

razões são apontadas pelos entrevistados conforme figuração no gráfico 21. O desconhecimento 

da instituição aparece em 63,64% das respostas dos entrevistados; acrescente-se a este índice 

que 18,18% não souberam informar, por caracterizar também desconhecimento (muito 

provavelmente) dos serviços que o IFRO pode oferecer; apenas 4,55% assumiram que a 

aproximação não se deu devido ao desinteresse próprio. 

 
Gráfico 21 ― Motivos da não interação do IFRO com o setor produtivo industrial, na perspectiva da 

pesquisa e ações de extensão em Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

   

  Existe, entretanto, uma expectativa de aproximação das empresas para com o IFRO, a 

fim de realizar principalmente as atividades expressas no gráfico 22.  

 
Gráfico 22 ― Expectativas de parceria entre as empresas de Rondônia e o IFRO (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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que apontaram, constam: pesquisa sobre impactos ambientais; projeto de aproveitamento de 

serragens e outros resíduos; ações semelhantes às do Sistema S; ações de capacitação 

integradas, realizadas pelo IFRO dentro das indústrias ou por meio de projetos específicos, para 

atendimento a demandas. 

 A maioria das empresas abordadas (63,64%) não tomou empréstimos nos últimos cinco 

anos, e os que os tomaram, investiram em infraestrutura, máquinas e equipamentos. Seus 

principais desafios estão apontados no gráfico 23, que traz referências de infraestrutura, 

capacitação, mercado e investimento tecnológico. 

 
Gráfico 23 ― Principais desafios das empresas industriais de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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referência específica, apenas uma vez, de modo que se depreende satisfação dos empresários 

com os resultados de suas vendas ― tendo em vista que já deram afirmativa coerente com isso 

em questões anteriores, que tratavam de suas oportunidades de negócio. A afirmação era de que 

não havia dificuldades de comercialização e que o produto era bem aceito. 

  O gráfico 24 abrange os principais desafios apontados pelos entrevistados para a 

melhoria do setor em que atuam. 

 
Gráfico 24 ― Desafios das indústrias de Rondônia para o desenvolvimento do setor em que atuam (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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controle de fluxos de matéria-prima e cuidados na coleta, no caso dos produtos da 

sociobiodiversidade; formalização de estágio com o IFRO. 

  A falta de pesquisa é um dos problemas do setor industrial, com implicação nas lacunas 

tecnológicas de produção, desenvolvimento, inovação e comércio. Outro problema é a limitada 

e ainda menosprezada especialização da mão de obra, desde a coleta e preparação de matéria-

prima até o tratamento final dos produtos. Assim, formação, pesquisa e atividades de extensão 

se mostram como campos estratégicos para a melhoria do desenvolvimento industrial em 

Rondônia. São necessárias pesquisas específicas que envolvam estudos de demanda e estudos 

de caso, a fim de melhor regular as ações. 

 

7.2 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO NA AGROPECUÁRIA RONDONIENSE 

 

  O extrato de pesquisa envolveu 109 produtores rurais, dos quais 69 são de agricultura 

familiar (63,30%), 38 fazem parte da agricultura não familiar (34,86%) e 2 não informaram seu 

enquadramento (1,83%). Eles foram abordados por e-mail, em feiras regionais e locais, durante 

a realização de cursos, nas próprias propriedades, nas casas de lavoura e, muitas vezes, em lojas 

comerciais de que também são proprietários. Estão distribuídos em vários municípios do 

Estado, conforme o quadro 14. Quatro destes municípios ― Porto Velho, Jaru, Nova Mamoré, 

Buritis ―, nesta ordem, são os maiores produtores de gado bovino do Estado, conforme dados 

da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) (RONDÔNIA, 2013). 

 

Quadro 15 ― Distribuição do extrato de pesquisa junto aos produtores rurais de Rondônia, por 

microrregião de planejamento do Estado 

Ordem Microrregião de origem (Mr) 
Quantidade de 

proprietários 

1  
Mr3 ― Ariquemes (Ariquemes, Machadinho do Oeste, Rio Crespo, Alto 

Paraíso, Cacaulândia, Monte Negro, Vale do Anari) 
44 

2  
Mr1 ― Porto Velho (Porto Velho, Nova Mamoré, Buritis, Campo Novo de 

Rondônia, Candeias do Jamari, Cujubim, Itapuã do Oeste) 
29 

3  

Mr4 ― Ji-Paraná (Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, 

Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, 

Theobroma, Urupá, Vale do Paraíso) 

25 

4  Demais microrregiões (Cacoal e Vilhena) 3 

5  Sem informação de origem 8 

Total 109 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

  

 O extrato das três microrregiões que, juntas, formam o maior volume de municípios e 

de produção do Estado, é bastante representativo para a abordagem das condições de produção. 

A Microrregião 1 (Mr1) concentra as atividades polarizadas na capital e as Microrregiões 3 
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(Ariquemes) e 4 (Ji-Paraná) são bastante representativas quanto aos fluxos distribuídos no eixo 

da BR-364, onde se encontra o maior volume de áreas autorizadas para a produção 

agropecuária, conforme o zoneamento socioeconômico-ecológico do Estado. 

 Foi aplicado um questionário com 19 questões e 75 referências para respostas, na forma 

de interrogações (questões abertas) ou afirmativas (questões fechadas ou semifechadas), 

conforme o apêndice 2. As abordagens compuseram, na maior parte, blocos integradores que 

dizem respeito às oportunidades, dificuldades, necessidades, desafios e condições de produção 

em geral. Para cada afirmativa foram indicados cinco conceitos (como escalas virtuais) sobre a 

frequência dos acontecimentos, com referências quantitativas percentuais para cada uma, 

conforme se observará nos gráficos de sistematização dos resultados. Algumas questões, como 

sobre relações de cooperação, foram propositalmente repetidas em diferentes configurações, 

para controle de resultados. A primeira abordagem sobre as condições de produção diz respeito 

às oportunidades de negócio, cujos resultados estão expressos no gráfico 25, que reúne fatores 

relativos a mão de obra, produção e comercialização. 

 

Gráfico 25 ― Condições de produção favoráveis ao desenvolvimento do agronegócio em Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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de 4,0). A comercialização ocorre dentro do prazo certo regularmente para mais de 70% do 

extrato (RM 3,95), mas este dado se deve muito certamente ao fato de que o principal produto 
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é o leite e ele não pode ser armazenado por muito tempo, da mesma forma que o bovino de 

corte, outro produto de principal referência, não permanece em estoque porque passaria a gerar 

prejuízos. Ou seja, são produtos que regulam a temporalidade da comercialização. Segundo os 

produtores, as relações de comércio com os receptores, como laticínios e frigoríficos, dentre 

outros, também são positivas (RM 3,97). Para investimento, cerca de 37% estão satisfeitos com 

a liberação de linhas de crédito pelos bancos, e aproximadamente 33%, não (RM 3,15). Alguns 

apontam excesso de burocracia para a consecução dos empréstimos, destacando que se trata 

não somente da existência ou inexistência de recursos. 

 As ações de cooperação, que também caracterizam oportunidades de desenvolvimento 

dos negócios, seja na agropecuária ou na indústria, foram agrupadas e compõem os resultados 

expressos no gráfico 26. 

 

Gráfico 26 ― Ações de cooperação entre os proprietários agropecuários de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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preparação de pessoal, o ranking médio geral apontado é de 1,79 e ratifica baixa aderência em 

ações conjuntas dos produtores entre si. 

 Outro fator que implica em oportunidade de desenvolvimento dos negócios é a 

assistência técnica de órgãos competentes, como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Emater), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto de 

Defesa Agrossilvopastoril de Rondônia (Idaron) e outros, conforme se observa no gráfico 27.  

 

Gráfico 27 ― Assistência técnica aos proprietários rurais de Rondônia, por órgãos públicos competentes 

(em %) 

  
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  Segundo mais de 37% dos entrevistados, não existe assistência de extensão rural em 

suas propriedades ou ela é muito precária; outros 22,94% consideram que ela é apenas parcial, 

atende entre metade e dois terços das necessidades; apenas 23,85% estão plenamente satisfeitos; 
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nas propriedades. O ranking médio atingiu 2,88 pontos dentro da escala progressiva de 1 a 5, 

caracterizando baixa frequência deste tipo de extensão para quase a metade dos produtores 

rurais entrevistados. 

  Houve quem informou que usa assistência técnica particular, especialmente de 

vendedores de casas de lavoura, enquanto outro reclamou que a assistência ocorre apenas em 

períodos críticos, como na época de vacinação de rebanhos. Três das principais necessidades 

de assistência técnica, e que são mais emergentes no campo, foram agrupadas para análise de 

indicadores no gráfico 28. 
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Gráfico 28 ― Tipos de assistência técnica comuns requeridos na propriedade rural de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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IBGE (BRASIL, 2014f). A Embrapa (BRASIL, 2015c) aponta uma produtividade entre 3 e 4 

litros de leite por vaca ao dia em Rondônia, além do problema relativo aos baixos preços pagos 
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Alvarenga (2007, p. 51) atestam que “[...] a capacitação do produtor é necessária para sua 

profissionalização”. E profissionalizar-se significa adotar medidas racionais, formais e 

especializadas no desenvolvimento dos negócios. 

  As experimentações de campo e orientações de manejo consistem de média a grande e 

extrema necessidade para em torno de metade dos entrevistados, enquanto cerca de 20% 

consideram que precisam pouco de intervenções do tipo. Estas respostas indicam que falta 

também a percepção ou conscientização dos limites vivenciados na propriedade e que podem 

ser superados com ações resultantes de parcerias ou serviços institucionais, a fim de intensificar 

pesquisas associadas a ações de extensão. O ranking médio geral das três questões agrupadas 

atingiu 2,64 pontos no contexto dos treinamentos e assistência técnica, caracterizando baixa 

importância das ações para quase a metade dos entrevistados. 
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  As dificuldades enfrentadas pelos produtores quanto aos fatores de limitação foram 

organizadas segundo os princípios da recursividade e da execução dos negócios. O gráfico 29 

reúne problemáticas relativas à produtividade em geral, deficiências de solos, má qualidade dos 

rebanhos e cultivares, e deficiências de armazenamento.  

 

Gráfico 29 ― Principais dificuldades do produtor rural rondoniense relativas aos recursos disponíveis (em 

%) 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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metade dos produtores, em relação às condições de produção impostas pelos solos, matrizes e 

armazenamento de produtos.  

 O segundo agrupamento de dificuldades comuns reúne as problemáticas de 

comercialização, falta de cooperação entre produtores e desconhecimento de tecnologias ou 

fatores de inovação na propriedade, cujos indicadores de ocorrência estão sistematizados no 

gráfico 30.   

 

Gráfico 30 ― Principais dificuldades do produtor rural rondoniense relativas à gestão do negócio (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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progressiva de 1 a 5. Afirmam também que a falta de cooperação e de parceria com os demais 
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embora já se tenha observado que as ações coletivas ocorrem muito precariamente, em resposta 

anterior. Portanto, é preciso que revejam a noção de parceria, que não se limita às relações de 

boa vizinhança. Outra afirmação questionável é a de que não existe ou é pouco expressivo o 

desconhecimento de tecnologias e fatores de inovação, conforme o apontamento de quase 80% 

do público-alvo (RM 2,33), sabendo-se que em Rondônia, com exceção da mandioca, soja e 

leite, a produtividade média do Estado é sempre inferior à da média do País. A abordagem foi 

discutida na seção 6. 
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  Existe a expectativa de que as propriedades contem com um profissional especializado 

no agronegócio ou com formação em agropecuária para a gestão e orientação dos processos 

produtivos locais. Todavia, conforme se observa no gráfico 31, mais de 70% dos produtores 

não possuem nenhum profissional para a orientação dos processos de produção e gestão dos 

negócios; apenas 18,80% apontaram a existência de técnico em agropecuária, mas ainda assim 

não existe a certeza de que se trata de profissional contratado ou que seja parte da família do 

produtor, porque pode ter sido subentendida a presença de técnicos de instituições públicas, 

como a Emater e a Embrapa, ou do comércio (casas de lavoura). Os outros profissionais 

indicados compreendem pouco mais de 10% das indicações. 

 

Gráfico 31 ― Propriedades rurais com tabalhadores próprios no atendimento permanente, conforme a 

especialidade (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  O gráfico 32 espelha os níveis de formação dos trabalhadores das propriedades do 

extrato, conforme os apontamentos feitos. Quase 48% não possuem formação escolar ou 

estudaram apenas até o Ensino Fundamental. Somando-se 12,53% que ainda não terminaram o 

Ensino Médio, tem-se cerca de 60% dos entrevistados sem concluir a Educação Básica ainda. 

Com Ensino Superior são menos de 10% e, com Ensino Médio, pouco mais de 18,47%. O baixo 

nível de formação e a ausência de um profissional especializado para orientação do agronegócio 

dificultam a superação do problema das lacunas tecnológicas e da consequente baixa 

produtividade na lavoura e pecuária. 
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Gráfico 32 ― Nível de formação dos trabalhadores rurais de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

  

 Como a venda da produção é um dos eventos mais críticos também no agronegócio, os 

aspectos relativos ao atendimento a demandas e temporalidade na comercialização foram 

agrupados para tratar das expectativas de lucro. O gráfico 33 demonstra que, segundo quase 

57% dos entrevistados, a procura é maior que a oferta, e que para mais de 73% a produção é 

vendida no tempo certo, ratificando respostas dadas antes, conforme o gráfico 25.  

 

Gráfico 33 ― Condições de venda da produção agropecuária em Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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tempo certo indica que não têm ocorrido excedentes de produção na maioria dos casos. Isso 

pode ser sinal de eficiência de comercialização ou de baixa produção e produtividade. 

  Embora a venda precoce gere bastantes prejuízos ao produtor ― na medida em que o 

sistema de comercialização inclui margens virtuais de perda em cotações futuras do mesmo 

produto e um ganho excepcional do comprador pela demanda que se excede na antecipação ―, 

quase 25% dos entrevistados admitem que a prática existe em suas propriedades, mas em menor 

frequência na maioria das vezes. Os prejuízos são decorrentes principalmente do fato de o 

produtor não poder escolher a fonte de captação pelo melhor preço segundo as condições reais 

do mercado, mas sim de acordo com uma conveniência que reduz o seu poder de negociação. 

Quem se dispõe a comprar uma produção ainda virtual se garante contra prejuízos por meio de 

um barateamento das unidades compradas. Neste caso, as linhas de crédito, com taxas de juro 

justas, são a grande oportunidade para o produtor evitar um endividamento que pagará com 

uma produção subvalorizada. 

  A produção é vendida sempre ou quase sempre no município de origem, segundo cerca 

de 57% dos produtores envolvidos, enquanto 77,06% afirmam que não há venda para outros 

estados. Isso significa, portanto, que aproximadamente 23% da produção não fica em Rondônia, 

conforme se observa no gráfico 34. O ranking médio sobre a venda no município é de 

aproximadamente 3,5 na escala de 1 a 5, e de 1,3 sobre a venda em outros estados. Esta 

assimetria reforça a análise de que as vendas são concentradas no local em que a produção é 

gerada, na maioria das vezes.  

 

Gráfico 34 ― Geografia de distribuição da venda dos produtos agropecuários de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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  Esses dados são importantes para uma análise da capacidade de produção e de demandas 

internas e externas. Se a venda externa é baixa, significa ou baixa produtividade, ou pouca 

procura por excedentes, ou demanda interna bastante alta para determinado tipo de produto. 

Esta é uma questão que também requer um estudo específico. 

 As estratégias de venda reforçam o não cooperativismo e a não cooperação ou 

integração no desenvolvimento do agronegócio. O gráfico 35 reúne esta referência e os tipos 

de agentes de recepção dos produtos.  

 

Gráfico 35 ― Estratégias de venda e agentes de recepção dos produtos agropecuários em Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

 A venda colaborativa com outros proprietários não ocorre para 67,89% dos envolvidos 
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a 5. O cooperativismo é ainda menos provável, porque 78,90% revelam que não vendem seus 

produtos nesta condição (RM 1,25). Ele é matéria regulamentada há muito tempo com a Lei 

5.764 (BRASIL, 1971). De acordo com o Rural News (2016), 
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  A venda mais comum é aquela feita para atacadistas e varejistas, pois apenas 35,78% 

revelam que não usam esta estratégia (RM 2,78). Mais de 43% vendem para intermediários 

(RM 1,83), com maior ou menor frequência, e 16,51% vendem sempre para o consumidor final 

(RM 2,15). Considerando-se, como se verá adiante, que os principais produtos são carne e leite 

bovinos, é coerente que a maioria responda estar vendendo muito mais para atacadistas e 

varejistas. 

 Os produtos, em 83,49% dos casos, não possuem marca própria ou de cooperativa ou 

associação, por razões que poderiam ser assim elencadas: falta de agregação de valor segundo 

exigências de mercado; alto índice de informalização nas ações; natureza dos principais 

produtos, vendidos geralmente na forma de commodities; desconhecimento da importância da 

marca ou da forma de estabelecê-la, dentre outras possibilidades. 

  Até o momento, segundo informação dos entrevistados, 90% não contaram ainda com 

ação do IFRO, e 3,67% afirmaram que sim. Quando indagados sobre a razão da falta de ações 

do IFRO em suas propriedades, responderam conforme a sistematização de indicadores no 

gráfico 36.  

 

Gráfico 36 ― Motivos da falta de ações do IFRO nas propriedades rurais, segundo os agropecuaristas de 

Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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não procura do produtor (8,26%) figuraram de forma bem expressiva também. Os 12,84% que 

não responderam indicam uma condição crítica: a carência de marketing institucional ou de 

ações de mobilização do IFRO no setor agropecuário. A não resposta pode ser também um 

outro sinal de desconhecimento da Instituição e seus serviços. 

 Um total de 79,82% afirmou que não possui nenhum tipo de parceria na propriedade, 

enquanto 11,93% sinalizaram que sim. Os produtores gostariam de desenvolver atividades com 

o IFRO, conforme os apontamentos expressos no gráfico 37.  

 

Gráfico 37 ― Parcerias esperadas pelos produtores rurais de Rondônia com o IFRO (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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proprietários, foram utilizados para investimentos principalmente na formação de rebanhos 

(22,02%) e em infraestrutura, máquinas e equipamentos (19,27%). As origens dos recursos são 

principalmente o Banco do Brasil (9,17%) e o Basa (8,26%), mas 75,23% não responderam a 

respeito. O Sicoob aparece como terceira fonte, com 2,75% dos apontamentos. 

  Dentre os desafios a serem enfrentados pelos proprietários, foram relacionados o 

aumento da produção e da produtividade, o investimento em tecnologias, a melhoria dos 

rebanhos ou cultivares e a agregação de valor aos produtos, cujos indicadores estão presentes 

no gráfico 38.  

 

Gráfico 38 ― Desafios aos produtores rurais de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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determinadas características do leite ou da carne, ou do ponto de engorda para favorecer à 

comercialização, dentre outras medidas. 

 A prevalência do tipo de negócio confirma o que já é notório: os principais negócios 

envolvem a produção de gado. O gráfico 39 apresenta os principais tipos de lavoura ou sua 

ausência nas propriedades dos entrevistados.  

 

Gráfico 39 ― Principais lavouras nas propriedades rurais de Rondônia (em %)  

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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das frutas, com 11,01% dos apontamentos, e da mandioca, com 5,50%. Entretanto, destacam-

se a falta de resposta e a não existência de lavouras em 75,23% dos casos. Massifica-se, 

portanto, a monocultura, que tanto prejudica o meio ambiente, os preços ao produtor e o 

atendimento às necessidades da sociedade em geral.  

  Ao mesmo tempo, observa-se a redução do volume de pessoas em atividade no campo, 

pois, no extrato da pesquisa, a maioria das propriedades conta com mão de obra de duas a quatro 

pessoas. 

  O cultivo de cacau, que já foi uma das fortes economias do Estado, aparece como 

existente em apenas 2,75% das propriedades do extrato. Há uma série de ponderações que 

podem ser feitas a respeito. No caso do cacau, em Rondônia, há alguns entraves para o negócio, 

que Almeida, Matos e Destro (2011) assim pontuam: desconhecimento da enfermidade 

vassoura-de-bruxa, de seu hospedeiro e das condições climáticas regionais; falta de tradição em 

ações associativas e cooperativas, no campo agrícola; necessidade de novo aprendizado do 

manejo do cacaueiro; falta de tradição no cultivo do cacaueiro e no uso de técnicas mais 
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avançadas; aparecimento de novas pragas e doenças e falta de tecnologias apropriadas para 

controle; insuficiência de mão de obra na região. Para estes autores, é preciso tornar o cultivo 

do cacaueiro mais competitivo, promover a organização social do produtor de cacau por meio 

do cooperativismo, desenvolver marketing para o produto da região, implantar sistemas de 

consórcio agroflorestais com aproveitamento de reservas legais em áreas de agricultura familiar 

(tendo o cacaueiro como um dos elementos da consorciação) e revisar a dimensão dos módulos 

rurais para a lavoura, considerando-se a redução do volume de pessoas no núcleo familiar rural, 

atualmente. 

  A integração lavoura‒pecuária é apresentada por Alvarenga (2007) como uma medida 

fundamental não somente para a geração de maiores lucros pela diversificação, mas também 

pela sustentabilidade e melhoria das condições ambientais e de solo para o desenvolvimento de 

plantas como as pastagens, hoje bastante massacradas pelo pisoteio do gado e a presença de 

pragas e doenças decorrentes de práticas predatórias. 

  A prevalência da produção de gado é muito grande no conjunto dos agronegócios da 

pecuária levantados durante a pesquisa, conforme mostram os indicadores do gráfico 40.  

 

Gráfico 40 ― Principais criações nas propriedades rurais de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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indicar mais de uma criação, a soma dos percentuais de todo o gráfico ultrapassa naturalmente 

100%.  

 O baixo percentual de frequência de respostas sobre a criação de suínos, aves e peixes, 

entretanto, não significa proporcionalmente volume de produção, visto que são opções que 

requerem menor dimensionamento de espaço para o agronegócio. De acordo com Melo (2014?, 

p. 25), “[...] ganha-se em 1 hectare de criação de peixe o mesmo que  em 100 hectares de soja”. 

Ao mesmo tempo, há que se destacar a emergência destas criações no Estado, razão pela qual 

requerem mais ações de extensão rural para o seu potencial aproveitamento.  

 A gestão do agronegócio é um ponto crítico que requer muita atenção. Por isso, foram 

agrupadas algumas questões que implicam na lucratividade, cujos indicadores estão no gráfico 

41.  

 
Gráfico 41 ― Medidas de controle e melhoria dos negócios nas propriedades rurais de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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As saídas seriam, por exemplo, a instalação de agroindústrias, ainda pouco expressivas no 

Estado, e a granelização do leite. Segundo a FIERO (2003, p. 209), “[...] o produtor recebe 

valores iguais ou menores do que 10% pela sua matéria-prima quando comparada com o mesmo 

produto já industrializado”. Ela também destaca como solução a organização dos produtores 

em associações ou cooperativas, para que sejam conscientizados e treinados sobre 

industrialização e comercialização. Há que se ter ainda como solução uma melhoria do 

extensionismo, a fim de garantir a preparação para o agronegócio e o empreendedorismo. 

 A venda da produção sempre para os mesmos receptores é bastante comum. Ocorre 

regularmente para 21,10% e bastante ou sempre para mais de 40% dos entrevistados (RM 2,95). 

Segundo alguns, é uma condição de confiança e segurança nos negócios, enquanto para outros 

é uma questão de comodidade ― ou pela tradição, ou por haver experiências malsucedidas com 

outros receptores. A certeza de que não está havendo erro na pesagem dos animais vendidos é 

uma das preocupações apresentadas. 

  Como o cooperativismo e o associativismo não são muito comuns para os produtores 

rurais que fazem parte do extrato de pesquisa, observa-se que não há também tomadas de 

decisão coletivas em boa proporção, porque menos de 13% informaram que elas ocorrem muito 

ou sempre (RM 1,73); o atendimento a estas decisões frequentemente ou quase sempre tem 

proporção ainda menor, de pouco mais de 9% (RM 1,66), conforme se observa no gráfico 42.  

 
Gráfico 42 ― Tomadas de decisão entre os produtores rurais de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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entre os produtores, por força de vizinhanças, interesses e limitações comuns, como no que diz 

respeito ao uso de fontes de água, queimadas e outras práticas. A pesquisa mostra que em 

48,62% dos casos as decisões coletivas nunca ocorrem.  

   O gráfico 43 agrupa as principais prioridades apontadas pelos produtores rurais de 

Rondônia para o desenvolvimento de seus negócios. 

 

Gráfico 43 ― Prioridades na pecuária bovina de carne e leite, segundo os produtores de Rondônia (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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desfavoráveis aos produtores e outros agentes do arranjo. A melhoria das políticas públicas 

também aparece como prioridade nos próprios apontamentos de 7,03% dos produtores, e esta é 

uma questão geral a ser tratada em todos os setores de produção, seja da indústria ou da 

agropecuária. A regularização fundiária, também reclamada por 1,56% dos entrevistados, pode 

ser uma das soluções em políticas públicas, assim como o incremento da oferta de assistência 

técnica ou extensão rural, por 4,69% do extrato.  

 Outras preocupações, como a melhoria do manejo (10,16% dos apontamentos), a 

melhoria das pastagens (7,03%), o aumento do investimento em tecnologias (1,56%), a 

melhoria da qualidade do produto (0,78%) e a industrialização (0,78), dentre outros, têm forte 

implicação nos sistemas de gestão do produtor, embora não se limitem a estes sistemas. A 

profissionalização do produtor é fundamental para a melhoria do desenvolvimento dos 

negócios, desde a implantação até a comercialização. A capacitação, entretanto, foi lembrada 

por apenas 9,38% dos entrevistados, que incluíram em paralelo a melhoria da infraestrutura da 

propriedade. Embora também poucos tenham se lembrado da opção pela industrialização ou 

pela melhoria da qualidade do produto, a agroindústria e a produção agroecológica, por 

exemplo, são alternativas que projetam resultados alvissareiros. 

  A não resposta, em 11,72% dos casos, também preocupa, pois pode indicar que existe 

um desconhecimento das condições de produção ou das possibilidades dos negócios no setor, 

como reflexo novamente do despreparo do produtor. Outras razões, como o desinteresse pela 

pesquisa ora feita, parecem menos pertinentes do que isso. Afinal, em todos os momentos em 

que a pesquisa foi aplicada diretamente pelo pesquisador, na forma de questionamentos orais, 

com explicação e contextos, questões do tipo não ficaram em branco. 

  Sobre os demais setores da pecuária, houve poucos apontamentos, justamente pela 

predominância enorme da produção de gado. Portanto, sequer tornou-se viável apresentar dados 

percentuais sobre as respostas dadas, porque a grande maioria não fez nenhum apontamento. 

No setor da suinocultura espera-se um aumento da oferta de matéria-prima, como a ração, no 

mercado local, para então haver um barateamento dos preços. A expectativa é de que haja 

também melhoria genética do rebanho e da capacitação dos produtores para o tipo de negócio. 

  No setor da piscicultura, o preço da ração é também um fator limitante, que reduz a 

sustentabilidade econômica dos negócios. Os produtores esperam melhorar a infraestrutura de 

produção. O uso de tanques de lona vinílica para cultivo de pirarucu é uma alternativa em 

potencial, conforme se observou na Feira de Negócios e Tecnologias Rurais Sustentáveis de 

Porto Velho (Portoagro), no período de 24 a 27 de setembro de 2015. Existe a expectativa de 

um grande crescimento da criação de peixes em Rondônia, o que abre outra lacuna de 
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desenvolvimento tecnológico a ser suprida com urgência. O Portal do Governo do Estado de 

Rondônia (RONDÔNIA, 2016) mostra, inclusive, o aproveitamento do couro de pirarucu para 

venda externa, ao preço de R$ 50,00 por unidade.  

  No setor da apicultura, foi lembrada a necessidade de investimentos em pesquisa e 

tecnologia. Afinal, a criação de abelhas é bem complexa e menos comum, de modo que o setor 

requer muito estudo, e os produtores, orientação. Carmoleze (2014?), tomando por referência a 

produção especialmente no Rio de Janeiro, recomenda as seguintes intervenções especializadas 

para a produção de mel: formar cadastro dos apicultores; incrementar a assistência técnica; 

executar a vigilância e a barreira sanitária; monitorar doenças das abelhas; fazer um plano de 

sanidade; melhorar as políticas públicas; promover capacitação técnica; fortalecer a cadeia 

comercial por meio do associativismo/cooperativismo; disponibilizar linhas de crédito; 

incentivar a diversidade na produção; requerer mais apoio dos governos.  

  Para a avicultura e outros setores da pecuária não houve nenhum apontamento, mas 

sabe-se que existem desafios e necessidades urgentes, a serem desvendados por meio de mais 

e novas pesquisas. Há questões comuns a todos os tipos de empreendimentos, como em relação 

a treinamentos, uso de tecnologias, melhor gestão dos negócios, políticas públicas favoráveis 

ou desfavoráveis, dentre outras. 

  Em relação à agricultura em geral, foram destacadas como problemáticas mais 

importantes aquelas arranjadas no gráfico 44.  

 

Gráfico 44 ― Prioridades na agricultura, segundo os produtores de Rondônia (em %)  

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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  O aumento da produção e da produtividade é a necessidade mais expressiva para 19,05% 

dos entrevistados. A resposta é um reflexo do que havia sido dito na seção 6 desta tese, onde 

são discutidas as lacunas tecnológicas que geram o enfraquecimento da produtividade do 

território geral do Estado, exceto no que diz respeito à soja e mandioca. Ou seja, o próprio 

produtor está atestando os dados dos censos agropecuários sistematizados no Anuário do IBGE 

(2014f).  

 A segunda prioridade apontada, com 19,05% de frequência, é a necessidade de 

atividades de extensão, notadamente o que diz respeito à assistência técnica. Esta afirmativa 

confirma o que já demonstrou o gráfico 27, onde se observa que cerca de 33% dos produtores 

do extrato, apenas, podem ser considerados satisfeitos com a ação extensionista que recebem. 

O controle de pragas e ervas daninhas é a terceira referência mais apontada (14,29% dos casos) 

e tem muito a ver com o tipo de tecnologias que se usa e as ações de extensão que se recebe. 

Infelizmente, o controle predatório por meio de fogo e agrotóxicos, especialmente no trato de 

pastagens, ainda é o mais usual e tem afetado desastrosamente o meio ambiente. A capacitação, 

vista como prioridade por apenas 4,76% dos produtores, deve na verdade significar urgência 

para a grande maioria, pois a partir dela muito pode ser resolvido em termos de 

desenvolvimento e gestão dos negócios. 

 A expectativa de melhoria de preços no campo da agricultura, apontada por 9,52% do 

público-alvo, atravessa praticamente as mesmas medidas já sugeridas em relação ao produto 

pecuário. Implica em políticas públicas, capacitação do produtor para o melhor 

empreendedorismo, investimento em tecnologias e em condições para agregação de valor aos 

produtos, além de, alternativamente, ações de cooperação e associativismo, dentre outras. 

Novamente sugere-se a produção agroecológica como outra alternativa de melhoria de 

mercado, por meio da diversificação de produtos ou substituição de sistemas de produção e 

conquista de novos públicos e mercados. 

  A melhoria dos cultivares, como prioridade setorial para outros 9,52% de produtores 

entrevistados, é de fato sempre eminente e urgente. Pesquisas aplicadas no setor são 

fundamentais, preferencialmente em articulação direta com o produtor, a fim de se descobrirem 

quais as melhores variedades para o clima, solo e topografia da propriedade ou região em que 

ela se encontra. A Ceplac, Embrapa e Emater têm realizado pesquisas importantes, mas ainda 

existem carências que podem ser supridas ou mitigadas por outras instituições, como o IFRO.  

   Um dos produtores sinalizou que existem tecnologias que não estão sendo comunicadas 

ou aplicadas apropriadamente. Essa mesma consideração foi feita em uma das mesas-redondas 

de discussão da I Feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade da Universidade Federal de 
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Rondônia, Câmpus Rolim de Moura, no período de 29 de junho a 1º de julho de 2015. 

Observou-se que às vezes as tecnologias são apresentadas, mas não assumidas ou implantadas 

pelo produtor. A propósito, um dos entrevistados na pesquisa de campo deste estudo sugeriu 

que os produtores sejam conscientizados da importância do investimento tecnológico, 

especialmente na melhoria dos rebanhos. 

  Houve produtor, durante a pesquisa, que acusou haver despreparo do pessoal das 

instituições que prestam assistência técnica ― com palestras, cursos e orientações ― por falta, 

segundo ele, de experiência na prática e sobre a realidade local; outro apontou a falta de um 

frigorífico para peixes no Estado, o que dificulta uma produção em maior escala. A não 

regularidade de entrega de produtos ao atacadista é outro problema levantado, razão pela qual 

o atacadista prefere geralmente comprar de atravessadores ou intermediários. Isso é reflexo de 

falta de planejamento do negócio e gera prejuízos na comercialização. Alguns produtores 

reclamam também do monopólio de frigoríficos e laticínios, na perspectiva de que é preciso 

que se instalem mais empresas do tipo em Rondônia. Entram em cena novamente as 

necessidades de revisão e incremento de políticas públicas, para a instalação das agroindústrias, 

e de incentivos à produção de larga escala, conforme as especificidades locais. 

  Rosa Neto e Almeida (2008) ratificam uma série de ações em face das problemáticas no 

campo da fruticultura, que podem ser aproveitadas nos demais setores também. Para o segmento 

da produção, sugerem estímulo ao cooperativismo/associativismo, orientações técnicas, 

treinamentos ou formação com inclusão dos filhos de produtores rurais, orientação de gestão, 

melhoria de cultivares e influência junto aos órgãos públicos e de crédito para atendimento às 

necessidades dos produtores, dentre outras ações bem mais específicas, mas relacionadas a 

estas; para o segmento de processamento, sugerem, além das ações já resumidas, a influência 

junto ao mercado — no sentido de motivar o consumo de produtos inspecionados e a 

participação dos industriais em eventos — e a melhoria da infraestrutura do setor, dentre outras; 

para o segmento da distribuição, propõem a formação de cadastro de fornecedores, a 

profissionalização do setor e a influência sobre o varejo, no sentido de garantir os cuidados de 

conservação; no que se refere ao ambiente organizacional/institucional, elencam: melhor 

interação entre os setores de pesquisa, extensão e fomento, criação de um fundo setorial para a 

produção de frutas, especialização de equipes para este tipo de produção, incentivo à integração 

de órgãos das três esferas para a melhoria da vigilância e extensionismo em geral, avanço em 

pesquisa e inovação, publicidade, pesquisa de mercado, orientação jurídica e readequação de 

ações em face de programas de fomento, dentre outras oportunidades ou orientações daí 
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deduzidas. Este é um campo, como se vê, muito extenso e complexo, onde as instituições de 

formação, pesquisa e extensão devem atuar de forma integradora, proativa e intensiva.  

 

7.3 EXTRATO DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

  A pesquisa sobre as condições de produção industrial e agropecuária do Estado 

envolveu também o levantamento de ações e programas de instituições públicas importantes, 

em vista do financiamento, regulação ou assistência e orientação técnica. Serão destacadas aqui 

as ações do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia e da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog) de Rondônia, incluindo as ações da Fundação de Amparo ao 

Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa de Rondônia (Fapero), 

como referências de larga escala no apoio ao desenvolvimento dos negócios no Estado. A 

escolha destas entidades se deve à sua condição de grandes provedoras e executoras de políticas 

públicas para o desenvolvimento. 

 

a) Extrato de ações do Banco do Brasil 

 

  De acordo com a Superintendência de Negócios de Varejo e Governo do Banco do 

Brasil (BRASIL, 2015i), em Rondônia, no ano de 2014 o Banco disponibilizou, no Estado, R$ 

1.202.423.504,40 para compra de máquinas, equipamentos, materiais de construção, veículos, 

imóveis, capital de giro, entre outros; como crédito rural, foram R$ 1.012.669.209,00, 

distribuídos conforme o quadro 16.  

 

Quadro 16 ― Distribuição de crédito rural do Banco do Brasil em Rondônia nas contratações por produto, 

em 2014 (em %) 

Ordem Segmento Volume de Contratos Valor (R$) 

1  Bovino de corte 6.990 452.275.746,00 

2  Bovino de leite 8.640 349.155.932,00 

3  Bovino misto 7.309 142.394.304,00 

4  Soja 169 28.228.098,00 

5  Café 1.596 14.605.156,00 

6  Piscicultura 224 11.375.716,00 

7  Arroz 48 5.762.281,00 

8  Milho 61 4.976.732,00 

9  Frutas e verduras 110 2.591.955,00 

10  Suinocultura 38 1.303.289,00 

Total 25.185 1.012.669.209,00 

Fonte: Elaboração própria (2017), a partir de dados da Superintendência Regional do Banco do Brasil em Rondônia 

(BRASIL, 2015i) 
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  Este quadro é uma comprovação da prevalência absoluta da criação de gado sobre outras 

criações e lavouras em Rondônia. Afinal, de todo o crédito rural, praticamente 93% foram 

destinados ao segmento. O segundo segmento de maior investimento pelos créditos rurais do 

Banco do Brasil é a soja, em volume de recursos financeiros, mas é também o café em volume 

de projetos. O setor de menor investimento foi a suinocultura, no conjunto apresentado. 

  Os recursos vieram de fundos como o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 

(Pronamp) e o Programa de Financiamento à Comercialização de Máquinas e Equipamentos 

Agropecuários (Finame). Estes programas, como os demais, são também referências para 

pesquisa, a fim de verificar sua efetividade e eficiência na aplicação agrícola, especialmente 

quanto à produtividade, que faz parte de um dos seus objetivos. O campo é vasto, complexo e 

inadiável. 

 

b) Extrato de ações da Sepog/RO 

 

  As ações da Sepog para o setor produtivo, selecionadas nesta discussão, foram aquelas 

previstas no PPA 2012‒2015, cuja principal análise se deu a partir dos resultados dispostos pela 

Secretaria (RONDÔNIA, 2015b) no relatório do segundo quadrimestre de 2015. As 

informações sobre a aplicação do orçamento, como referência para análise do efeito do PPA 

sobre ações pontuais de desenvolvimento regional, estão indicadas no quadro 17. Este extrato 

foi escolhido apenas para demonstração de tendências de investimento pelo Estado. As ações 

gerais de desenvolvimento foram omitidas, devido ao foco difuso e indireto. Os valores de 

orçamento apontados são referências de investimento para análise de efetividade por meio de 

outras pesquisas. Os restos a pagar não foram inseridos porque são produto de contingências 

administrativas e que, portanto, não se prestam à análise aqui feita. 

  No eixo “competitividade”, destacam-se: o desenvolvimento da cadeia produtiva de 

carnes, com aplicação de 46,31% dos recursos previstos (R$ 50.000,00) até o segundo 

quadrimestre de 2015 (ano final do PPA 2012‒2015), cuja meta era o aumento do número de 

animais abatidos; a gestão e monitoramento pecuário, com 42,69% (dos R$ 70.000,00) 

aplicados; o incentivo à produção de alimentos para agricultura familiar, com previsão de R$ 

3.660.000,00, mas apenas 33,48% investidos; e a aplicação na “cadeia produtiva” da 

piscicultura, cujos R$ 210.000,00 foram aproveitados em apenas 22,55%, diante da meta de 

implantação de um complexo industrial para o setor.  
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Quadro 17 ― Ações pontuais de desenvolvimento regional constantes do PPA 2012‒2015, com orçamento 

executado entre janeiro e agosto de 2015, em Rondônia 

Eixos 

no 

PPA 

Segmentos Ação 

Orçamento 

Previsto 

(R$) 

Orçamento 

Executado 

(R$) 

Alcance 

(%) 

2
 -

 C
o

m
p

et
it

iv
id

ad
e 

Desenvolvimento 

da cafeicultura e 

cacauicultura 

Modernização da cafeicultura 20.000,00 420,00 2,10 

C & T E (sic) 

Cooperação para o 

Desenvolvimento 

Fomento às ações de 

desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação 

3.805.000,00 61.810,30 1,62 

Sistema Unificado 

de Atenção à 

Sanidade 

Agropecuária  

Não informada 14.824.000,00 566.579,00 3,82 

Desenvolvimento 

do Turismo 
Promoção da oferta de turismo 3.026.966,00 ― 0 

Proleite 
Promoção da cadeia produtiva do 

agronegócio leite 
8.400.106,00 83.537,81 0,99 

Rondônia 

Competitiva 

Apoio ao desenvolvimento de 

polos industriais 
11.100,00 ― 0 

Promoção da cooperação 

empresarial e inovação 
72.100,00 ― 0 

Execução das ações de 

infraestrutura rural 
2.134.972,99 ― 0 

Cadeia Produtiva da 

Aquicultura e Pesca 

Promoção da cadeia produtiva da 

piscicultura 
210.000,00 47.345,00 22,55 

Fortalecimento da pesca artesanal 25.000,00 0 0 

Fortalecimento de 

Cadeias Produtivas 

Fortalecimento do fundo estadual 

de desenvolvimento da agricultura 

familiar 

80.000,00 2.667,34 3,33 

Promoção da cadeia produtiva da 

apicultura 
50.000,00 0 0 

Desenvolvimento da 

sustentabilidade nas comunidades 

tradicionais 

21.269.234,05 3.502.361,71 16,47 

Apoio às ações do Pronat e do 

Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável 

7.087.356,48 0 0 

Incentivo à produção de alimentos 3.660.000,00 1.225.523,86 33,48 

Recuperação de áreas degradadas 20.000,00 0 0 

Estudos da cadeia produtiva 

agropecuária 
10.000,00 0 0 

Prestação de assistência técnica e 

extensão rural 
860.000,00 0 0 

Revitalização e expansão da 

cacauicultura 
300.000,00 540,00 0,18 

Gestão e monitoramento pecuário  70.000,00 29.880,00 42,69 

Cadeia produtiva do café 1.300.000,00 1.780,00 0,14 

Cadeia produtiva de carnes 50.000,00 23.154,00 46,31 

3
- 

D
es

. 

in
cl

u
si

v
o

 

Melhoria da 

Qualidade da 

Educação Básica 

Assegurar a manutenção 

administrativa da unidade (sic) 
1.311.548,00 378.880,98 28,89 

Promoção do ensino 

agroecológico e ambiental 
229.000,00 67.066,63 29,29 
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Continuação do quadro 17 ― Ações pontuais de desenvolvimento regional constantes do PPA 2012‒2015, 

com orçamento executado entre janeiro e agosto de 2015, em Rondônia 

Eixo 

no 

PPA 

Segmento Ação 

Orçamento 

Previsto 

(R$) 

Orçamento 

Executado 

(R$) 

Alcance 

(%) 

4
- 

G
es

tã
o

 t
er

ri
to

ri
al

 e
m

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Proteção Ambiental 
Proteção, monitoramento e 

controle dos recursos naturais 
9.249.444,00 3.897.107,10 42,13 

Gestão de Recursos 

Naturais 

Promover atualização do 

Zoneamento Socioeconômico-

Ecológico ― ZSEE do 

Estado de Rondônia 

2.950.000,00 0 0 

Administração da exploração 

florestal 
350.000,00 0 0 

Promoção da gestão das unidades 

de conservação 
16.412.000,00 0 0 

Rondônia Legal e 

Produtiva 

Cadastro ambiental rural 9.119.100,00 113.199,00 1,24 

Implementação da política de 

recursos hídricos e resíduos 

sólidos 

5.948.000,00 67.188,89 1,13 

Fonte: Sepog (RONDÔNIA, 2015c) 

 

 Outra ação do eixo “competitividade”, com previsão de um grande montante de recursos 

(R$ 21.269.234,05) e baixo aproveitamento (16,47%), é a “sustentabilidade nas comunidades 

tradicionais”, em atendimento a 73 das 220 famílias envolvidas. No mesmo eixo, não foram 

investidos recursos, segundo o mesmo relatório, nas ações de turismo, apoio ao 

desenvolvimento de polos industriais, promoção da cooperação empresarial e inovação, 

execução das ações de infraestrutura rural, fortalecimento da pesca artesanal, desenvolvimento 

da cadeia produtiva da apicultura, apoio às ações do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais (Pronat) e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, recuperação de áreas degradadas, estudos da cadeia produtiva agropecuária e 

prestação de assistência técnica e extensão rural. Investiu-se muito pouco no fomento às “ações 

de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação” (1,62% dos recursos previstos para 

a linha), na promoção da cadeia produtiva do leite (0,99%), na revitalização e expansão da 

Cacauicultura (0,18%) e na cadeia produtiva do café (0,14%). Ou seja, o Estado investiu menos 

justamente em ações fundamentais para superar as lacunas tecnológicas e permitir um melhor 

aproveitamento dos recursos locais, durante o período. A cacauicultura, à deriva de doenças e 

em constante abandono, mas com um grande potencial econômico no Estado, acabou sendo 

bastante negligenciada no PPA 2012‒2015. Seria impossível superar essa defasagem no último 

quadrimestre de 2015. 

 O eixo 3, do Desenvolvimento Inclusivo, com o segmento Melhoria da Qualidade da 

Educação Básica, que é fundamental para a formação profissional, embora tenha apresentado 

melhores índices de aplicação do que aquelas ações do eixo 2, também ficou bem aquém da 
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previsão de recursos em sua aplicação. A “manutenção administrativa de unidades” previu R$ 

1.311.548,00, mas apenas 28,89% foram aplicados; no eixo promoção do ensino agroecológico 

e ambiental, a aplicação foi de 29,29% até o período. 

  O eixo 4, da Gestão Territorial e Ambiental, previu quase 50 milhões, mas se investiu 

significativamente apenas em ações de proteção ambiental (R$ 3.897.107,10, ou 42,13% da 

previsão) e nada em atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE), em 

administração da exploração florestal (com a previsão de 300 autorizações) e em promoção das 

unidades de conservação; investiu-se irrisoriamente em política de recursos hídricos e resíduos 

sólidos (1,13%). Embora os recursos financeiros para cadastramento ambiental apareçam pouco 

investidos (1,24%), o Relatório (RONDÔNIA, 2015b) indica que 100% dos cadastros foram 

feitos, em um total de 43.635 diante dos 10.000 como meta. Neste caso, houve economia de 

recursos. 

  Não se discutem aqui as diferenças de valor decorrentes das revisões do PPA 2012‒

2015 ou da forma de apresentação dos dados, porque o objetivo é sinalizar os campos de 

aplicação e, por consequência, os domínios, tendências e implicações das políticas públicas. 

Falta uma atenção bem maior ao desenvolvimento tecnológico e aos setores que precisam de 

maior alavancagem, como a cafeicultura, a cacauicultura, a apicultura e a piscicultura.  

  No ano de 2014, segundo outro relatório da Sepog (RONDÔNIA, 2014b), os baixos 

investimentos em cafeicultura se repetem, com 20,76% de R$ 230.000,00 previstos segundo a 

Lei Orçamentária Anual (LOA), inicial; na cacauicultura, não houve investimento; na 

apicultura, foram aplicados 11,20% de apenas R$ 15.000,00; na piscicultura, 97,46% de R$ 

391.825,00. Neste último caso, segundo o Relatório, trata-se de um programa de escavação de 

tanques que “[...] atendeu aproximadamente 50 produtores no Cone Sul resultando em 30 

hectares de lâmina d’água”. De todo modo, é um valor bastante inferior ao de outros setores da 

agropecuária e aquém da expectativa de crescimento na piscicultura. É importante desenvolver 

pesquisas sobre cada um destes programas, considerando os princípios de definição dos valores 

previstos ― com atenção às políticas públicas específicas ―, as formas de aplicação e os 

resultados alcançados em termos de promoção do desenvolvimento regional de fato. Um 

levantamento junto aos produtores ― antes, durante e depois da aplicação das metas dos PPAs 

― seria a forma mais viável de estudo de tal efetividade, para comparação com os dados 

divulgados oficialmente pelo Governo e contribuição para reformular os programas sempre que 

constatada necessidade. Aplica-se aí a noção de integração com o setor produtivo e indução do 

desenvolvimento. 
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c) Extrato de ações da Fapero 

 

  Como as ações de investimento em ciência, tecnologia e políticas públicas interessam 

sobremaneira neste estudo, serão abordadas também as ações da Fapero, enquanto entidade 

capitalizadora de recursos e arregimentadora de profissionais pesquisadores por meio de editais. 

A instituição foi formada recentemente, de modo que todas as ações e chamadas foram 

consideradas, conforme consta no quadro 18. 

 

Quadro 18 ― Chamadas e ações da Fapero em Rondônia, entre 2013 e 2015 

 Título Ano 
Propostas 

Submetidas 

Situação 

descrita  
Valor (R$) 

C
h

am
ad

as
 

Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) 2013 18 Em execução 800.000,00 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior 

(IC-JR) 
2014 18 Em execução 322.000,00 

Programa Primeiros Projetos (PPP) 2014 68 Em execução 722.000,00 

Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento (PD) 2014 12 Em execução 1.420.800,00 

Programa de Bolsas de Mestrado para Discentes 

(MS/Discente) 
2014 26 Em execução 3.420.000,00 

Programa de Bolsas de Doutorado para Discentes 

(DR/Discente) 
2014 13 Em execução 3.696.000,00 

Programa de Bolsas de Mestrado para Docentes 

(MS/Docente) 
2014 8 Em execução 2.275.000,00 

Programa de Bolsas de Doutorado para Docentes 

(DR/Docente) 
2014 36 Em execução 4.032.000,00 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica para 

Graduandos (IC) 
2014 66 Em execução 892.800,00 

Programa de Pesquisador Visitante Sênior (PVS) 2014 2 Em execução 994.920,32 

Programa de Educação Básica (PEB) 2014 Em subm. Em execução 2.436.800,00 

Programa de Desenvolvimento Científico 

Regional (DCR) 
2015 8 Em execução 681.798,00 

Programa Primeiros Projetos (PAP Universal)  141 Em execução 900.000,00 

(PAPG-SS)   Previsto/2015 320.000,00 

A
çõ

es
 

DR/AASCAM  ― Em execução 2.652.610,90 

SIGFapero  ― Em execução 48.000,00 

Laboratório de Qualidade do Leite (LQL) 

Seagri/Embrapa 
 ― Previsto/2015 700.000,00 

PPSUS 2015 ― Previsto/2015 1.000.000,00 

Semana Nacional de Ciência e Tecnol. (SNCT) 2015 ― Em execução 40.000,00 

Valor total investido e previsto 27.354.729,22 

Fonte: Fapero (RONDÔNIA, 2016c), com adaptações do pesquisador 

 

 A Fapero é integrada à Sepog e tem autonomia financeira para o desenvolvimento dos 

seus programas e ações. Em seus dois primeiros anos de atividade, captou R$ 27.354.729,22 

para seus programas e ações, conforme o Relatório de Atividades 2015 (RONDÔNIA, 2016c). 

Deste montante, R$ 16.058.600,00 (58,70%) foram destinados a programas que oferecem 

bolsas de iniciação científica para a formação em stricto sensu, incluindo pós-doutorado. A 

grande carência de mestres e doutores no Estado e a presença de incontáveis lacunas 
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tecnológicas devem motivar investimentos no campo da ciência, desenvolvimento tecnológico 

e inovação, que incluem formação profissional de alto nível. Resta saber, por meio de outros 

estudos, qual o índice de atendimento às necessidades por meio dos valores apresentados pela 

Fapero. De acordo com os dados da entidade, o valor executado pelos programas, nos casos 

apresentados, sempre foi menor que o contratado. A pequena quantidade de propostas 

submetidas é um dos fatores limitantes e de baixo aproveitamento dos recursos. 

 A assunção da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) e a realização da IV 

Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Rondônia, em 2012, em parceria com o IFRO e 

o Sebrae, é uma importante iniciativa para a institucionalização da pesquisa, integração de 

entidades e extensão das ações como práticas comuns de ciência e seus correlatos no universo 

da formação de nível médio e superior, além de conquistar outros campos do território regional. 

O envolvimento entre instituições, em processo de parceira, colaboração e usufruto de 

propostas, é fundamental. O gráfico 45 mostra a participação do IFRO e da UNIR, como 

entidades de formação profissional, nos editais lançados pela Fapero. 

 

Gráfico 45 ― Volume de propostas do IFRO e UNIR para os editais da Fapero entre 2014 e 2015 (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

  O IFRO submeteu o maior volume de propostas para os programas de Iniciação 

Científica Júnior (ICJ) (66,63%), com fomento da Fapero e CNPq, bem como para bolsas de 

mestrado (50,01%) e doutorado docente (60%), que contam com recursos da Fapero e Capes; 

e aproveitou uma pequena parte (8,33%) dos recursos para bolsas de pós-doutoramento (PD), 

também advindos da Fapero e Capes, todos de 2014. Poderia ter aproveitado também os 
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recursos dos programas Primeiros Projetos (PPP), com fomento da Fapero e CNPq; de 

Mestrado (MS) e Doutorado Discente (DR), com aporte da Capes; de Iniciação Científica para 

Graduandos (IC) e de Pesquisador Visitante Sênior (PVS), também com aporte da Capes. No 

ano de 2015, não houve aproveitamento, pelo IFRO, do Programa de Desenvolvimento 

Científico Regional (DCR), conforme o mesmo Relatório da Fapero (RONDÔNIA, 2016c).  

  O volume de participação da Unir é bem maior, só não envolveu o Programa de Pós-

Doutoramento. As duas instituições, juntas, somaram um volume de participação da ordem de 

25,16% em média, nos projetos da Fapero, e a do IFRO foi de 16,82%. A expectativa é de que 

estas participações aumentem, porque a grande maioria dos editais da Fapero contemplou 

justamente as maiores demandas das duas instituições para pesquisa, desde o nível de formação 

básica até o pós-doutoramento. 

 O maior volume de aproveitamento foi da área de Ciências Biológicas, com média de 

41,40% das submissões; em seguida, aparece a área de Ciências Agrárias, com média de 

18,14%; a área de Ciências Humanas, ainda sem cursos oferecidos no IFRO, compreendeu a 

média de 13,26% das propostas, visto que grande parte dos recursos eram voltados para 

subsidiar bolsas de estudo e pesquisa. 

 

7.4 PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

  Dois documentos de grande representação foram selecionados para a análise da 

prospecção de políticas públicas para o desenvolvimento de Rondônia: as ações eleitas para os 

APLs considerados prioritários para investimento pelo BASA e o novo PPA do Estado para o 

período de 2016 a 2019. 

 

7.4.1 Plano de ações do BASA 

 

 As políticas públicas são sempre importantes referenciais para os processos de 

desenvolvimento regional. Afinal, se existe um Programa Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), do Ministério da Integração Nacional (MI) (BRASIL, 2005a), já com 

proposta de reformulação para atendimento a situações de emergência e verdadeira luta contra 

as desigualdades regionais, originada da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 

(BRASIL, 2012b), é um forte sinal da urgência de projetos e planos que possam atender aos 

imperativos locais. 
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 O Fundo de Financiamento do Norte (FNO) é um dos instrumentos de execução de 

políticas públicas na Amazônia. Sua reorientação está prevista na PNDR (BRASIL, 2005a). O 

FNO é um tipo de fundo estabelecido pelo artigo 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), e regulamentado na Lei 7.827 (BRASIL, 1989). Segundo a Superintendência 

do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 

2016j), “[...] o FNO é a principal fonte de recursos financeiros estáveis para crédito de fomento, 

dirigido para atender às atividades produtivas de baixo impacto ambiental, cuja macrodiretriz é 

o desenvolvimento sustentável da Região Norte”. Os beneficiários dos recursos do Fundo, 

segundo a mesma Superintendência, são 

 

os produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas de direito privado e de capital 

nacional); as empresas, inclusive firmas individuais, de direito privado e de capital 

nacional e estrangeiro (no caso de empresa estrangeira devem ser obedecidas as 

seguintes condições: para ampliação e modernização, ou seja, após o início das 

operações, e somente para as atividades consideradas de alto interesse nacional); as 

associações e cooperativas, legalmente constituídas e em atividade há mais de 180 

dias, de direito privado e de capital efetivamente nacional, com, no mínimo, vinte 

associados. 

 

  Os financiamentos estão voltados prioritariamente a projetos sustentáveis, que incluem 

apoio a mini e pequenos produtores e a micro e pequenas empresas, envolvendo produção de 

alimentos básicos, superação de desigualdades regionais, uso de matéria-prima e mão de obra 

locais, com política de garantia, uso criterioso de recursos, assistência técnica e integração entre 

instituições governamentais ou não governamentais e produtores, conforme ainda a Sudam 

(BRASIL, 2016j). Os limites e condições de financiamento constam no site do Banco da 

Amazônia (BASA) (BRASIL, 2016k). 

  O Basa é a entidade administradora do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

(FNO), conforme previsão no artigo 16 da Lei 7.827 (BRASIL, 1989). A mesma Lei prevê, no 

artigo 6º, inciso I, que “[...] 3% (três por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre 

renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados” serão 

destinados para o FNO e os outros dois Fundos de desenvolvimento regional, o de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o de Financiamento do Nordeste (FNE). O parágrafo 

único do mesmo artigo, no inciso I, determina que 0,6% desta arrecadação será destinada ao 

FNO.  

 De acordo com a Sudam (BRASIL, 2016j), o FNO é um instrumento cujo planejamento 

tem como referência a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Plano 

Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) e as Diretrizes e Orientações Gerais do 
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Ministério da Integração Nacional, além da Política de Desenvolvimento Industrial da 

Amazônia Legal (PDIAL) e os segmentos produtivos que o Plano Amazônia Sustentável (PAS) 

(BRASIL, 2008b) considera relevantes.  

  A Portaria 202, do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2015j), é que 

estabeleceu as diretrizes para a formulação do FNO de 2016 pelo BASA, como subsídio para 

as determinações do Conselho Deliberativo (Condel) da Sudam. De acordo com o artigo 2º, 

inciso I, da mesma Portaria, deveriam ser seguidas “[...] as diretrizes estabelecidas no art. 3º da 

Lei n° 7.827, de setembro de 1989, alterado pela Lei Complementar n° 129, de 8 de janeiro de 

2009”, comuns também aos outros dois fundos, de Financiamento do Nordeste (FNE) e de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Tais diretrizes da Lei 7.827 (BRASIL, 1989) são assim 

determinadas no artigo 3º: 

 

I - concessão de financiamentos exclusivamente aos setores produtivos das 

regiões beneficiadas; 

II - ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões; 

III - tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e 

miniprodutores rurais e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-

primas e mão-de-obra locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da 

população, bem como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados 

produtores, suas associações e cooperativas; 

IV - preservação do meio ambiente; 

V - adoção de prazos e carência, limites de financiamento, juros e outros 

encargos diferenciados ou favorecidos, em função dos aspectos sociais, econômicos, 

tecnológicos e espaciais dos empreendimentos; 

VI - conjugação do crédito com a assistência técnica, no caso de setores 

tecnologicamente carentes; 

VII - orçamentação anual das aplicações dos recursos; 

VIII - uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com limitação 

das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econômico, de forma a atender 

a um universo maior de beneficiários e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e 

retorno às aplicações; 

IX - apoio à criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos, notadamente 

em áreas interioranas, que estimulem a redução das disparidades intra-regionais de 

renda; 

X - proibição de aplicação de recursos a fundo perdido. 

XI - programação anual das receitas e despesas com nível de detalhamento que 

dê transparência à gestão dos Fundos e favoreça a participação das lideranças 

regionais com assento no conselho deliberativo das superintendências regionais de 

desenvolvimento; (Incluído pela Lei Complementar nº 129, de 2009). 

XII - divulgação ampla das exigências de garantias e outros requisitos para a 

concessão de financiamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 129, de 2009). 

  

  A valorização das atividades produtivas dos pequenos ou miniprodutores é de grande 

relevância, tendo em vista principalmente que as diretrizes dispostas na Portaria 202 do 

Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2015j) atendem à PNDR (BRASIL, 2005a; 

2012b), cujo maior fim é a redução das desigualdades socioeconômicas; ademais, as diretrizes 

tratam dos princípios e ritos processuais de gestão do FNO, quanto a formas de liberação e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp129.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp129.htm#art19
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proibições de uso inadequado de recursos, incentivo ao desenvolvimento, preservação do meio 

ambiente e atendimento aos princípios das boas práticas da gestão de excelência e da probidade 

administrativa.  

  Para Rondônia, o enfoque são “[...] os municípios integrantes das microrregiões 

classificadas pela tipologia da PNDR como de baixa renda, estagnada ou dinâmica”, conforme 

se depreende do artigo 3º da Portaria 202 (BRASIL, 2015j), do MI. Nesta classificação, 

prevalecem as microrregiões estagnadas, que somam seis das oito existentes no Estado. 

Segundo estas tipologias, a única Microrregião de alta renda é a de Porto Velho; a de Guajará-

Mirim e a de Vilhena são consideradas dinâmicas pelo MI, ou seja, têm potencial expressivo 

de desenvolvimento, enquanto as demais (Alvorada d’Oeste, Ariquemes, Cacoal, Colorado do 

Oeste e Ji-Paraná) aparecem como estagnadas e, portanto, requerem maior prioridade de 

investimento. Estas regiões são espaços prioritários segundo a PNDR (BRASIL, 2005a; 2012b), 

assim como o são os negócios voltados ao uso sustentável dos recursos naturais e os 

empreendimentos não-governamentais de infraestrutura em abastecimento de água, segundo 

consta no artigo 5º da Portaria 202.  

 De acordo com o Programa Amazônia Sustentável (PAS), do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) (BRASIL, 2008b), “[...] o agronegócio ligado à produção de grãos e à 

pecuária bovina e que atualmente tem aumentado o seu peso relativo no desempenho 

econômico, em especial nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Pará e Maranhão”, 

é um dos fatores de desenvolvimento da Amazônia, ao lado de investimentos públicos e 

incentivos fiscais no complexo de Carajás, no Pará e Maranhão, e do desenvolvimento das 

zonas francas e processos de exportação no Amazonas e Amapá. Esta tendência de 

desenvolvimento é um dos norteadores para o FNO também. Embora o PAS seja um documento 

que requer atualização, em vista de ter sido elaborado há praticamente oito anos e da variação 

dos itens de representatividade no conjunto dos produtos da região, constitui-se em importante 

referencial para as políticas de investimento pelo Fundo. 

  O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), aprovado pelo Condel 

da Sudam em 10 de maio de 2012 (BRASIL, 2012f), foi criado tomando por referência o PAS 

(BRASIL, 2008b), a PNDR (BRASIL, 2005a; 2012b), o Plano Plurianual de Ações (PPA) da 

União e o dos Estados da Amazônia, o Fórum de Governadores da Amazônia Legal e as 

políticas dos Ministérios que operam na Amazônia, como o do Meio Ambiente e da Integração 

Nacional. Ele tem quatro desafios: 
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1) Aumentar a retenção das externalidades positivas geradas pelos investimentos na 

Amazônia, pelos programas Aperfeiçoamento da Gestão Pública Regional e 

Desenvolvimento Industrial da Amazônia; 

2) Intensificar as transações econômicas e comerciais em caráter intra-regional na 

Amazônia, por meio do programa Integração Econômica Intra-Regional; 

3) Promover a transformação produtiva com competividade e sustentabilidade 

ambiental na Amazônia, por meio de seis programas: Ciência, Tecnologia e 

Inovação; Energia; Agricultura e Pecuária; Pesca e Aquicultura; Recursos 

Florestais; Turismo; 

4) Promover a inclusão social e produtiva na Amazônia, envolvendo outros cinco 

programas: Econegócios e Serviços Ambientais; Educação; Saneamento; Saúde; 

Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 

  Existe ainda um décimo quinto programa ― Desenvolvimento Regional, Territorial e 

Economia Solidária ―, que relaciona os quatro desafios acima elencados. Todos os desafios se 

aplicam a todos os Estados da Amazônia; para Rondônia, transparece maior especificidade o 

terceiro, no que se refere à economia local, ao se considerarem programas fundamentais para o 

desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APLs). 

  O modelo de gestão do PRDA, segundo o mesmo documento (BRASIL, 2012f), é de 

gestão compartilhada ou em redes, em que os agentes públicos devem se integrar aos demais 

para a consolidação de propósitos de consorciação entre sociedade civil, Governos dos Estados 

e dos Municípios Amazônicos, Governo Federal e setores produtivos, conforme a figura 15. 

 

Figura 15 ― Modelo de Governança no PRDA 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2012f, p. 80) 
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 Esta inter-relação de esferas, setores e entidades estão nos níveis estratégico, gerencial 

e operacional, segundo o mesmo documento do PRDA (BRASIL, 2012f). Pode-se acrescentar 

também o nível de controle, a ser feito tanto por organismos específicos das entidades de 

execução quanto pela sociedade civil, organizações não governamentais, entidades de classe e 

outras. Além da gestão participativa, o modelo de gestão deve prever também a transparência. 

 O Plano de Aplicação de Recursos para 2016, do BASA (BRASIL, 2015k), assinalou 

as diretrizes já dispostas no artigo 3º da Lei 7.827 (BRASIL, 1989), assim como aquelas 

recomendadas pelo Condel da Sudam estabelecidas pelo Ato 27 (BRASIL, 2015l), que não 

escapam aos alinhamentos estabelecidos pela mesma Lei 7.827/1989, pela PNDR, pelo PRDA 

e pela PDIAL, dentre outras políticas, planos e programas do Governo Federal para a Região 

Norte. Como diretriz de superação da desigualdade, pode ser citada esta: “Apoiar projetos 

apresentados por agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais, micro e pequenas 

empresas, produtores rurais e empresas de pequeno-médio porte, suas associações e 

cooperativas, bem como, microempreendedores individuais”, que é bem semelhante à diretriz 

disposta no inciso III do artigo 3º da Lei 7.827 (BRASIL, 1989). As restrições seguem os 

princípios da mesma Lei e da Portaria 202 do MI (BRASIL, 2015j). 

 A Política de Desenvolvimento Industrial da Amazônia Legal (PDIAL), do Ministério 

da Integração Nacional (BRASIL, 2014g, p. 103), trabalha também com diretrizes voltadas para 

o desenvolvimento regional, cujo objetivo estratégico é “[...] estimular o desenvolvimento do 

setor empresarial, a diversificação da base produtiva, a verticalização da produção e agregação 

de valor, a geração de emprego e renda e a internalização da riqueza e da renda gerada na 

região”. Destaca que a região possui “entraves e gargalos” quanto ao desenvolvimento regional, 

que envolvem (p. 100) 

 

inadequada infraestrutura econômica, limitado encadeamento produtivo, baixa 

agregação de valor à produção regional, economia pouco diversificada, mercado 

interno atrofiado e pouco atrativo para investimentos privados, dependência excessiva 

da produção extrarregional, baixa capacidade empresarial, pouca pré-disposição para 

a cooperação e execução de ações em conjunto, ausência de canais especializados e 

eficientes de informações, elevado grau de informalidade, baixa capacitação da mão 

de obra, até a desarticulação produtiva, que confere baixo grau de competitividade aos 

produtos da Região.  

 

  A primeira das dez diretrizes essenciais da PDIAL (BRASIL, 2014g, p. 104) para 

superar problemáticas como estas estabelece que a Região Amazônica “[...] necessita, dado o 

seu caráter sistêmico e integrado, incluir ações destinadas ao desenvolvimento amplo do setor 

industrial em suas diversas modalidades: indústrias de base, indústrias intermediárias, 
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indústrias de bens de consumo e indústrias de ponta”. Neste contexto, elege cinco setores 

prioritários: Bioindústria, Indústria da Verticalização Mínero-Metalúrgica, Indústrias 

Intensivas em Trabalho, Indústria Naval e Indústria Alimentícia. Esta última, em Rondônia, é 

uma das mais urgentes, em vista da grande produção do setor primário.  

  Em e-mail de 21 de agosto de 2015, a Superintendência Regional do BASA em 

Rondônia (BRASIL, 2015m) encaminhou o desempenho do FNO por atividade no período de 

2014 a 2015, conforme a tabela 41, a seguir. 

 

Tabela 41 ― Desempenho do FNO por atividade no período de 2014 a 2015, em Rondônia 

Segmento 2014/2015 Em 2015 ― 1º Sem. 

Agropecuária 636.880.349,00 257.749.421,00 

Expofeira 637.474,00 637.474,00 

Floresta 10.773.411,00 7.484.554,00 

Grupo A 6.454.797,00 3.465.958,00 

Pesca e Aquicultura 13.322.750,00 0,00 

Pronaf Agroindustria 414.370,00 0,00 

Pronaf Amazonia Recuperação 7.170,00 0,00 

Pronaf B 2.329.165,00 836.058,00 

Pronaf Custeio 4.927.273,00 2.301.542,00 

Pronaf ECO 285.687,00 39.270,00 

Pronaf Floresta 3.160.896,00 1.944.620,00 

Pronaf A/C 159.879,00 106.824,00 

Pronaf Jovem 1.133.844,00 717.645,00 

Pronaf Mais Alimentos 139.330.548,00 74.263.264,00 

Pronaf Mulher 2.755.027,00 999.567,00 

SUBTOTAL RURAL 822.572.640,00 350.546.197,00 

Comercio 70.736.148,00 15.212.892,00 

comercio e serviços 167.439.859,00 40.845.521,00 

construção civil 5.078.478,00 3.502.379,00 

Cultura 1.298.760,00 1.168.821,00 

EI 1.267.382,00 704.784,00 

FNO Normal Amazônia Sustentável 107.799.562,00 0,00 

Imóveis 3.612.547,00 1.080.000,00 

Indústria 1.467.488,00 748.000,00 

Prestação de Serviços 34.185.984,00 17.437.651,00 

Transformação 61.203.801,00 52.644.860,00 

Turismo 15.258.911,00 5.541.940,00 

SUBTOTAL - NÃO RURAL 469.348.920,00 138.886.848,00 

TOTAL 1.291.921.560,00 489.433.045,00 

Fonte: Superintendência Regional do BASA em Rondônia (2015p) 

 

 Foram investidos R$ 1.291.921.560,00 no exercício 2014/2015, com maior desempenho 

no setor rural (63,67%); o maior montante foi para o segmento da agropecuária, com R$ 

636.880.349,00 (49,30%). A principal política é a do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

(BRASIL, 2016k), “[...] financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos 
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agricultores familiares e assentados da reforma agrária”, com baixas taxas de juro e sobre 

inadimplência entre os sistemas de crédito no Brasil.  O maior destaque do investimento pelo 

FNO no exercício 2014/2015, pelo Pronaf, é o Pronaf Mais Alimentos, com R$ 139.330.548,00. 

É assim definido pela Secretaria da Agricultura Familiar, do MDA (BRASIL, 2016l): 

 

uma linha de crédito do Pronaf que financia investimentos em infraestrutura produtiva 

da propriedade familiar. Contempla os seguintes produtos e atividades: açafrão, arroz, 

cana-de-açúcar, café, centeio, feijão, mandioca, milho, palmácea para produção de 

palmito, soja, sorgo, trigo, erva-mate, apicultura, aquicultura, avicultura, 

bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, fruticultura, 

olericultura, ovinocultura, pesca e suinocultura. 

 

 Excluindo-se o açafrão, centeio, trigo, erva-mate e caprinocultura, os segmentos de 

produção rural abrangidos pelo Pronaf Mais Alimentos fazem parte das principais referências 

de produção em Rondônia, mas observou-se, na pesquisa de campo, que a quase totalidade dos 

recursos tomados de empréstimo pelos produtores rurais do Estado foram utilizados para 

formação ou melhoria de rebanhos e infraestrutura voltada para a produção pecuária.   

 No setor de negócios não-rurais, os maiores investimentos se deram no segmento de 

comércio e serviços, com R$ 167.439.859,00, que correspondem a 35,67% dos recursos do 

segmento, ou 12,96% do valor total do exercício do FNO 2014/2015. Em seguida, destaca-se 

no setor não rural o investimento pelo Programa Amazônia Sustentável, que, segundo o BASA 

(BRASIL, 2016m),  

 

financia a implantação, ampliação, diversificação, modernização, reforma e 

relocalização de empreendimentos não rurais, localizados na Região Norte, com 

recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte ― FNO, cuja 

viabilização se dará por meio de financiamento a investimento fixo e misto (capital 

de giro associado a investimento fixo), ou capital de giro para os seguintes tipos de 

empreendimentos: a) agroindústria; b) indústria; c) infraestrutura não governamental; 

d) infraestrutura econômica de empresas públicas não dependentes de transferências 

financeiras do Poder Público, cujos empreendimentos a financiar sejam considerados 

prioritários para a economia, em decisão do Conselho Deliberativo da SUDAM; e) 

turismo; f) comércio; g) prestação de serviços; h) cultura; e i) produção de bens 

manufaturados e semimanufaturados destinados, exclusivamente à exportação. 

  

  Um estudo aprofundado e a análise da efetividade deste e de outros programas do FNO 

também se constituem em necessidades urgentes no Estado, com o mesmo fim de reconhecer 

as oportunidades, descrever as condições de desenvolvimento e apontar estratégias e 

mecanismos de intervenção positiva na sua forma de aplicação. Há de se considerar que pode 

haver uma grande quantidade de produtores que não conhecem estes programas, resultando em 

lacunas enormes de investimento tecnológico e de inovação para a otimização dos recursos.  
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  De acordo com o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros do BASA para Rondônia 

em 2016 (BRASIL, 2016n), havia em 2015 uma previsão de R$ 696,06 milhões, advindos do 

FNO (R$ 574,6 milhões) e da Carteira de Crédito Comercial (R$ 121,46 milhões), para 

investimento, dentre outros valores possíveis de outras fontes, como o Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e Fundo da Marinha Mercante (FMM). De acordo com 

o Plano, a economia do Estado é bastante diversificada, mas ocorre uma sobreposição muito 

grande da criação de gado, gerando monocultura de escala comercial.  

  As prioridades apresentadas no Plano do BASA (BRASIL, 2016n) são os projetos e 

oportunidades sustentáveis, bem como especialmente os APLs considerados prioritários no 

Estado. Os projetos indicados no Plano são os seguintes: 

a) Sociobiodiversidade, do Vale do Guaporé, Mamoré e Baixo Madeira: tem como 

oportunidade a potencialização e difusão da produção dentro das reservas florestais, 

no sentido de formar ainda um polo de industrialização de oleaginosas. 

b) Aquicultura e pesca, em todo o Estado: são indicadas como oportunidades, mas 

transparecem muito mais como desafios a estruturação da cadeia produtiva e a 

criação de infraestrutura para industrialização de ração. 

c) Pecuária de leite, em todo o Estado: os desafios são a melhoria genética dos 

rebanhos e a ampliação de mercado; o aumento da produtividade, que aparece como 

oportunidade, é também um desafio, devido às lacunas tecnológicas. 

d) Madeira e móveis, em Ariquemes e Porto Velho: são indicados como 

oportunidades o incentivo ao reaproveitamento de madeira e agregação de valor, a 

formação de polos moveleiros artesanais e a compra de produtos pelo governo, 

dentre outras. 

e) Cafeicultura, em Cacoal e na Zona da Mata (Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, 

Castanheiras, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Rolim de Moura e Santa Luzia): 

todos os desafios do segmento envolvem o incremento do uso de tecnologias, tanto 

para aumento da produtividade quanto para melhoria da qualidade. A construção de 

viveiros elevados e a instalação de polos de classificação e degustação são exemplos 

de inovação esperada. 

f) Lavoura cacaueira, em todo o Estado: os desafios são aumentar a área plantada e 

o convencimento do produtor a usar a tecnificação, com melhoria da infraestrutura 

e da assistência técnica. 
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g) Avicultura, em Porto Velho, Candeias do Jamari e Guajará-Mirim: os desafios são 

buscar eficiência na estrutura da cadeia, fazer o mapeamento dos produtores, 

conveniar com grandes abatedouros e estimular o crédito. 

h) Pecuária de corte, em todo o Estado: espera-se estimular a criação de matrizes 

como insumos de mercado e a melhoria da produtividade com o uso de novas 

tecnologias. 

i) Hortifrutigranjeiro, em todo o Estado: os desafios indicados são o 

cooperativismo/associativismo e a viabilização de linhas de crédito. 

j) Turismo, comércio e serviços, em Ouro Preto, Vale do Guaporé, BR 429, Guajará-

Mirim e Porto Velho: neste caso, consta no Plano do Basa que é preciso melhorar a 

governança, qualificar o setor e mapear os atrativos. 

k) Fruticultura, na Zona da Mata, Cacoal e Porto Velho: as problemáticas relativas a 

desafios e oportunidades envolvem crédito, estímulo à produção e organização do 

setor, para melhor industrialização e comercialização. 

l) Inhame, em São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e 

Costa Marques: é um setor que também aparece com necessidade de governança, 

apoio, organização e pesquisa. 

m) Cultivo de floresta, em todo o Estado: os desafios são de ordem cultural, para a 

implantação de sistemas florestais, agroflorestais e, respectivamente, industriais. A 

exploração do pinus é uma oportunidade e também um desafio. 

n) Comércio e serviços, em todo o Estado: os desafios são a elevação do nível de 

organização e a qualificação profissional. 

o) Saúde e educação, em todo o Estado: indica-se apenas a necessidade de ampliação 

e melhoria das respectivas redes. 

  As questões relativas a oportunidades e desafios, que muitas vezes se confundem no 

quadro ilustrativo do BASA (BRASIL, 2016q), em grande parte confirmam as necessidades 

apresentadas pelos produtores rurais e industriais na pesquisa de campo desta tese, como no 

que se refere à necessidade de melhoria de investimento tecnológico, capacitação profissional, 

aumento do volume de pesquisa, melhoria do associativismo/cooperativismo, melhoria da 

assistência técnica e extensão rural, criação ou ampliação de sistemas de governança e 

otimização das políticas públicas. A necessidade de industrializar ração para peixes, por 

exemplo, foi apontada por um dos entrevistados do extrato da pesquisa de campo.   

  Estas abordagens, que aparecem como projetos, são na verdade diretrizes de intervenção 

positiva do BASA e seus parceiros nos setores produtivos. A falta de especificidade para os 
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itens comércio, saúde e educação, inclusive, revela uma necessidade de maior envolvimento de 

entidades afins e maior aprofundamento de estudos sobre as necessidades a serem atendidas no 

Estado. 

  O BASA (BRASIL, 2016q) aponta também, como um reforço das projeções de 

investimento, os negócios sustentáveis potenciais, no campo da agricultura familiar, com 

destaque para: os hortifrutigranjeiros, criação de animais de pequeno e médio portes e 

agroindustrialização; as atividades agroflorestais, para exploração de frutíferas e essências 

florestais; o desenvolvimento de micro e pequenas empresas; e a melhoria da infraestrutura na 

produção de commodities, como milho e soja. É uma abordagem redundante, considerando as 

expectativas de investimento a partir dos projetos também “potenciais” previstos, que encerrou 

um ensaio de planejamento para a promoção do desenvolvimento regional ao longo de 2016.  

  O plano de ação da Superintendência Regional do BASA (BRASIL, 2016q), para 

investimento em APLs considerados prioritários em Rondônia, foi decidido em audiência 

pública no dia 31 de agosto de 2015, no prédio da FIERO, com participação de entidades como 

o IFRO, UNIR, Emater, Seagri, Embrapa e Sebrae, dentre outras. Em 1º de setembro, por e-

mail, foi enviada a sistematização do plano, com as contribuições dos participantes da 

audiência. O quadro 19 traz os APLs1 eleitos e a síntese dos focos de intervenção, a partir de 

uma nova sistematização, apresentada no dia 1º de março de 2016, no auditório do Teatro 

Palácio Guaporé, em Porto Velho. O Plano do BASA destaca a possibilidade de atendimento a 

outros “APLs” também, desde que atendam aos princípios do desenvolvimento sustentável. 

 Na pecuária leiteira, a genética é destacada novamente como um dos desafios para o 

desenvolvimento do setor e, por extensão, para o desenvolvimento regional (já que a maior 

parte da economia vem dele). Na pesquisa de campo com produtores rurais, grande parte 

destacou esta lacuna tecnológica como um dos grandes problemas que tem enfrentado. O Plano 

do BASA (BRASIL, 2016q) prevê transferência de embriões e aquisição de matrizes e touros, 

associadas à oferta de assistência técnica. Indica também o desafio de recuperação das 

pastagens, também lembradas na pesquisa de campo de estarem em decadência devido ao 

desgaste do solo e às pragas. Acrescenta-se a necessidade de melhoria da qualidade do leite, 

especialmente o que se refere ao armazenamento. A previsão, neste caso, é de investimento em 

instalações e equipamentos para a granelização da produção.  

 

 

                                                 
1 Os setores de desenvolvimento são indicados como APLs pelos envolvidos na audiência e não correspondem 

necessariamente a classificações realizadas neste estudo. 
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Quadro 19 ― Plano de investimentos do BASA nos APLs considerados prioritários em RO para 2016 

 APL Abrangência Focos de intervenção descritos 

1  
Pecuária 

leiteira 
Estado 

Genética, manejo, nutrição, sanidade e qualidade do 

leite, transporte, industrialização e comercialização 

2  Piscicultura Estado 
Alevinagem, engorda, processamento e 

comercialização 

3  
Sistemas 

agroflorestais 
Estado 

Produção (modelos provisórios múltiplos e 

múltiplos zonais, com essências e insumos floreais), 

transformação e comercialização 

4  
Sociobio-

diversidade 

Guajará-Mirim, Nova Mamoré, 

Porto Velho, São Francisco, 

Costa Marques, São Miguel, 

Seringueiras e Machadinho 

Produção de matéria-prima, coleta, logística, 

colheita, beneficiamento, mercado, comercialização 

5  Cafeicultura Todo o Estado 
Plantio, colheita, pós-colheita, transformação, 

comercialização, diagnóstico 

6  Fruticultura Todo o Estado Plantio, colheita, armazenagem, comercialização 

7  Confecção 

Alvorada do Oeste, Pimenta 

Bueno, Rolim de Moura e Porto 

Velho 

Produção, transformação e comercialização 

8  Turismo 

Guajará-Mirim, Nova Mamoré, 

Costa Marques, Pimenteiras, 

Cabixi, Alta Floresta, Ouro 

Preto, Porto Velho, Cacoal, 

Nova União 

Serviços de hospedagem, bares e restaurantes, 

transportes, lazer, comércio, turismo interno, 

informação 

9  
Madeira e 

Móveis 
Todo o Estado Produção, transformação, comercialização 

10  Apicultura  Todo o Estado 
Infraestrutura de projeto, manejo, processamento, 

comercialização 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do BASA (BRASIL, 2016q) 

  

  Segundo a Revista Rural (2016), “[...] resfriar o leite no período de duas horas após a 

ordenha permite que o produto mantenha as condições da ordenha, em que contaminações não 

se desenvolvem”. A mesma revista cita exemplos de parceria que poderiam ser adotados em 

Rondônia, como o caso da indústria Itambé, de Minas Gerais, que financiou os equipamentos 

de produtores para pagamento com “moeda leite” durante 36 meses, bem como bonificou em 

9% sobre o preço do leite a granel resfriado em até 7 graus. Para aqueles que não possuem 

recursos, a solução, conforme a mesma Revista e o Plano do BASA, é o cooperativismo. Essa 

tecnologia permite a sanidade do leite e ainda gera economia de transporte, já que o leite passa 

a ser coletado a cada 48 horas e não mais diariamente. Neste setor, são lembrados ainda os 

desafios da industrialização, adoção de novas tecnologias para confinamento e 

semiconfinamento e a descoberta de novos mercados. 

 O setor da piscicultura possui, em síntese, três grandes desafios, segundo o Plano do 

BASA (BRASIL, 2016q): melhoria da genética dos peixes, industrialização da ração na região 

e melhoria ou implantação de infraestruturas para o recebimento da produção. A construção de 

entrepostos mostra-se como urgência. Os produtores entrevistados na pesquisa de campo 

discutida nesta seção já haviam reclamado do alto preço das rações, de modo que a 
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industrialização local pode ser uma das soluções para o barateamento dos custos de produção. 

Os cruzamentos, que resultam nas variedades tambacu e tambatinga, por exemplo, também 

devem ser considerados como soluções viáveis e importantes. 

  Os sistemas agroflorestais, destaca o Plano do BASA (BRASIL, 2016q), necessitam de 

um diagnóstico. Afinal, trata-se de um setor com exploração predatória também e baixo 

aproveitamento de recursos, conforme prova a história do desbravamento do Estado. O Plano 

prevê o plantio de frutíferas e árvores para suprimento de madeira, em que o cacau aparece 

como item de consorciação em pelo menos quatro situações: com pupunha, açaí, café e teca. 

Mas devem-se destacar também os desafios do processamento, para melhor aproveitamento dos 

recursos (essências, sementes, produção de chocolate) e agregação de valor. Há um grande 

nicho de mercado, em vista da valorização mundial dos produtos naturais e agroecológicos, 

notadamente os originários da Amazônia. 

  Os desafios para o setor da sociobiodiversidade são muito semelhantes, embora o Plano 

do BASA os tenha colocado de uma forma mais genérica. Afinal, aqui também se requer melhor 

aproveitamento dos recursos, racionalização, capacitação do pessoal, industrialização e 

agregação de valor aos produtos. Látex, castanha e açaí são produtos lembrados, mas poderiam 

ser acrescentados o guaraná, o jambu e outros. Todavia, é o estudo do setor que trará maiores 

informações sobre as oportunidades de aproveitamento dos recursos naturais. O artesanato tem 

uma forte ligação com este APL. A profissionalização é novamente outra lacuna. Segundo um 

dos entrevistados da pesquisa, com entreposto de castanha, os produtos são entregues com baixa 

qualidade devido às más técnicas de coleta, de armazenamento e de apresentação. 

  Para a cafeicultura são apontados desafios de ordem comum sobre o manejo da lavoura, 

que requer, como nos demais setores, tecnificação, desde a formação de mudas até os cuidados 

pós-colheita. O maior destaque dos apontamentos é a necessidade de industrialização e 

agregação de valor, inclusive pela certificação. Isso requer o aumento da profissionalização do 

produtor e de toda a cadeia. Questões de logística de escoamento são lembradas, assim como a 

necessidade de aprofundamento de estudos no setor. 

  A fruticultura é outro setor para o qual se apontam desafios de manejo, subentendendo 

grandes lacunas tecnológicas. Por envolver produtos perecíveis, a melhoria da infraestrutura 

para armazenagem e industrialização é ou deveria ser o principal foco de investimentos, a fim 

de incrementar a produtividade, diversificar o portfólio e aproveitar melhor o mercado. 

  Para o segmento das confecções, destacam-se as necessidades de melhoria e expansão 

da infraestrutura, maquinários e equipamentos. O mais específico é o desafio de implantação 

de indústrias de adereços ou insumos, para fabricação de botões e acessórios. É um setor que 
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requer também uma marca, mas para isso é preciso evoluir em termos de design e maior alcance 

de mercado. 

  O turismo é apresentado no Plano do BASA (BRASIL, 2016q) como um segmento que 

precisa de melhoria em sua infraestrutura (de hotéis, bares, restaurantes, embarcações) e rede 

de serviços, como no que se refere a marketing. São previstos convênios, criação de web sites, 

encontros de negócios e outros. Falta também no setor um estudo aprofundado, que mapeie os 

locais turísticos e descreva as condições de aproveitamento destes locais. 

  O setor de madeira e móveis já é homologado como APL pelo Governo do Estado e fez 

parte de um dos Planos de Desenvolvimento Preliminar de Rondônia com recursos do Governo 

Federal (RONDÔNIA, 2007a), conforme já se discutiu anteriormente. Observa-se, pelos 

desafios apresentados pelo plano, que ainda falta infraestrutura, e a condição mais latente é o 

fato de o polo moveleiro financiado pelo Estado ter se concentrado apenas em Ariquemes. Sabe-

se que um mesmo APL pode se desenvolver em vários locais de uma mesma unidade federativa, 

e que as necessidades variam de um município para outro. Em geral, um dos grandes desafios 

para o setor, conforme consta no Plano do BASA (BRASIL, 2016q), é o plantio e uso dos 

produtos de reflorestamento, devido às restrições das áreas de proteção e à própria condição do 

meio ambiente no cenário mundial. 

  A apicultura, bastante expressiva no Cone Sul de Rondônia, é outro setor que requer 

muita tecnificação, além de infraestrutura mais arrojada. O melhoramento genético, a 

diversificação de matrizes, as boas práticas de produção, a formação de “pasto apícola” para 

diversificação do gosto do mel, a melhoria da apresentação do produto e o investimento em 

marketing são os pontos de enfoque do Plano em análise. 

  Outros setores, como suinocultura, avicultura, cultivo da soja, cultivo da mandioca, 

cultivo do cacau, dentre outros, sejam emergentes ou estagnados, não apareceram entre os 

considerados “APLs prioritários” na descrição, mas, segundo a flexibilidade percebida no Plano 

do BASA (BRASIL, 2016q), poderiam vir a ser financiados também. Resta saber se a não 

inclusão se deveu a uma análise seletiva ou se faltou participação de interessados para, na 

audiência designativa, induzir a inclusão de outros setores no rol de prioridades. 

  O Plano do BASA (BRASIL, 2016q) prevê 23 benefícios qualitativos em sua aplicação, 

dentre os quais podem ser destacados “o estímulo à internalização de renda a partir do 

fortalecimento dos arranjos produtivos locais e (sic) das cadeias produtivas” e “a expansão da 

oferta de produtos diversificados para o consumo local e a melhoria do padrão alimentar da 

população”, além do que se refere à expansão de negócios sustentáveis e preservação e 
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conservação dos recursos naturais. A superação da monocultura e a indução tecnológica dentro 

dos arranjos produtivos perpassam todos os benefícios esperados. 

  O Instituto Federal de Rondônia foi apontado enquanto entidade com papel a 

desempenhar em apenas três dos APLs prioritários ― pecuária leiteira, sociobiodiversidade e 

confecção ―, mas tem competência para atuação em todos os demais também, e não apenas 

pela oferta de cursos, conforme foi destacado no Plano. Ações de pesquisa e extensão deveriam 

ter sido incluídas como competências. 

 

7.4.2 PPA 2016‒2019 de Rondônia 

 

  O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2016‒2019 apresentado pela Sepog 

(RONDÔNIA, 2016b) segue o mesmo padrão do anterior, quanto à formatação, e, portanto, não 

indica o valor total disponibilizado para o conjunto de todos os programas, mas sim apenas o 

valor por programa. O quadro 20 a seguir indica os valores alocados para aqueles com ações de 

desenvolvimento regional direto e específico e viés econômico para a indústria, a agropecuária, 

a gestão ambiental e outros segmentos de implicação direta nos negócios.  

 Não se incluem aqui as ações e respectivos valores correspondentes à gestão regular de 

recursos, à manutenção de pessoal e à infraestrutura administrativa em geral, dentre outros, que 

aparecem no PPA. Foram selecionadas apenas as ações que possam fazer frente imediata às 

necessidades dos setores produtivos, como incremento de produção ou apoio à sustentabilidade, 

tendo em vista as ações correlatas ou paralelas de órgãos ou entidades como o BASA. Fazer 

uma análise de toda a dimensão do PPA extrapola esta pesquisa, de modo que a concentração 

aqui é nos assuntos mais pertinentes e objetivos sobre os arranjos produtivos locais.  

  Dois programas contemplam os investimentos em turismo: Desenvolvimento do 

Turismo, com previsão de R$ 10.101.795,00, e o Programa Integrado de Desenvolvimento e 

Inclusão Socioeconômica (PIDISE), com R$ 660.000,00. Ao todo, são R$ 10.761.795,00, e 

representam apenas 2,10% do total das ações dispostas no quadro 19. O objetivo do primeiro 

programa, segundo o PPA (RONDÔNIA, 2016b), é “[...] apoiar os empreendimentos turísticos 

na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, 

hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur”, mas a justificativa envolve a 

necessidade de dinamização da economia e de tornar os atrativos turísticos conhecidos. Para 

tal, deveriam ser propostos mapeamentos e descrição de locais turísticos, que podem ser feitos 

por pesquisas.  
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Quadro 20 ― Programas específicos e diretos de viés econômico para o desenvolvimento regional de 

Rondônia, contidos no PPA 2016‒2019 

Programas Ações 
Valor total 

(em R$) 

Desenvolvimento do turismo 

Promover a oferta do turismo 2.395.067,00 

Promover atividades de apoio e divulgação do turismo 2.894.227,00 

Promover a oferta de turismo 4.812.501,00 

Rondônia competitiva 
Apoiar o desenvolvimento de polos industriais 7.584.660,00 

Conceder incentivos financeiros 50.716.818,00 

Programa Integrado de 

Desenvolvimento e Inclusão 

Socioeconômica (PIDISE) 

Promover o desenvolvimento do turismo 660.000,00 

Promover o desenvolvimento econômico 46.227.684,00 

C & T e cooperação para o 

desenvolvimento 

Fomentar ações de desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação  
9.988.000,00 

Educação profissional e 

tecnológica 
Promover a formação agroecológica 8.746.000,00 

Proteção ambiental 

Promover o cadastro ambiental rural 19.801.600,00 

Promover a atualização do ZSEE 2.630.000,00 

Descentralizar e desburocratizar o licenciamento 8.410.000,00 

Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 43.666.000,00 

Realizar gestão dos recursos do Fundo de Proteção 

Ambiental (Fepram) 
36.394.000,00 

Gestão de recursos naturais 

Administrar a exploração florestal 3.337.200,00 

Implementar projeto de incentivo ao reflorestamento 2.658.000,00 

Promover a gestão das unidades de conservação 67.795.341,00 

Desenvolvimento ambiental 

sustentável 

Atender as comunidades tradicionais 910.000,00 

Realizar educação e difusão de preservação ambiental 3.510.000,00 

Desenvolvimento da atividade 

agropecuária 

Incentivar a cadeia produtiva agropecuária 14.263.630,00 

Recuperar áreas degradadas 2.742.500,00 

Agroecologia e produção 

orgânica 

Apoiar as ações do Pronat 8.512.000,00 

Apoiar o desenvolv. da agroecologia e produção orgânica 4.089.690,00 

Regularizar Rondônia Titular áreas 6.789.432,00 

Programa de acesso à terra e 

crédito fundiário 

Fortalecer o programa nacional de crédito fundiário 3.396.500,00 

Revitalizar comunidades e fortalecer o Programa 

Território da Cidadania 
14.450.400,00 

Desenvolvimento da 

agricultura familiar 

Fortalecer o Fundo Estadual de Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar (FEDAF) 
1.367.120,00 

Apoiar a segurança alimentar 5.480.000,00 

Apoiar a distribuição de alimentos 20.359.008,00 

Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar 8.380.000,00 

Fomentar a produção de alimentos 8.280.000,00 

Cadeia produtiva da 

aquicultura e pesca 

Promover a cadeia produtiva da aquicultura 8.917.798,00 

Promover a cadeia produtiva da pesca 1.856.350,00 

Verticalização da produção 

agroindustrial ― Prove 

Rondônia 

Avaliar o potencial produtivo 408.000,00 

Apoiar a implantação de agroindústria 221.200,00 

Apoiar a produção e comercialização de produtos 17.537.400,00 

Desenvolvimento da 

cafeicultura 
Modernizar a cafeicultura 270.000,00 

Programa estadual de 

sanidade animal 
Garantir o enfrentamento de emergência sanitária animal 429.600,00 

Programa de desenvolvimento 

da pecuária leiteira do estado 
Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite 32.418.000,00 

Programa estadual de defesa 

agropecuária 

Consolidar as ações de inspeção e defesa sanitária animal 6.264.000,00 

Consolidar as ações de inspeção e defesa sanitária vegetal 1.428.000,00 

Fortalecimento da agricultura 

familiar 
Promover assistência técnica e extensão rural 21.374.000,00 

Total 512.371.726,00 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Sepog (RONDÔNIA, 2016b) 
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  O segundo programa que contempla ações do turismo, o PIDISE, tem como uma das 

finalidades aumentar o fluxo no setor, nas modalidades de turismo de negócios, histórico, 

cultural e ecológico. O ecológico desponta como a modalidade mais expressiva na região. 

 No setor da indústria, por meio do programa Rondônia Competitiva, são previstas as 

ações de desenvolvimento dos polos industriais, no âmbito da Superintendência de 

Desenvolvimento do Estado de Rondônia, e de concessão de auxílios financeiros às micro, 

pequenas e médias empresas, no âmbito do Fundo de Investimento e Desenvolvimento 

Industrial do Estado, somando a previsão de R$ 58.301.478,00, que correspondem a 11,38% da 

soma das ações selecionadas no quadro 20.  

 Para a promoção de ciência, tecnologia e inovação, são previstos R$ 9.988.000,00, ou 

1,95% do conjunto dos recursos considerados no mesmo quadro. Diante das lacunas 

tecnológicas do Estado, novamente tem-se um valor questionável. O objetivo é “[...] contribuir 

para o desenvolvimento do Ensino por meio de ampliação da base científica, de formação de 

pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas”, 

conforme consta no PPA (RONDÔNIA, 2016b, p. 229). Há no objetivo três metas implícitas, 

que requerem maiores investimentos para a obtenção de grandes resultados, sabendo-se da 

baixa quantidade de mestres e doutores na região e da baixa produção científica. Embora se 

saiba que outras ações podem ajudar na conclusão destes mesmos objetivos, é preciso 

considerar a necessidade de uma análise da relação entre necessidade e investimento também 

para este caso. 

  Para o segmento da educação profissional, científica e tecnológica, o PPA 2016‒2019 

do Estado previu a ação de “promover a formação agroecológica”, por meio do Instituto 

Estadual de Educação Rural Abaitará, localizado no município de Pimenta Bueno. O objetivo 

é ampliar matrículas e potencializar a relação do estudante com o universo do trabalho e da 

ciência e tecnologia. O valor a ser capitaneado é de R$ 8.746.000,00, para ampliação da oferta 

de vagas e a expansão do ensino em agroecologia (que também é ofertado no Câmpus do IFRO 

em Cacoal, com recursos do Governo Federal). 

  O segmento de gestão ambiental, por meio dos programas Proteção Ambiental, Gestão 

de Recursos Naturais e Desenvolvimento Ambiental Sustentável, é o que demanda maior 

volume de recursos entre as ações do quadro 20 desta tese, com R$ 189.112.141,00, abrangendo 

36,91% dos recursos do conjunto selecionado. Ações de cadastramento ambiental, zoneamento 

socioeconômico-ecológico, vigilância, gestão de recursos e de unidades, educação e 

sustentabilidade, em síntese, revelam a preocupação com a exploração dos recursos naturais e 

áreas agricultáveis no Estado. A redução do desmatamento em áreas protegidas, a 
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desburocratização dos licenciamentos, o desenvolvimento da sensibilização e a educação para 

a sustentabilidade fazem parte dos objetivos dos programas relacionados. São ações 

fundamentais, considerando-se o estado de degradação dos solos e a exploração predatória 

comum na região. 

  O segundo segmento com maior aporte de recursos previstos é o da agropecuária, 

incluindo-se a agroindustrialização e a sanitização animal e vegetal. Espera-se que se aloquem 

R$ 164.598.296,00, por meio dos seguintes programas: Desenvolvimento da Atividade 

Agropecuária, Agroecológica e de Produção Orgânica, Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar, Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca, Verticalização da Produção Agropecuária, 

Desenvolvimento da Cafeicultura, Programa Estadual de Sanidade Animal, Programa de 

Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado, Programa Estadual de Defesa Agropecuária, 

Fortalecimento da Agricultura Familiar. O aporte compreende 32,12% da previsão total do 

conjunto de programas e ações relacionados no quadro 20. Cada um dos programas tem uma 

excelência e uma urgência ímpar no Estado, considerando-se as lacunas tecnológicas e outras 

carências reclamadas pelos produtores rurais. Estes programas devem ser relacionados às 

deliberações para investimento por meio do BASA e a outras frentes de programas como as das 

Secretarias Municipais de Agricultura, para análise da efetividade e das possibilidades de 

avanço e otimização de recursos. O estudo da aplicação de cada um destes programas permitirá 

observar os seus reflexos no meio social e a forma como se integra com os demais. Há, pois, 

uma grande demanda de pesquisa em vista, por programa e por região; por setor, por segmento 

e por ação. O papel das instituições formadoras e de pesquisa é muito requerido neste contexto 

e pode gerar grandes transformações sociais, econômicas e culturais. 

   O programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar é um dos mais importantes do 

conjunto do setor agropecuário, sob a perspectiva da inclusão social e da superação do êxodo 

rural. Soluções como cooperativismo/associativismo e assistência técnica mais expressiva 

despontam como emergenciais e devem ser mantidas ao longo do tempo, de modo que a 

extensão deve ser considerada como uma dimensão a ser melhor institucionalizada pelas 

entidades de formação, pesquisa, assistência e dos próprios governos das três esferas. Neste 

contexto, muitas ações estão em andamento, como as que integram os programas da Secretaria 

Municipal de Agricultura de Ji-Paraná (Semagri) (JI-PARANÁ, 2015), que incluem entrega de 

equipamentos agrícolas às associações rurais; fortalecimento da infraestrutura de agroindústrias 

pela entrega de equipamentos, oferta de assistência técnica e concessão de autorização de 

funcionamento; redução dos custos de calagem pela oferta de transporte do calcário aos 

produtores; mecanização do solo; assessorias, etc. A Prefeitura de Porto Velho instituiu a 
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Política Municipal de Produção e Abastecimento e estabeleceu nela o Plano Decenal de 

Produção e Abastecimento, por meio da Lei Municipal 2.225 (PORTO VELHO, 2015a). Em 

qualquer caso, as ações precisam ser analisadas para que os montantes de recursos 

disponibilizados não transpareçam como milagres pelo volume nem se mostrem como meros 

paliativos pela desproporção que possa vir a ser percebida. 

  Outro segmento eleito pelo PPA 2016‒2019 (RONDÔNIA, 2016b) é a regularização 

fundiária, tanto para a titularização quanto para a concessão de créditos de empossamento, em 

face de outros programas como os de reforma agrária. O valor previsto é de R$ 24.636.332,00, 

equivalente a 4,81% do conjunto das ações dispostas no quadro 20.  

   O mesmo PPA não previu especificamente ações para o desenvolvimento da 

cacauicultura, da industrialização do couro, da indústria de insumos para a agropecuária (como 

a fabricação de ração para peixes), da pecuária de pequenos animais, dos cereais, mandioca e 

outros. Voltou-se mais para a pecuária bovina, produção de peixes e lavoura de café. O PPA 

(RONDÔNIA, 2016b) e o Plano do BASA (BRASIL, 2016q) não previram também ações 

específicas para o desenvolvimento da sociobiodiversidade, que aparece como APL no 

Observatório de APLs do MDIC (BRASIL, 2016h). De acordo com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Porto Velho (Sema) (PORTO VELHO, 2015b), para potencializar o 

aproveitamento dos produtos do setor é preciso investir em políticas de incentivo à produção e 

comercialização. Ela aponta como potenciais observados: óleos, castanhas, extratos vegetais, 

babaçu, açaí, farinha e guaraná; sugere ainda “estímulos de beneficiamento”, “capacitação da 

cadeia produtiva” e “auxílio aos distritos que comercializam”. Alguns dos investimentos, 

segundo a mesma Secretaria, para a exploração sustentável dos recursos, são o “[...] 

fortalecimento da educação ambiental através da política pública”, a “mudança de hábito de 

indivíduos de fora” e o “fomento à sensação de pertencimento”. A Secretaria operou com quase 

R$ 600.000,00 no período de 2013 a 2015 e desenvolveu ações nestes segmentos: arborização 

urbana, educação ambiental, política de mudanças climáticas e serviços ambientais, política de 

povos e comunidades tradicionais e saneamento básico. Foram indicadas finalidades apenas da 

ação Política de Povos e Comunidades Tradicionais: “inclusão socioprodutiva, garantia de 

território, minimização de conflitos em unidades de conservação”. Todas as ações estavam 

ainda em andamento no momento da pesquisa. 

  A maioria das ações do PPA 2016‒2019 contempla todos os segmentos, mas o 

investimento com ações específicas pode resolver de forma mais efetiva as necessidades mais 

urgentes. Como não cabe toda uma descrição das ações em um PPA, tamanha a dimensão que 

já possui, é preciso que a Sepog construa os projetos e/ou os disponibilize para análise, quanto 
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a cada fundo e prospecção feita. De todo modo, ainda que os projetos não sejam apresentados, 

é preciso investigar as formas, limites e condições de aplicação. 

  As linhas de investimento do FNO e do PPA são alternativas de desenvolvimento de 

negócios com relativas vantagens de aplicação, em razão dos baixos encargos, do período de 

carência e do direcionamento para oportunidades discutidas (mesmo que parcialmente) entre 

produtores, representações de classes ou grupos e líderes de governo. Entretanto, no Estado, o 

FNO pouco é direcionado a ações de pesquisa e capacitação, e o PPA vem cumprindo pouco 

suas metas. Faltam mais liderança, um melhor reconhecimento dos Arranjos Produtivos, 

Sociais e Culturais Locais, um planejamento mais coletivo e uma execução menos parcial. Um 

sistema de orientação técnica para planejamento e execução, com acompanhamento dos 

negócios e avaliação de campo, poderia favorecer à maior efetividade destes planos.  
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8 CENÁRIO ATUAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA REDE FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

  Políticas públicas em educação são um conjunto de teorias, normativas e proposições 

de investimento para estruturação institucional, incremento da aprendizagem e regulação e 

manutenção de sistemas já implantados. De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura ― Unesco (2015), a política de educação profissional é um 

“[...] conjunto de objetivos que dão forma a um programa de ação governamental na área, 

condicionando sua execução”, e se estabelece como “[...] uma das várias políticas públicas que 

o Estado deve empreender como parte de suas atribuições de promoção do desenvolvimento 

social e econômico”. As políticas são um traçado diretivo que norteia ou deve nortear os 

processos de desenvolvimento por setor, entidade, região. Elas representam o papel do Estado 

como modulador das ações a serem empreendidas, seja pelo setor público, o privado ou o 

terceiro setor. Considera-se principalmente, como objeto de políticas públicas para a dimensão 

em estudo neste capítulo, o Plano Decenal de Educação, instituído na Lei 13.005, de 25 de 

junho (BRASIL, 2014c), e outros planos, programas, projetos, metas, acordos, convênios, ações 

e outras formalizações, seja como política de Governo ou política de Estado. 

  Há uma série de temas-chave que são constantemente colocados em evidência quando 

se trata do assunto: significado da aprendizagem para o mundo e o mercado de trabalho, com 

uma relação entre formação geral e formação profissional; politecnia na constituição das 

matrizes curriculares, com eixos tecnológicos pertinentes; definição das condições de 

terminalidade, por módulo ou curso; construção de itinerários formativos lógicos; integração 

entre disciplinas, em um processo de inter e transdisciplinaridade; verticalidade na oferta de 

cursos pelas instituições; e, dentre outros temas, carência de professores e os desafios do seu 

preparo para atuação na diversidade abrangida pela educação profissional, científica e 

tecnológica. Estas questões podem ser vistas, por exemplo, nas novas Diretrizes da Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, na 

Resolução 6 (BRASIL, 2012a). 

  Embora tenha havido investimentos em formação para o trabalho desde a fase jesuítica, 

as políticas públicas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica são 

um marco e têm sua origem no decreto 7.566 (BRASIL, 1909), que criou as Escolas de 

Aprendizes Artífices de ensino primário e gratuito com o seguinte fim: “[...] não só habilitar os 

filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e intelectual, como 

faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola 
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do vicio e do crime”. A metodologia básica consistia na oferta de práticas de ensino àqueles 

com idade de 10 a 13 anos, envolvendo os conhecimentos técnicos necessários à aprendizagem 

de uma ocupação em oficinas de trabalho manual ou mecânico, tendo em vista as necessidades 

das indústrias locais. 

  Uma linha do tempo no site do Ministério da Educação (BRASIL, 2015o) mostra o que 

o Governo Federal considera como os principais acontecimentos desde então relacionados à 

educação profissional:  

a) a transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, em 

1937, por força da nova Constituição Brasileira;  

b) consideração do ensino profissional como sendo de nível médio, conforme leis 

estabelecidas pela “Reforma Capanema”, de 1941;  

c) transformação dos Liceus Industriais em Escolas Industriais e Técnicas, pelo 

Decreto 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, e destas em Escolas Técnicas Federais, 

com autonomia didática e de gestão, em 1959;  

d) fixação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei 4.024 

(LDBEN), de 1961, que equipara o ensino profissional ao acadêmico;  

e) transformação de Fazendas Modelos em Escolas Agrícolas, transferidas do 

Ministério da Agricultura ao Ministério da Educação e Cultura, pelo Decreto 60.731, 

de 1967;  

f) conversão de todo o currículo do segundo grau em técnico-profissional, em 1971, 

por força da LDBEN;  

g) transformação das Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), em 1978;  

h) instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, que transformaria 

gradativamente as Escolas Técnicas e Escolas Agropecuárias Federais em Cefets, 

segundo a Lei 8.948, de 8 de dezembro de 1994, em um processo que seria retomado 

em 1999;  

i) regulamentação da educação profissional e criação do Programa de Expansão da 

Educação Profissional (Proep), pelo Decreto 2.208, de 1997;  

j) permissão da integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio, pelo 

Decreto 5.154, de 2004;  

k) lançamento da primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal, com 60 novas 

unidades de ensino, em 2005;  
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l) lançamento do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e lançamento do Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia, em 2006; 

m) lançamento da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal, com a previsão 

de 354 novas unidades até 2010, instituição do Programa Brasil Profissionalizado 

pelo Decreto 6.302 e lançamento do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, em 

2007; 

n) criação dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

em 2008, dentre outros fatos menos específicos para a educação profissional ao 

longo deste trajeto. 

  Observa-se uma orientação do Governo Federal em institucionalizar a educação 

profissional e lhe conferir credibilidade, ao longo dos anos de 1900; a partir dos anos 2000, 

iniciou-se a fase de expansão, sob a expectativa de consolidação da modalidade.  

  O lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), a partir da Lei 12.513, de 26 de outubro (BRASIL, 2011c), consistiu em uma política 

intensiva de expansão do atendimento na educação profissional. A Lei alterou algumas regras 

sobre seguro-desemprego e abono salarial e criou outras, como as relativas ao Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES). No artigo 1º da Lei 12.513/2011 são 

expressos os objetivos do Programa: 

 

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional;  

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica;  

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional;  

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 

incremento da formação e qualificação profissional;  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. 

 

  A expansão da oferta de formação está caracterizada nos incisos I, II e IV; o inciso III 

traz uma medida para tentar superar a problemática dos maus resultados em testes como do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A alternativa deve ocorrer principalmente pela 

articulação entre o Ensino Médio e a formação profissional, na forma concomitante (uma 

formação geral e uma profissionalizante ao mesmo tempo). O inciso V prevê investimento a 

ser feito, por exemplo, na produção de livros didáticos para a Rede Federal, conforme já vem 

ocorrendo. São preferenciais os estudantes ou egressos do Ensino Médio público, os bolsistas 
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integrais egressos do Ensino Médio da rede privada, os trabalhadores e os beneficiários de 

transferência de renda. Por extensão, serão contempladas as pessoas com deficiência, povos 

indígenas, quilombolas e aqueles em medidas socioeducativas. Assim, cria-se mais uma política 

que inclui ações de reparação social. O artigo 4º da mesma Lei 12.513 (BRASIL, 2011c) prevê, 

além do expansionismo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, os incentivos 

financeiros da Bolsa-Formação para estudantes matriculados em cursos técnicos e do Ensino 

Médio ao mesmo tempo (concomitância) e para trabalhadores recebendo benefícios sociais 

(como o seguro-desemprego). A relação entre a política de ensino e a do emprego também 

aparece no contexto do Pronatec como determinante, notadamente pelo fato de que o artigo 14 

da Lei 12.513 acrescenta ao artigo 3º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a seguinte previsão:  

 

§ 1º A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa 

de Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador 

segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com 

carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas. 

 

 Dentre outras mudanças e acréscimos, a “Lei do Pronatec” altera também o artigo 10 da 

Lei 7.998, de 1990, ao instituir o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para custeio de 

seguro-desemprego, abono salarial e financiamento do ensino. Acrescente-se ainda que a “Lei 

do Pronatec” prevê, na Lei 11.129, de 30 de junho de 2005, subsídios a entidades sem fins 

lucrativos (artigo 8º) e a instituição do Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho aos 

estudantes da educação superior (prioritariamente com até 29 anos de idade) e aos trabalhadores 

da saúde; prevê ainda, no artigo 20, a integração dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 

(Sistema S) ao sistema federal de ensino, além de outras medidas. 

  A recente instituição do Pronatec Aprendiz, que apareceu como mote de campanha para 

as eleições presidenciais de 2014, é mais um endosso das políticas dispostas na Lei 12.513 

(BRASIL, 2011c). O Programa Jovem Aprendiz, segundo o Decreto 5.598, de 1º de dezembro 

(BRASIL, 2005b), regulamenta a contratação de jovens e adultos de 14 a 23 anos de idade 

(especialmente entre 14 e 18), na condição de aprendizes, mediante a celebração de um contrato 

com empregadores que os inscrevam em um curso de formação técnico-profissional (artigo 3º 

do Decreto). São responsáveis pelos cursos, de acordo com o artigo 8º, os Serviços Nacionais 

de Aprendizagem, as escolas técnicas, “inclusive as agrotécnicas”, e entidades sem fins 

lucrativos regulamentadas para assistência e ensino a adolescentes; o artigo 13 ressalta que, 

“[...] na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas 

suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras 
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entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica previstas no artigo 8º”. Há, 

pois, um imperativo aos Institutos Federais para atendimento ao Programa, visto que muitas 

vezes eles são resultantes da conversão das escolas técnicas/agrotécnicas, ao mesmo tempo em 

que têm qualificação para o fim disposto. O Pronatec Aprendiz, entretanto, tem algumas regras 

diferenciadas, que desobriga as empresas contratantes de inscrição dos aprendizes em cursos 

de formação, pois estes ficam a cargo do Governo Federal, conforme explica a Sala de Imprensa 

do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2014h). 

 A criação da Rede e-Tec Brasil pelo Decreto 7.589, de 26 de outubro (BRASIL, 2011), 

foi outro investimento alocado no Pronatec para a expansão, por meio da EaD, da oferta de 

educação profissional no Brasil. Os polos implantados em parceria com as redes estaduais e 

municipais de educação respondem por grande parte das matrículas, principalmente dos cursos 

técnicos subsequentes ao Ensino Médio. Um exemplo de oferta preferencial é o Programa de 

Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino 

Público (Profuncionário), regulamentado no Decreto 7.415, de 30 de dezembro (BRASIL, 

2010c). Ele consiste em uma condição para cumprir o que prevê o caput do artigo 61 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro (BRASIL, 1996a), 

que reconhece como profissionais da educação, além dos docentes, “[...] trabalhadores em 

educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim”. 

Ou seja, existe uma necessidade imperativa de subsidiar uma grande quantidade de servidores 

de apoio das escolas públicas com a formação técnica subsequente ou concomitante, já que a 

formação básica geral não os qualifica. Em 2011, a Setec iniciou um processo de incentivo para 

que os Institutos Federais passassem a atender à demanda, antes a cargo exclusivo das 

Secretarias Estaduais de Educação2. 

   O Programa de Bolsa Permanência, instruído pela Portaria 389, de 9 de maio de 2013, 

do Ministério da Educação (BRASIL, 2013e), direciona-se pelo esforço de motivar o ingresso 

e principalmente mitigar a evasão nos cursos de graduação, ao conceder bolsas mensais àqueles 

que comprovem baixa renda, nos limites estabelecidos pela Portaria e legislações correlatas. A 

política de cotas, estabelecida na Lei 12.711, de 29 de agosto (BRASIL, 2012d), regulamentada 

pelo Decreto 7.824, de 11 de outubro (BRASIL, 2012g) e instruída pela Portaria 18, também 

de 11 de outubro, do Ministério da Educação (BRASIL, 2012h), é uma outra tentativa de 

reparação social, ao prever 50% das vagas de ingresso na graduação para egressos do Ensino 

Médio de escolas públicas e, destas, 50% (25% do total) para aqueles de baixa renda, 

                                                 
2 Atesto esta afirmativa pela minha condição de coordenador do Profuncionário no Instituto Federal de Rondônia 

durante o período de 2011 a 2013. 
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proporcionalmente distribuídas aos percentuais por raça (pretos, pardos e indígenas) a partir do 

censo do IBGE da região em que as vagas são ofertadas. A política tem gerado controvérsias, 

devido a questões críticas relativas aos princípios de equidade e à imprecisão considerada por 

muitos sobre a definição da raça pela cor e pelo autoconceito dos que assim se declaram, mas 

está em pleno funcionamento e se estende aos cursos técnicos profissionalizantes também. Do 

outro lado do montante de vagas, os 50% de concorrência geral têm a metade da parcela também 

para pretos, pardos e indígenas com vagas proporcionalmente geradas com base no último censo 

do IBGE para a unidade da federação em que a instituição ofertante se localiza. 

  Há diversas outras políticas que devem ser consideradas, mas cuja diversidade extrapola 

o objetivo deste capítulo, que é apresentar apenas linhas gerais do estabelecimento e condução 

das políticas públicas de educação no Brasil hoje em dia. De um modo geral, todas são 

atravessadas ou comportadas por planos e programas maiores, como o Pronatec e o Plano 

Nacional de Educação. Destaque-se, porém, uma menção especial também à Lei 12.772, de 28 

de dezembro (BRASIL, 2012c), que, dentre outros fins, reestruturou o Plano de Carreiras e 

Cargos do Magistério Federal, mas ainda assim não tem satisfeito às necessidades dos 

profissionais, conforme atesta o relatório de audiência do TCU nos Institutos Federais 

(BRASIL, 2013a, p. 46): “[...] Apurou-se em pesquisa que a remuneração é fonte de insatisfação 

para 68% dos professores, constatação reforçada por 64% dos pró-reitores de ensino ouvidos, 

que concordam que a remuneração pouco atraente dificulta o provimento desses cargos”. 

Assim, existe ainda um grande investimento de política pública educacional que deveria partir 

da valorização dos profissionais para maior garantia de sucesso dos demais investimentos.  

   A Lei 13.005 (BRASIL, 2014c), do Plano Nacional de Educação para o período de junho 

de 2014 a junho de 2024, prevê como diretrizes, em seu artigo 2º, “formação para o trabalho”, 

“promoção humanística, científica e tecnológica do País” e “valorização dos profissionais da 

educação”, nos incisos V, VII e IX, bem como um sistema educacional inclusivo e gestão 

democrática da educação, nos artigos 8º e 9º. No Plano de Metas destaca-se, para a abordagem 

aqui discutida, a Meta 11, que prevê “[...] triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta”. No Projeto de Lei 8.035 (BRASIL, 

2010d), a previsão era “duplicar as matrículas”. É preciso atentar-se à meta, pois as 

problemáticas que culminaram com a auditoria do TCU nos Institutos Federais foram 

justamente as decorrentes de um expansionismo tido como desenfreado, que não supriu as 

necessidades de infraestrutura e de pessoal. O quadro 21 resume as principais metas do Plano 

no que se refere à Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) na Rede Federal. 
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Quadro 21 ― Síntese das Metas do Plano Nacional de Educação relacionadas diretamente à EPCT 

Meta Descrição/Síntese das Estratégias 

3 

“universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 

médio para 85% (oitenta e cinco por cento).” 

8 

“elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, 

no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do 

campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística ― IBGE.” 

10 
“oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, 

nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.” 

11 
Triplicar as matrículas da EPCT de nível médio, assegurando a qualidade da oferta, com pelo menos 

50% da expansão no segmento público. 

12 

“elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada 

a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público.” 

13 

“elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente 

em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 

sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.” 

14 
“elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.” 

15 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

dentro de um ano a contar da vigência da Lei, uma política nacional de formação dos profissionais da 

educação para assegurar que todos os professores da educação básica possuam licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

16 

“formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, 

até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino.” 

17 

“valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o 

final do sexto ano de vigência deste PNE.” 

18 

“assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da 

educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) 

profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 

definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.” 

Fonte: Elaboração própria, com dados da Lei 13.005 (BRASIL, 2014c) 

 

  Várias outras metas, em sua grande maioria, também estão relacionadas à EPCT, 

especialmente no que se diz respeito à universalização da educação, à carreira de magistério e 

aos investimentos para a melhoria da qualidade do ensino. Todavia, como este capítulo refere-

se a uma temática específica, o quadro acima ficou concentrado sobre as metas direcionadas 

mais objetivamente à educação profissional. Observa-se que elas estão fundadas em 

necessidades eminentes, como a valorização dos agentes educacionais, o atendimento à 

diversidade de sujeitos, a superação de indicadores de resultados, a reestruturação da Rede 

Federal, um maior fomento de matrículas e a interação com outras redes (pelo investimento 

financeiro), assim como o incremento das políticas de promoção da articulação das instituições 

com o mundo e o mercado de trabalho. Devem ser consideradas com especificidade, ainda, as 
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metas que tratam da formação em nível superior, já que cabe à educação superior da Rede 

Federal prover a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, inclusive para subsidiar as 

formações de nível inferior.  

 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) criticam os discursos entusiastas de Governos em 

relação às políticas de educação implantadas ou fomentadas em seus mandatos, entre as décadas 

de 1990 e 2000. Destacam que os investimentos feitos no país não garantiram a efetividade 

educacional no plano de desenvolvimento da sociedade, e que na fase inicial do “Governo Lula” 

(2003–2006) a ênfase esteve voltada para o individualismo e a empregabilidade. A crítica se dá 

no sentido de que os programas de formação, como a Escola de Fábrica, Proeja e outros, não 

deram conta da complexidade dos problemas brasileiros e não produziram as mudanças 

esperadas quanto à emancipação de sujeitos no desenvolvimento de sua cidadania; pelo 

contrário, segundo tais autores, a formação esteve fundada na lógica do capital e do exercício 

de poder, no sentido de preparar muito mais mão de obra para os donos dos meios de produção 

do que sujeitos emancipados. A crítica prospera também em relação à falta de um sistema de 

educação profissional específico, transformador, e não fundado em lógicas já mostradas e que 

não surtiram os efeitos desejados de melhoria das condições de vida dos brasileiros. 

  Desde o lançamento do novo Plano Decenal de Educação, para o período de 2014 a 

2024, vive-se um outro entusiasmo pela educação — agora, a profissionalizante —, 

caracterizado pela meta de triplicação de matrículas na educação profissional técnica de nível 

médio e outras que supostamente dariam maior consistência à educação pública, como a 

revalorização de professores. Entretanto, na prática o que ocorreu principalmente a partir da 

última sucessão presidencial foram cortes de recursos para o subsídio à educação e uma ainda 

maior estagnação de salários, na esteira de uma pressão desenvolvimentista provocada pela 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, por exemplo, com 

determinantes políticos para ampliar os índices de eficácia e eficiência e a ameaça contra a 

estabilidade de servidores de carreira nos serviços educacionais, ainda em alta evidência no ano 

de 2017. 

 

8.1 POLÍTICAS DE EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO 

 

  A criação dos Institutos Federais (IFs) com a Lei 11.892, de 29 de dezembro (BRASIL, 

2008a), é a principal expressão evolutiva da educação profissional, considerando-se o volume 

de investimento desde então, que totalizou 562 escolas: 140 entre 1909 e 2002; 214 entre 2003 

e 2010; e 208 entre 2011 e 2014, segundo o MEC (BRASIL, 2015o). A mesma Lei, que cria a 
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Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, define os Institutos Federais, 

no artigo 2º, como  

 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos 

e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta lei.  

 

 Assim, abre-se um grande leque de serviços, que incluem, além da formação 

profissional verticalizada do nível médio ao de pós-graduação, os cursos de extensão e de 

formação continuada, a certificação de competências, a formação de docentes para a rede 

pública, o incremento da pesquisa, a indução de processos de desenvolvimento regional, a 

produção e difusão cultural, científica e tecnológica e outras finalidades, expressas no artigo 6º 

da mesma Lei de criação (BRASIL, 2008a). Destaque-se aqui o que estabelece o inciso IV deste 

artigo, em relação ao papel dos Institutos Federais, que é orientar-se para o fortalecimento e 

consolidação de APLs. Isso significa que precisam gerar processos de indução do 

desenvolvimento, a partir de serviços que sejam requeridos pelas pessoas, órgãos e entidades 

dos arranjos produtivos. A realização e estimulação da pesquisa aplicada, produção cultural, 

empreendedorismo, cooperativismo e desenvolvimento científico e tecnológico, indicados no 

inciso VIII do mesmo artigo, assim como a promoção, desenvolvimento e transferência de 

tecnologias sociais, com vistas à preservação do meio ambiente, conforme o inciso IX, 

caracterizam esta necessidade de imposição dos IFs como instituições de suporte e liderança no 

cenário em que atuam. A geração de trabalho e renda, com o fim de emancipação do sujeito na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional, é um dos objetivos dispostos 

no artigo 7º, ao lado daqueles dispositivos que tratam dos serviços já relacionados no artigo que 

traz as finalidades. O foco maior é o ensino técnico de nível médio, que deve comportar 50% 

das vagas, seguido da licenciatura, com 20%; as demais vagas comportam cursos de formação 

inicial e continuada, de extensão e de pós-graduação. Os percentuais do ensino superior, 

contudo, podem ser revistos excepcionalmente, conforme as demandas sociais da região, 

segundo o § 2º do artigo 8º da mesma Lei. 

  A Rede Federal de Educação envolve os Institutos Federais e as instituições que não 

aceitaram a sua conversão em IFs: a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) e o de Minas 

Gerais (Cefet/MG), as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e o Colégio 

Pedro II. A integração dos Serviços Nacionais de Aprendizagem ao sistema federal de ensino, 
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por meio da “Lei do Pronatec” (BRASIL, 2011c), consiste no aproveitamento de infraestruturas 

já existentes para o aumento da oferta em uma rede de baixa eficiência (ou baixo fluxo de 

entrada) até o momento, diante das metas estabelecidas, por exemplo, no Plano Decenal de 

Educação (BRASIL, 2014c). 

  Os discursos comparativistas sobre os índices de investimentos em educação 

profissional, entre o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002) e seus sucessores, 

tornou-se uma constante, especialmente durante as campanhas eleitorais. Entretanto, a 

concentração na expansão e estruturação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica também desencadeou críticas, devido à insuficiência de infraestrutura, de pessoal 

e de indicadores esperados, chegando até a haver a intervenção do Tribunal de Contas da União 

(TCU), por meio da auditoria entre agosto de 2011 e abril de 2012, da qual resultou o acórdão 

506 com os Institutos Federais (BRASIL, 2013a). Os resultados estão constantes no relatório 

do órgão, que teve por escopo cinco temas afetos à educação Profissional dos IFs (p. 2):  

 

a) caracterização da evasão e medidas para reduzi-la; b) interação com os arranjos 

produtivos locais; c) integração acadêmica entre as áreas de pesquisa e extensão; d) 

iniciativas de apoio à inserção profissional dos alunos no mercado de trabalho; e) 

infraestrutura e suporte à prestação dos serviços educacionais.  

 

  A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

justifica-se pelas demandas de mercado, mas elas devem ser estudadas em sua especificidade. 

O TCU (BRASIL, 2013a) aponta estudos da Fundação Dom Cabral para demonstrar que 45,4% 

de 130 empresas de grande porte consideravam a baixa oferta de técnicos (em produção, 

operações e manutenção em seus postos de trabalho) como a maior dificuldade de contratação. 

A mesma Fundação (RESENDE e SOUZA, 2014) indica que, três anos depois, a maior queixa 

de falta de demanda para contratação era em relação a profissionais “compradores”, em 72% 

das respostas (contemplando 167 empresas de capital nacional e internacional, detentoras de 

23% do PIB brasileiro em 2013). Um total de 33% destas empresas indicou baixa oferta, e 48%, 

média oferta de mão de obra para os seus postos de trabalho, de um modo geral. A área de maior 

escassez, em 47% das respostas, corresponde à de produção ou “chão de fábrica”. Estas 

informações podem e devem ser contrapostas a outros dados, talvez mais específicos, mas o 

objetivo maior com esta representação é identificar de um modo geral as carências de demanda 

de profissionais formados e considerar, inclusive estes, em outras discussões, relativas à 

inserção no mercado de trabalho, a experiências prévias (em estágios, por exemplo) e a outros 
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aspectos da formação global dos sujeitos, que são requisitos fundamentais de seleção, conforme 

indicam Resende e Souza (2014): proatividade, capacidade de negociação, visão sistêmica. 

 Os critérios de escolha dos lugares dos novos Câmpus para oferta de educação 

profissional na Rede Federal, na primeira fase de expansão (2003 a 2010), estabelecidos pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e apresentados no relatório de 

audiência do TCU (BRASIL, 2013a, p. 8), são estratégicos por conveniência de 

desenvolvimento socioeconômico e para a maior dispersão de unidades: 

 

a) Proximidade da escola aos arranjos produtivos instalados em níveis local e regional; 

b) Importância do município para a microrregião da qual faz parte; 

c) Valores assumidos pelos indicadores educacionais e de desenvolvimento 

socioeconômico; 

d) Existência de potenciais parcerias para a implantação da futura unidade; 

e) Atender a pelo menos uma das três seguintes diretrizes: e.1) estar localizada em 

uma Unidade da Federação que ainda não possui instituições federais de educação 

profissional e tecnológica instaladas em seu território; e.2) estar localizada em alguma 

das regiões mais distantes dos principais centros de formação de mão de obra 

especializada; e.3) nos casos em que o município selecionado pertencer a uma região 

metropolitana, a escola deverá estar situada nas áreas de periferia. 

   

  Estes critérios em parte são repetitivos entre as fases de implantação das unidades na 

Rede Federal. A relação entre as Instituições de Ensino e os Arranjos Produtivos, Sociais e 

Culturais Locais (APLs) aparecerá novamente como um dos critérios de expansão da segunda 

fase (2011 a 2012), que incluem a distância mínima de 50 km entre os novos Câmpus, 

“cobertura do maior número possível de mesorregiões”, “aproveitamento de infraestrutura 

física existente” (conforme o regime de colaboração com as esferas estadual e municipal) e 

“identificação de potenciais parcerias”. A terceira fase (2013 e 2014) envolve novamente 

indicadores socioeconômicos e geopolíticos como requisitos para a expansão da rede, também 

apresentados no relatório do TCU (BRASIL, 2013a, p. 9): 

 

a) População dos Estados em relação à população total do Brasil; 

b) Presença das redes federal e estadual de educação profissional e tecnológica nos 

Estados (esta última apoiada pelo Programa Brasil Profissionalizado); 

c) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de cada Estado; 

d) Jovens de 15 a 24 anos cursando os últimos anos do ensino fundamental (6º ao 9º 

ano) em relação à população jovem do Estado; 

e) Número de mesorregiões e municípios presentes em cada unidade da Federação.  

 

   A terceira fase direcionou-se, portanto, pelos indicadores críticos de desenvolvimento 

decorrentes das condições educacionais. Observa-se que a educação profissional tem por fim 

superar os baixos indicadores educacionais, especialmente da educação básica. Se antes nasceu 

estigmatizada como instrumento de reparação social, agora aparece mais como instrumento de 
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ascensão econômica. O relatório do TCU (BRASIL, 2013a, p. 9) traz apontamentos que 

ratificam a instrumentalidade tática da educação profissional: “Por um lado, o crescimento do 

País pressionou a demanda por mão de obra qualificada. Por outro lado, a interiorização das 

escolas técnicas, reinstitucionalizadas em Institutos Federais [...], poderia contribuir para o 

desenvolvimento das microrregiões menos desenvolvidas”. Em geral, houve um incremento 

das unidades já existentes ou da presença de novas unidades nas regiões de maior demanda, 

consoante a um processo de interiorização como forma de provocar desenvolvimento em 

regiões estagnadas ou de baixa renda. Conforme o mapa de distribuição das unidades do 

Ministério da Educação (BRASIL, 2015o), a região Norte era a que apresentava o menor 

número de unidades em 2014. 

  O novo Plano Decenal de Educação (BRASIL, 2014c) prevê maior expansão de 

atendimento na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em várias metas e 

submetas, aumentando a problemática de sua própria capacidade. A meta 3, que envolve a 

universalização do atendimento escolar a toda a população de 15 a 17 anos, traz como submetas 

a expansão de matrículas na educação profissional integrada ao ensino médio (3.4) e na 

modalidade concomitante; envolve também, de um lado, a formação profissional em 

instituições privadas vinculadas ao sistema sindical e, do outro lado, a formação geral no ensino 

médio público (3.5). Esta expansão de matrículas é prevista novamente na submeta 8.4, que 

trata do atendimento ao público de 18 a 24 anos em modalidade concomitante; e na meta 11, 

que prevê não mais a duplicação de matrículas da educação profissional de nível médio, 

conforme consta no Projeto de Lei 8.035 (BRASIL, 2010d), mas a triplicação. Há também 

outras expansões: nas metas 13 e 14, que orientam a ampliação do volume de mestres e doutores 

e das matrículas no nível stricto sensu, respectivamente; na meta 15, que prevê formação em 

licenciatura a todos professores de educação básica; na 16, onde consta novamente a formação 

vertical e continuada de professores; e em outras metas, onde as previsões de expansão são 

menos pontuais ou indiretas. Os Institutos Federais são objetiva e intensamente envolvidos, 

dada sua competência para atender em todos os níveis de formação profissional. É a partir destas 

expectativas de expansão que se pode analisar de forma mais detida o relatório de auditoria do 

TCU (BRASIL, 2013a), que aponta os seguintes pontos críticos em relação à infraestrutura: 

a) Déficit de professores (19,7%) e técnicos (24,9%);  

b) Deficiências de infraestrutura (bibliotecas, salas de computadores, salas de aula e 

laboratórios), por carência ou inadequação; 
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c) Acervos das bibliotecas insuficientes, embora haja acesso a banco de dados 

específicos, como o do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes); 

d) Inadequação de imobiliário e equipamentos; 

e) Dificuldades com manutenção predial e de equipamentos por falta de contratação de 

serviços terceirizados; 

f) Burocracia morosa e falta de domínio técnico dos processos formais de contratação 

e execução de projetos. 

 Em vista também disso, os rumos da educação profissional ficaram bastante 

conturbados. Vive-se o velho entusiasmo pela educação, batendo o pó da bandeira do 

Escolanovismo, na perspectiva de que a expansão tenda pelo menos a superar as desigualdades 

sociais. Todavia, as instituições têm vivenciado problemas de evasão de alunos e profissionais 

da rede, baixo aproveitamento do ensino e até mesmo ociosidade de vagas em seus cursos de 

formação profissional, conforme se discutiu na XXXVII Reunião dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), em Maceió/AL. Os 

dados afins, de Dantas (2013), serão abordados mais adiante. 

 

8.2 POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

  As políticas educacionais têm como aspecto específico, para educação profissional, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Ela é uma constante que se ratifica na Lei 11.892 

(BRASIL, 2008a). No artigo 6º, incisos VII a IX, prevê “[...] programas de extensão e de 

divulgação científica e tecnológica”, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico como 

finalidades institucionais; no artigo 7º, estas finalidades se convertem em objetivos, 

notadamente nos incisos III e IV.  

  As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

institucionalizadas pela Resolução 6, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a), 

trazem no artigo 7º, como princípios norteadores da modalidade, a formação plena (para a vida 

social e profissional), o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio 

pedagógico, a indissociabilidade entre educação e prática social e entre teoria e prática, a 

interdisciplinaridade curricular, a contextualização formativa e a “[...] articulação com o 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos ocorrem, devendo 

observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto no 

campo”. São princípios norteadores também aqueles concernentes ao respeito ao pluralismo de 
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ideias e condições dos indivíduos, à autonomia relativa institucional e às condições políticas de 

desenvolvimento. A integração do trabalho, pesquisa e prática social são um desdobramento do 

tripé ensino, pesquisa e extensão. Novamente tem-se por foco, nas políticas públicas de ensino, 

o papel das instituições formadoras em favor dos APLs. Não há política de formação 

profissional da Rede Federal e com ela relacionada que não tenha consonância neste princípio 

de inserção dos formandos no universo do mundo trabalho, sob o paradigma do 

desenvolvimento regional a partir do fortalecimento de cadeias produtivas. 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais dos Cursos Superiores de Tecnologia 

estabelecidas na Resolução 3 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2002b), no artigo 

2º, inciso I, preveem como um dos objetivos desta modalidade de formação “[...] incentivar a 

produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do 

trabalho”. A previsão requer investimento em pesquisa, para gerar inovação e fomentar 

produtos, assim como atividades de extensão, para além do âmbito escolar. Disposições afins 

são naturalmente encontradas nas Diretrizes das Engenharias. As da Engenharia Agronômica, 

por exemplo, dispostas na Resolução 1, de 2 de fevereiro (BRASIL, 2006), do Conselho 

Nacional de Educação, em seu artigo 4º, inciso VII, estabelecem, no rol dos aspectos de 

formação exigidos para o projeto pedagógico do curso, o “[...] incentivo à pesquisa, como 

necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação 

científica”. O perfil de formação do mesmo curso, no artigo 6º, alínea “f”, inclui que o 

engenheiro deverá ou poderá “[...] exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no 

ensino técnico profissional, ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e 

divulgação técnica e extensão”. A pesquisa e a extensão aparecem também na enumeração do 

núcleo de conteúdos (artigo 7º, inciso V, alíneas “g” e “h”), assim como nas possibilidades de 

atividades complementares, que são elencadas no § 1º do artigo 9º. 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, estabelecidas pela Resolução 1, de 18 de fevereiro (BRASIL, 2002c), do Conselho 

Nacional de Educação, conforme o artigo 3º, inciso III, traz um princípio norteador de formação 

que envolve a pesquisa “[...] com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 

processo de construção do conhecimento”. O princípio se imbui então de um ensinamento que 

deve permear a formação em qualquer curso, de qualquer nível: a pesquisa como estratégia de 

ensino. Observe-se ainda que a ação docente é transversal na ação do aprendiz, de modo que a 

pesquisa, como exemplo na escola, tende a se firmar como prática para além dos cursos. 
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  É imprescindível que haja uma articulação entre as atividades de pesquisa e as de 

extensão. Todavia, de acordo com o relatório da audiência do TCU (BRASIL, 2013a, p. 35), 

72% dos pró-reitores de pesquisa/inovação e de extensão afirmaram que “[...] as linhas de 

pesquisas, poucas vezes, são consequência dos resultados das atividades de extensão nos 

Institutos Federais”. Neste caso, deveriam ter considerado a inversa também. O relatório do 

órgão mostra ainda que é muito baixa a participação de alunos e professores nas atividades de 

extensão, da ordem de menos de 1% para os alunos e entre 5 e 10% para os professores, nos 

anos de 2009 e 2010. Por isso, o relatório traz as seguintes recomendações (p. 38): 

 

a) priorização de pesquisas aplicadas às demandas socioeconômicas locais e regionais, 

com os projetos explicitando os produtos e benefícios a serem gerados para a 

sociedade; b) estabelecimento de critérios de pontuação nos editais de seleção de 

projetos ou a geração de linhas específicas que privilegiem ações de pesquisa e 

extensão que estejam integradas; c) organização de temas e problemas que podem vir 

a se tornar linhas de pesquisas, como produto final dos projetos de extensão; d) coleta 

e sistematização de dados para instituição de indicadores relacionados ao grau de 

participação de professores e alunos em projetos de pesquisa e extensão; e) o fomento 

ao estabelecimento de parcerias entre os campi localizados em áreas de menor 

desenvolvimento econômico e os arranjos produtivos de sua área de influência e/ou o 

setor público local, bem como a instituição de indicadores relacionados ao grau de 

interação dos campi com o setor produtivo e ao alcance geográfico de suas ações. 

 

   Os modelos de gestão dos Institutos Federais, portanto, haverão de fundar-se em bases 

conceituais que valorizem a integração entre ensino, pesquisa e extensão não somente no âmbito 

dos Câmpus, como também na extrapolação de suas atividades como estratégias para o 

desenvolvimento local e regional.  

 

8.3 POLÍTICAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INTERAÇÃO COM O SETOR 

PRODUTIVO 

 

  Questões como “inovação tecnológica” também são centrais na abordagem da educação 

profissional, tanto que o Ministério da Educação (BRASIL, 2010b) fez um Acordo de Metas e 

Compromissos com os Institutos Federais estabelecendo, na cláusula primeira, item 16, que 

haja a “[...] Implementação de Núcleos de Inovação Tecnológica ― NIT, e programas de 

estímulo à organização cooperativa que incentivem a pesquisa, inovação e o 

empreendedorismo”. O que se espera com esta determinação é a garantia de respostas à 

sociedade, quanto à natureza dos Institutos Federais. Eles não poderiam induzir suficientemente 

o desenvolvimento regional sem o incremento da pesquisa aplicada e a difusão dos resultados 

no setor produtivo. Os NITs são fundamentais para a maior agregação de pesquisadores, a 



301 

 

geração de propostas próprias para os problemas locais e regionais e o melhor aproveitamento 

de oportunidades. 

  O Global Innovation Index (2014) aponta o Brasil em 61º lugar no ranking da inovação 

entre 143 países ― bem atrás do Chile, por exemplo, que aparece em 46º. Outro dado que situa 

a condição do país é a existência do baixo número de doutores formados e inscritos em grupos 

de pesquisa. O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil Lattes (2015) indica, para o ano de 

2010, apenas 8.304 pesquisadores no Norte (a região com o pior resultado no Brasil), dos quais 

3.877 apenas são doutores, à taxa de 46,7%, portanto; no Sudeste, a taxa é de 73,4%. Em 

Rondônia, eram 242 doutores dentre 665 pesquisadores, à taxa de 36,4%, ocupando a 24ª 

posição entre os 27 Estados brasileiros.  

  Estes dados são importantes para uma análise das condições da inovação no cenário 

regional, que passam pela formação especializada e têm a pesquisa como questão transversal. 

A meta 12.14 do novo Plano Decenal de Educação (BRASIL, 2014c) prevê o aumento da oferta 

de vagas na formação de nível superior, destacadamente em Ciências e Matemática, relacionado 

com o desenvolvimento do País e a inovação tecnológica. A formação em Mestrado e 

Doutorado é um desafio que se impõe às instituições, considerando o baixo índice de 

especialistas neste nível, e mais ainda na região Norte.  

 A condição para a interação com o setor produtivo pode ser beneficiada com os elevados 

níveis de especialização, mas é a elaboração de projetos de pesquisa aplicada que consiste em 

uma das práticas mais oportunas para atingir o objetivo. Os resultados da auditoria do TCU 

(BRASIL, 2013c), entretanto, destacam que nenhum dos Câmpus dos Institutos Federais 

envolvidos apresentou interação com os Arranjos Produtivos, Sociais e Culturais Locais; 

destacam também a falta de incubadoras, comum em 52% das instituições envolvidas, e de 

Empresas Júnior, em 46% dos casos. Embora a mesma pesquisa indique que 86% dos alunos 

concordem que o seu curso proporcione uma boa formação para o trabalho e que 73% dos 

professores corroborem a afirmativa de que os cursos preparam adequadamente para ingresso 

no mundo do trabalho, a falta de incubadoras e de Empresas Júnior são sinais de falta de 

investimento em atividades que favoreceriam à inovação e à maior articulação entre os Câmpus 

e o setor produtivo. A meta 11.1 do novo Plano Decenal de Educação é um dos sinalizadores 

de política pública educacional que ratifica a necessidade de tal articulação, ao relacionar a 

expansão de matrícula ao modulador vinculação ao setor produtivo. 

  Outro aspecto importante que corresponde à interação com o setor produtivo é o 

acompanhamento do egresso dos cursos ― no caso deste estudo, notadamente o que se refere 

às ações dos Institutos Federais. O relatório de audiência do TCU (BRASIL, 2013c) destaca a 
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falta de iniciativas para a ação, o que impede a melhor percepção da adequabilidade dos cursos; 

no contexto, considera o estágio como uma importante condição de preparação dos estudantes 

para a inserção profissional. De fato, as diretrizes curriculares da formação técnica e de nível 

superior do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a; 2002b; 2006b) preveem a 

prática. No Plano Decenal de Educação (BRASIL, 2014c), o estágio aparece vinculado à 

necessidade de expansão na formação técnica de nível médio e de nível superior, nas metas 

11.4 e 12.8; na 15.8 consiste em uma estratégia para sistematizar a relação entre a formação 

docente e as práticas na educação básica, nos cursos de licenciatura. 

 Outras ações (diversas) relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa e extensão e, por 

conseguinte, da inovação e do fortalecimento das relações com o setor produtivo, também 

podem ser encontradas na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) (BRASIL, 

2005a) e no documento de referência da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 

(CNDR) (BRASIL, 2012b), assim como nas demais políticas, programas e planos que tratam 

do desenvolvimento regional. 

 

8.4 CRISE DE INDICADORES 

 

 A informação de que os alunos da Rede Federal de Educação possuem em média melhor 

desempenho nas avaliações institucionais é comum nos discursos de promoção das políticas 

públicas de educação profissional e em documentos como o relatório do TCU (BRASIL, 

2013a). É preciso considerar, neste contexto, que o ingresso nos Institutos Federais (IFs) se dá 

geralmente por meio de processos seletivos, constituindo um filtro de competência prévia no 

ingresso, mesmo nos casos em que há cotas; ao mesmo tempo, é preciso considerar também as 

exigências de titulação e experiência em concursos públicos de docentes para estas instituições, 

os investimentos em infraestrutura e os fatores motivacionais de constituição de carreira pela 

formação específica, dentre outros. Assim, a “educação de excelência” deveria se constituir 

dentro de um cenário de estabilidade, com melhores taxas de eficácia; entretanto, conforme 

mostra o relatório do TCU (BRASIL, 2013a), há problemas sérios nos Institutos Federais 

devido à falta de bibliotecas e laboratórios, déficit de professores e técnicos, ausência de ações 

de empreendedorismo, dentre outros problemas, que justificam a preocupação contida no 

documento: “Tais deficiências, a meu ver, revelam-se de extrema  relevância na análise da 

política de expansão dos Institutos Federais, pois de nada adianta difundir a rede de ensino se, 

como contraponto, houver a perda da excelência que marca tais instituições” (p. 4). 
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  A evasão é um dos termômetros da qualidade na educação. A inclusão requer 

permanência. Entretanto, os dados apresentados em uma planilha do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2013f) revelam uma taxa 

de permanência bastante paradoxal diante dos princípios de excelência. Após compilar os dados 

que se referem apenas à formação de nível médio dos Institutos Federais, extraíram-se 

resultados preocupantes no que se refere à eficácia, levando em conta o aproveitamento de 

oportunidades e os investimentos de verbas públicas.  

  O gráfico 46 expressa os dados relativos ao 3º e 4º anos dos Cursos Técnicos Integrados 

ao Ensino Médio, por região.  

 

Gráfico 46 ― Média de alunos por turma nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio dos Institutos 

Federais em 20133 

 
Fonte: INEP (BRASIL, 2014i) 

  

  A média nacional por turma (nos Institutos Federais) foi de 25,19 alunos no 3º ano e de 

22,03 no 4º ano, considerando apenas os cursos que possuem a modalidade, com três ou quatro 

anos de duração. A taxa de permanência seria então de 62,97 e 55,07%, respectivamente, diante 

de uma hipótese de turmas que iniciam com 40 alunos. Observa-se que entre o 3º e o 4º ano a 

evasão é de 12,54%. Se, pelos dados de Dantas (2013), apresentados na XXXVII Reunião dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Educação (Reditec), a taxa de conclusão nos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio é de 36,7%, então ocorre em média uma retenção/evasão 

                                                 
3 O INEP (2014a) não diferenciou para este caso ensino presencial de ensino a distância, nem especificou 

programas como o de Educação de Jovens e Adultos. Portanto, os dados devem ser tomados na globalidade. 
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de 18,37% só no 4º ano, tendo em vista a taxa de permanência. Esta mesma combinatória de 

dados poderia ser feita para as demais modalidades, inclusive de nível superior, mas a finalidade 

desta exposição é apenas demonstrar que existe uma problemática que requer medidas de 

intervenção. É preciso também rever indicadores, pois enquanto Dantas (2013) aponta uma taxa 

de conclusão de 68,3% nos Cursos Superiores de Tecnologia, o relatório de auditoria do TCU 

(BRASIL, 2013a) indica 42,7%. Embora no primeiro caso os estudos refiram-se às taxas de 

conclusão entre 2011 e 2012, e, no segundo, aos ciclos encerrados em 2011, as diferenças 

subentendem fatores de interferência que requerem atenção. É importante que cada instituição 

apure especificamente os seus resultados e então faça essa correlação com os dados nacionais 

para usar de modo mais seguro os indicadores. 

  O gráfico 46 mostra que as taxas de permanência no Nordeste são melhores que as do 

Sul e praticamente iguais às do Sudeste, enquanto o Centro-Oeste apresenta os piores 

resultados. Quando comparados os resultados nacionais do Ensino Médio comum aos da 

formação técnica profissionalizante, com base na planilha do INEP (BRASIL, 2013f), os 

apontamentos do gráfico pouco causam divergência, porque, em todas as redes do Estado de 

Rondônia, por exemplo, a média é de 23,65 alunos por turma no 3º ano; no Instituto Federal, é 

de 26,26 neste mesmo período letivo (24,4 nas turmas do 4º ano), que representa 65% de taxas 

de permanência para turmas iniciadas com 40 alunos. Portanto, existe uma problemática 

comum na formação de nível médio em geral do País. 

 Desde a criação dos Institutos Federais, o conceito de “excelência” é a chave de muitos 

discursos para a valorização do ensino na Rede Federal de Educação. A educação profissional 

se sustenta nos discursos de sobrevalorização dos ganhos financeiros em vista da formação 

técnica. Marcelo Neri, Economista-Chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas, em uma coletiva de imprensa para lançamento dos resultados da pesquisa “As razões 

da educação profissional: olhar da demanda” (2012), afirma (informação verbal) que há um 

ganho de 14% sobre o salário dos profissionais com formação técnica em relação aos que 

possuem apenas o Ensino Médio. Todavia, este atrativo parece não ser suficiente no país. 

Quando questionado a respeito do desinteresse dos jovens pelas vagas para formação técnica, 

Neri indica uma solução e uma alternativa para resposta. Para melhorar o interesse, segundo 

ele, é preciso informar aos jovens sobre a importância da educação profissional, quanto a ganho 

salarial e como proposta política; para compreender o desinteresse, recomenda “ouvir os 

jovens” sobre as razões do não ingresso ou evasão, bem como sobre a inserção ou não inserção 

e a permanência ou não permanência no mercado de trabalho. Esta abordagem serve para 

ilustrar a complexidade da educação profissional no cenário nacional hoje, considerando-se as 
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amplas discussões a respeito dos índices de eficiência (taxas de ingresso) e eficácia (taxas de 

conclusão nos cursos). Entre intelectuais, representantes de classe profissional (sindicatos) e 

cúpula de gestores, os dados têm sido postos à prova para a busca de soluções, mas muitos 

problemas ainda parecem crônicos, como os velhos índices de evasão e repetência.  

  Dados apresentados por Dantas (2013) na XXXVII Reditec, extraídos do Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), relativos aos 

períodos de 2011 e 2012, revelaram que a evasão chegou a 18% nos cursos da modalidade 

concomitante ao Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 12% na modalidade 

subsequente e 7,7% na integrado, conforme o gráfico 47. Embora haja imperfeição estatística, 

considerando-se que o Sistec só espelha os números que o alimentam, as referências 

apresentadas são plausíveis, se comparadas aos indicadores do Inep (BRASIL, 2013f), por 

exemplo. 

  Observa-se que os resultados da modalidade concomitante são sempre inferiores aos das 

demais, seja vinculada aos cursos de demanda geral, seja em relação à demanda específica de 

EJA. Ela passou a ser fomentada a partir do Pronatec, pois antes, embora prevista, não era de 

interesse em alguns Institutos, como no IFRO, que atendia apenas com o integrado ou 

subsequente ao Ensino Médio. Seu Regulamento da Organização Acadêmica (BRASIL, 2010e) 

sequer a previa. 

 
Gráfico 47 ― Taxa de evasão na Rede Federal de EPCT entre 2011 e 2012 (%) 

 
Fonte: Dantas (2013)  

 

 Os dados de evasão se agravam sobremaneira quando sobrepostos às baixas taxas de 

conclusão, também nos anos de 2011 e 2012, com apuração em setembro de 2013, no âmbito 

de todos os Institutos Federais do país. Os dados são novamente de Dantas (2013), expressos 

no gráfico 48. 
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Gráfico 48 ― Taxa de conclusão na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica entre 2011 e 2012 

(em %) 

 
Fonte: Dantas (2013) 

  

 São extremamente precários os dados relativos a EJA, com uma taxa de conclusão em 

17,3% na modalidade concomitante e 27,5% na integrado. Nos cursos técnicos subsequentes 

ao Ensino Médio, a taxa de 30,8% é pior que a dos bacharelados, de 38,1%, certamente porque 

muitos dos alunos daquela modalidade possuem tendências de migrar para a graduação, muito 

mais vantajosa para a carreira profissional. Todavia, uma análise das causas da evasão mostra 

que esta vai para além da especulação, como provam os estudos da FGV (2012). Por fim, 

merece destaque também a taxa de conclusão em 22,20% nas licenciaturas, considerando-se 

essencialmente a necessidade de formação de professores para a educação básica no país. 

Existem aí novamente estatísticas que se tornam ainda mais alarmantes quando colacionados 

os indicadores de retenção. Afinal, há dois grandes desafios às instituições: promover a 

permanência dos ingressantes e levá-los a resultados positivos no final da formação. 

  As taxas de conclusão, em que se resumem todos os fatores de preponderância em 

relação à eficácia na Rede Federal de Educação, revelam (a despeito de qualquer imperfeição 

relativa à instabilidade de dados decorrente de não alimentação suficiente do Sistec) que nos 

cursos superiores de tecnologia os resultados são melhores do que nos cursos técnicos 

subsequentes ao Ensino Médio, colocando em xeque a razão da segunda modalidade, sem 

necessariamente a anular. Verifica-se a necessidade de diagnosticar o significado dos números, 

com uma pesquisa qualitativa associada à quantitativa. Ao mesmo tempo, agrava-se também a 

concepção da EJA na educação profissional, enquanto política de Estado para a garantia de 

vagas. O aproveitamento foi de 27,5% nas taxas de conclusão da modalidade técnico integrado 
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e 17,3% na subsequente do Programa. A tabela 42, a seguir, extraída do relatório do TCU 

(2013a), traz outros indicadores também críticos. 

  

Tabela 42 ― Indicadores de resultados na Rede Federal de Educação Profissional em relação a ciclos de 

matrícula encerrados em 2011 

Indicador/Tipo de 

Curso 

Nível Médio Nível Superior 

Proeja 

Médio 

Subsequente 

Médio 

Integrado 

Médio 
Licenciatura Bacharelado Tecnólogo 

Quantidade de 

Ciclos de Matrícula 
287 1.544 483 163 107 739 

Quantidade de 

Alunos dos Cursos 
5.836 59.871 16.066 3.084 2.538 21.762 

Percentual de 

Evadidos 
24,0% 18,9% 6,4% 8,7% 4,0% 5,8% 

Percentual de 

Alunos em Curso 
37,9% 49,3% 44,4% 64,5% 68,1% 50,8% 

Percentual de 

Concluintes 
37,5% 31,4% 46,8% 25,4% 27,5% 42,7% 

Fonte: Dados da Setec/MEC apresentados pelo TCU (BRASIL, 2013a, p. 12) 

 

  Os dados de Dantas (2013) em relação a 2011 e 2012 são ainda mais negativos que os 

do TCU, pois na modalidade técnico integrado a taxa de conclusão apontada é de 36,7 contra 

46,8%, expressos na tabela acima. O decréscimo é observado ainda na modalidade subsequente, 

com 30,8 contra 31,4%. A taxa de evasão é maior nos dados de Dantas (2013), relativos à 

medida de 2011 e 2012, quanto à modalidade integrado (7,7 contra 6,4% em relação aos dados 

do TCU); mas é menor na subsequente (12% contra 18,9%). Nos demais níveis e modalidades 

expressas, as variações continuam. Nos dois relatos, do TCU (BRASIL, 2013a) e de Dantas 

(2013), não há distinção entre modalidades presencial e a distância.  

  De acordo com Dantas (2013), as causas da evasão e retenção se devem a problemáticas 

difusas em quatro referências:  

a) vulnerabilidade social, cultural e econômica;  

b) conciliação entre trabalho e estudo; 

c) aprendizagem; 

d) transporte e/ou alimentação. 

  A vulnerabilidade econômica envolve problemas relativos a alimentação, enquanto o 

item “aprendizagem”, indicado pela expositora, provavelmente se deve a dificuldades para tal. 

A pesquisa da FGV (2012) mostra que os motivos para os alunos não concluírem os cursos são 

principalmente a incompatibilidade dos conteúdos com as exigências do mercado de trabalho 

(29,45%), insatisfação com o curso ou não acompanhamento das aulas (11,29%) e problemas 

familiares ou de saúde (25,91%). Ou seja, existe uma complexidade maior do que a revelada 
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por Dantas (2013), especialmente no que se refere à incompatibilidade entre currículo e 

expectativas de formação. Para as intervenções no âmbito da gestão governamental, Dantas 

(2013) sugere: “Diretrizes para permanência e êxito (combate à retenção e evasão)”; “Fomento 

a ações de assistência estudantil”; e “Fomento a formação de profissionais” (slide 12). Para a 

gestão institucional, o elenco de pontos focais é maior (slide 13):  

 

• Políticas e planos institucionais para acompanhamento pedagógico, 

acompanhamento do egresso e formação continuada de professores (da 

instituição e das redes públicas). 

• Ações de intervenção para garantia do acesso, da permanência, do êxito e da 

inserção socioprofissional de forma integrada entre os atores institucionais. 

• Contratação de equipe multidisciplinar de assistência estudantil (pedagogo, 

psicólogo, assistente social e profissionais de saúde).  

• Realização de fóruns de discussão de acompanhamento das ofertas educacionais. 

• Políticas e planos institucionais para acompanhamento pedagógico, 

acompanhamento do egresso e formação continuada de professores (da 

instituição e das redes públicas). 

 

  Todas as proposições já deveriam estar implementadas, visto que são referências 

comuns em toda a tradição da educação no campo político e democrático. Ações de intervenção, 

por exemplo, são requeridas sempre, enquanto a composição de equipes multidisciplinares é 

uma previsão regular, mas que tem sido motivo de grandes embates nas discussões sobre a 

estruturação dos Institutos Federais, praticamente desde sua criação e mais severamente hoje. 

Neste contexto, os pontos considerados por Dantas (2013) para a gestão das unidades 

formadoras são (slide 14): 

 

• Divulgação e orientação nos processos de acesso aos cursos. 

• Acolhimento, orientação socioprofissional e caracterização socioeconômica dos 

ingressantes. 

• Acompanhamento pedagógico sistemático e efetivo (professor e estudante) do 

processo ensino-aprendizagem e do aproveitamento. 

• Formação pedagógica contínua de professores. 

• Desenvolvimento de ações de assistência social. 

• Implantação de ações de monitoria, tutoria e desenvolvimento cognitivo. 

• Desenvolvimento de atividades artístico-culturais, desportivas e acadêmico-

científicas. 

• Acompanhamento dos egressos e retroalimentação curricular. 

 

  Em razão da emergência dos Institutos Federais, ainda não se estabeleceu também um 

modelo de marketing, que permita instruir o público em geral a respeito dos serviços, identidade 

e formas de subsidiar o desenvolvimento regional, por meio destas Instituições. Ademais, 

Dantas (2013) sugere procedimentos-padrão, como a intensificação do acompanhamento 
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pedagógico, a formação continuada de professores e os programas para atender à própria 

natureza dos IFs, no que se refere à formação para o mundo do trabalho e para o mercado.  

  A gestão institucional das unidades não se sustenta com razoabilidade sem os 

indicadores de necessidades, para além dos indicadores de opinião. Esta proposição está 

aventada nos encaminhamentos do TCU (BRASIL, 2013a) como recomendações à Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), que assim se resumem: 

a) Otimização dos índices de eficácia, pelo combate à evasão e retenção. 

b) Instrução para formalizar parcerias entre os Institutos Federais, as demais 

instituições de ensino e o setor produtivo. 

c) Maior integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

d) Implantação ou reforço de ações de inserção dos estudantes no setor produtivo, com 

valorização do estágio. 

e) Investimento em programas de capacitação de servidores. 

f) Superação do déficit de docentes e técnicos. 

g) Implantação de um sistema de avaliação de cursos técnicos. 

  Estas recomendações são vieses para atendimento às diretrizes do Plano Decenal de 

Educação (BRASIL, 2014c), do Termo de Acordo de Metas e Compromissos com os Institutos 

Federais (BRASIL, 2010b) e outras iniciativas da Política aqui discutida. É preciso transformar 

estas referências gerais em linhas específicas de intervenção conforme a realidade de cada IF. 
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9 MODELO DE GESTÃO PARA A INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTÁVEL 

 

  A finalidade desta seção não é fazer uma teorização sobre gestão nem tratar de aspectos 

genéricos da administração, mas sim se concentrar em questões relacionadas objetivamente à 

pertinência do IFRO para com o desenvolvimento regional de Rondônia, no sentido de agir 

estratégica e pontualmente junto aos APLs. Entretanto, algumas abordagens são importantes 

para a compreensão das condições institucionais em seu desafio de indução do 

desenvolvimento. A abordagem se compõe de três abrangências: a que pontua as condições de 

gestão do IFRO dentro da Rede Federal de EPCT, a que analisa as condições de atendimento 

do IFRO e de um IF de Comparação aos seus fins e objetivos a partir da expressão dos seus 

líderes de execução por setor ― os chefes dos Departamentos de Ensino, de Extensão e de 

Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação nos Câmpus ― e a que faz uma síntese e incremento de 

proposições a partir dos resultados de investigação alcançados diretamente junto aos agentes 

dos setores produtivos e singularmente discutidos neste trabalho.  

  Antes, é preciso destacar algumas noções sobre administração. Batista, ao tratar da 

gestão do conhecimento na administração pública (2006) e especificamente nas instituições de 

ensino (2012), afirma que não existe um modelo próprio de gestão para o primeiro setor e que 

também este mesmo setor não pode funcionar da mesma forma que o privado. Assim, propõe 

modelos de gestão do conhecimento, em que se observam fundamentos específicos que 

atravessam questões gerais de administração. Algumas noções são basilares. Segundo 

Chiavenato (2003, p. 11), “[...] administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e 

controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais” ― nada de diferente 

no que se refere à gestão pública. Mas não significa que a gestão se limite ao uso de recursos, 

e sim que os utiliza como meio, em ações complexas e infinitamente dispostas, conforme cada 

circunstância. Planejamento e controle são palavras-chave e seguem um determinado ritual, 

mas devem estar abertos à criatividade e adaptação, segundo os interesses, necessidades, limites 

e oportunidades dispostos. 

  Ao longo do tempo, várias teorias foram surgindo a respeito da administração. Primeiro, 

as abordagens prescritivas e normativas, com ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional 

(teoria clássica), nas pessoas (teoria das relações humanas), nas tarefas, pessoas e estrutura 

(teoria neoclássica) e puramente na estrutura organizacional (teoria burocrática); depois, as 

abordagens explicativas e descritivas, com ênfase na estrutura e no ambiente (teoria 

estruturalista), nas pessoas e no ambiente (teoria comportamental), no ambiente (teoria dos 
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sistemas) e no “ambiente e tecnologia, sem desprezar as tarefas, pessoas e a estrutura”, 

conforme demonstra Chiavenato (2003, p. 622). Não se trata de escolher uma teoria, a 

exposição é ilustrativa, mas de compreender o esforço na busca de modelos capazes de superar 

os desafios. Afinal, todas as ênfases são importantes. Hoje é ainda mais pujante o paradigma 

da complexidade, que desafia cada um a inter-relacionar processos, pessoas, sistemas e 

recursos, em um modo de produção ou um conjunto de ações com o menor impacto possível 

no meio ambiente. Nas empresas, a busca é pelo lucro sustentável; nas instituições, o foco é o 

desenvolvimento de pessoas, grupos e sociedades, com os vieses econômico, social, ambiental, 

cultural, humano, educacional. De acordo com Morin (2006, p. 13-14), 

 

a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do 

inextricável, da desordem, da ambigüidade, da incerteza... Por isso o conhecimento 

necessita ordenar os fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, 

selecionar os elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, 

hierarquizar... Mas tais operações, necessárias à inteligibilidade, correm o risco de 

provocar a cegueira, se elas eliminam os outros aspectos do complexus; e 

efetivamente, como eu o indiquei, elas nos deixaram cegos. 

 

  A complexidade envolve temas como, em primeiro lugar, conhecimento, seguido de 

informatização, integração (entre pessoas, setores, processos), desintermediação, convergência, 

inovação, globalização, questionamentos, sustentabilidade, dentre outros. Coloca-se como 

desafio ao administrador, portanto, dar conta de toda a complexidade que se impõe 

inevitavelmente em qualquer campo do desenvolvimento, nas instituições públicas ou 

particulares, para evitar a cegueira. O avanço das tecnologias trouxe mais ferramentas e 

possibilidades, mas também aumentou a complexidade dos processos de gestão, visto que 

requer conhecimento especializado para sua aplicação. Em qualquer situação, porém, observa-

se a premissa básica da administração que, segundo Chiavenato (2003, p. 10), consiste em “[...] 

fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz”. A excelência, termo-chave 

na Rede Federal de EPCT, é a grande questão para empresas ou instituições. Ela deve partir da 

administração. Chiavenato (2003, p. 612) acrescenta que, 

 

hoje, ela é considerada uma criadora de novas oportunidades. Modernamente, 

percebe-se que é a Administração que produz e impulsiona o desenvolvimento 

econômico e social: o desenvolvimento econômico e social é o resultado direto e 

concreto da Administração. Os recursos econômicos tradicionais ― natureza, capital 

e trabalho ― já não fazem mais a diferença. A vantagem competitiva está além deles. 

 

  Recursos naturais, capital e trabalho, por si apenas, não geram desenvolvimento de fato 

se não forem bem geridos. Conforme demonstram os Relatórios publicados pelo Programa das 
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Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2014; 2016), o País ainda sofre grande 

desigualdade social, apesar da abundância de suas águas, florestas, solos férteis e jazidas de 

minérios, dentre outros bens. Além disso, tem um grave histórico de danos ambientais. A 

dinâmica da nova administração, nos termos de Chiavenato (2003), exige lideranças 

inspiradoras e renovadoras, organizações com redes de parcerias, otimização do tempo, uso das 

tecnologias para desenvolver colaboração, equipes de trabalho interfuncionais, forças de 

trabalho heterogêneas e diversificadas, dentre outros aspectos. Acrescente-se aí uma 

focalização no uso do conhecimento para formar e valorizar pessoas, que por sua vez otimizarão 

e transformarão os processos de desenvolvimento interno e externo; acrescente-se ainda a 

participação democrática (mesmo dentro de uma estrutura hierarquizada), a descentralização 

de recursos, a aplicação inovativa das tecnologias, a criação de redes e, no caso aqui discutido, 

a participação, integração e indução de desenvolvimento dentro do setor produtivo. 

  O planejamento é crucial e exige um conjunto de competências, para sair dos limites da 

vontade desordenada e alcançar a ação de forma ordenada. Elaboração de planos, criação de 

políticas e execução pontual das ações planejadas são imperativos urgentes das instituições, 

para escapar da indiferença e responder às exigências internas e externas, inclusive as que não 

foram ainda ressaltadas ou declaradas. Estratégias corporativas (em que atuar), de negócios 

(que produtos ou serviços oferecer) e de funcionamento (por quais diretrizes específicas seguir) 

requerem um rigoroso processo de avaliação diagnóstica, de envolvimento de pessoas e de 

controle de resultados. Segundo Fernandes e Berton (2005), o planejamento envolvendo 

aqueles que executam e a execução por aqueles que planejam são um consenso entre 

acadêmicos, consultores e executivos. Por isso, para além da gestão descentralizada, é preciso 

pensar também em gestão participativa, com visão sistêmica e processos de cooperação 

continuados. Fernandes e Berton (2005, p. 17-19) acrescentam a importância de se dedicar 

tempo para “[...] criar, adaptar e formular estratégias”, por meio das quais é possível “assumir 

o controle sobre o destino”, “enxergar as oportunidades”, “transformar ameaças em 

oportunidades”, “definir novos rumos para a organização”, “introduzir a disciplina de pensar a 

longo prazo”, “desenvolver um processo educacional e incentivar a interação e a negociação”, 

“mobilizar recursos para objetivo comum”, “promover a mudança” e “vender ideias”. Os 

recursos a serem mobilizados são os econômicos, materiais e humanos, cuja interação permite 

a otimização de resultados, a geração de forças e a criação de novas oportunidades. Esta 

condição é genérica, ou seja, não se dá por setor ou segmento; é o desafio de qualquer empresa 

ou instituição, pública ou privada. Entretanto, segundo Marques, Zaganelli e Gonçalves (2015, 

p. 162), 
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na atual maneira de se gerir os órgãos públicos não existe uma cultura de planejamento 

e monitoramento de resultados, age-se de forma reativa, priorizando-se as questões 

emergenciais, deixando para segundo plano as atividades estratégicas como o 

estabelecimento de objetivos e metas alinhados com as definições da organização, o 

planejamento de ações e a definição de políticas.  

 

  Mas há que se considerar também que o despreparo de profissionais, associado ou não 

a dificuldades estruturais ou limitações de recursos, limita ou impede uma ação mais proativa 

e equilibrada entre execução e planejamento. De todo modo, mesmo no caos, é preciso buscar 

saídas táticas, estratégicas, para a superação das problemáticas, que, no caso das instituições 

formadoras, perpassam diversas instâncias de governo e da sociedade.  

  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) criou o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública (BRASIL, 2014j) como referência para os órgãos da 

administração governamental. O documento assim expõe a principal justificativa de sua 

criação:  

 

O ponto de partida da construção do Modelo de Excelência em Gestão Pública repousa 

sobre a premissa de que a administração pública tem que ser excelente, conciliando 

esse imperativo com os princípios que deve obedecer, os conceitos e a linguagem que 

caracterizam a natureza pública das organizações e que impactam na sua gestão. A 

esse respeito, há diversas características próprias da Administração Pública que 

merecem ser consideradas [...] (p. 10). 

 

  A supremacia do interesse público e a continuidade da prestação do serviço público são 

premissas fundamentais que interessam sobremaneira neste estudo, visto que são diretrizes 

gerais para o funcionamento das instituições. É preciso considerar o que se espera delas e o que 

efetivamente estão realizando. Bases legais devem ser seguidas, mas a atividade não se limita 

às prescrições legislativas, pois se impõe à administração pública a necessidade de transformar 

positiva e continuamente sua própria função no meio em que se insere. Assim, para além do 

cumprimento dos preceitos constitucionais ― legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (BRASIL, 1988) ― e dos princípios gerais da administração pública, 

quanto aos direitos fundamentais e rotinas obrigatórias, o Modelo de Excelência considera 

também, de forma específica, a participação social das instituições na governança, o 

funcionamento em rede e a parceria com a sociedade civil, o pensamento sistêmico, o 

aprendizado organizacional, a cultura da inovação, a liderança e constância de propósitos, a 

orientação por processos e informações, a visão de futuro, a geração de valor, o 

comprometimento com as pessoas, o foco no cidadão e na sociedade, o desenvolvimento de 

parcerias e a gestão participativa. O pensamento sistêmico é inevitável e inadiável dentro do 
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paradigma da complexidade, porque as instituições não podem ser entidades estanques. 

Segundo o Modelo de Excelência (BRASIL, 2014j, p. 13),  

 

os órgãos e entidades públicos são vistos como sistemas vivos, integrantes de 

ecossistemas complexos que devem interagir com o meio e se adaptar. Assim, é 

importante que o seu sistema de gestão seja dinâmico e capaz de contemplar a 

organização como um todo para rever e consolidar os seus objetivos e suas estratégias, 

observando o alinhamento e a interconexão dos seus componentes, ou seja, a 

consistência entre os seus objetivos, planos, processos, ações e as respectivas 

mensurações. 

 

   Agir como ecossistemas complexos é o grande desafio, que exige o aprendizado 

organizacional para perceber-se como tal e encontrar caminhos de desenvolvimento, até chegar 

ao ponto de exercer liderança. Em se tratando de desenvolvimento regional, a liderança, 

especialmente junto a grupos menos preparados, é fundamental para a busca de soluções, para 

a regulação de políticas públicas e a condução de processos transformadores nos setores 

produtivos. Para isso, a inovação é fundamental. Ela emerge das soluções tecnológicas 

colocadas em prática, seja por meio da pesquisa, seja pela concretização do que antes eram 

experimentos e que se mostraram factíveis para o meio em que a instituição atua. A geração de 

valor, especialmente pelos ativos intangíveis, é o grande investimento para a construção da 

credibilidade na proposição de soluções. As parcerias, públicas e privadas, mostram-se 

inadiáveis não somente pela limitação de recursos, mas também e principalmente pelo 

envolvimento com setores e pessoas que permitem a alavancagem dos processos. Elas são 

fundamentais tanto para o desenvolvimento de negócios ou produtos quanto para o 

cumprimento solidário do fim social, no desenvolvimento de projetos de artes, esporte, lazer, 

saúde, educação e outros. Internamente, a gestão participativa equilibra forças, valoriza 

lideranças, fortalece processos, aumenta a criatividade e abre muito mais possibilidades do que 

em um processo centralizado.  

  O Modelo de Excelência em Gestão Pública considera oito dimensões da administração, 

distribuídas em quatro blocos, conforme a figura 16, a seguir. A governança, que consiste em 

uma das dimensões mais críticas do sistema, não corresponde apenas ao Governo enquanto 

esfera pública de poder, mas também às instâncias englobadas pela instituição que a exerce, 

atrelada à liderança em grande parte das vezes. Segundo o Modelo, a governança deve envolver 

(BRASIL, 2014j, p. 22):  

 

a) a formação e a gestão de líderes; 

b) a estruturação do processo decisório de forma a favorecer a decisão célere, 

concertada e voltada para a geração de valor social;  
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c) a prática institucional de monitoramento e avaliação sistemáticos de seu 

desempenho, com base em indicadores, com vistas ao contínuo reposicionamento 

do órgão ou entidade e atualização da estratégia, a fim de melhor atender às 

demandas e aos desafios internos e externos. 

 

  A autoavaliação mostra-se imperiosa no Modelo de Excelência, tendo em vista os fins 

institucionais e os resultados alcançados como fundamentos de justificação e de credibilidade, 

respectivamente. Esta relação entre governança e resultados é horizontal no modelo 

apresentado na figura 16.  

 

Figura 16 ― Dimensões da administração conforme o Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 

Fonte: MPOG (BRASIL, 2014j, p. 20) 

 

  A dimensão “Estratégia e planos” é o centro do sistema que o Modelo de Excelência 

envolve, a partir dos princípios de governança. Sua relação com as dimensões “Público-alvo” 

e “Interesse público e cidadania” é imediato, porque não se pode fazer planejamento 

desconectado delas. A definição de metas para os objetivos institucionais e estratégicos, a 

articulação de planos e a consideração dos recursos e fatores intervenientes são condições 

fundamentais para o planejamento, cujos requisitos de relevância são assim elencados no 

Modelo de Excelência (BRASIL, 2014j, p. 23): 

 

a) identificação de possíveis parcerias com agentes públicos e privados e potenciais 

conflitos de atuação;  
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b) o conhecimento dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria do próprio 

desempenho institucional;  

c) as necessidades de investimento e inovação de forma a atender requisitos 

específicos do setor em que atua;  

d) o alinhamento ao Plano Plurianual;  

e) o desdobramento da estratégia em planos específicos que atendam às outras 

dimensões do sistema de gestão pública, tais como plano de tecnologia, 

capacitação, melhoria e inovação da capacidade de gestão, gestão patrimonial, 

gestão do conhecimento, gestão da comunicação; e  

f) a vinculação da programação orçamentária à estratégia. 

  

   Novamente observa-se a necessidade de autoavaliação e, acrescente-se, de pesquisa a 

respeito das condições de atendimento das instituições públicas. A descoberta de pontos fortes 

(e também fracos), a partir da autoavaliação e de avaliações externas, relacionadas aos 

resultados de pesquisa para descoberta de oportunidades, permite à administração pública 

melhorar seu planejamento exponencialmente, na medida em que trabalha com condições reais 

de intervenção, e não apenas fundamentadas em algumas bases de dados ou teorias pouco 

abrangentes ou mal determinadas. A gestão participativa é fundamental tanto para o incremento 

de informações “reais” quanto para o usufruto de maior criatividade e cooperação nos processos 

de planejamento. 

  A melhor identificação e atendimento ao público-alvo é atravessada por esta 

necessidade de autoavaliação, pesquisa e, acrescente-se, aprimoramento das proposições, 

acompanhamentos e reformulações de propostas. O Modelo de Excelência (BRASIL, 2014j) 

destaca como forma de fortalecimento das relações com a sociedade os instrumentos de 

pesquisa, ausculta e concertação. Eles devem ser utilizados, inclusive, para a análise da imagem 

que a sociedade ou o público-alvo tem da instituição.  

  Na dimensão “Interesse público e cidadania”, o sistema de gestão é assim direcionado, 

como Modelo de Excelência (BRASIL, 2014j, p. 24): 

 

a) à identificação e avaliação dos principais aspectos sociais, econômicos e 

ambientais relacionados à atuação do órgão ou entidade;  

b) à capacidade de prevenir ou mitigar impactos adversos na sociedade ou no 

ambiente, decorrentes de sua atuação;  

c) à identificação da necessidade de atualização ou adequação da ordem 

constitucional/legal;  

d) à conscientização das partes interessadas quanto à responsabilidade social e 

ambiental e à sustentabilidade econômica;  

e) à observância dos direitos alcançados por públicos específicos;  

f) à análise dos resultados de auditorias internas e externas, para a identificação de 

riscos institucionais;  

g) à observância interna do regime administrativo imposto à atuação institucional;  

h) à manutenção de mecanismos efetivos para a atuação pautada pela ética pública; 

e  

i) ao estímulo à sociedade à participação e ao controle social.  
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  A correta utilização destes direcionamentos, especialmente o primeiro, pode induzir 

desenvolvimento regional, mas para tanto é preciso executar um plano de ação ou projetos 

específicos que extrapolem a etapa do conhecer; é urgente o agir, o agir ordenado, articulado, 

com as parcerias possíveis e necessárias, segundo os recursos existentes e a capacidade de 

fomento e aprendizado organizacional.  

  A dimensão “Informação e conhecimento” deve gerar bases fundamentais à instituição 

e à sociedade, na medida em que haja eficientes sistemas de valorização e incentivo à produção 

e gestão do conhecimento. O conhecimento é um importante capital da instituição. Sua gestão 

pode ser realizada por meio de modelos também, como o proposto por Batista (2012) para a 

administração pública, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A 

gestão do conhecimento (GC) consiste na identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação ou difusão do conhecimento, segundo as dimensões humana, 

organizacional, dos processos e dos resultados. Um Plano de Gestão do Conhecimento (PGC), 

segundo Batista (2012, p. 88), envolveria as etapas contidas no quadro 22. 

 

Quadro 22 ― Etapas do Plano de Gestão do Conhecimento 

N°  O que (ação) 

Etapa 1 ― Diagnosticar 

1  Realizar a autoavaliação. 

2  Elaborar o business case para justificar a importância da GC. 

Etapa 2 ― Planejar 

3  Definir a visão da GC. 

4  Definir os objetivos da GC. 

5  Definir as estratégias da GC. 

6  
Identificar e priorizar os projetos de GC a serem implementados (individual, em equipe, 

intraorganizacional e interorganizacional). 

7  Definir a estrutura de governança de GC: comitê estratégico, unidade central e equipes de GC. 

8  Definir as práticas de GC. 

9  Sensibilizar as pessoas na organização. 

10  Elaborar o PGC. 

Etapa 3 ― Desenvolver 

11  Escolher e implementar um projeto piloto. 

12  Avaliar o resultado do projeto piloto. 

13  Utilizar as lições aprendidas para implementar o projeto em toda a organização. 

Etapa 4 ― Implementar 

14  Discutir os fatores críticos de sucesso na implementação da GC. 

15  Definir meios para manter os resultados a serem obtidos com a implementação da GC. 

16  Definir maneiras de lidar com a resistência à implementação da GC. 

17  Desenvolver o plano de comunicação do PGC. 

18  Elaborar estratégia de avaliação contínua na implementação do PGC. 

Fonte: Batista (2012) 

 

  As orientações sobre a elaboração do Plano de Gestão do Conhecimento, com os 

respectivos formulários, são apresentadas detalhadamente por Batista (2012). Consistem em 
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uma proposição às instituições públicas como parte do seu processo de planejamento e 

autoavaliação, considerando que a gestão do conhecimento é apenas uma das vertentes de 

gestão institucional. O conhecimento é uma das dimensões. 

  A dimensão “Pessoas”, no Modelo de Excelência da Gestão Pública (BRASIL, 2014j, 

p. 24-25), diz respeito essencialmente à força de trabalho ou ao quadro de pessoal com quem a 

instituição pode contar. Tal dimensão, neste Modelo,  

 

pressupõe sistemas de trabalho estruturados, que considerem as competências, os 

requisitos técnicos, tecnológicos e logísticos necessários para a execução dos 

processos institucionais, de forma a cumprir as finalidades do órgão ou entidade. 

Inclui as adequadas estruturação e alocação de cargos efetivos, funções e cargos em 

comissão; os padrões remuneratórios e a alocação interna. São particularmente 

relevantes os investimentos em adequado dimensionamento da força de trabalho; em 

gestão de competências institucionais e profissionais; e na estruturação de sistemas de 

remuneração e de gestão do desempenho sintonizados com os paradigmas do 

gerenciamento por resultados.  

Além disso, implica a existência de processos de capacitação e desenvolvimento dos 

servidores e da garantia de um ambiente de trabalho humanizado, seguro, saudável e 

promotor do bem-estar, da satisfação e da motivação dos agentes públicos. 

 

  Estas condições não dependem apenas da instituição, mas sim de políticas de governo e 

de condições impostas na descentralização de recursos via Governo de qualquer uma das 

respectivas esferas. O que se coloca em questão é a otimização dos recursos (exceto nos custeios 

fixos, como salários) para a garantia de melhores condições de trabalho, associada ao 

planejamento e manejo de pessoal conforme os cargos, funções e vantagens, incluindo-se os 

incentivos (gratificações, por exemplo). 

  A Gestão de “Processos” é outra complexidade do Modelo de Excelência, especialmente 

pelo volume e diversidade de acontecimentos. Segundo o Modelo (BRASIL, 2014j, p. 25), “[...] 

a Gestão pública de excelência exige processos finalísticos e de apoio adequadamente 

estruturados, a partir da estratégia institucional, com base nos recursos disponíveis, nos 

requisitos dos públicos alvos e nas possibilidades e limitações jurídico-legais”. Requerem 

monitoramento e controle, flexibilidade, inovação constante e alto desempenho. Envolvem o 

atendimento ao público e a gestão de parcerias financeira, de suprimentos e do patrimônio 

público, ainda nos termos do mesmo Modelo. 

  A dimensão “Resultados”, que inclusive leva a muitas teorizações sobre Gestão por 

Resultados, é o motivo e a razão de permanência das instituições. Segundo o Modelo de 

Excelência (BRASIL, 2014j, p. 25),  
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a Gestão orientada para Resultados é considerada uma poderosa ferramenta 

metodológica de monitoramento e avaliação das ações dos governos em sistemas 

políticos democráticos. Avaliar os resultados obtidos nas ações de governo, 

respeitando as dimensões de eficiência, eficácia e efetividade, permite aos agentes 

políticos estabelecer correções nos rumos dos seus processos de trabalho, como 

também propicia oportunidades de desenvolver estratégias de acompanhamento aos 

cidadãos. 

 

  A construção de indicadores é uma das necessidades que se exige ao Modelo de 

Excelência, tanto por setor quanto por instituição, de forma genérica. Estes indicadores devem 

ser simples, objetivos, transparentes e estar ao alcance do público em geral, para que ele também 

compreenda e sacralize (ou não) a credibilidade dos serviços prestados ou do impacto social 

esperado.  

 O Modelo de Excelência (BRASIL, 2014j) faz parte do Programa Gespública, que traz 

também um referencial denominado Instrumento para Avaliação da Gestão Pública (BRASIL, 

2014k), elaborado pelo MPOG. Contém uma tabela de pontuação por critérios de avaliação e 

as formas de operacionalização de cada um, em quadros que indicam os critérios (ou dimensões, 

expressas na figura 16), seus itens de desdobramento e os processos correspondentes, para 

indicação das respectivas pontuações previstas na tabela. O Instrumento evoluiu para o Guia 

Prático para Avaliação da Gestão Pública: GAGP-250 pontos, no âmbito do mesmo programa 

(BRASIL, 2016o), em que se prevê não apenas o referencial de avaliação institucional do 

instrumento anterior, mas também planilhas e instruções para o planejamento de ações 

conforme os resultados de avaliação. 

  A aplicação do modelo pode ser adequada à Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 

cada instituição de ensino, mas a CPA também pode elaborar modelos equivalentes ou mais 

eficientes para a autoavaliação e subsidiar assim o melhor planejamento. 

 

9.1 PERFIL DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

  Os Institutos Federais são organizações complexas, devido à grande variedade de 

serviços que devem oferecer, conforme se observa em seus fins e características, expressos no 

artigo 6º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a):  

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo 

e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 
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III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com 

base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de 

espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

 

  O inciso IV é o mais direto em se tratando de indução do desenvolvimento do setor 

produtivo, mas todos os itens estão imbricados, considerando que a educação profissional é um 

viés de desenvolvimento que atravessa todas as finalidades, inclusive no desenvolvimento de 

programas de extensão e pela pesquisa, que não devem se dissociar do ensino. A 

responsabilidade social e ambiental urge das condições eminentes e iminentes do meio em que 

os Institutos se inserem, onde se observam casos graves de degradação e desigualdade, em todas 

as regiões do País.  

  Para dar conta de sua missão, é grande o leque de serviços dos Institutos Federais, 

conforme se observa nos objetivos dipostos no artigo 7º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a):  

 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o 

público da educação de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional 

e tecnológica; 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo 

nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 



321 

 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para 

os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

  São três as vertentes básicas de ação: ensino-aprendizagem contextualizado, pesquisa 

aplicada e ações de extensão junto ao setor produtivo, para dar conta da qualificação para o 

trabalho, o desenvolvimento dos APLs e a promoção da cidadania. Incluem-se cursos que vão 

da formação básica ou elementar até o nível de pós-doutoramento, embora pelo menos 50% das 

vagas devam ser dedicadas à formação técnica de nível médio, prioritariamente na forma 

integrada com o Ensino Médio, e 20% para a licenciatura, nas áreas de maior necessidade, 

conforme o artigo 8º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a). A relação entre ensino, pesquisa e 

extensão se mostra como a única via de desenvolvimento de todas as diretrizes possíveis, 

porque é preciso descobrir, produzir, difundir e aplicar conhecimentos, com inovação, 

criatividade e democratização. 

  Os Institutos Federais são autarquias com organização estrutural multicâmpus, 

orçamento próprio (exceto para salários, encargos e benefícios aos servidores) e gestão 

colegiada, cujos órgãos consultivos e deliberativos são o Colégio de Dirigentes e o Conselho 

Superior, presididos pelo Reitor, conforme consta no artigo 9º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a). 

Sua autonomia relativa, portanto, os caracteriza como instituições com elevada competência de 

gestão e influência no meio em que se inserem. 

 

9.1.1 Perfil do IFRO 

 

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi criado 

pela integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e a Escola Agrotécnica Federal de 

Colorado do Oeste, conforme consta no inciso XXXII do artigo 5º da Lei 11.892 (BRASIL, 

2008a). A primeira sequer chegou a entrar em funcionamento, e a última já oferecia cursos no 

Município em que se localiza. Enquanto IFRO, as atividades se iniciaram em 2009, com ofertas 

nos Câmpus de Colorado do Oeste e Ji-Paraná. Outros sete Câmpus foram construídos a partir 

de então. Atualmente, o IFRO conta com a Reitoria e os Câmpus de Ariquemes, Cacoal, 

Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona 

Norte e Vilhena, além dos polos de educação a distância. Sete destes Câmpus, incluindo-se 

Jaru, estão localizados no eixo da BR 364, enquanto o Câmpus Colorado está a leste do Cone-
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Sul, e o Câmpus Guajará-Mirim, em expansão, na divisa com a cidade boliviana de 

Guayaramerín, conforme se observa no mapa da figura 4. 

  Os Câmpus Ariquemes, Cacoal e Colorado têm perfil agropecuário; Porto Velho 

Calama, Ji-Paraná e Vilhena são de perfil industrial; Porto Velho Zona Norte e Guajará-Mirim 

são voltados para serviços, enquanto Jaru está em processo de construção. Embora haja um viés 

principal de desenvolvimento das atividades ou oferta de cursos, cada Câmpus contempla uma 

diversidade de atuações e, como no caso de Ji-Paraná, associa outras linhas de perfil com a 

principal, já que oferece cursos na área de química (industrial), florestas (ambiental e industrial) 

e de serviços e tecnologias (informática). 

 O Câmpus com a maior diversidade de oferta de formação profissional é o Zona Norte, 

por ser o gestor principal dos cursos ofertados a distância, os quais são múltiplos e distribuídos 

em polos de várias regiões do Estado, conforme consta no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do IFRO (BRASIL, 2014e). 

  A gestão superior do IFRO é realizada por meio da Reitoria, cinco Pró-Reitorias, 

Diretorias Sistêmicas e a Direção-Geral de Cada Câmpus, com deliberação do Colégio de 

Dirigentes, em instância intermediária, e do Conselho Superior, em instância final. Envolve 

ainda as atividades subsidiárias da Comissão de Ética (CET), da Comissão de Ética em Pesquisa 

e Inovação (CEPI), da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Cepex), da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD), da Comissão Interna de Supervisão do Plano de 

Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (CIS-PCCTAE), dentre outras 

possíveis, além das comissões transitórias. A figura 17 demonstra o ordenamento de gestão. 

 

Figura 17 ― Organograma simplificado da gestão superior do IFRO 

 

Fonte: Elaboração própria, conforme o PDI (BRASIL, 2014e), o Estatuto Social (BRASIL, 2015p) e o Regimento 

Geral (BRASIL, 2015q) do IFRO 
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  O Conselho Superior, órgão maior de deliberação, analisa as proposições e normatiza 

os ritos administrativos, após apreciações do Colégio de Dirigentes e Comitês, Conselhos e 

Comissões criados para fins específicos, permanentes ou não. A gestão superior fica a cargo da 

Reitoria e da Direção-Geral dos Câmpus. A Reitoria é apoiada pelas Pró-Reitorias de 

Desenvolvimento Institucional (Prodin), de Ensino (Proen), de Extensão (Proex), de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação (Propesp) e de Planejamento e Administração (Proplad).  

  Os Câmpus contam com os Departamentos e Diretorias de Ensino (DE), de Extensão 

(Depex), de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Depipg) e de Administração (Deplad), além 

de colegiados de curso, conselhos, coordenações específicas e comissões transitórias. Entre um 

Câmpus e outro há pequenas variações no volume e distribuição de cargos e funções, 

especialmente na unidade de Colorado, que já possuía uma estrutura cuja grande parte foi 

mantida; a variação ocorre também em função do volume de alunos atendidos 

proporcionalmente à estrutura criada para o atendimento, mas existe uma tendência de se chegar 

a uma maior regularidade possível com o tempo. A figura 18 simplifica a infraestrutura de 

gestão dos Câmpus. 

 

Figura 18 ― Organograma simplificado da gestão dos Câmpus do IFRO 

 

 

Fonte: Elaboração própria, conforme o PDI (BRASIL, 2014e), o Estatuto Social (BRASIL, 2015p) e o Regimento 

Geral (BRASIL, 2015q) do IFRO 
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  A missão do IFRO, conforme consta no seu PDI (BRASIL, 2014e, p. 28), é “[...] 

promover educação científica e tecnológica de excelência no Estado de Rondônia voltada à 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade da 

sociedade”. O princípio da excelência, que ratifica a filosofia do Governo Federal em 

instrumentos como o Modelo de Excelência em Gestão Pública (BRASIL, 2014a), está presente 

também na “visão” e nos “valores” expressos pelo IFRO. O PDI informa que o IFRO (BRASIL, 

2014e, p. 28) desenvolve “[...] programas de pesquisa e extensão voltados para a produção 

cultural, empreendedorismo, cooperativismo, inovação e transferência de tecnologias com 

ênfase no desenvolvimento da sociedade regional e na preservação do meio ambiente”. Sua 

responsabilidade social, portanto, está fortemente atrelada ao desenvolvimento regional, 

conforme o estabelecido na lei de criação dos Institutos (BRASIL, 2008a). No âmbito da 

pesquisa, está voltado para a básica e a aplicada; no da extensão, para o fortalecimento dos 

arranjos produtivos; no ensino, guia-se ou deve se guiar pelas demandas locais, conforme suas 

finalidades e objetivos e o perfil estabelecido para cada unidade. A oferta dos cursos é 

presencial e a distância. A EaD está institucionalizada, especialmente pela existência de um 

Câmpus próprio para sua gestão geral ― o Câmpus Porto Velho Zona Norte ―, e nela se 

concentra o maior volume de alunos da Instituição. O apêndice 7 traz o demonstrativo de todos 

os cursos técnicos e de graduação e pós-graduação ofertados no ano de 2016.  

  De acordo com os indicadores expressos na página da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (Prodin) (BRASIL, 2016p), o IFRO possuía, em fevereiro de 2013, 6.429 alunos 

matriculados em cursos presenciais, 388 professores e 352 técnicos administrativos, cuja razão 

de equivalência está expressa no quadro 23. 

 

Quadro 23 ― Relação quantitativa entre alunos presenciais, professores e técnicos administrativos no 

IFRO, em 2013  

Câmpus 
Total de 

Alunos 

Total de 

Professores 

Total de 

Técnicos 

Relação 

A/P 

Relação 

A/A 

Relação 

P/A 

Ariquemes 1.074 60 57 17,90 18,84 1,05 

Cacoal 248 29 35 8,55 7,09 0,83 

Colorado do Oeste 1.685 83 92 20,30 18,32 0,90 

Ji-Paraná 1.199 63 42 19,03 28,55 1,50 

Porto Velho Calama 1.220 72 58 16,94 21,03 1,24 

Porto Velho Zona Norte 120 25 29 4,80 4,14 0,86 

Vilhena 883 56 39 15,77 22,64 1,44 

Total 6.429 388 352 16,57 18,26 1,10 

Fonte: Prodin/IFRO (BRASIL, 2016 b) 

Legenda: Relação A/P = Aluno/Professor; A/A = Aluno/Técnico Administrativo; P/A = Professor/Técnico Adm. 
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  Os Câmpus com maior volume de alunos presenciais até o período são Colorado do 

Oeste (1.685), Porto Velho Calama (1.220), Ji-Paraná (1.199) e Ariquemes (1.074), nesta 

ordem; os que possuíam a maior relação entre alunos e professores (R-A/P) eram Colorado e 

Ji-Paraná, com 20,30 e 19,03, respectivamente; a maior relação entre alunos e técnicos 

administrativos (R-A/A) ocorria em Ji-Paraná (28,55), Vilhena (22,64) e Porto Velho Calama 

(21,03); a relação entre professores e técnicos (R-P/A) era mais acentuada em Ji-Paraná (1,50) 

e em Vilhena (1,44). A maior densidade de alunos observada em Câmpus como Colorado, Ji-

Paraná e Porto Velho Calama deve-se provavelmente ao fato de serem unidades com maior 

tempo de implantação e dentro de Municípios com maior volume populacional (exceto 

Colorado, cuja densidade talvez corresponda ao seu tempo de existência e infraestrutura básica 

já consolidada). 

   De acordo com o Termo de Acordo de Metas e Compromissos firmado entre os IFs e o 

MEC (BRASIL, 2010b), item 3 da subcláusula primeira da cláusula inicial, espera-se uma 

relação de 20 alunos matriculados nos cursos presenciais para cada professor com 40 horas de 

contrato. A média alcançada pelo IFRO até 2013 era de 16,57; na relação entre alunos e técnicos 

administrativos, a média foi de 18,26, e entre professores e administrativos, de 1,10. Ainda de 

acordo com o Termo, esperava-se para 2016 que o volume de vagas ocupadas fosse de ao menos 

90% (índice de eficiência) e que o volume de concluintes em relação às vagas ofertadas fosse 

de no mínimo 80% (índice de eficácia). Infelizmente, a Prodin/IFRO ainda não havia 

disponibilizdo até 2016 os dados mais recentes da ocupação de vagas e dos índices de conclusão 

dos cursos, de modo que a análise fica restrita a 2013, em que a eficiência intermediária 

esperada era de 75%, e a eficácia, de 70%. Os Câmpus Cacoal e Porto Velho Zona Norte, com 

os investimentos de 2014 e 2015, certamente melhoraram os índices da relação entre o volume 

de alunos e o de professores e técnicos administrativos. 

   Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio são um oportuno indicador para 

análise do aproveitamento da formação diante das expectativas de continuidade de estudos e da 

certificação. No IFRO, são bastante representativos, visto que 50% das matrículas são previstas 

para os cursos técnicos de nível médio. Em 2014, segundo dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (BRASIL, 2016q), 742 alunos do IFRO participaram do 

Exame, à taxa de 87,48% daqueles com aptidão. O quadro 24 demonstra o desempenho do 

IFRO no Exame, por unidade de formação. 

 Os resultados são bem aproximados entre as quatro áreas temáticas, com notas médias 

entre 533,68 e 589,39; em redação, foi de 553,86. Os Câmpus de melhor desempenho nas 

provas objetivas foram Ji-Paraná (média 559,22) e Vilhena (média 555,83); na redação, os 
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mesmos Câmpus se destacam, com médias 586,67 e 606,36, respectivamente. Nas áreas 

temáticas, segundo a classificação do ENEM sobre o volume de pontuação, os Câmpus se 

enquadraram nos níveis II e III, dentre cinco níveis, com índice predeterminado de menos que 

450 a até mais de 750 pontos; na redação, os níveis alcançados pelos alunos do IFRO foram I, 

II e III dentre 5, cujos índices totais predeterminados ficam entre 500 e mais de 800 pontos, 

segundo a Nota Explicativa Enem 2014 por Escola, do INEP (BRASIL, 2015r).  

 

Quadro 24 ― Resultados dos alunos do IFRO no ENEM de 2014, por Câmpus  

Unidades 

Lingua-

gens e 

Códigos 

Mate-

mática 

Ciências 

Humanas 

Ciências 

da 

Natureza 

Média 

no 

IFRO 

Nível Redação Nível 

Câmpus Ariquemes 525,93 513,82 578,21 511,93 532,47 II 487,64 I 

Câmpus Cacoal 549,58 512,61 584,79 549,34 549,08 II 526,43 II 

Câmpus Colorado do Oeste 535,03 546,65 583,36 542,38 551,85 III 541,25 II 

Câmpus Ji-Paraná 550,48 545,82 597,87 542,70 559,22 III 586,67 III 

Câmpus Porto Velho 549,65 546,99 594,71 522,26 553,40 III 574,82 III 

Câmpus Vilhena 553,39 536,20 597,40 536,34 555,83 III 606,36 III 

Média das áreas temáticas 544,01 533,68 589,39 534,16 550,31  553,86  

Fonte: INEP (BRASIL, 2016q) 

 

 A concepção de excelência deve ser colocada em face de tais resultados e de outros, a 

serem apurados ao menos anualmente, envolvendo cursos presenciais e a distância, de todos os 

níveis, para se medirem os índices de eficiência e eficácia e para se analisar a efetividade do 

atendimento e indução de desenvolvimento segundo as demandas das comunidades e dos APLs. 

Mas para tal é preciso implantar, aprimorar e intensificar sistemas de autoavaliação, como 

preveem os modelos já apresentados inclusive pelo Governo Federal. Os resultados de uma 

avaliação devem ser cruzados com os de outra, como entre as pontuações do ENEM e as taxas 

de evasão e retenção apurados internamente. Os paradigmas da complexidade e excelência 

impõem a necessidade de aprimoramento da avaliação e autoavaliação institucionais. É preciso 

saber, por exemplo, se as notas do ENEM são suficientes para o que se espera do perfil dos 

alunos neste paradigma, ou se os índices de evasão e retenção são reflexo da qualidade que não 

se conseguiu atingir ainda. 

  O Temo de Acordo de Metas firmado com o MEC (BRASIL, 2010b) prevê, além da 

melhoria dos índices de eficiência e eficácia apurados nos quantitativos de ingressantes e 

concluintes, o atendimento aos percentuais para cada nível e modalidade de cursos, a 

institucionalização da EaD, o fomento ao Programa Nacional da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), a implantação de 
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projetos de melhoria da qualidade da educação básica, o desenvolvimento de programas de 

formação inicial e continuada, a adoção de ações afirmativas para ingresso nos cursos, a 

priorização de atendimento a professores nas licenciaturas, a implantação de programas de 

apoio a estudantes com elevado desempenho, o desenvolvimento da pesquisa e inovação, a 

proposição de projetos de ação social, a implementação de Núcleos de Inovação Tecnológica, 

a integração entre ensino, pesquisa e extensão na relação intercâmpus e interinstitucional (local, 

nacional e internacional) e a adoção de soluções tecnológicas do Governo Federal, em relação 

a registro de preços e gestão de dados digitais, que incluem sistemas e plataformas como o 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) e o Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica da Educação Profissional e Tecnológica (SIGA-EPT). Esta 

lista de metas faz parte dos 19 itens apresentados na cláusula primeira do Termo de Acordo. 

Embora nenhuma delas faça menção específica e direta aos APLs, elas devem ser desenvolvidas 

com vistas ao fortalecimento do desenvolvimento regional também, e não apenas para a 

sustentabilidade institucional interna motivada pelos riscos de restrição de recursos materiais, 

financeiros e de pessoal no caso de não atingimento das metas. 

  O Relatório de Gestão do IFRO (BRASIL, 2014p), relativo a 2013, traz um compêndio 

das principais ações no âmbito das pró-reitorias. Esperava-se, da Pró-Reitoria de Extensão 

(Proex), um conjunto de propostas específicas para indução do desenvolvimento do setor 

produtivo, mas as ações descritas no Relatório se concentraram mais em realização de eventos, 

criação de parcerias, relações interinstitucionais e gestão de rotinas administrativas, com 

exceção da I Feira Empreendedora em Colorado do Oeste, que, segundo o Relatório, possui 

“[...] ênfase na inclusão produtiva e social” (p. 55); a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação (Propesp) concentrou grande parte de seus esforços nos Programas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e de Iniciação Tecnológica (PIBITI); as ações desta e das demais pró-

reitorias, relacionadas no Relatório, não trazem referência direta a processos específicos de 

indução do desenvolvimento regional, embora todas elas tenham alguma influência sobre eles. 

  A institucionalização das ações de extensão, apresentada como um dos objetivos gerais 

da Proex no PDI (BRASIL, 2014e), pode significar o avanço da maior efetividade da relação 

do IFRO com o setor produtivo e as comunidades, entretanto não há nenhuma meta que trate 

da aproximação objetiva entre instituição e produtores, para a resolução de problemáticas como 

as lacunas tecnológicas e carência de liderança e governança. Existem sim as metas que 

preveem ações de extensão, que incluem convênios e acordos, mas ainda colocadas de forma 

genérica. Por outro lado, o objetivo de criação do Observatório do Mundo do Trabalho pode e 
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deve resultar em soluções para a melhoria da identificação de demandas do mercado e das 

necessidades dos egressos. 

  A Propesp também prevê no PDI (BRASIL, 2014e) as metas para estabelecimento de 

parcerias, quanto às ações de indução do desenvolvimento regional. A implantação de 

incubadoras se mostra como uma das estratégias principais, tanto que foi realizado inclusive o 

I Workshop de Inovação e Empreendedorismo no Câmpus Porto Velho Zona Norte do IFRO, 

em 11 de abril de 2016, seguido de um curso sobre a implantação de incubadoras ao longo da 

mesma semana, para capacitação de servidores que atuam nos Núcleos de Inovação 

Tecnológica dos Câmpus ou nos Departamentos de Pesquisa e de Extensão. Esperava-se 

incubar no mínimo cinco empresas até o ano de 2016, mas nenhuma havia se concretizado até 

o primeiro semestre daquele ano. A pesquisa aplicada é destacada como necessidade e como 

rotina de formação nos ambientes internos, enquanto a elevação do nível de escolaridade dos 

profissionais se mostra como requisito e condição para aumento da oferta de pós-graduação, 

incremento da produção científica, fixação de profissionais na região, dentre outros fins. O 

grande desafio é agir de forma a superar as problemáticas sociais e as que o setor produtivo 

apresenta, como o déficit tecnológico e o baixo desempenho da produtividade, por exemplo. 

  No âmbito da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), uma das principais metas é, segundo o 

PDI (BRASIL, 2014e, p. 42), “[...] reformular todos os projetos pedagógicos de cursos técnicos 

e de graduação, para contemplar as atividades não presenciais, mobilidade estudantil e ampliar 

as perspectivas da prática profissional supervisionada e de pesquisa”. Esta reformulação deveria 

ter como premissa também o estudo de demanda, ou seu aprofundamento, para o correto 

atendimento às verdadeiras necessidades e interesses da região, visto que os cursos são 

justificados em sua maioria apenas por bases teóricas, conforme se observa por exemplo no 

projeto do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Câmpus Ji-Paraná, 

com última reformulação aprovada ad referendum pela Resolução 11 do Conselho Superior do 

IFRO (BRASIL, 2016hh). Nem na justificativa de origem, nem na justificativa de reformulação 

são dadas informações de pesquisa de demanda; é feita apenas uma abordagem conceitual, 

seguida de indicadores sobre evasão e retenção da educação profissional no País. As demais 

ações da Proen estão relacionadas às rotinas de gestão do ensino e aprendizagem, envolvendo 

normatizações, acompanhamento de resultados, sistema de bibliotecas e assistência estudantil.  

  O fortalecimento da imagem institucional, como um dos objetivos da Diretoria de 

Gestão da Tecnologia e Informação (DGTI), consiste em uma urgência principalmente pelo 

pouco tempo de existência do IFRO. Observou-se, na pesquisa de campo junto aos produtores 

industriais e agropecuários, que poucos conhecem a Instituição para além das impressões 
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superficiais. Ou seja, desconhecem o leque de serviços que possuem à disposição, por razões 

várias, inclusive devido à pouca aproximação do IFRO junto ao setor produtivo. Entretanto, 

observa-se no PDI (BRASIL, 2014e, p. 77) que 

 

a proposta pedagógica do IFRO leva em consideração as demandas sociais, 

econômicas e culturais, permeando-se das questões de diversidade cultural, de 

preservação ambiental e dos novos modelos de desenvolvimento sustentável para o 

planeta e, em particular, para a região amazônica. 

 

  O princípio da “inclusão produtiva”, que prevê a oferta de cursos técnicos para 

atendimento não apenas aos setores da “produção mais elaborada”, aponta para medidas que 

devem valorizar a pesquisa aplicada e as ações extensionistas capazes de atingir as pessoas com 

maior necessidade e preencher as lacunas identificadas. A formação profissional difere-se 

profundamente da formação geral, como a do Ensino Médio comum, porque tem um 

compromisso muito maior com a transformação e o desenvolvimento no mundo e no mercado 

de trabalho. 

  Observa-se no PDI do IFRO (BRASIL, 2014e) que as políticas de pesquisa estão mais 

fortemente engajadas com o fortalecimento dos APLs do que as políticas de extensão, pelo 

volume e especificidade das referências. Ressente-se a falta de mais metas relativas a extensão 

tecnológica. O livro Assistência tecnológica às micro e pequenas empresas, de Holanda (2012), 

editado pela Câmara dos Deputados, coloca aos Institutos Federais o desafio da extensão 

tecnológica, a ser atingida por meio da certificação profissional, desenvolvimento da inovação, 

criação de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e de Observatórios de Políticas Sociais 

(OPSs), dentre outras medidas. De acordo com o autor (p. 92), 

 

o IF é capaz de prover técnicos e bolsistas para assegurar o sucesso das iniciativas 

locais. E o CVT, de sua parte, oferece instalações e equipamentos adequados às 

atividades de extensão tecnológica, além de servir como ponto de observação das 

políticas públicas implementadas na localidade atendida. 

Cada IF recebeu, também, a determinação legal de implantar um observatório de 

políticas sociais, que possa acompanhar as iniciativas comunitárias, as ações públicas 

e a atuação de organizações não governamentais na região atendida. Esses 

observatórios, ao se integrarem aos CVT, poderão oferecer oportunidades de 

identificação de fatores e recursos produtivos disponíveis e de iniciativas 

empreendedoras passíveis de apoio, agregando qualidade à alocação de recursos 

humanos remanejáveis, alocando o especialista correto para a demanda correta. 

 

  Existe, portanto, uma grande expectativa em torno dos Institutos Federais, em vista 

principalmente de um ainda limitado conhecimento de suas possibilidades por parte da 

população ou dos setores produtivos e da compreensível limitação do avanço em virtude de 
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ainda se estar formando quadros de pessoal e construindo infraestruturas para sua ação. 

Todavia, vai se tornando cada vez mais urgente o avanço. Os IFs precisam extrapolar seu 

âmbito interno, ainda muito focado na formação básica, para atingir os setores produtivos e 

projetos sociais que levem ao maior desenvolvimento regional. Holanda (2012) sugere, 

inclusive, que os IFs adotem a sistemática do Programa de Formação de Recursos Humanos em 

Áreas Estratégicas (RHAE), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que 

prevê bolsas de Fixação e Capacitação de Recursos Humanos ― Fundos Setoriais (SET), bolsas 

de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), bolsas a Especialista Visitante (EV) e 

bolsas a Apoio Técnico em Extensão no País (ATP), além das bolsas de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação no Exterior ― Júnior (DEJ) e Sênior (DES), conforme consta no site 

do CNPq (BRASIL, 2016gg). O uso de programas ou recursos do tipo favoreceria a uma maior 

intensificação das ações dentro dos setores produtivos ou dos negócios específicos, e devem se 

expandir para as atividades agropecuárias em Rondônia, onde o setor primário é o maior motor 

da economia e o que mais recente a falta de desenvolvimento tecnológico. 

  Uma das sugestões de Holanda (2012) é, inclusive, que se crie uma rede de cinco CVTs 

vinculados em cada IF, preferentemente em municípios com 5 a 50.000 habitantes e condições 

sociais críticas, bem como uma rede de CVTs independente em regiões com maior volume 

populacional e que também apresente risco social; sugere também, com aplicação no contexto 

dos IFs, a implantação de bolsas de extensão tecnológica, do tipo bolsa de produtividade para 

o gestor do CVT, de desenvolvimento tecnológico para consultores e colaboradores, de 

extensão para professores dedicados a extensão tecnológica e treinamentos e de iniciação 

tecnológica para alunos de cursos tecnológicos de nível superior. Assim, nos termos de Holanda 

(2012, p. 122), espera-se que os Institutos Federais assegurem “[...] uma retaguarda capaz de 

formar e certificar técnicos, realizar ensaios e análise de problemas de maior complexidade e 

propiciar ao consultor uma extensa base de informações tecnológicas e uma rede de contatos 

apropriada às suas necessidades”. Ou seja, a noção de gestão de excelência deve perpassar 

também as ações dessa abrangência tentacular para a qual os Institutos foram criados, mas que 

ainda não foi alcançada. 

  Algumas iniciativas já foram criadas, como o Programa Integrado de Extensão 

Comunitária e Tecnológica da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Pronilo), 

que, segundo Lima (2012, p. 207), “[...] abrange políticas públicas já estabelecidas, tais como: 

aprendizagem; assistência técnica e tecnológica às comunidades, com destaque para micro e 

pequenas empresas; empreendedorismo e inovação; formação inicial e continuada”. Ainda de 

acordo com Lima (p. 207), “[...] a aprendizagem diz respeito à formação do Menor Aprendiz”, 
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cuja regulamentação está contida no Decreto 5.598 (BRASIL, 2005b) e instruída no Manual da 

Aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2013g). O artigo 8º do Decreto 

5.598 (BRASIL, 2005b) estabelece as entidades responsáveis pela formação técnico-

profissional do menor aprendiz, que reúnem os Serviços Nacionais de Aprendizagem (Senai, 

Senac, Senar, Senat, Sescoop), as escolas técnicas/agrotécnicas e aquelas sem fins lucrativos 

que prestam assistência regulamentada aos adolescentes. A condição de formação do jovem 

aprendiz é assim esclarecida pelo MTE (BRASIL, 2013g, p. 11-12): 

 

Essa formação realiza-se em programas de aprendizagem organizados e 

desenvolvidos sob orientação e responsabilidade de instituições formadoras 

legalmente qualificadas. O aprendiz com idade entre 14 e 24 anos, matriculado em 

um curso de aprendizagem profissional, é admitido por estabelecimentos de qualquer 

natureza que possuam empregados regidos pela CLT. Em se tratando de aprendizes 

na faixa dos 14 aos 18 anos, a matrícula em programas de aprendizagem deve observar 

a prioridade legal atribuída aos Serviços Nacionais de Aprendizagem e, 

subsidiariamente, às Escolas Técnicas de Educação e às Entidades sem Fins 

Lucrativos (ESFL), que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação 

profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA). 

 

  Até 2016 não haviam sido implantados programas para atendimento ao Menor Aprendiz 

no IFRO, embora seu leque de formação profissional abra possibilidades de atendimento em 

vários setores da economia, e as empresas possuam uma obrigatoriedade legal de contratar e 

vincular a contratação a um curso, conforme a previsão nas legislações correlatas e apresentadas 

no Manual do MTE (BRASIL, 2013g); esta implantação se iniciou em 2017. 

  Lima (2012) esclarece que a assistência técnica e tecnológica às comunidades deve 

compreender soluções para os problemas apresentados, de modo que se espera a realização de 

diagnósticos eficientes e a aplicação efetiva de medidas que, em Rondônia, deveriam 

prioritariamente superar as grandes e diversas lacunas tecnológicas do setor produtivo. A 

orientação tecnológica, combinada com atividades extensionistas regulares, é uma das 

diretrizes de ação pouco perceptível no PDI do IFRO (BRASIL, 2014e). Em compensação, o 

mesmo documento prevê com grande destaque o empreendedorismo e a busca de inovação, que 

precisam se materializar em resultados na prática esperada, tanto na formação profissional 

regular, quanto nas atividades correlatas. Lima (2012) traz como exemplo a implantação de 44 

centros de inclusão digital e núcleos de informação tecnológica pelo Instituto Federal do Ceará, 

para tratar da inclusão social em áreas desfavorecidas. Para ele, a ampliação das bolsas de 

extensão a profissionais e estudantes consiste em um desafio no âmbito da formação 

profissional e tecnológica, em vista dos resultados que elas permitem e dos limites que são 

estabelecidos. Chega ao ponto de dizer que “[...] não há como melhorar as condições 
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econômico-sociais da população sem elevar a capacitação tecnológica” (p. 209). 

Independentemente do peso genérico da afirmação, sabe-se da importância da preparação 

profissional e dos investimentos em tecnologia para atendimento às necessidades e interesses 

dos setores produtivos. 

 

9.2 AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NOS CÂMPUS DO IFRO 

 

  A adoção e criação de políticas públicas específicas, o estabelecimento de diretrizes de 

trabalho (como se dá com o PDI), a normatização interna (Estatuto, Regimento Geral) e a 

elaboração de projetos são fundamentais para a gestão de excelência, mas é preciso atentar-se 

também em igual medida à prática do que foi planejado. A atenção ao que dizem os executores 

de ponta é estratégico para a reconfiguração e regulação dos processos de gestão, inclusive do 

planejamento, que não deve ser estanque e muito menos mero objeto de formalização para 

atendimento a obrigações. 

  Foi realizado um levantamento das condições de trabalho de dois IFs, o IFRO e um IF 

de Comparação, para identificação das problemáticas e sua localização dentro da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Trata-se de uma pesquisa comparativa 

parcial junto aos chefes dos Departamentos de Ensino, de Extensão e de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação de sete Câmpus do IFRO e quatro Câmpus do IF de Comparação ― destes 

últimos, dois de perfil industrial e dois de perfil agropecuário. O levantamento se deu entre 

novembro de 2015 e abril de 2016.  

  O IF de Comparação foi escolhido em função de seu longo tempo de existência e por 

ter em sua composição Câmpus com perfis semelhantes aos do IFRO. Nele, a abordagem se 

deu por meio da aplicação presencial e direta de um questionário por departamento contendo 5 

perguntas (apêndices 3, 4 e 5), em que a primeira traz uma dezena de afirmativas com múltiplas 

escolhas de resposta, sinalizadas por conceitos e índices percentuais gradativos de concordância 

ou discordância; as demais perguntas são abertas, subjetivas, para apontamento de 

problemáticas, relatos e soluções possíveis. Além da aplicação do questionário, foram 

analisados diversos projetos de pesquisa, de extensão e de curso no IF de Comparação, para 

verificação de justificativas, objetivos e resultados. No IFRO os mesmos questionários foram 

aplicados online, por meio da ferramenta Google Drive. A comparação entre as duas 

instituições pôde oferecer uma visão sistêmica da rede e ao mesmo tempo permitir a busca de 

soluções comuns para problemáticas também comuns. O contingente de profissionais 

abordados na pesquisa foi de três por Câmpus e, portanto, 33 no total das duas instituições. 
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9.2.1 Condições de atendimento no âmbito do Ensino 

 

  O Ensino é entendido, de acordo com a infraestrutura organizacional do IFRO, como o 

setor da formação técnica de nível médio e de graduação, e não necessariamente como o ensino 

próprio de todos os níveis, do básico à pós-graduação, porque os cursos de curta duração estão 

no âmbito da Extensão, e os da Pós-Graduação, no respectivo departamento, que também 

envolve a Pesquisa e a Inovação. 

  A primeira questão diz respeito às condições de desenvolvimento dos cursos. Sabendo-

se que existe pouca pesquisa de demanda para justificação dos cursos, conforme se pode 

observar nos vários projetos pedagógicos das duas instituições, houve uma preocupação 

também em verificar o atendimento às necessidades do setor produtivo. A opinião dos chefes 

dos Departamentos de Ensino está expressa no gráfico 49. 

 

Gráfico 49 ― Atendimento ao setor produtivo por meio dos cursos segundo os chefes dos Departamentos 

de Ensino dos Câmpus ― IF de Comparação e IFRO 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

  No IF de Comparação há um índice de satisfação maior com o desempenho dos cursos, 

pois 75% assinalam que o atendimento às necessidades do setor produtivo ocorre bastante, 

dentro de um ranking médio de 3,75 pontos em uma escala de 1 a 5; no IFRO, o índice de 

respostas é de 50% para o mesmo nível de satisfação, enquanto 37,5% consideram o 

desempenho apenas razoável, e 12,5% destacam que o atendimento pode ser nulo ou de pouca 

ocorrência (RM 3,37). 

  Sobre as necessidades da comunidade em geral, sem especificar as do setor produtivo, 

as concepções são um pouco diferentes, porque, segundo 50% dos chefes de Departamento de 

Ensino dos dois IFs, o atendimento ocorre bastante, e outros 25% do IF de Comparação 
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consideram a suficiência plena ou quase plena. No IFRO a expectativa é razoável para um grupo 

maior, de 37,5% dos entrevistados, contra 25% do IF de Comparação, conforme se observa no 

gráfico 50. 

 
Gráfico 50 ― Atendimento à comunidade em geral por meio dos cursos, segundo os chefes dos 

Departamentos de Ensino dos Câmpus ― IF de Comparação e IFRO 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

 O atendimento à comunidade em geral abrange a formação básica no nível do Ensino 

Médio, associada à formação técnica, às expectativas de continuidade de estudos nos cursos de 

graduação, à formação humanística e cultural, ao desenvolvimento da autonomia e da 

cidadania, dentre outros princípios. Tais expectativas também são consideradas nos princípios 

de atendimento ao setor produtivo, mas ele tem por imediata a preparação para o 

desenvolvimento do trabalho, quanto às habilidades profissionais. Na formação, os princípios 

não se dissociam, mas se diferenciam nas expectativas do público-alvo dos IFs. O ranking 

médio de respostas entre os dois IFs foi de 3,69 pontos em uma escala virtual de 1 a 5, com 

ligeira positividade maior no IF de Comparação, cujo RM foi de 4 pontos. 

 A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, que consiste na principal diretriz da 

formação técnica e tecnológica, já identificada como insuficiente no Relatório de Auditoria do 

TCU (BRASIL, 2013a) e na pesquisa junto aos chefes de Departamento de Ensino, também se 

mostra deficitária nos dois IFs. É o que se observa no gráfico 51. 

 No IF de Comparação os índices de insatisfação são mais expressivos, pois 75% 

consideram apenas razoável a articulação, e 25%, que ela ocorre muito pouco; no IFRO, os 

índices de respostas indicam 62,5% e 12,5%, respectivamente, enquanto outros 25% 

0

25

50

25

12,5

37,5

50

0
0

10

20

30

40

50

60

Ocorre muito pouco (2) Ocorre de forma razoável

(3)

Ocorre bastante (4) Ocorre sempre ou quase

sempre (5)

IF de Comparação IFRO



335 

 

consideram a articulação satisfatória. Assim, o ranking médio do IF de Comparação é de 2,75 

pontos em uma escala de 1 a 5, e a do IFRO, de 3,13, aproximadamente, na mesma escala. 

 

Gráfico 51 ― Articulação entre ensino, pesquisa e extensão segundo os chefes dos Departamentos de Ensino 

dos Câmpus ― IF de Comparação e IFRO 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

 O aproveitamento dos cursos, que consiste nos índices de eficácia e que se traduzem nas 

taxas de permanência e de promoção, deve ser identificado continuamente, para uma avaliação 

diagnóstica eficiente nas decisões e planejamento institucional. Os indicadores são expressos 

por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), 

do Ministério da Educação. Eles já foram discutidos na seção anterior desta tese, tomando por 

base os demonstrativos do TCU (BRASIL, 2013a) e da XXXVII Reditec, referenciada por 

Dantas (2013). Estes dados deveriam constar em uma plataforma permanente no site dos IFs, 

mas ficam restritos às demandas de solicitação ou às rotinas institucionais de planejamento e 

avaliação. Além disso, como geralmente há demora dos Câmpus para alimentação do sistema, 

nem sempre os dados são atualizados. Os Câmpus também deveriam elaborar seus próprios 

relatórios de indicadores, para acesso imediato, tomando por ferramenta o Sistec e outras. De 

um modo geral, os gestores de ensino sabem da gravidade dos problemas da evasão e retenção, 

por isso a questão foi levantada junto a eles.  

 Como os indicadores de evasão e retenção são de ordem quantitativa, primeiramente 

foram apurados os dados expressos no Relatório de Gestão do IFRO, relativo ao exercício de 

2013 (BRASIL, 2014p); os indicadores referentes à Rede Federal já foram discutidos na seção 

anterior e se aplicam, portanto, também ao IF de Comparação. Infelizmente, o Relatório do 

IFRO tem algumas imprecisões, para o caso: não constam os indicadores parciais de alguns 

cursos, em alguns Câmpus; não se indicam também os resultados da pós-graduação, dos cursos 
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de curta duração e, na maioria dos casos, dos cursos a distância, de qualquer nível; não há dados 

de retenção para os cursos em EaD; em algumas situações, os resultados das médias dos 

indicadores é expresso com erro de cálculo, que foi corrigido para a apresentação aqui, mas que 

muitas vezes deixa dúvidas quanto aos dados, se são nulos (ou de máxima eficácia) ou se apenas 

não foram apresentados. Os dados de retenção de alguns cursos não aparecem porque os cursos 

ainda não completaram um ciclo, como ocorre com a Licenciatura em Química, de Ji-Paraná, e 

a Licenciatura em Física, do Câmpus Porto Velho Calama, até 2013, cuja implantação é recente. 

Entretanto, a principal causa da ausência de indicadores é certamente a falta de alimentação do 

Sistec pelos Câmpus, impedindo uma apuração mais completa.  

  Embora o Relatório de Gestão (BRASIL, 2014p) tenha muitas lacunas e imprecisões, é 

bastante útil para a análise dos resultados e medidas de intervenção do IFRO diante de suas 

metas de gestão e das orientações do MEC para compensação dos problemas levantados em 

auditoria pelo TCU (BRASIL, 2013a).  

 A pesquisa feita junto aos chefes dos Departamentos de Ensino dos dois IFs demonstrou 

que os profissionais do IF de Comparação estão mais conscientes dos resultados de eficácia de 

sua Instituição, pois apenas 25% consideraram que a evasão “ocorre muito pouco” nos cursos 

técnicos de seus Câmpus, enquanto para o IFRO a indicação foi de 87,5% dos entrevistados; 

no âmbito da graduação, há uma relativa equivalência, porque os profissionais do IF de 

Comparação indicaram que a evasão é baixa ou razoável para 75% dos casos, enquanto os do 

IFRO apontaram 87,5% de frequência para o mesmo caso. O ateste da evasão, nos dois níveis 

de formação, foi de um ranking médio geral de 2,69 pontos numa escala de 1 a 5 entre os dois 

IFs, com diferenciações muito pequenas entre si nos resultados de opinião dos entrevistados. 

 Os índices de retenção foram expostos pelos chefes dos Departamentos de Ensino do IF 

de Comparação como altos em apenas 25% dos apontamentos, e razoáveis, com taxas de 

aproximadamente 30% de ocorrência, nos demais apontamentos, tanto nos cursos técnicos 

quanto na graduação; já os profissionais do IFRO consideraram que a ocorrência da retenção é 

baixa em 87,5 e 75% dos apontamentos, respectivamente nestes dois níveis de formação. Neste 

caso, pela mesma combinatória entre os dois IFs, o ranking médio, na escala de 1 a 5, é de 2,62 

pontos, caracterizando média frequência dos acontecimentos. Todavia, este tipo de 

ranqueamento é insuficiente por si apenas, visto que a proporção de ocorrências possui valores 

referentes cujo nível é definido pelas metas a serem alcançadas. Assim, em questões em que a 

melhor expectativa é para ocorrências inexistentes, a exemplo da retenção e da evasão, um RM 

de 2,62 pontos pode ainda assim ser considerado muito elevado numa escala de 1 a 5, em que 

o ponto positivo é um (não ocorrência). 
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  Como as perguntas envolveram indicadores subjetivos, conceituais, para respostas, os 

resultados são apropriados a uma sensibilização e percepção da necessidade de dados 

quantitativos para a avaliação do problema. Estes dados devem estar permanentemente 

disponíveis aos gestores. 

  A insuficiência de demanda de professores para atendimento em todos os cursos, que se 

caracterizava como um problema grave no início das atividades da maioria dos IFs, foi apontada 

como quase superada na pesquisa. No IFRO ela é apenas razoável (entre 11 a 30% dos casos) 

para 12,5% dos entrevistados, dentro de um ranking médio geral de 1,66 ponto de uma escala 

em que a polaridade positiva é 1, entre os dois IFs. 

  A preparação dos professores que ingressam é considerada satisfatória por 62,5% dos 

entrevistados do IFRO e 75% dos profissionais do IF de Comparação. A formação continuada 

é então um investimento fundamental, mas para 50% dos profissionais do IFRO, envolvidos na 

pesquisa, o atendimento às necessidades é apenas razoável, chegando a 70% da demanda, em 

termos de quantidade e especificidade; no IF de Comparação, nenhum entrevistado considerou 

a formação continuada intensiva ou suficiente para as necessidades. Portanto, observa-se que o 

atendimento à demanda deve fazer parte das metas de aprimoramento da gestão de pessoal nas 

instituições e suas unidades. O ranking médio geral, no caso da preparação prévia para o 

desenvolvimento docente, é de 3,75 pontos, e, quanto à formação continuada, de 2,95, dentro 

de uma escala progressiva.  

  Uma medida de prevenção da evasão e retenção é a melhor justificação dos cursos. Parte 

dos profissionais do IF de Comparação afirmaram que ainda há pouca pesquisa de demanda, e 

que a “[...] a justificação se dá mais por meio do que se encontra predeterminado como política 

pública e projetos de investimento”, assim como em bases teóricas e documentais; outros 

apontaram a realização de audiências e o levantamento de demanda com apoio de outras 

instituições. Isso pôde ser confirmado nos projetos pedagógicos de curso que foram 

disponibilizados durante a pesquisa. No IFRO, todos os entrevistados informaram que é feita 

pesquisa de demanda formal, mas a maioria dos projetos pedagógicos de curso não dá esta 

evidência. É inviável considerar cada projeto neste estudo, em vista da grande quantidade de 

cursos. A verificação foi realizada durante o estágio de pesquisa. 

  O desenvolvimento do ensino nos Câmpus das duas instituições envolve dificuldades 

que são identificados no quadro 25. 
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Quadro 25 ― Principais dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento do ensino no IF de Comparação 

e no IFRO 

Referências IF de Comparação IFRO 

Público-alvo 

Irregularidade no nível de conhecimento de 

entrada; baixo nível de conhecimento dos alunos na 

entrada 

Forma de ingresso inadequada, sem 

atendimento a especificidades locais e 

dos cursos; desinteresse dos alunos 

Infraestrutura 

de pessoal 
Insuficiência de pessoal nos setores 

Carência de professores e técnicos; 

baixo índice de mestres e doutores 

Infraestrutura 

física 

Insuficiência de infraestrutura; dificuldades de 

acesso ao Câmpus  

Insuficiência de infraestrutura; 

limitação de recursos financeiros; falta 

de equipamentos  

Gestão de 

recursos  

Muito dispêndio para a assistência estudantil; 

valores financeiros insuficientes para a assistência 

estudantil 

Mau uso de recursos 

Gestão de 

pessoal 

Falta parcial de formação pedagógica; diversidade 

de perfis dos professores; carga horária excessiva 

dos professores 

Falta de experiência dos servidores; 

falta de planejamento transdisciplinar 

Falta de cooperação de profissionais Não comprometimento de professores 

Gestão geral Reservas políticas que interferem em decisões — 

Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

  Os Institutos Federais adotam, para o ingresso em seus cursos, processos seletivos 

próprios ou utilizados nacionalmente, como o ENEM, no caso do ensino superior. Trata-se de 

um processo meritocrático, mas que as políticas de cotas, estabelecidas na Lei 12.711 (BRASIL, 

2012d), tendem a balancear, a fim de atingir as finalidades e objetivos expressos no inciso I do 

artigo 6º e no inciso V do artigo 7º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a). Assim, trabalha-se com 

perfis parcialmente controlados ― ingressam aqueles que atingem o melhor resultado dentro 

do quadro de vagas, mas sem nota de corte. O uso da nota de corte seria a busca de uma demanda 

“ideal”, que fugiria dos princípios de criação dos IFs, voltados para a interiorização e o 

desenvolvimento sociocultural e econômico. As irregularidades de perfis (heterogeneidade 

real) são espontâneas. Entretanto, é possível minimizá-las pelos processos de indução nas 

seletivas, quando os projetos pedagógicos e sua apresentação ao público-alvo destacam os 

perfis esperados (para uma homogeneidade relativa aproximada e possível). A inadequação das 

formas de ingresso, apontadas pelos profissionais do IFRO, precisam ser analisadas, discutidas, 

superadas. O desinteresse dos alunos pode ser reflexo de inadequações do tipo, das formas de 

condução do ensino e de todo um complexo conjunto de fatores que envolve toda a vida 

pregressa e atual dos alunos e dos profissionais que os atendem, incluindo-se fatores de ordem 

familiar, social, institucional e profissional. 

  A insuficiência de infraestrutura e de pessoal é um problema já apontado no relatório de 

auditoria do TCU (BRASIL, 2013a) e que causa múltiplas desestabilizações nas rotinas de 

atendimento nos Câmpus, tendo em vista especialmente a expectativa de educação de 

excelência, que exige recursos para a resolução eficaz dos problemas cotidianos. Alguns 
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Câmpus do IF de Comparação e do IFRO ainda estão em fase de construção básica, com 

expectativa de mais laboratórios e outros ambientes importantes para a aprendizagem. A 

situação se agrava quando não ocorre o comprometimento dos profissionais, quando eles não 

possuem a preparação adequada ou quando, segundo os entrevistados do IF de Comparação, os 

profissionais se concentram demasiadamente ora apenas no ensino, ora apenas na pesquisa. 

Para a preparação docente, a medida esperada é uma eficiente política de formação continuada, 

especialmente para os professores das áreas técnicas, sem o perfil de licenciados. A gestão de 

excelência dos recursos e de pessoal é um imperativo que se mostra imprescindível para o 

ordenamento administrativo e a melhor condução dos profissionais, ao lado das políticas 

nacionais de valorização profissional e otimização de investimentos nas instituições. 

  A superação dos índices de evasão e retenção, decorrentes muitas vezes dos 

desinteresses dos sujeitos envolvidos, requer medidas de intervenção pontuais e também 

medidas rotineiras. Os chefes dos Departamentos de Ensino do IF de Comparação indicaram as 

seguintes: oferta de disciplinas de nivelamento na licenciatura e de nivelamento na disciplina 

de Matemática para os cursos técnicos; reforço escolar; redimensionamento dos projetos dos 

cursos para três anos, gradativamente, com um ao ano; desenvolvimento de projetos 

integradores; investigação pedagógica junto ao professor; atendimento psicológico, 

psicopedagógico e de orientação educacional; investigação dos motivos da evasão junto aos 

desistentes/criação de uma comissão de pesquisa sobre evasão e retenção no Câmpus; 

promoção de atividades extracurriculares; estudos de caso junto a alunos e professores; uso de 

monitoria; adoção da recuperação paralela e da progressão parcial. 

  No IFRO, os entrevistados apontaram: maior divulgação dos cursos e realização de 

“outros trabalhos” com a comunidade externa; capacitação de professores para o ensino 

tecnológico; interação com o mercado de trabalho, para viabilização do emprego pelo estágio; 

desenvolvimento de atividades culturais; manutenção de contato com os pais e 

acompanhamento dos alunos de forma aproximada; projeto de acompanhamento de alunos com 

riscos potenciais de evasão ou retenção; nivelamento, monitoria, reforço e motivação dos 

alunos.  

  Há, portanto, alguns problemas e medidas comuns entre o IF de Comparação e o IFRO. 

Dentre as medidas comuns, citam-se o reforço, o nivelamento, a monitoria, as atividades 

extracurriculares, a pesquisa sobre as causas da evasão e retenção. No IFRO, cada Câmpus 

elaborou o Diagnóstico qualitativo de evasão e repetência (BRASIL, 2016), cujas principais 

causas foram assim apontadas:  
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a) Fatores de identidade e política institucional: falta de informação sobre o perfil 

dos cursos no ingresso; inadequação dos processos seletivos; desconhecimento da 

comunidade externa sobre a instituição e os serviços que esta oferece; demanda 

inferior à oferta em determinado caso; questões relacionadas à conjuntura 

econômica e social, envolvendo trabalho, emprego e reconhecimento da profissão. 

b) Fatores individuais prévios: motivos pessoais ou familiares e mobilidade dos 

estudantes entre cidades, estados ou regiões; conflito entre as expectativas dos pais 

e as dos filhos; escolha precoce da profissão; falta de adaptação ao curso ou 

desinteresse pela formação técnica. 

c) Fatores individuais subsequentes: não adaptação ao ensino integral; pouca 

participação da família na escola; distanciamento dos alunos em relação ao seio 

familiar, no caso dos longos deslocamentos e permanência semanal nos Câmpus; 

necessidade de trabalho para sustentação própria e/ou da família, que concorre com 

o tempo de permanência na Instituição. 

d) Fatores comportamentais: pouco envolvimento com as atividades acadêmicas, 

tanto de alunos quanto de professores; desinteresse; mau atendimento ao público 

interno e ao externo; falta de cordialidade nas relações entre servidor e aluno e dos 

servidores entre si (questões de disciplina). 

e) Fatores estruturais: duração de quatro anos dos cursos técnicos e possibilidade de 

certificação pelo ENEM, por antecipação; insuficiência de docentes; problemas com 

infraestrutura, de equipamentos e de serviços (tecnologias); obras inacabadas; 

excesso de alunos por laboratório; falta de ambientes de convivência, de refeitório e 

de outras estruturas para atendimento em tempo integral; falta de acessibilidade a 

alunos com necessidades específicas. 

f) Fatores pedagógicos: insuficiência de ações pedagógicas e de práticas 

socioculturais; distanciamento entre exposição e avaliação; pouca articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão e entre os setores; falta de pesquisa na licenciatura; 

despreparo de profissionais; baixo rendimento; dificuldades de aprendizagem em 

disciplinas específicas, geralmente associada a uma formação básica precária. 

g) Fatores administrativos: problemas com gestão de pessoal; problemas de 

comunicação entre os setores; burocratização exagerada em alguns setores e 

serviços. 

  A junção de causas por tipo de fator se deu arbitrariamente nesta tese, visto que elas 

foram identificadas de várias formas entre os Câmpus. O que condicionou a ordem foi a relação 
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da causa com os princípios de formação e organização esperados na Instituição, no que se refere 

ao atendimento pedagógico e à gestão de excelência. Tais fatores são bastante comuns na 

realidade das escolas, de modo que a expectativa maior é sobre as ações a serem desenvolvidas. 

São propostas, pelo IFRO, ações imediatamente compatíveis com os problemas, como a 

construção mais sólida da identidade institucional; a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem e das relações entre sujeitos e setores; uma maior aproximação entre os sujeitos 

do processo (família, escola, profissionais); um maior incentivo à pesquisa e extensão; fomento 

à formação continuada; manutenção de programas de monitoria, reforço e nivelamento; melhor 

preparo de profissionais que assumem os cargos de gestão. Especificamente, propõe-se a 

revisão e redimensionamento dos cursos; gerenciamento da vida escolar de um grupo de alunos 

por profissional, para a construção de um plano individual de estudos para cada grupo; melhoria 

dos processos de gestão do ensino e das atividades de atendimento por setor, para delineamento 

das ações estratégicas.  

  Também foram propostas medidas que escapam à decisão do IFRO, como a alteração 

da forma de oferta dos cursos integrados, com segmentação da formação básica antes da 

formação profissional, para amadurecimento dos alunos antes das experiências com a 

profissionalização. Entretanto, esta seria uma condição redundante, visto que os cursos técnicos 

subsequentes existem justamente para uma formação profissional a posterior; além disso, a 

formação técnica de nível médio tem por fim justamente integrar os dois campos de formação, 

a básica e a profissional. O que é necessário, por outra via, é a adaptação metodológica dos 

Câmpus ao perfil do alunado. 

   Cada unidade de formação deve atuar segundo seus diagnósticos, diretrizes 

institucionais, normatizações legais e medidas criativas para os casos identificados. A formação 

continuada é uma das soluções esperadas. No IF de Comparação, segundo os entrevistados, não 

há um programa institucional determinado. As propostas partem dos setores e envolvem 

palestras, instruções setoriais, semanas pedagógicas, cursos de extensão e minicursos em 

eventos. No IFRO, a situação é semelhante, exceto no Câmpus de EaD, que prevê capacitação 

continuada para uso dos recursos tecnológicos. 

 

9.2.2 Condições de atendimento no âmbito da extensão 

 

  A aproximação dos IFs junto ao setor produtivo é condição primeira para que cumpram 

o fim de indução do desenvolvimento nas regiões que ocupam, conforme a previsão na Lei 
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11.892 (BRASIL, 2008a). Segundo os chefes dos Departamentos de Extensão dos Câmpus, as 

relações precisam ser intensificadas, conforme se observa no gráfico 52. 

 

Gráfico 52 ― Densidade das relações do IF de Comparação e do IFRO com o setor produtivo (em %) 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

  De acordo com 50% dos entrevistados do IF de Comparação, a aproximação da 

Instituição com o setor produtivo é apenas razoável; para o IFRO, segundo os entrevistados, a 

relação é considerada melhor, pois 85,7% a consideram razoável e outros 14,3%, bastante 

efetiva. Entretanto, são os profissionais do IF de Comparação que sinalizam a maior densidade 

de parcerias firmadas para o estágio, com 50% de concordância de que elas ocorrem sempre ou 

quase sempre, contra 14,3% de afirmação do fato no âmbito do IFRO. O ranking médio geral, 

envolvendo os dois IFs, é de 3,39 pontos na combinatória de resultados entre a aproximação 

com o setor produtivo e o estabelecimento de parcerias para o estágio, dentro de uma escala 

progressiva. 

  A disponibilização de vagas para estágio mostra-se mais positiva na região do IF de 

Comparação, conforme se expressa no gráfico 53. Segundo 75% dos entrevistados, as chances 

de os alunos conseguirem vagas de estágio são praticamente plenas, enquanto apenas 25% 

consideram que a disponibilização é baixa; para 14,3% dos profissionais do IFRO, as vagas não 

existem; 42,9% consideram a disponibilidade apenas razoável; outros 42,9% apontam para uma 

oferta positiva de vagas, dentre os quais 14,3% julgam a oferta plena ou quase plena. O ranking 

médio geral atingido foi de aproximadamente 4,2 pontos entre os dois IFs, sem diferenças 

significativas entre eles. Isso demonstra que, embora o alcance pleno seja proporcionalmente 

maior no IF de Comparação, os dados gerais indicam situações semelhantes sobre o 

atendimento à educação profissional pela oferta de estágio. 
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Gráfico 53 ― Disponibilidade de vagas de estágio para o IF de Comparação e o IFRO 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

  

 O estágio é um componente importante nos cursos técnicos, porque permite tanto o 

desenvolvimento de experiências iniciais da formação quanto começa uma inserção 

profissional que pode resultar em emprego. Não por acaso, o novo Plano Nacional de Educação, 

estabelecido na Lei 13.005 (BRASIL, 2014c), define o estágio como diretriz nas metas 11.4, 

12.8 e 15.8, tanto para a educação profissional de nível médio quanto para o ensino superior. A 

meta 15.8, voltada para as licenciaturas principalmente, é assim definida: “valorizar as práticas 

de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da 

educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as 

demandas da educação básica”. Portanto, o estágio é um dos desafios dos setores de extensão e 

também do ensino e da pesquisa, que devem estar articulados. 

  O estabelecimento de termos de parceria para pesquisas mostra-se razoável para 75% 

dos profissionais do IF de Comparação e pouco expressivo para 42,9% dos servidores 

entrevistados do IFRO, enquanto outros 28,6% do IFRO consideram que há parcerias 

suficientes, quase sempre ou sempre. O ranking médio geral foi de 2,88 pontos dentro de uma 

escala de 1 a 5, com ligeira positividade no IFRO (RM 3 contra 2,75). A captação de recursos 

externos é dada como distante do esperado pelos profissionais dos dois IFs, pois 75% dos 

entrevistados do IF de Comparação consideram baixíssimo o volume ou frequência, enquanto 

para 42,9% dos servidores do IFRO a captação não existe ou é apenas razoável, ou ainda 

inexpressiva segundo outros 57,2% dos entrevistados (RMG de 1,8 ponto entre os dois IFs, na 

mesma escala). 

  A participação da comunidade externa nas ações de extensão é precária na indicação de 

25% dos chefes dos Departamentos de Extensão do IF de Comparação, e apenas razoável para 
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outros 75%; no IFRO, o índice de satisfação é um pouco melhor, porque 28,6% consideram que 

essa aproximação é intensiva, e 57,1% indicam que ela é razoável ― apenas 14,3% a 

consideram precária. O ranking médio gerado é de 2,75 pontos no IF de Comparação e de 3,14 

no IFRO, na escala de 1 a 5. A participação das empresas e produtores rurais, no âmbito do IF 

de Comparação, é considerada melhor, pois 50% indicam uma densidade razoável ou intensiva 

(RM 2,75); no IFRO, 57,2% afirmam que ela é inexpressiva ou não ocorre, enquanto os demais 

a consideram razoável (RM 2,29). Neste contexto, observa-se que para 75% dos entrevistados 

do IF de Comparação as empresas não aceitam ou pouco aceitam as propostas de 

empreendedorismo dos Câmpus (RM 2); no IFRO, as expectativas são mais positivas, pois 

57,2% consideram a aceitação razoável ou bastante positiva em termos de intensidade ou 

volume de negócios (RM 2,57). 

  O alcance de postos de trabalho, para a melhoria da renda, é uma das grandes bandeiras 

de política pública para a educação profissional. Os resultados, porém, não são animadores, 

conforme se expressa no gráfico 54. 

 

Gráfico 54 ― Alcance de postos de trabalho pelos egressos do IF de Comparação e do IFRO, relativos a sua 

área de atuação 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

  Os números indicam apenas um valor subjetivo, já que os dois IFs não possuem ainda 

Observatórios do Mundo do Trabalho. Segundo 85,7% dos chefes dos Departamentos de 

Extensão do IFRO, o alcance de postos de trabalho afim ao curso concluído é apenas razoável, 

ou seja, ocorre para 51 a 70% dos profissionais formados; no IF de Comparação, o resultado é 

melhor, pois 25% indicam maior alcance, e 50%, alcance pleno ou quase pleno. O ranking 

médio demonstra esta diferença de resultados, cujos valores são de 3,14 pontos no IFRO contra 

4,25 no IF de Comparação, em uma escala de 1 a 5.  
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  As estratégias de aproximação com o setor produtivo e a comunidade, no IF de 

Comparação, incluem ações como: disponibilização de infraestrutura para interessados em 

atividades de empreendedorismo; manutenção de empresas júnior, com assessorias e 

desenvolvimento de projetos empreendedores junto ao setor produtivo; visitas técnicas às 

empresas, com indução de emprego em alguns casos; assistência técnica em parceria com a 

Embrapa; consultoria em agroecologia, na relação direta entre Câmpus e produtores; trabalhos 

de divulgação nas escolas; atuação dos alunos do PIBID nas escolas da educação básica; 

realização de palestras nas redes de educação; motivação de ingresso pelo Pronatec; atração da 

comunidade por meio de eventos internos; manutenção de contatos com as empresas por meio 

da Integração Câmpus‒Comunidade (SIC); participação intensiva dos alunos e professores em 

eventos externos. 

  No IFRO, muitas ações apontadas pelo IF de Comparação lhe são comuns, como as 

relações institucionais com as empresas; a realização de eventos, consultorias e assistências, 

envolvendo palestras, dias de campo, cursos de curta duração, entre outros; inserção 

profissional por meio de estágio; busca de parceria. Acrescentam a elaboração de editais para 

atendimento preferencialmente a comunidades vulneráveis e as ações de divulgação 

institucional. Destacam a limitação de recursos financeiros e de transporte para o 

desenvolvimento de ações relevantes ao desenvolvimento socioeconômico. 

  As ações que podem ser consideradas especificamente como indutoras de 

desenvolvimento local ou regional nos últimos cinco anos foram assim apontadas pelos 

profissionais do IF de Comparação: ações de responsabilidade social; visita técnica para 

orientação de poda programada do café e análise do solo; ações de consultoria técnica, 

realizadas pela empresa júnior e pelos alunos da engenharia; ações de sensibilização, como o 

Café com Leitura; oferta de cursos de agroindústria. Um dos Câmpus possui um laboratório de 

análise do solo, para atendimento aos produtores. Os entrevistados informam que as empresas 

e produtores procuram o Câmpus para recomendação de técnicos a serem contratados por eles. 

Ressaltam os ganhos de produção dos proprietários rurais e afirmam que a presença do Câmpus 

na região melhorou o ambiente, física e socialmente, e gerou interesses pela comunidade.  

  Destaca-se no IF de Comparação o Projeto de Transferência de Tecnologia em 

Propriedades Familiares de Produção Leiteira (“Leite com Técnica”), conhecido como “Balde 

Cheio”, realizado em parceria com a Embrapa, com o fim de prestar orientação técnica 

continuada aos produtores, envolvendo 3 unidades demonstrativas de produtores e 30 unidades 

assistidas. De acordo com o projeto do IF de Comparação, as unidades demonstrativas são 

compostas por propriedades familiares com até 20 ha de área útil para a pecuária leiteira, sob a 
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condição de atender a todas as orientações técnicas de produção e de serem mantidas também 

como ambientes de formação; as demais são compostas por outros produtores familiares 

também dispostos a seguir as orientações, que envolvem desde a preparação das pastagens até 

as ações de gerenciamento, comercialização, associativismo e outras práticas. Estas ações de 

extensão envolvem técnicos para assistência nas unidades demonstrativas e tutores para as 

unidades assistidas. Os resultados, segundo os entrevistados, têm sido bastante positivos, com 

redução das áreas de pastagem e aumento da produtividade diária. Outro destaque são as ações 

de Empresas Juniores, como consultoria e assistência técnica a produtores e industriais, além 

da parceria com uma associação que viabilizou a instalação de um laboratório de cerâmicas 

dentro de um dos Câmpus. 

  Os chefes dos Departamentos de Extensão do IFRO apontam como ações indutoras do 

desenvolvimento regional as seguintes realizações: oferta de cursos do Pronatec, envolvendo 

inclusive atividades do Programa Mulheres Mil; os projetos de extensão e de cursos FIC para 

os produtores rurais; o estabelecimento de uma parceria com a Emater e o Sicoob para “[...] 

capacitação de pequenos produtores rurais e aquisição de 500 embriões de bovinos de raça 

leiteira para distribuição aos pecuaristas”, até então (no ano de 2016) tramitando nas Secretarias 

do Governo Estadual. Destacam ainda a existência de ações de pesquisa, extensão, prestação 

de serviços, inovação e empreendedorismo, além de ações voltadas à geração de renda e 

melhoria da qualidade de vida, mas sem especificação das iniciativas. Segundo um dos 

entrevistados, “[...] o Instituto tem demorado a mostrar a sua identidade para a sociedade 

rondoniense”. Isso foi confirmado nas pesquisas de campo junto a industriais e agricultores, em 

outra etapa da pesquisa que subsidia esta tese. 

  Para a melhor verificação da eficácia da Instituição, é necessário, como uma das 

principais ações, fazer o acompanhamento de egressos e relacionar os cursos à inserção 

profissional no mundo do trabalho. No IF de Comparação, observou-se apenas a existência de 

um questionário no site institucional, mas pouco conhecido do público, segundo os 

entrevistados. Eles informaram ainda que são feitos contatos por telefone e e-mail com os 

egressos. No IFRO, segundo os apontamentos, ocorriam até o momento da pesquisa encontros 

de egressos ao final de cada ano; intermediação dos Câmpus nas empresas, por recomendação, 

para a contratação de técnicos por eles formados; aplicação de questionários; criação de um 

banco de dados. Entretanto, ainda não havia um instrumento formal de uso contínuo, para uso 

de todos os Câmpus, mas que está sendo reformulado atualmente. 

  A viabilização de estágio não é atravessada por dificuldades no IF de Comparação, 

segundo os entrevistados, principalmente nas licenciaturas, exceto a incompatibilidade entre os 
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horários do curso e os de atividades nos locais de estágio. Essa condição é mais comum para os 

alunos dos cursos técnicos integrados, que ocorrem diurnamente. No IFRO, as condições 

variam de um Câmpus para outro, pois alguns não apontam dificuldades, e outros sim, como 

para o estabelecimento e manutenção de parcerias. As áreas de Informática e Finanças são as 

mais afetadas, conforme declara um dos entrevistados: “As dificuldades são para o estágio de 

Técnico em Finanças, isso devido ao fato do estagiário ter que acessar os dados financeiros da 

empresa, que por sua vez, não quer que saibam da sua receita e recolhimentos”. Mas também 

se observam problemáticas na área de agropecuária. Segundo a pesquisa, o perfil de 

ingressantes não atende às necessidades do mercado, razão pela qual as vagas vêm sendo 

reduzidas. No IFRO, o estágio pode se iniciar a partir de 25% da conclusão dos cursos da 

modalidade integrado, o que abrange apenas um ano de formação, em que se concentram muito 

mais as disciplinas de formação geral, conforme os projetos pedagógicos vigentes. Uma solução 

seria iniciar o estágio com maior adiantamento da formação e por conseguinte maior densidade 

de formação técnica, embora haja assim redução de prazos para a conclusão da prática. 

 

9.2.3 Condições de atendimento no âmbito da pesquisa 

 

  O desenvolvimento da pesquisa aplicada é uma das determinações aos Institutos 

Federais, contidas no inciso VIII do artigo 6º e no inciso III do artigo 7º da Lei 11.892 (BRASIL, 

2008a). O gráfico 55 mostra as condições em que ela ocorre no IF de Comparação e no IFRO. 

 
Gráfico 55 ― Índice de desenvolvimento da pesquisa aplicada pelo IF de Comparação e o IFRO, conforme 

os interesses do setor produtivo 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

  De acordo com os chefes dos Departamentos de Pesquisa dos dois IFs envolvidos no 

levantamento de campo, a pesquisa aplicada ainda é limitada diante dos interesses do setor 
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produtivo, pois 50% afirmam que ocorre muito pouco. Para a outra metade, no IF de 

Comparação, a pesquisa aplicada é intensiva, enquanto apenas 16,7% dos profissionais do 

IFRO concordam com tal afirmação. O ranking médio para a questão é de 3 pontos em uma 

escala de 1 a 5, no IF de Comparação, e de aproximadamente 2,67 no IFRO 

  Em relação aos interesses da comunidade em geral, a pesquisa aplicada é bastante 

frequente na opinião de 50% dos entrevistados do IF de Comparação e de 33,3% dos 

profissionais do IFRO. Entretanto, outros 50% do IF de Comparação consideram que ela é 

pouco expressiva ou não ocorre; para os entrevistados do IFRO, a situação é semelhante, pois 

66,7% têm a mesma opinião sobre estes baixos níveis de atendimento, conforme se observa no 

gráfico 56. O ranking médio geral, neste caso, é de 2,63 pontos na mesma escala, com ligeira 

superioridade no IF de Comparação (RM 2,75 contra 2,5). 

 

Gráfico 56 ― Índice de desenvolvimento da pesquisa aplicada pelo IF de Comparação e o IFRO, conforme 

os interesses da comunidade em geral 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

  O volume de recursos disponibilizados para a pesquisa é considerado razoável pela 

maioria dos dois grupos; cerca de quase 17% dos profissionais do IFRO chegam a afirmar que 

atende plenamente ou quase plenamente, mas outros 33% também indicam que ele é precário, 

assim como para 25% dos entrevistados do IF de Comparação. O ranking médio geral é de 2,83 

pontos na escala de 1 a 5.   

  As empresas industriais, segundo os entrevistados do IF de Comparação, aceitam bem 

as propostas de pesquisa dos Câmpus; a aceitação é considerada intensiva por metade dos 

profissionais. Já no IFRO, observa-se uma relação bem menos proficiente, pois 66,7% indicam 

que a aceitação é baixa ou inexistente. Em relação aos produtores rurais, os resultados no IFRO 

são melhores, pois a aceitação é considerada razoável ou intensiva; no IF de Comparação, 50% 

atestam que a aceitação existe, e outros 50%, que não. Isto tem influência do fato de haverem 
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sido investigados dois Câmpus de perfil agropecuário e dois de perfil industrial. Portanto, tem-

se a expectativa de que a relação dos produtores rurais com os Câmpus de perfil agropecuário 

é mais positiva do que com os Câmpus de perfil industrial, mas é apenas uma suposição, visto 

que, na pesquisa de campo junto aos produtores de Rondônia, muito poucos tiveram já alguma 

relação com o IFRO. Na combinatória dos resultados das duas questões, envolvendo a 

aceitabilidade de propostas dos IFs pelos produtores industriais e agropecuários, os resultados 

foram bastante positivos entre as duas Instuições, com ranking médio próximo de 3 pontos na 

escala de 1 a 5 e ranking médio geral de 3,2 pontos.  

  A maioria dos profissionais dos Departamentos de Pesquisa dos IFs abordados 

consideram que os Câmpus têm apresentado poucas propostas de desenvolvimento tecnológico 

ou de inovação. Os melhores resultados são encontrados na opinião dos entrevistados do IFRO, 

pois para 33,3% deles as proposições são intensivas, enquanto para 25% do pessoal do IF de 

Comparação elas não existem, ou são para outros 25% apenas razoáveis em termos de 

intensidade ou volume. É o que se observa no gráfico 57. O ranking médio confirma a 

diferenciação, com 2,83 pontos para o IFRO contra 2,0 na outra Instituição, na escala de 1 a 5. 

 
Gráfico 57 ― Grau de aceitação de propostas de desenvolvimento tecnológico e/ou de inovação do IF de 

Comparação e do IFRO nas empresas de sua região 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de pesquisa de campo (2017) 

 

  Segundo 63,3% dos profissionais do IFRO, as empresas aceitam muito pouco ou não 

aceitam as propostas de desenvolvimento tecnológico ou de inovação dos Câmpus; essa mesma 

opinião é compartilhada por 50% dos profissionais do IF de Comparação. O ranking médio foi 

inferior a 2 pontos em relação aos dois IFs (1,25 no IF de Comparação e 1,83 no IFRO), na 

mesma escala de 1 a 5. Portanto, questões como credibilidade institucional, cultura de aplicação 
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de tecnologias e relações de parceria devem ser discutidas com maior preponderância nos 

Câmpus, para que os IFs exerçam liderança e forte influência para indução do desenvolvimento 

regional. 

 A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, que é requisito imprescindível na 

educação profissional e tecnológica, ainda é vista como pouco expressiva nos dois IFs. Os 

chefes dos Departamentos de Pesquisa do IF de Comparação apontam que ela ocorre muito 

pouco (50% das respostas), é apenas razoável (25%) ou chega a ser intensiva (25%). No IFRO, 

as expectativas são melhores, pois 50% consideram os resultados razoáveis, e 33,3%, bastante 

expressivos. Assim, o ranking médio é de 2,75 pontos em um caso e de 3,17 no outro, na mesma 

escala. 

  As principais dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento da pesquisa são assim 

identificadas pelos entrevistados do IF de Comparação: baixa quantidade de propostas pelos 

profissionais dos Câmpus; limitação de recursos financeiros; indisponibilidade de horários ou 

de carga horária dos servidores; falta de uma “cultura” de investimento voltada para a pesquisa; 

problemas na gestão de recursos, por causa do modelo centralizado local; desinteresse pela 

busca de recursos externos (para autonomia financeira); desarticulação com o ensino e a 

extensão; desenvolvimento de projetos fora do Câmpus, por falta de programas internos; 

ausência ainda de pós-graduação para relacionar projetos e fazer publicações. 

  Os profissionais do IFRO apontaram as seguintes problemáticas no desenvolvimento da 

pesquisa: dificuldades de concretizar parcerias em razão dos requisitos de patente, que 

priorizam direitos do IFRO e não da empresa; falta de normatizações para o Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), envolvendo incubadora e empresa júnior; falta de recursos para realizar 

pesquisas para além das necessidades básicas; carência de capacitação de servidores para 

pesquisa; pouca apresentação de demandas pelo setor produtivo, porque o IFRO ainda não é 

conhecido como um centro de desenvolvimento de soluções; excesso de carga horária docente 

e de tarefas envolvendo cargos, comissões e assuntos burocráticos; pouca frequência dos 

professores nos Câmpus; atraso no recebimento de recursos e burocracia com documentação 

para implantação e condução de pesquisas; precária formação em pesquisa dos servidores 

presentes no quadro da instituição; deficiências de comunicação entre o Departamento de 

Pesquisa e a respectiva Pró-Reitoria; ausência ou baixa titulação para concorrer a editais 

externos; pouco tempo dos alunos para pesquisa, no caso dos cursos técnicos integrados 

integrais; pequena afinidade dos servidores com as atividades de pesquisa e falta de 

entendimento e de percepção da importância da pesquisa no processo de ensino-aprendizagem; 

curto prazo para análise de projetos submetidos a editais.  
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  Um dos entrevistados considerou também equívocos nas normatizações sobre a 

pesquisa aplicada no Brasil, embora sem citar códigos. Para ele, “[...] são limitadas as condições 

de aproveitamento dos benefícios resultantes das descobertas, como a obtenção de lucro pessoal 

a partir dos resultados institucionais”, razão pela qual há pouco engajamento. Outro destacou a 

limitação de carga horária para pesquisa: “[...] possibilidade de contabilizar apenas 12 h 

semanais no planejamento individual do professor, o que, agregado ao fato de elevado número 

de horas em regência, dificulta a organização de atividades de pesquisa”.  

  Observa-se, pois, que algumas questões são de ordem política, que implicam na 

limitação de recursos ou na restrição do uso da autoria como ganho pessoal; outras são de ordem 

administrativa geral (como a distribuição de carga horária para ensino, pesquisa, extensão e 

apoio administrativo) ou específica (como na definição dos procedimentos de gestão de 

recursos e da conformação de editais); e outras ainda são de ordem cultural, quanto ao 

engajamento dos servidores e à valorização da pesquisa como recurso pedagógico para o 

desenvolvimento da formação profissional. 

  As principais pesquisas desenvolvidas no ano de 2015 e que são capazes de induzir 

desenvolvimento, identificadas no IF de Comparação, são: projeto com curtume, pimenta-do-

reino, etc. ― desenvolvimento de programa de controle de adubação e uso do resíduo de 

curtume para adubação de pastagens; pesquisas com bovino, caprino e ovinocultura; pesquisas 

com cafeicultura e fruticultura; pesquisa com agroecologia; pesquisa do setor de cerâmica; 

projeto de desenvolvimento para o arranjo produtivo de plantas medicinais; protótipo de 

instrumentos para análise de combustível.  

  No IFRO foram apontados pelos entrevistados, em 2016, os seguintes projetos de 

estudos considerados como capazes de induzir desenvolvimento local: metodologias aplicáveis 

para apresentação de trabalhos econômicos na internet, com maior impacto; impactos da crise 

econômica brasileira na economia de Porto Velho; repercussões sociais da crise econômica do 

Brasil na economia de Porto Velho; divulgação de dados sociais: estudos de mídias e modelos; 

fabricação de um dispositivo para avaliar a eficiência energética de nano partícula magnética 

para aplicação em hipertermia magnética; desenvolvimento de uma máquina seladora de copos 

com sistema de pneumático e desenvolvimento de um sistema embarcado para controle dessa 

mesma máquina; construção de uma fresadora CNC de baixo custo com fins didáticos.  

  Um dos entrevistados assim justificou a condição da pesquisa no Câmpus: 

 

Temos muitas pesquisas no campus, cerca de cinquenta. A grande maioria tem 

potencial de induzir melhorias em setores específicos, porém, na maioria dos casos 

não existem pessoas que fazem o intercâmbio entre a instituição e a sociedade, tanto 
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para disponibilizarem seus resultados, como para efetivarem parcerias. Ou seja, mais 

uma responsabilidade que fica para o pesquisador, que muitas vezes não entende como 

funciona os termos de parcerias institucionais e não encontra tempo para tal.  

 

  Observa-se outro problema de gestão, que ainda não estabeleceu uma rotina de 

aproximação e interação com o setor produtivo, seja por falta de uma reorganização de pessoal 

dos setores, seja porque não há definição de diretrizes, mecanismos ou rotinas para coleta de 

dados e aplicação de tecnologias no setor produtivo. 

   As principais pesquisas desenvolvidas no mesmo ano e que são consideradas capazes 

de induzir melhoria e/ou inovação nos processos de desenvolvimento de serviços, por meio das 

licenciaturas, bacharelados, engenharias, tecnólogos e cursos técnicos, no IF de Comparação, 

estão concentradas nas ações do âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) (mas sem registros no setor de pesquisas), nas pesquisas de campo e no 

desenvolvimento de softwares e mecanismos de automação.  

  No IFRO, as pesquisas voltadas para serviços foram assim elencadas, quanto aos seus 

temas: matrícula e rematrícula online; impacto das tecnologias para a inovação da gestão 

pública no atendimento ao cidadão (com aplicação no IFRO); sistema de informações 

gerenciais: o caso da Policlínica Ana Adelaide; plano diretor de sistema de informação no 

atendimento hospitalar (aplicação no Hospital João Paulo); desenvolvimento de softwares 

educativos para as áreas de Matemática e Química, buscando facilitar a aprendizagem de alguns 

tópicos específicos destas disciplinas; pesquisas na área de ciências agrárias e gestão ambiental; 

pesquisas no âmbito do PIBID. Segundo um dos entrevistados, as “[...] pesquisas propostas não 

são direcionadas à resolução de problemas específicos, mas estão levando perspectivas ou bases 

para soluções”. Outro afirma que “[...] não há recursos para investimento nestas pesquisas, mas 

o Câmpus está registrando experiências dos professores nos cursos de Mestrado e outras, 

realizadas com apoio de instituições externas, como o CNPq”. 

  Observou-se que alguns Câmpus citaram bem mais iniciativas do que outros, ou pela 

própria quantidade de pesquisas existentes, ou pelo desconhecimento das pesquisas em 

andamento nas suas unidades, ou ainda por limitação de respostas. De um modo geral, observa-

se que existem muitas pesquisas em potencial para atendimento ao setor produtivo, tanto no 

campo da produção, quanto no de serviços. Entretanto, ainda assim são poucas as reais 

evidências de indução do desenvolvimento regional. Isso não significa que não há indução, mas 

sim que ainda é insipiente, nos dois IFs. As Instituições deveriam dispor de um banco de 

informações dos resultados de suas ações, por projeto, tendo em vista que as suas publicações 
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também são muito insipientes ainda. Tão importante quanto os projetos são os relatórios de 

resultados, com foco nas transformações sociais, econômicas, regionais. 

  A articulação entre ensino, pesquisa e extensão tem sido “forçada”, no IF de 

Comparação, pelo estabelecimento de câmaras, por Regimento, nas Diretorias de Ensino 

(Conselho de Ensino) e de Pesquisa e Extensão (Câmara de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação). Os membros de uma Diretoria participam do colegiado da outra. Apontou-se, no 

IF de Comparação, que as bolsas de iniciação científica têm induzido a pesquisa, mas considera-

se que o “[...] ensino nas disciplinas ainda é muito conteudista” e que “[...] a pesquisa e a 

extensão deveriam orientar o ensino”. Destacam-se também as ações das empresas juniores e 

projetos específicos, como o “Balde Cheio” e as ações de orientação técnica do Núcleo de 

Estudos em Agroecologia. 

  No IFRO, apontou-se que “[...] falta uma política de envolvimento entre os três setores 

[ensino, pesquisa e extensão] para o planejamento e as ações integradas”. Uma das respostas 

que reflete o isolamento é esta: a relação entre ensino, pesquisa e extensão “[...] praticamente 

inexiste, a menos que o servidor pesquisador corra atrás dos setores para tentar fazer alguma 

coisa. Mas na maioria das vezes se vê sozinho, e acaba fazendo seus trabalhos em um único 

setor e de maneira isolada”. Como medida positiva, foi citada a elaboração de um edital 

conjunto entre os Departamentos de Pesquisa e de Extensão. Em duas respostas, alerta-se que 

o maior distanciamento é do Departamento de Ensino, sob a seguinte razão, de um dos 

entrevistados: “Há uma limitação da abertura para as ações de ensino, pois ele ainda é regulado 

de forma a se concentrar em salas de aula ou ambientes muito fechados, sem dinâmica de 

expansão para outros campos, ambientes, instâncias”; outro entrevistado alerta que o 

Departamento de Ensino “[...] tem seu maior foco no curso técnico integrado ao ensino médio 

e, justo neste curso, há uma dificuldade enorme de trabalho em atividade de pesquisa com os 

discentes pela pequena carga horária livre”. Evidenciam-se novamente, portanto, problemas 

relativos às políticas de atendimento nos Câmpus e à gestão de recursos humanos, atrelada a 

diretrizes superiores que condicionam cargas horárias. Outro grande problema é a falta de 

aprendizado ou disposição para aplicar soluções práticas, mas que talvez também esteja 

emperrada pela condição cultural que mantém as verdadeiras crenças sobre a pedagogia 

assumida, no currículo oculto. Uma mudança de paradigma é reclamada no seio destas respostas 

dos entrevistados. 
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9.3 REMODELAGEM DE GESTÃO 

 

  O Modelo de Excelência em Gestão Pública, apresentado pelo MPOG (BRASIL, 

2014a), é apropriado aos Institutos Federais, e deve ser aplicado tendo em vista os objetivos e 

fins da educação profissional dispostos na Lei 11.892 (BRASIL, 2008a) e o acordo firmado 

com o Ministério da Educação (BRASIL, 2010b), com as devidas atualizações. Para tanto, 

sugere-se também a adoção da Gestão do Conhecimento, apresentada por Batista (2012), com 

publicação do IPEA. Assim, não se trata de descobrir um novo modelo de gestão, porque o 

IFRO é uma autarquia federal e, por isso, deve seguir os fundamentos estabelecidos na sua 

esfera mantenedora. Além disso, observa-se que o Modelo presente no Gespública é suficiente 

e adequado para responder aos desafios, questionamentos, interesses e necessidades 

apresentados aos Institutos nestes seus anos iniciais. O que se propõe são medidas de 

intervenção muito específicas, para além de questões administrativas triviais de gestão 

(manutenção de pessoal e infraestrutura) e de atendimento a regulamentações estabelecidas. 

Abaixo, constam alguns apontamentos que podem auxiliar o IFRO na superação de suas 

problemáticas, conforme os apontamentos do TCU (BRASIL, 2013a), o Termo de Acordo de 

Metas e Compromissos firmado com o MEC (BRASIL, 2010b), os desafios de produtividade 

dos setores industrial e agropecuário e as condições de trabalho apresentadas pelos profissionais 

responsáveis pelos Departamentos de Ensino, de Extensão e de Pesquisa nos Câmpus do IFRO 

e do IF de Comparação.  

  Destaca-se que muitas orientações vêm sendo apresentadas e discutidas ao longo de toda 

esta tese. O que se faz a seguir é uma síntese e um incremento dos principais apontamentos no 

sentido de orientar para uma maior efetividade do IFRO na indução do desenvolvimento 

regional, especialmente dentro dos APLs. 

 

9.3.1 Construção da identidade institucional 

 

  A sua criação recente impõe ao IFRO a necessidade de medidas de aproximação e 

integração com o setor produtivo. A construção de seu perfil na Lei 11.892 (BRASIL, 2008a) 

implica em desafios urgentes, que transparecem indiferentes a esta condição de surgimento 

precoce. Algumas alternativas estão em andamento ou previstas para execução. As que são 

elencadas a seguir são algumas das mais urgentes, e não necessariamente as mais importantes. 
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a) Fomento ao marketing institucional 

 

  Tornar-se conhecido, visível, reconhecido é pré-condição para uma maior aproximação 

com o setor produtivo e a comunidade em geral. Observou-se, na pesquisa de campo junto aos 

industriais e produtores agropecuários, discutida na seção 7, que existe um reconhecimento 

parcial da existência do IFRO, mas não de todo o leque de serviços que pode oferecer à 

comunidade. Assim, ele aparece muito mais como uma “escola” de nível médio e superior do 

que como instituição de ensino, pesquisa e extensão ― com todos os desdobramentos deste 

tripé.  

  Sugere-se, portanto, a ampliação do marketing institucional e sua especialização, no 

sentido de identificar para a comunidade e os empreendedores as suas aptidões múltiplas para 

a oferta dos cursos de extensão e dos cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-

graduação; dos seus serviços de assessoria, consultoria e orientação em geral; dos seus 

investimentos em pesquisa e inovação; da difusão do conhecimento; da certificação de 

competências; e principalmente, do conjunto de ações que podem induzir desenvolvimento 

regional. Um aumento da presença na mídia televisiva, do volume de publicações (com 

impressão e distribuição de materiais), do número de outdoors e da interiorização de sua 

“imagem e conteúdo” levarão a um maior reconhecimento e à provocação de transformações 

no meio social e produtivo por meio de suas ações (como já vem ocorrendo, mas de forma 

muito lenta). 

 

b) Ampliação do debate sobre desenvolvimento regional 

 

  Consta nas “finalidades e características” dos IFs, no artigo 6º da Lei 11.892 (BRASIL, 

2008a), a repetição em cinco vezes do termo “desenvolvimento”, associado à necessidade de 

criação de soluções técnicas e tecnológicas para o crescimento econômico, o fortalecimento da 

cultura, a proteção ao meio ambiente e a difusão do conhecimento. As soluções enredam ações 

diretas de promoção do desenvolvimento com ações subsidiárias aos múltiplos setores, para 

além do econômico, ao envolverem, por exemplo, a capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino.  

  Todas as ações são previstas com direcionamento ao desenvolvimento regional. Por 

isso, o debate a respeito deve ser ampliado e intensificado. Sugere-se inicialmente a criação de 

uma Conferência Regional sobre Desenvolvimento (CRD-IFRO), com workshops setoriais, 

envolvendo os produtores industriais e agropecuários e os profissionais do comércio, além de 



356 

 

entidades representativas, para tratar das problemáticas pontuais e das soluções técnicas e 

tecnológicas que podem ser aplicadas para sua resolução. 

  Além da Conferência, podem ser feitas também feiras, encontros, reuniões, mesas-

redondas e vários outros eventos para maior aproximação com o setor produtivo e 

aprofundamento das discussões sobre desenvolvimento regional. É preciso, assim, criar e 

manter uma agenda anual conforme os interesses e necessidades de cada região ou município 

do Estado.  

  Sugere-se ainda que sejam aumentadas as publicações com temas voltados para o 

desenvolvimento. A revista REDI, o Informativo de Extensão (Infoext) e outros veículos de 

divulgação científica e tecnológica que forem criados devem se popularizar e passar a ocupar 

espaço em balcões de negócios, como os da FIERO, Sebrae, bancos e outros. Os recursos 

podem vir de subvenções próprias, de editais de fomento (como os da Fapero) e/ou de parcerias 

com os setores produtivos e respectivas instituições. 

  Os IFs têm um papel expressivo dentro da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR) (BRASIL, 2005a; 2012b), cujo principal fundamento é a redução das 

desigualdades regionais e intrarregionais ― pelas funções ensino, pesquisa e extensão, com 

todos os seus múltiplos. Um ponto de partida para tal é tornar-se conhecido, haja vista que a 

desinformação é também fator de distanciamento. 

   

c) Exercício da liderança 

 

  Os princípios da liderança geralmente são tratados no centro da gestão, como um 

mecanismo interno de condução de pessoas para o desenvolvimento dos processos. O 

instrumento de referência Gespública, do MPOG (BRASIL, 2014k), por exemplo, trata a 

liderança com o enfoque na motivação e inspiração, transparência, efetividade da participação, 

alcance de objetivos e prestação de contas. Silva (201_), com o livro Liderança ética e 

servidora: aplicação concreta nos Institutos Federais brasileiros, também se concentra em 

questões internas. Mas é preciso discutir e conduzir processos de liderança para o âmbito 

externo, como nas relações interinstitucionais e em diversos negócios que precisam ser 

desenvolvidos pelos IFs. 

  Sugere-se uma maior participação do IFRO em comissões, grupos, associações e outras 

entidades representativas dos mais diversos setores em que atua. Observou-se, por exemplo, 

que sua participação foi muito pouco expressiva nas formulações do BASA para o FNO de 
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2016 em Rondônia, com efetividade restrita a menos da metade dos “APLs prioritários” eleitos 

pelo Banco (BRASIL, 2015n), conforme se observou na seção sete desta tese.  

  A liderança interna é objeto de outra discussão; a externa pode ser atingida por meio de 

propostas de desenvolvimento, influência nos sistemas de governança (como no planejamento 

do PPA do Estado e na formulação de normas, regulamentos, leis), apresentação de resultados 

de pesquisa, inovação e desenvolvimento, bem como por meio de proposições nos processos 

regionais.  

  A melhoria, transparência e divulgação dos índices de eficiência e eficácia é outra via 

para o atingimento ou avanço da liderança, tanto interna quanto externa, na medida em que se 

conquista a credibilidade. Quanto maior a excelência nos processos de gestão, maior o 

reconhecimento do potencial que a Instituição possui. Estes índices não ficam restritos ao 

ensino; estendem-se à pesquisa e extensão. Para que sejam potencializados e para que surtam 

efeitos transformadores no meio externo, são necessários também arranjos internos, desde a 

normatização de processos até a orientação de seu desenvolvimento no dia a dia. A falta de 

associativismo ou cooperativismo é um dos principais efeitos da falta de liderança nos setores 

produtivos de Rondônia. Assim, ações de instrução e envolvimento para sua efetivação 

apresentam-se como uma necessidade urgente que o IFRO pode suprir por meio da indução de 

sistemas participativos, nos quais também seja agente. Mas para tal é preciso antes superar sua 

própria condição e tornar-se mais participativo nos segmentos, instâncias, organismos e seções 

em que já tem assento consagrado ou possa vir a ter. Neste caso, duas medidas se impõem: o 

levantamento dos organismos de que participa e possa a vir participar; e a avaliação, com 

indicadores, da participação já realizada, a cada ano, para análise de sua influência nas 

transformações sociais e produtivas. Estas referências devem constar nos Planejamentos, 

Relatórios de Gestão e fundamentações dos PDIs, bem como ser divulgados em outros 

instrumentos para acesso das comunidades interna e externa. 

 

9.3.2 Gestão de recursos humanos e materiais 

 

  A gestão de recursos humanos e materiais segue, em geral, as diretrizes do Governo 

Federal, orientadas pelo MPOG. Algumas limitações de gestão existem, como o 

estabelecimento e manutenção da folha de pagamento ou dos rendimentos de cada servidor. 

Entretanto, há autonomia administrativa para a gestão de recursos, quanto ao apontamento da 

necessidade de pessoal — dentro dos perfis estabelecidos nacionalmente — e de infraestrutura. 

A carência de laboratórios, salas de aula, bibliotecas e outros vem sendo suprida constantemente 
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no IFRO, mas o TCU (BRASIL, 2013a) apontou em seu relatório de auditoria a urgência deste 

atendimento para superar as defasagens dos índices de eficiência e eficácia nos IFs.  

 

a) Incremento da infraestrutura física e de materiais e equipamentos 

 

  Os Câmpus do IFRO ainda estão em fase de construção básica, embora alguns, com 

maior tempo de implantação, como Colorado do Oeste e Ji-Paraná, tenham avançado. Nota-se 

que ainda faltam espaços importantes, como maior distribuição de sala de professores, 

construção de espaços de convivência com vistas à qualidade de vida, maior número de 

laboratórios e outros. Entretanto, esta tese não tem por fim tratar desta infraestrutura, pois ela 

deve ser objeto de levantamento específico e atende ainda a diretrizes superiores do Governo 

Federal. 

 

b) Gestão de recursos humanos 

 

  Esta é outra abordagem que escapa aos objetivos da tese, mas que merece uma 

observação quanto às condições de indução do desenvolvimento regional. A capacitação do 

próprio pessoal é condição primeira para melhor formar o público-alvo da comunidade em que 

os Câmpus se inserem. Devido à natureza das diversas formações e níveis oferecidos, muitos 

professores ingressam regularmente sem licenciatura; outros não possuem pós-graduação, 

como requisito de atuação na docência de nível superior, segundo a Lei 9.394 (BRASIL, 

1996a). Uma das maiores lacunas internas é a da formação em Mestrado e Doutorado. Segundo 

o PDI do IFRO para o período 2014‒2018 (BRASIL, 2014e), existiam em novembro de 2014, 

na Instituição, 373 docentes, dos quais apenas 141 mestres (37,8%) e 23 doutores (6,2% 

aproximadamente). Esta baixa quantidade de doutores dificulta a aprovação de projetos junto a 

órgãos de fomento e ao mesmo tempo é uma expressão, por si mesma, de um relativo 

despreparo para maiores investimentos em pesquisa, já que o avanço em stricto sensu 

profissionaliza os servidores com a consequente especialização necessária. 

  A formação continuada é então um grande desafio ao IFRO e deve prever, em cada 

Câmpus, programas para licenciatura como segunda graduação, especialização lato sensu ao 

menos para atendimento no ensino superior, conforme a Lei 9.394 (BRASIL, 1996a), e de 

preparação pedagógica para atuação nos cursos técnicos de nível médio, de acordo com a 

Resolução 6, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a). Ademais, a formação 
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continuada deve prever também cursos de curta duração, extensionistas, para manutenção da 

atualização pedagógica e aperfeiçoamento profissional. 

  A formação em Mestrado e Doutorado, além de requisito para reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos, valoriza o profissional em sua carreira e abre maiores 

expectativas de investimento pessoal e institucional em ensino, pesquisa e extensão. É também 

uma forma de fixação do profissional no IFRO, pelo maior ganho financeiro, já que existe 

evasão de profissionais, especialmente das engenharias, em razão de maiores vantagens em 

outras instituições ou empresas, conforme identificou o TCU (BRASIL, 2013a), em sua 

auditoria. 

  Outro desafio é a melhoria da infraestrutura tecnológica, especialmente pelo aumento 

da velocidade de internet nos Câmpus, para atendimento a servidores e alunos, e assim evitar a 

contradição de se propor como centros tecnológicos e ao mesmo tempo não dar conta das 

demandas avançadas para o desenvolvimento de produtos e serviços. Os investimentos em 

educação a distância, inclusive, aumentam ainda mais tais demandas. 

 

9.3.3 Gestão da pesquisa, inovação e pós-graduação 

 

  A pesquisa aplicada como modalidade principal e essencial dos IFs, determinada na Lei 

11.892 (BRASIL, 2008a), ainda é pouco expressiva, segundo o relatório de auditoria do TCU 

(BRASIL, 2013a). Esta condição foi atestada na pesquisa de campo junto aos chefes dos 

Departamentos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão dos Câmpus do IFRO e do IF de 

Comparação, para os quais a pesquisa básica está em sobreposição. Para além das atividades de 

rotina, com investimentos dos Programas de Iniciação Científica (PIBIC, PIBID, PIBIT), dentre 

outros, há também as ações mais complexas, de especialização dos serviços. 

 

a) Realização de pesquisa de demanda regional 

 

  A não especialização da pesquisa impede até mesmo que os Câmpus tenham uma efetiva 

pesquisa de demanda real para abertura, manutenção, reformulação ou extinção de cursos. 

Propõe-se no apêndice 6 desta tese um modelo de questionário de Pesquisa de Demanda 

Regional (PDR) para suprir a lacuna. A pesquisa direta e atualizada, com levantamento junto 

ao setor produtivo e cruzamento de informações de ordem econômica, política e social, sempre 

foi e se torna ainda mais urgente nos dias atuais, em face da crise de indicadores da Rede Federal 
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de Educação Profissional e Tecnológica e da dinâmica natural da movimentação do público-

alvo em direção à oferta que atenda melhor às suas necessidades e interesses. 

  É importante destacar que a pesquisa de demanda não dispensa a realização de 

audiências, encontros, fóruns, workshops e outras iniciativas para melhor discussão de 

propostas do IFRO na região em que atua. 

 

b) Implantação dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

 

  Outra medida urgente é a instalação de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) em 

cada Câmpus, formalmente constituído, para atendimento às demandas locais de 

patenteamentos e, ainda mais, para aproximação com o setor produtivo e busca de soluções 

para a superação das lacunas tecnológicas. De acordo com o Programa de Implantação e 

Estruturação do Arranjo Catarinense de Núcleos de Inovação Tecnológica (Pronit) (2010, p. 

25),  

 

o NIT dentro de um sistema de inovação é um agente de transferência de tecnologia, 

que, atento às demandas do mercado, trabalha para levar o objeto de transferência 

(desenvolvimento científico) através de diversos meios de transferência 

(licenciamento, know-how, etc.) para o agente receptor desta transferência (empresa, 

órgão público, etc.), comprometendo-se para que o impacto deste objeto na 

sociedade tenha sua eficácia maximizada. (Negrito no original). 

 

  Tais Núcleos são importantíssimos não somente para a busca de soluções por meio da 

inovação de produtos e processos, mas também para melhor aparelhar os Câmpus na sua missão 

de desenvolvimento técnico, científico e tecnológico. Eles são o espaço de experimentação, 

estudo, testes, formalização, criação e preparo de negócios empreendedores. As competências 

destes Núcleos, previstas no § 1º do artigo 16 da Lei 10.973 (BRASIL, 2004a), com suas 

recentes alterações, agora são 10:  

 

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

          II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 

           III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 

forma do art. 22; 

         IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 

desenvolvidas na instituição; 

          V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 

instituição, passíveis de proteção intelectual; 

          VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição. 
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          VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência 

competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de 

inovação da ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada 

pela ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

   IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em 

especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º;  (Incluído pela Lei nº 13.243, de 

2016) 

  X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da 

ICT. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

 

   Observa-se que as competências adicionadas (VII a X) estão mais voltadas às ações de 

estudo, difusão e aplicação de tecnologias, especialmente a IX, que trata da relação do NIT com 

o setor produtivo. A menção ao artigo 8º da mesma Lei antecipa esta condição, como reforço 

da orientação para que instituições como os IFs tenham mais efetividade na resolução de 

problemas setoriais, com vistas ao desenvolvimento regional. A integração da incubadora de 

empresas e das empresas juniores ao NIT instrumentaliza também este papel de interação com 

o setor produtivo. Sugere-se ao IFRO a implantação, com urgência, de pelo menos uma 

Incubadora e uma Empresa Júnior em cada Câmpus, a fim de que possa dar conta deste desafio, 

também imposto por legislação.  

  De acordo com a Agenda 2030, adotada pelo Brasil no âmbito dos Estados-Membros 

das Nações Unidas, em 2015, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável incluem as 

seguintes metas (sic), conforme consta na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação para o período 2016‒2019, do MCTI (BRASIL, 2016 g, p. 70):  

 

a melhoria no acesso à CT & I; a promoção do desenvolvimento, a transferência, a 

disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas; a operacionalização 

do Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em 

ciência, tecnologia e inovação, e o aumento do uso de tecnologias capacitadoras. 

    

   O desenvolvimento e transferência de tecnologias aparece novamente como uma 

necessidade para gerar desenvolvimento com sustentabilidade. Os NITs são fundamentais para 

isso porque são propostos justamente para gerar a inovação esperada nos mais diversos setores, 

além da execução de processos de rotina que sejam capazes de buscar soluções para a extensão 

tecnológica. Os NITs precisam se tornar também instrumentos de captação de recursos 

externos, pelas parcerias a serem estabelecidas, bem como gerar cada vez mais aproximação 

com a comunidade e seus negócios. Entretanto, é preciso que seja escrito um projeto que o 

caracterize, conforme o perfil do Câmpus, e que indique quais as diretrizes de trabalho e 

oportunidades que podem ser aproveitadas. Não basta apenas implantar por força dos órgãos 

reguladores, pois assim será apenas figuração. No projeto de implantação deve-se identificar, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
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ao menos: a base legal, o perfil socioeconômico local (e seus respectivos APLs potenciais), as 

demandas do setor produtivo (com base no estudo de APLs), a infraestrutura física, de 

materiais, de equipamentos e de pessoal do Câmpus, a localização de recursos (como os editais 

de fomento), as diretrizes (justificativas, objetivos, metas, procedimentos) e as configurações 

internas. O mesmo se deve em relação à implantação das incubadoras de empresas e às 

empresas juniores. 

 

c) Estudo de APLs 

 

  Devido à necessidade que cada Câmpus possui de induzir desenvolvimento local e 

regional, sugere-se a criação de um grupo ou grupos de pesquisa de APLs, para descrição dos 

arranjos e identificação das suas condições de produção. Os grupos por Câmpus ― GPAPLs-

Câmpus X, Y, Z ― devem estar ligados a um grupo maior, de integração dos estudos, o 

GPAPLs-IFRO (a ser criado), para dar conta das demandas locais e regionais. O mapeamento 

geral já está apresentado nesta tese. Entretanto, ele é um indicador que, embora de suma 

importância para a revisão dos princípios, conceitos e condições de atuação, requer pesquisas 

mais específicas por setor, por arranjo, por necessidade ou desafio. Assim, o ideal é que seja 

feita uma pesquisa para cada APL, a fim de identificar agora as cadeias produtivas dentro dos 

arranjos (fornecedores, produtores, beneficiadores, comercializadores), suas lacunas 

tecnológicas mais pontuais, além dos desafios, interesses e necessidades já apontados 

genericamente pelos industriais e produtores agropecuários na pesquisa de campo tratada na 

seção sete desta tese. Os resultados serão imprescindíveis para o planejamento das ações dos 

Câmpus a fim de suprir as lacunas tecnológicas e de falta de projetos de desenvolvimento 

regional conforme as competências do IFRO.  

  Estes GPAPLs devem ainda se ocupar dos estudos sobre os programas de fomento, 

como o FNO, o Pronaf e vários outros, bem como dos planejamentos governamentais, como o 

PPA, para que sejam levantadas as oportunidades também via organismos institucionais. Estes 

programas e planos geralmente são pouco visíveis para o grande público e não se tem medido 

sua efetividade (índices de eficiência e eficácia) no meio produtivo, de forma que podem estar 

sendo ignorados, subvalorizados (em suas previsões ou resultados) e mal distribuídos por meio 

dos seus recursos. Já se destacou neste estudo o estranhamento da grande diferença de 

montantes financeiros entre setores como o da Apicultura e da Pecuária de Leite, por exemplo, 

que não se justifica apenas pelo volume de negócios. A falta de envolvimento e de interferência 

positiva podem ser motivadores na determinação desta diferença. 
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d) Verticalização do ensino nos níveis lato e stricto sensu 

 

  A baixa quantidade de mestres e doutores no Estado e, notadamente, no quadro de 

servidores do IFRO, dificulta a oferta de cursos de especialização, especialmente no nível de 

stricto sensu, devido aos requisitos de titulação e do consequente preparo exigido para o 

atendimento às necessidades formativas. O aumento do volume de mestres e doutores têm 

quádruplo reflexo: melhoria das condições de atendimento ao alunado, pela maior 

especialização dos profissionais; aumento das possibilidades de oferta de nível superior, de 

graduação e pós-graduação; aumento do volume e qualidade das pesquisas e atividades de 

extensão tecnológica, focalizadas nas diversas necessidades dos setores produtivos e da 

sociedade; aumento dos ganhos e remuneração no plano de carreira, cargos e salários. Assim, 

entende-se que há urgência no aumento do volume de profissionais que ingressam no stricto 

sensu e no volume de cursos deste nível para a comunidade. 

  Ao mesmo tempo, há urgência também no aumento do volume de docentes com 

formação, ao menos, em nível de pós-graduação lato sensu. Segundo a Resolução 6, do 

Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a), artigo 40, para atuação na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, a formação inicial de docência deve ser de graduação, 

com ou sem licenciatura, conforme cada caso previsto nas respectivas diretrizes nacionais. A 

Resolução prevê também, no § 2º do artigo 40, que é direito do professor participar de cursos 

de licenciatura e de pós-graduação lato sensu de caráter pedagógico, bem como do 

reconhecimento de saberes e competências. Estes cursos lato sensu e o reconhecimento citado 

podem ser considerados equivalentes às licenciaturas até o ano de 2020, conforme o § 3º do 

mesmo artigo. Por sua vez, a LDB 9.394 (BRASIL, 1996), no artigo 66, estabelece que a 

atuação em nível superior só pode ocorrer mediante formação em pós-graduação, 

preferencialmente em nível de mestrado ou doutorado. Estas exigências e condições impõem a 

necessidade de universalizar a formação lato sensu dentre os docentes do IFRO, que pode ser 

conseguida principalmente por cursos de formação pedagógica, haja vista que muitos 

profissionais, das áreas técnicas e tecnológicas, ingressam sem licenciatura e sem pós-

graduação.  

  A pós-graduação, incialmente em lato sensu, deve fazer parte dos programas de 

formação inicial e continuada. Outra necessidade é a implantação do Reconhecimento de 

Saberes e Competências ao público externo. Com tais iniciativas, de especialização e 

reconhecimento, regulariza-se a condição dos servidores e, ao mesmo tempo, abre-se um maior 
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leque de atendimento às necessidades externas, especialmente ao grande volume de 

professorado das redes públicas estadual e municipal. 

  

9.3.4 Gestão da extensão 

 

  A “extensionalização do currículo” é uma necessidade que começa a tomar maior forma 

com o novo Plano Decenal de Educação (PDE), instituído na Lei 13.005 (BRASIL, 2014c), 

cuja meta 12.7 assim prevê: “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”. O determinante 

em lei é uma dedução de que a extensão tem sido pouco expressiva e confirma os indicadores 

apresentados pelo TCU (BRASIL, 2013a), em seu relatório de auditoria nos Institutos Federais 

brasileiros. As medidas consideradas mais urgentes, quanto à relação com os APLs, estão 

discutidas a seguir. 

 

a) Criação de Centros Vocacionais Tecnológicos 

 

  O Centro Vocacional Tecnológico (CVTs) é, segundo a Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2011f, p. 37), de onde surgiu a proposta,  

 

uma unidade de ensino profissionalizante voltada para a difusão de conhecimentos 

práticos na área de serviços técnicos e para a transferência de conhecimentos 

tecnológicos na área de processos produtivos. Sua estrutura de ensino, com base em 

laboratórios e oficinas, está orientada para capacitar as pessoas para o trabalho no 

campo de suas atividades profissionais. 

 

  Como a proposta surgiu em 1995 e passou a tomar forma a partir de 2003, segundo o 

relatório do MCTI (BRASIL, 2013h), a idealização dos CVTs veio sofrendo alterações, 

especialmente com o surgimento dos Institutos Federais em 2008. Em geral, a oferta de 

formação e serviços já é ou deveria ser realizada nos IFs, mas estes Centros possuem uma 

identidade e uma vinculação a políticas públicas, de modo que podem favorecer aos Câmpus 

também na captação de recursos específicos para o desenvolvimento de suas competências. Seu 

foco é bastante singular nos cursos e outras atividades de extensão, conforme ainda a Câmara 

dos Deputados (BRASIL, 2011f, p. 37):   
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O CVT funciona como centro de excelência, irradiador de conhecimento, voltado para 

a capacitação tecnológica da população, atuando, sobretudo, na vocação da região. 

Destina-se, principalmente, àquelas pessoas que não têm mais tempo de receber 

ensino formal porque precisam trabalhar, mas que, por não terem profissão definida, 

precisam adquirir novos conhecimentos para entrar no mercado de trabalho. 

 

  Os CVTs são classificados em quatro tipos, conforme consta no relatório de moderação 

de painéis temáticos encartado no Caderno de Altos Estudos n° 9 da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2012i). O tipo 1 é para municípios com até 20 mil habitantes; o tipo 2 envolve entre 

20 e 50 mil habitantes; o tipo 3 é para mais de 50 mil habitantes; e o 4 é para regiões distantes, 

com menos de 10 mil habitantes. Estes Centros preveem laboratórios de química, física, 

biologia, de água, solo e alimentos, de informática e de eletroeletrônica, além de sala de 

videoconferência, biblioteca e salas polivalentes. Seu aparelhamento pode ajudar sobremaneira 

no desenvolvimento das ações dos Câmpus. 

  Os CVTs podem ser implantados em qualquer domínio do Estado, Município ou União, 

mas os documentos atuais apontam cada vez mais para a necessidade de sua ligação com os 

IFs. De acordo com o MCTI (BRASIL, 2013h), os Institutos, as Instituições de Ensino Superior, 

as Unidades de Pesquisa vinculadas ao MCTI, as Prefeituras e os Governos de Estado são os 

principais parceiros.  

  Em Rondônia, segundo o MCTI (BRASIL, 2013h), não havia nenhuma unidade 

instalada até 2013, embora os CVTs sejam comuns na região Norte ― Pará, Acre, Amapá e 

Tocantins. No Instituto Federal do Acre, por exemplo, está implantado o Centro Vocacional 

Tecnológico de Referência em Agroecologia e Produção Orgânica do Acre (CVT 

Agroecologia); este mesmo tipo de CVT está presente no Instituto Federal de São Paulo, 

Câmpus São Roque; no Instituto Federal da Paraíba, está sediado o CVT Salomão Benevides 

Gadelha (BRASIL, 2016t, u, v). Existem, portanto, experiências que podem ser realizadas 

também no IFRO com a implantação de pelo menos um CVT piloto, seguido de outros, 

conforme a dinâmica de crescimento e infraestrutura dos Câmpus, bem como de acordo com as 

diretrizes que vierem sendo emanadas do MCTI ao longo do tempo. O modelo adequado é o 

CVT tipo 3 na maioria dos casos, pois os Câmpus, com exceção de Colorado do Oeste e 

Guajará-Mirim, estão localizados em municípios com mais de 50 mil habitantes. De acordo 

com o Manual do Proponente de Projetos do MCTI (BRASIL, 2012j), este modelo inclui 

laboratório para oficina vocacional, laboratórios de informática e de ciências, área de estudos, 

sala de videoconferência, auditório/sala de multiuso, recepção e área administrativa. 

  De acordo com o MCTI (BRASIL, 2012j, p. 16), a autorização de projetos de CVTs 

destina-se aos “[...] entes públicos da administração direta e indireta, em especial para as 
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Secretarias de Ciência e Tecnologia (ou que cumpram tal finalidade) de estados e do Distrito 

Federal, para municípios e para instituições públicas de ensino e pesquisa que atuem na área de 

extensão tecnológica”. O financiamento, a ser pago pelo MCTI, com contrapartidas de Estados 

e Municípios, pode ser aplicado na construção da infraestrutura física, na aquisição de materiais 

e equipamentos, formação profissional, desenvolvimento e extensão tecnológica, 

empreendedorismo, inovação e difusão do conhecimento, conforme o documento de referência 

para projetos do MCTI (BRASIL, 2012j). Os elementos constituintes de projetos constam de 

outro documento referência do MCTI (BRASIL, 2008d), e envolvem, em síntese, conforme o 

anexo II do mesmo documento: elementos de apresentação (título, objetivos, etc.), informações 

gerais (contexto, impacto, parcerias, etc.), implantação e gestão, avaliação, quadro de custos. 

As propostas devem ser enviadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social 

(SECIS), do MCTI. 

  Sugere-se a composição de um Grupo de Trabalho para estudo dos CVTs, levantamento 

das condições de implantação e elaboração do projeto de referência para cada unidade. Em 

seguida, cada Câmpus comporá o seu próprio grupo de trabalho para a elaboração do projeto 

de implantação, a articulação de parcerias, os encaminhamentos respectivos e outras demandas 

em geral. Após a implantação, deverá ser composto o Comitê Gestor (com representações da 

comunidade, setor produtivo, sociedade civil, Governo, Instituição de Ensino e órgãos 

reguladores), responsável pelo Plano de Gestão e o projeto pedagógico a ser desenvolvido pelo 

CVT, conforme instrui o MCTI (BRASIL, 2013h). O detalhamento de todo este processo será 

realizado pelo Grupo de Trabalho. 

  Os CVTs podem se localizar também em outros âmbitos dos Governos estadual, 

municipal e federal. Neste caso, compete ao Grupo de Trabalho realizar as diligências para a 

integração do Câmpus do IFRO ao respectivo CVT consoante ao seu perfil de inserção nos 

processos de desenvolvimento local. 

  Destaca-se que estes CVTs, conforme o Programa nacional que os sustenta, devem 

possuir vinculados, cada qual, um Observatório de Políticas Sociais (OPS), considerado como 

obrigação legal por Holanda (2012), enquanto o MEC já previa um Observatório de Políticas 

Públicas em suas diretrizes para os Institutos Federais (BRASIL, 2010g). Devem possuir 

também, segundo o MCTI (BRASIL, 2013h) e de acordo com o perfil do Câmpus em que se 

localizam, um Núcleo de Estudos em Agroecologia, alinhado à Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). Sugere-se nesta tese que os CVTs abarquem 

também um Observatório do Mundo Trabalho (OMT), ainda não implantado no IFRO e que se 

constitui uma grande necessidade para análise da efetividade dos cursos, manutenção de contato 
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com egressos e ampliação de oportunidades de ações nesta relação, por reciprocidade. O CVT, 

implantado ou não no Câmpus, deve estar ligado ao Departamento de Extensão, compondo a 

conjuntura básica ilustrada na figura 19. 

 Independente da implantação ou não de um CVT, os observatórios são fundamentais e 

se fazem urgentes em todos os Câmpus, de modo que devem ser implantados no âmbito do 

Departamento de Extensão. Sugere-se a criação de outros núcleos de estudos, além dos 

agroecológicos, conforme os perfis e demandas locais, seja dentro dos CVTs (quando existem) 

ou na estrutura comum presente: Núcleo de Estudos em Informática; Núcleo de Estudos em 

Construção Civil; Núcleo de Estudos em Impactos Ambientais; Núcleo de Estudos em 

Eletrotécnica; etc. 

 

Figura 19 ― Estrutura do CVT tipo 3 proposto ao IFRO e sua localização de domínio 

Fonte: Elaboração própria, com base nas indicações do MCTI (BRASIL, 2008d; 2012j; 2013h) 
  

 O Observatório do Mundo do Trabalho e o de Políticas Sociais, que devem fazer parte 

dos CVTs, são fundamentais para a identificação de demandas reais, que não vêm sendo 

levantadas adequadamente no IFRO. Ao menos, não há relatórios ou documentos que 

expressem tais levantamentos, exceto pelas pesquisas de demanda que estão andamento por 

meio do Observatório Regional do IFRO, recentemente implantado. As demandas são 

reconhecidas muito mais por fontes secundárias, bibliográficas ou documentais, do que por 

pesquisa aplicada, direta, junto ao público-alvo e o setor produtivo. O Observatório do Mundo 

do Trabalho deve possuir um Sistema de Acompanhamento de Egressos, a fim de identificar a 

efetividade da formação oferecida como condição de emancipação cidadã, de obter indicadores 

para a revisão dos cursos ou matrizes curriculares oferecidas em face do que se espera no setor 

produtivo, e de manter uma relação colaborativa com os egressos para o desenvolvimento de 

negócios, reciprocamente. O Observatório de Políticas Sociais, das quais muitas vezes o IFRO 

participa ou pode participar (como o desenvolvimento de ações em Territórios da Cidadania), 
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também contribui para a identificação de demandas, índices de eficiência e eficácia e 

surgimento de novas demandas ou suas alterações. 

  A relação dos CVTs com os NITs deverá ser extremamente expressiva e intensiva, 

porque possuem fundamentos bastante semelhantes, quanto ao desenvolvimento do 

empreendedorismo, busca de soluções tecnológicas e difusão do conhecimento. Sugere-se, 

inclusive, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que os NITs 

sejam integrados aos CVTs, para melhorar a articulação especialmente entre a pesquisa e a 

extensão.  

 Os CVTs devem suprir os Câmpus de informações necessárias sobre as demandas do 

setor produtivo, do mercado de trabalho, do desenvolvimento social e cultural e das propostas 

de intervenção positiva para a indução de desenvolvimento. Segundo o MCTI (BRASIL, 2013h, 

p. 31), o objetivo geral do CVT é “[...] expandir e consolidar a implantação de uma rede de 

referência em extensão tecnológica, articulada à educação profissional e a (sic) pesquisa por 

demanda social voltada à inclusão social e produtiva”. Sua localização dentro dos Câmpus 

favorecerá à integração de várias ações, desde o estudo de possibilidades até o aperfeiçoamento 

dos projetos em execução. 

 

b) Implantação do Programa Jovem Aprendiz 

 

  O Programa Jovem Aprendiz é regulamentado pelo Decreto 5.598 (BRASIL, 2005b). 

Atende ao público de 14 a 24 anos e, excepcionalmente, àqueles com idade máxima diferente, 

quando “portadores de deficiência”, conforme o artigo 2º do mesmo Decreto. O Programa 

pressupõe três condições: contratação compulsória pelas empresas de médio ou grande porte 

por até dois anos (dentro do limite de 5 a 15% do volume de funcionários que possui), inscrição 

do aprendiz em formação técnico-profissional metódica e, caso não haja concluído o Ensino 

Fundamental, matriz e frequência do aprendiz à escola, segundo o artigo 4º do mesmo 

dispositivo. 

  O Decreto 5.598 (BRASIL, 2005b), no artigo 8º, prevê como responsáveis pelos 

programas de aprendizagem técnico-profissional os Sistemas Nacionais de Aprendizagem, as 

escolas técnicas e agrotécnicas, além de entidades sem fins lucrativos voltadas para a assistência 

ao adolescente e à educação profissional, formalmente registradas no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Os Institutos Federais, na condição de escolas técnicas e 

agrotécnicas, têm, portanto, também o perfil e a responsabilidade de formação do jovem 

aprendiz.  



369 

 

  Em 2014 o Governo Federal lançou o Programa Pronatec Aprendiz, que estende o 

benefício da formação do Jovem Aprendiz facultativamente para o âmbito das micro e pequenas 

empresas com pelo menos um funcionário e um tutor por aprendiz, conforme o Documento 

Referência Pronatec Aprendiz do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (BRASIL, 2014l). 

Neste caso, os beneficiários são jovens de 15 a 24 anos. A preferência de ingresso no Programa 

é novamente dos jovens com pelo menos uma das seguintes características, segundo o mesmo 

Documento (p. 4): 

 

➢ Adolescentes afastados do trabalho infantil [de 15 a 17 anos]; 

➢ Adolescentes em situação de acolhimento; 

➢ Alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Pública [15 a 17 anos]; 

➢ Jovens com mais de 18 anos matriculados em EJA ― Fundamental ou Médio [18 

a 23 anos];  

➢ Jovens com ensino médio concluído; e, 

➢ Pessoas com deficiência a partir dos 15 anos. 

 

  De acordo com o Documento-Referência do MTE (BRASIL, 2014l), também para o 

Pronatec Aprendiz o contrato de aprendizagem com as empresas é de até dois anos. Elas devem 

pagar salário-hora ou mensal por jornadas de 4 a 6 horas diárias (respectivamente no caso de 

adolescentes e de jovens), oferecer vales-transportes para trajetos entre residência e empresa e 

entre residência e escola (ida e volta) e recolher 2% de FGTS sobre a remuneração, que incidirão 

também em processos de aposentadoria, mas não precisam mais pagar rescisões contratuais. A 

experiência empregatícia, formalmente registrada em carteira, pode ser considerada como 

estágio, conforme consta no artigo 12, § 1º, da Portaria 723, do Ministério do Trabalho e 

Emprego (BRASIL, 2012k). A formação técnica associada ao contrato de trabalho deve ocorrer 

nas mesmas instituições previstas no artigo 8º do Decreto 5.598 (BRASIL, 2005b), com 

incentivo, no Pronatec Aprendiz, para atuação dos Institutos Federais. Os custos de formação 

de estudantes contratados pelas micro e pequenas empresas, instituições públicas e pessoas 

jurídicas não contribuintes do Sistema S são de responsabilidade do MEC, por meio da bolsa-

formação trabalhador e bolsa-formação estudante regulamentadas na Lei 12.513 (BRASIL, 

2011c) e instruídas pela Portaria 168, do MEC (BRASIL, 2013i). 

  Os projetos pedagógicos destinados ao Jovem Aprendiz devem ser elaborados com base 

em itinerários formativos que favoreçam à formação ampla e envolver cursos constantes do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio do Ministério da Educação (no caso de 

cursos técnicos), no Guia Pronatec de Cursos FIC, também do MEC, e no Catálogo Nacional 

da Aprendizagem Profissional (Conap), do MTE. Se os cursos não constarem destes catálogos, 

devem ser formalmente propostos para inclusão ou autorização do MEC e/ou do MTE, 
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conforme se depreende do Documento Referência Pronatec Aprendiz (BRASIL, 2014m). Os 

cursos ou programas aprovados pelo MTE são dispostos no Cadastro Nacional de 

Aprendizagem Profissional (CNAP). As instituições formadoras do Sistema S e as escolas 

técnicas, como os IFs, devem se inscrever no CNAP e registrar as turmas formadas e os 

estudantes nelas matriculados.  

  A carga horária dos cursos é de no mínimo 400 horas e representa entre 30 e 50% da 

carga horária prática na empresa. A jornada máxima de trabalho de 6 horas pode ser estendida 

para 8 horas diárias, quando o beneficiário já tiver terminado o Ensino Fundamental e desde 

que sejam computadas na soma também as horas para aprendizagem teórica, segundo o mesmo 

Documento de Referência do MTE (BRASIL, 2014m). O documento acrescenta que as férias 

trabalhistas devem coincidir com o período das férias escolares; acrescenta ainda que o contrato 

se extingue quando o jovem completa 24 anos (exceto para pessoas com necessidades 

específicas), a pedido do aprendiz ou quando este tem desempenho insuficiente ou inadaptação, 

falta disciplinar grave ou excesso de faltas no curso de formação. 

   Em síntese, para desenvolver o Programa Jovem Aprendiz, instituições como o IFRO 

precisam aderir ao Pronatec (o que já ocorre), usar o Guia FIC Pronatec ou o Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos do MEC, enviar a proposta ao MTE para fazer constar do seu Catálogo 

(Conap) e obter a aprovação e fazer os registros no CNAP, conforme consta no Documento 

Referência do MTE (BRASIL, 2014m). 

  Os Institutos Federais de Tocantins e Santa Catarina, por exemplo, já aderiram ao Jovem 

Aprendiz, conforme se pode constatar em seus sítios eletrônicos oficiais (BRASIL, 2016w, x). 

Sugere-se ao IFRO a adesão também pelos benefícios à comunidade, que nem sempre encontra 

vagas em instituições formadoras, para acesso do jovem à experiência no Programa; pela 

otimização da realização do estágio, na medida em que o Pronatec Aprendiz permite a 

flexibilidade de conversão da experiência; pelo fomento de bolsas-formação, que ajuda a 

prevenir evasão; pela inserção proativa do jovem no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em 

que se amplia a dimensão de sua formação plena no mundo do trabalho. Neste caso, cumpre-se 

o artigo 6º, inciso III, da Resolução 6, do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a), 

de uso do trabalho como princípio educativo. Um Grupo de Trabalho deve ser formado para 

estudo do Programa e escrita do Plano de Implantação nos Câmpus do IFRO; em seguida, cada 

GP deve também adaptar o Plano por Câmpus e instruir a oficialização da proposta na Secretaria 

Regional do MTE. 
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c) Criação e fortalecimento de parcerias 

 

  Observou-se nos estudos de campo junto ao IF de Comparação e aos Departamentos dos 

Câmpus do IFRO que a captação de recursos externos ainda é muito pequena, mas há 

experiências positivas de trabalhos parceiros no IF de Comparação. Em Rondônia, são muitas 

e graves as lacunas tecnológicas. Muitas soluções são encontradas por meio de laboratórios a 

serem implantados com capital de parceiros, como estes: laboratório de solos, devido ao perfil 

eminentemente agropecuário do Estado e dos altos índices de acidez e empobrecimento dos 

solos, sinalizados na pesquisa de campo junto aos produtores rurais; laboratório de 

experimentação para industrialização de peixes, especialmente quanto ao aproveitamento de 

couro de pirarucu (por exemplo) e agregação de valor pelo beneficiamento; laboratório de 

apicultura, suinocultura, avicultura e outros, para alavancagem dos sistemas de policultura no 

Estado; laboratório para a área da indústria, conforme a identificação de demandas por meio de 

pesquisas específicas de descrição de APLs, dentre outros. 

  Outras parcerias são possíveis e importantes. Com o Instituto Euvaldo Lodi, por 

exemplo, pode-se criar conjuntamente um banco de demandas e de vagas de estágio, com acesso 

às duas instituições, para melhor planejamento. Atualmente não existe este tipo de 

compartilhamento, conforme se observou na pesquisa de campo. Com as federações e 

associações ou cooperativas, pode-se construir e equipar laboratórios para atendimento a 

demandas dos afiliados e dos estudantes dos Câmpus, dentre outras possibilidades. 

  Neste contexto, comportam-se também as ações de indução e fortalecimento de ações 

cooperativistas e associativistas nos mais diversos setores produtivos, como forma de melhor 

instrumentação, preparação e ganhos financeiros dos produtores industriais e agropecuários, 

tendo em vista que o individualismo, conforme a pesquisa de campo junto aos produtores, é 

uma das características mais expressivas dos modelos de negócio da região. Medidas como a 

granelização do leite, a criação de marca para os produtos, a melhor capacitação da mão de 

obra, a orientação de negócios e outras são possíveis nos sistemas de associativismo, ao 

desonerar o individual na medida em que se instrumentaliza o coletivo. Os princípios de 

capacitação profissional devem ir para além do âmbito de formação nos cursos do IFRO. A 

extensionalização do currículo implica nesta ação plural de indução positiva dentro dos arranjos 

produtivos. Ou seja, é necessário que os Câmpus avancem em seus territórios por meio de 

projetos e ações que retirem o produtor, agropecuário ou industrial, de sua condição de 

desconhecimento de oportunidades, de desperdício de recursos ou de aprisionamento a sistemas 

antigos de produção que não lhe garantem o usufruto pleno do desprendimento de seus esforços. 
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d) Intensificação da representação institucional 

 

  Os Institutos Federais, assim como outras instituições de ensino, possuem assento em 

diversas representações para atendimento à sociedade, inclusive por força de legislação, como 

ocorre nos Conselhos Escolares, Comitês e Conselhos locais, regionais ou nacionais, dentre 

outros. As ações dos IFs nestes órgãos são fundamentais para a melhor orientação das 

atividades, pois de outra forma não seria solicitada sua participação. Entretanto, observa-se 

pouca expressividade em decisões como as referentes às políticas públicas de investimento. A 

elaboração de planos como os do Fundo Constitucional do Norte (FNO) e o Plano Plurianual 

(PPA) do Estado e municípios deve sofrer a influência de pesquisadores ou profissionais do 

IFRO, visto que são iniciativas com grande montante voltado para o fortalecimento de APLs. 

Assim, sugere-se que o IFRO componha Grupos de Trabalho para análise destas representações 

e projetos de fomento, dos recursos possíveis e das formas de aplicação, com apoio dos Grupos 

de Pesquisa em APLs localizados dentro da infraestrutura presente nos Câmpus. Desta forma 

será possível transformar programas ou planos de políticas públicas em mecanismos para o 

desenvolvimento local e regional. 

 

e) Certificação de competências 

 

  A Certificação de Competências é um atributo previsto na Lei 9.394 (BRASIL, 1996), 

que assim estabelece, no artigo 41: “O conhecimento adquirido na educação profissional e 

tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”. A previsão foi estendida na Lei 

11.892 (BRASIL, 2008a), cujo artigo 2º, § 2º, institui que, “[...] no âmbito de sua atuação, os 

Institutos Federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de 

competências profissionais”. A Portaria Interministerial 1.082, de 20 de novembro de 2009, do 

MEC e MTE, criou a Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e 

Continuada (Rede Certific). Ela foi reorganizada por outra Portaria Interministerial dos mesmos 

Ministérios, de número 5, cinco anos depois (BRASIL, 2014n). Individualmente, pela Portaria 

8 (BRASIL, 2014o), o MEC orienta os procedimentos de certificação dentro de seu âmbito de 

competência, repetindo a maioria das determinações da Portaria Interministerial número 5. As 

diretrizes iniciais estão contidas no documento Orientações para a Implantação da Rede 

CERTIFIC, do MEC (BRASIL, 2010f), que norteiam as Portarias citadas. 



373 

 

  Segundo a Portaria Interministerial n° 5 (BRASIL, 2014n), no artigo 4º, a Certificação 

de Competências é voltada para a sistematização e identificação de saberes, conhecimentos e 

competências, o atendimento a demandas de certificação e a inclusão socioprodutiva pelo 

aumento de possibilidades a partir da certificação. Assim a finalidade, segundo o artigo 5º da 

mesma Portaria, é “[...]  

 

identificar, avaliar e validar formalmente os saberes, conhecimentos e competências 

profissionais, desenvolvidos em processos formais e não-formais de aprendizagem e 

na trajetória de vida e trabalho, com objetivo de promover a inserção, a permanência 

e/ou a progressão no mundo do trabalho e na educação. 

 

  A certificação, nos termos do artigo 7º da mesma Portaria Interministerial (BRASIL, 

2014n), é restrita aos cursos de educação profissional e tecnológica (de nível médio e elementar) 

e ao âmbito da formação docente na educação profissional. Neste segundo caso, é uma 

necessidade que já se apontava também no § 2º do artigo 40 da Resolução 6 do Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, 2012a). Assim, a Certificação é também um instrumento para 

a solução de problemas internos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

  De acordo com o artigo 11 da Portaria Interministerial 5 (BRASIL, 2014n), parágrafo 

único, “[...] para integrar a Rede Certific, as unidades de ensino das instituições e redes de 

educação profissional e tecnológica de que tratam os incisos IV a VI deverão submeter-se a 

processo de credenciamento como unidades certificadoras ofertantes, conforme 

regulamentação”. Os certificadores são os IFs, as Redes Estaduais, Distrital e Municipais e as 

entidades dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA). Os IFs, como membros natos e pela 

grande abrangência, geram grande expectativa. Segundo o artigo 16 da mesma Portaria, 

precisam credenciar suas unidades (Câmpus), formar os profissionais que farão a certificação, 

publicizar vagas de certificação e executar as demais ações relativas ao bom desenvolvimento 

da política de Certificação. As unidades locais dos IFs, nos termos do artigo 17, precisam   

 

I - realizar levantamento e articulação da demanda para a certificação profissional, 

junto ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e aos arranjos locais; 

II - elaborar e submeter à aprovação do respectivo órgão colegiado máximo o projeto 

pedagógico de certificação profissional para cada perfil a ser certificado; 

III - compor equipe multiprofissional para o desenvolvimento da certificação 

profissional; 

IV - implementar procedimentos administrativos e pedagógicos para a oferta da 

certificação profissional; 

V - realizar ações de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos processos 

de certificação profissional; 

VI - desenvolver metodologias e instrumentos de avaliação de saberes, conhecimentos 

e competências profissionais que contemplem as características do trabalhador, o 
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perfil profissional de conclusão dos cursos correspondentes e as exigências de 

desenvolvimento do mundo do trabalho; e 

VII - assegurar o atendimento adequado no desenvolvimento do processo de 

certificação profissional, inclusive às pessoas com deficiência. 

   

   A atuação dos IFs junto aos APLs envolve, portanto, também a Certificação de 

Competências, além das ações de formação e extensionalização curricular e institucional. Os 

estudos de APLs devem incluir ainda a análise do perfil dos trabalhadores, ao mesmo tempo 

em que se identificam outras necessidades e interesses. A Certificação se transforma em mais 

um instrumento de aproximação ao setor produtivo e de articulação entre Câmpus e comunidade 

― daí sua urgência. 

   Segundo o artigo 19 da Portaria MEC/MTE nº 5 (BRASIL, 2014n), os beneficiários da 

Certificação são os trabalhadores maiores de 18 anos com diplomas ou certificados compatíveis 

com a escolaridade mínima para o processo. O artigo 20 indica as modalidades previstas: 

 

I - Certificação de qualificação profissional: correspondente a curso de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional constante do Catálogo Nacional de 

Cursos de Qualificação Profissional, ou equivalente, mantido pelo MEC. 

II - Certificação técnica: correspondente a curso técnico de nível médio constante do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mantido pelo MEC, para possuidores de 

certificado de conclusão do Ensino Médio. 

III - Certificação tecnológica: correspondente a curso superior de tecnologia constante 

do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, mantido pelo MEC, para 

possuidores de certificado de conclusão do Ensino Médio. 

IV - Certificação docente da educação profissional: correspondente à licenciatura em 

educação profissional, prevista nas diretrizes curriculares para formação de 

professores da educação profissional e vinculada ao exercício profissional de 

professores com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na educação profissional 

e tecnológica. 

 

  Estas certificações, do nível elementar ao superior na modalidade tecnológica e 

docência para educação profissional, consistem em uma diretriz de política pública que se 

integra com outras formas de qualificação profissional, como o Reconhecimento de Saberes e 

Competências, que já existe na Rede Federal de Educação ― orientado na Lei 12.772 

(BRASIL, 2012c) ―, e as formações de curta duração, que subsidiam também a Certificação 

da Rede Certific. Afinal, caso o trabalhador não possua o nível de escolaridade mínimo para 

sua Certificação, é encaminhado para Curso de Formação Inicial, de Formação Continuada ou 

Técnico Profissional adequado à sua necessidade. Em geral, este processo de Certificação 

oferecerá ao menos um atestado de “saberes, conhecimentos e competências demonstrados”, 

conforme o Memorial Descrito elaborado pela equipe de avaliação. Caso os requisitos sejam 

demonstrados, os beneficiários receberão o certificado ou diploma equivalente à sua 
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experiência e usufruirão de todos os atributos que estes instrumentos possuem quando obtidos 

na formação regular em instituições escolares. 

   A Portaria 8, do MEC (BRASIL, 2014o), pelo artigo 7º, estabelece a necessidade de 

regulamentação interna das certificadoras, para procederem à Certificação. Estabelece também, 

no artigo 9º, que os projetos pedagógicos de certificação devem estar vinculados aos respectivos 

cursos obrigatoriamente existentes nas unidades certificadoras e conter no mínimo as partes 

previstas no artigo 11 da mesma Portaria. As etapas dos processos de Certificação, segundo o 

artigo 14, envolvem a inscrição, o acolhimento, a matrícula, a avaliação, a certificação e os 

encaminhamentos dos beneficiários para a continuidade de estudos, quando necessário, além 

do direcionamento deles para as unidades do “Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda”. 

Novamente observa-se a Certificação como instrumento de articulação entre trabalho, 

instituição formadora e setor produtivo. 

   Os Institutos Federais de Santa Catarina e do Amazonas já aderiram à Rede Certific 

(BRASIL, 2016y, z), com experiências relatadas em Câmpus de perfil semelhante aos do IFRO. 

Sugere-se ao IFRO que, por meio de Grupo de Trabalho, seja elaborada a minuta de 

normatização do processo, o levantamento de demandas de beneficiários e de estruturas para 

atendimento, o instrumento norteador para os projetos (que pode se anexar à normatização) e 

os encaminhamentos para credenciamento. Entende-se que a Certificação de Competências é 

um instrumento de autonomia do trabalhador e, portanto, deve ser oferecida pela já consolidada 

determinação legal existente. Ao mesmo tempo, é também um instrumento de maior 

aproximação dos Câmpus do IFRO aos APLs, para viabilizar também a superação de lacunas 

tecnológicas e de escolaridade apontadas.  

 

f) Acompanhamento de egressos 

 

  A finalidade da formação profissional considera fundamentalmente a inserção e 

permanência dos formados no mercado de trabalho. Os formados são, entretanto, apenas uma 

das categorias de egressos, que incluem também os evadidos, os transferidos e os que não 

concluíram o curso dentro do prazo de integralização. A Portaria 646, do MEC (BRASIL, 

1997), orienta em seu artigo 9º para que as instituições formadoras de “educação tecnológica” 

se articulem com os “[...] órgãos de desenvolvimento econômico e social dos Estados e 

Municípios [...]” para a implantação de mecanismos de consulta com os objetivos de “[...] I - 

identificação de novos perfis de profissionais demandados pelos setores produtivos” e “[...] II - 

adequação da oferta de cursos às demandas dos setores produtivos”. De acordo com o parágrafo 
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único do mesmo artigo, “[...] os mecanismos permanentes deverão incluir sistema de 

acompanhamento de egressos e de estudos de demanda de profissionais”. Ao surgimento dos 

Institutos Federais, esta necessidade permanece, e agora com muito mais implicações, haja vista 

os investimentos em infraestrutura e em quadros de pessoal para o fortalecimento de APLs e o 

consequente desenvolvimento regional. 

  A criação de um sistema de Acompanhamento de Egressos deve estar muito bem 

articulada com os processos de avaliação institucional e apresentar os resultados das pesquisas 

e ações realizadas. Indicadores como o do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade) no âmbito da graduação e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) devem ser 

cruzados com aqueles obtidos em outros processos de pesquisa e compor uma base fundamental 

de dados para ou sobre o sistema de Acompanhamento de Egressos. Santos e Souza (2015) 

fizeram um levantamento de 34 sistemas em nível nacional, incluindo-se Universidades e 

Institutos Federais. Em síntese, foram apontadas as seguintes soluções: 

a) Manutenção de um programa de vínculo (às vezes com carteirinha) para participação 

em eventos, descontos em cursos (no caso das instituições particulares) e em livros, 

uso de centros (esportivos, tecnológicos, etc.), acesso a livrarias ou bibliotecas, 

acesso a pós-graduação, oportunidades de trabalho, dentre outros benefícios. 

b) Acesso e alimentação de cadastro para geração de dados e obtenção de informes da 

instituição. 

c) Cadastro para informações do egresso e acesso a projetos como Medalha de Honra 

para ex-alunos, oportunidades de trabalho, participação em atividades culturais e 

cursos de extensão. 

d) Link de acesso a área restrita para consulta de histórico escolar, atualização de 

informações pessoais e profissionais e participação em pesquisa de 

acompanhamento de egressos. 

e) Uso de plataforma social para networking entre colegas e professores a respeito de 

experiências profissionais. 

  Todos os sistemas de Acompanhamento de Egressos contam com um link de acesso na 

página oficial da Instituição mantenedora, com espaço para cadastro e, quase sempre indicado, 

um questionário para inserção de dados de experiência profissional e depoimentos ou respostas 

sobre os resultados dos cursos na mantenedora. Neste levantamento de Santos e Souza (2015), 

estão presentes os Institutos Federais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Roraima, do Piauí, 

de Pernambuco, da Paraíba, do Pará e do Amazonas. Mas há outros que também possuem um 

sistema. No IFES (BRASIL, 2016aa), o sistema envolve apenas o questionário a ser preenchido 
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pelo ex-aluno, em um link do site oficial. No sistema da Universidade Federal de Santa 

Catarina, segundo Silva, Nunes e Jacobsen (2011), a plataforma envolve espaços para 

informações gerais, pessoais e profissionais do egresso; cursos externos à instituição; 

disponibilização de dados sobre as turmas em andamento; opção de convite a outros egressos 

para participação no sistema de acompanhamento; interação entre os egressos, com 

visualização de seus dados entre si; espaços para depoimentos, dentre outras funcionalidades. 

  Sugere-se ao IFRO que seja construída uma plataforma de Acompanhamento de 

Egressos com uma página de atualização de dados pessoais e profissionais, um questionário de 

avaliação dos cursos e da trajetória do egresso, programas de benefício vinculados, condições 

de acesso a bibliotecas (físicas e virtuais), projetos de articulação entre Câmpus, egressos e 

empresas, dentre outras possibilidades, que incentivem os beneficiários a alimentar o sistema 

de acompanhamento adotado. O Observatório do Mundo do Trabalho é o instrumento mais 

adequado para integrar o Acompanhamento de Egressos, preferencialmente dentro dos Centros 

Vocacionais Tecnológicos, se vierem a ser criados. Para dar conta da demanda, é preciso 

determinar um Grupo de Trabalho que faça o delineamento de todo o Sistema, com previsão de 

atendimento aos egressos de todos os Câmpus e polos do IFRO. Destaca-se que a existência de 

um questionário apenas não atende às necessidades de acompanhamento, pois a grande maioria 

desconhece o sistema, não o acessa ou não tem interesse nem vê vantagens em preencher o 

questionário. O Acompanhamento de Egressos deve prever ainda outras formas de observação 

para além do questionário, com visitas nos locais de trabalho, entrevistas a empregadores, 

manutenção de um banco de dados sistematizados e uma aproximação frequente entre 

instituição, egressos e setor produtivo.  

  Este sistema auxiliará nos trabalhos da CPA e nas pesquisas de demanda para abertura, 

extinção e reformulação de cursos. Deve voltar-se também para a inserção ou reinserção dos 

egressos no mercado de trabalho. É importante que haja uma revalorização do estágio e o uso 

da prática como mecanismo de ensaio para o ingresso e a permanência, após a conclusão dos 

cursos. 

 

9.3.5 Gestão do ensino técnico de nível médio e de graduação 

 

  O ensino técnico de nível médio e o de graduação devem ocupar a maior parte das vagas 

dos Câmpus dos IFs, conforme os artigos 7º e 8º da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a). São 50% 

para os cursos técnicos e 20% para as licenciaturas, salvo, neste segundo caso, se houver 

justificativa para números inferiores, conforme as demandas regionais. Muitas vezes a vertente 
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“ensino” é centrada nestes dois níveis de formação, mas ele está presente também na extensão 

(com cursos de curta duração) e na pós-graduação (com mestrado e doutorado). Observa-se 

mais uma vez que a integração ensino, pesquisa e extensão é ou deve ser uma constante, 

inclusive em instituições, como o IFRO, onde há uma departamentalização em três setores: do 

ensino técnico e de graduação, da extensão e da pesquisa, inovação e pós-graduação. 

  Muitas das problemáticas do ensino atravessam e são atravessadas pelas problemáticas 

da extensão e pesquisa. A relação com o setor produtivo é mais fortalecida e eficiente quando 

os cursos atendem adequadamente às demandas, quando os alunos são melhor preparados para 

os estágios e o ingresso no mercado de trabalho, quando ocorrem pesquisas aplicadas e quando 

os Câmpus se aproximam melhor dos agentes dos APLs. Assim, a dimensão do ensino técnico 

e de graduação possui uma complexidade que já veio sendo suscitada desde as primeiras 

discussões sobre medidas de intervenção para o alcance da gestão de excelência. 

 

a) Implantação de um sistema de pesquisa de demanda regional 

 

  A Pesquisa de Demanda Regional (PDR) deve ser realizada sem os vícios da 

segmentação, ou seja, sem o risco de centralizar-se em apenas alguns segmentos, deixando de 

fora a diversidade de sujeitos que constituem a verdadeira demanda. Tem-se observado que a 

realização de audiências não é suficiente para a orientação da oferta de cursos nos Câmpus dos 

IFs, visto que as participações em eventos do tipo também podem ser segmentadas e não levar 

em consideração as expectativas de pessoas da comunidade, de empresários, empregados, 

desempregados e vários outros grupos. Segundo uma pesquisa feita por Amaral e Rocha (2008), 

por exemplo, para verificação de demandas em unidades de ensino do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Santa Catarina (Cefet-SC), “[...] apenas 6% da população pesquisada 

considerou todos os cursos elencados em audiência pública como prioritários”, enquanto outros, 

com significativo percentual, rejeitaram cursos indicados na mesma audiência.  

  No IFRO, os cursos têm se justificado, em sua maioria, pelos resultados de audiências 

públicas de implantação dos Câmpus (raramente) e por bases teóricas e documentais (quase 

sempre). A pesquisa de demanda regional não é referência principal, conforme se observa nos 

projetos pedagógicos. Assim, sugere-se a implantação de um sistema capaz de atender a todos 

os Câmpus e a qualquer tempo. Uma proposta de PDR é apresentada no apêndice 6, mas 

compete ao IFRO desenvolver outros modelos também. Trata-se de uma necessidade urgente, 

pois na medida em que os cursos são melhor fundamentados, quanto à sua efetividade, pode-se 

garantir maior eficiência real (no ingresso, segundo as necessidades locais) e maior eficácia (na 
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saída), visto que, sendo melhor justificados, os cursos atraem e mantêm melhor a demanda. A 

pesquisa pode ser usada também para regular as decisões de reformulação ou extinção de 

cursos, e não somente para abertura de novos. 

  O Instituto Federal de Goiás (BRASIL, 2016bb), por exemplo, apresenta um projeto de 

pesquisa de demanda regional relacionado ao Observatório Nacional do Trabalho e da 

Educação Profissional e Tecnológica. A pesquisa abrangeria organizações públicas e privadas 

locais, instituições federais que oferecem educação profissional, caracterização dos cursos 

oferecidos e identificação de setores de demanda. Todavia, embora exista ou venha a existir 

uma base de referência nacional, ainda assim cada IF deve realizar suas próprias pesquisas, para 

maior especificidade de resultados. 

 

b) Redimensionamento de cursos 

 

  Ao surgirem, os Câmpus do IFRO atendiam a uma demanda baixa, devido a sua própria 

condição de infraestrutura básica ainda em construção. Por isso, muitos cursos técnicos foram 

superdimensionados, com cargas horárias próximas à de uma engenharia, como ocorria com o 

Curso Técnico em Florestas Integrado ao Ensino Médio, do Câmpus Ji-Paraná, que 

originalmente possuía mais de 4.000 horas-relógio e atualmente está redimensionado para 3.400 

horas, incluindo-se 200 de estágio, conforme a Resolução ad referendum n° 4 (BRASIL, 2010h) 

e a Resolução n° 9 (BRASIL, 2016cc), respectivamente, do Conselho Superior do IFRO.  

  À exceção do que ocorre nos Câmpus de perfil agropecuário (Colorado do Oeste, 

Ariquemes e Cacoal), onde os cursos técnicos integrados ao ensino médio são oferecidos em 

período integral, a formação técnica de nível médio veio ocorrendo durante quatro anos de 

integralização. O IFRO lançou em 2013 o documento referência Reorganização da oferta dos 

cursos técnicos de nível médio (BRASIL, 2013j), com orientações para o redimensionamento 

dos cursos das modalidades integrado e subsequente ao Ensino Médio. Entende-se que a 

duração de quatro anos induz o estudante a evadir-se ao Ensino Médio comum, de três anos, 

tendo em vista o acesso mais rápido à educação superior; na modalidade subsequente, a 

problemática é semelhante, porque a duração de quatro semestres, por exemplo, aproxima-se 

muito da formação em tecnólogo, geralmente com cinco semestres ou mesmo quatro também, 

colocando em xeque a vantagem ou não de permanecer no nível médio de formação técnica 

diante da possibilidade de uma graduação maior nos cursos superiores de tecnologia. Isso afeta 

drasticamente os índices de eficácia dos Câmpus, especialmente porque pelo menos 50% das 
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matrículas devem ser reservadas aos cursos técnicos de nível médio, por força da Lei 11.892 

(BRASIL, 2008a). 

  Com o incremento da EaD, é possível concluir os cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio com três anos, ainda que mantendo aproximadamente as mesmas 25 aulas semanais 

presenciais, em um turno, tal como ocorre nos cursos de quatro anos e com 3.200 horas cada. 

O ensaio de possibilidades está indicado nas demonstrações do quadro 26. 

 

Quadro 26 ― Distribuição de carga horária para redimensionamento dos cursos técnicos de nível médio, 

com base em cursos de 3.200 horas 

 

     SISTEMA MISTO (USO DE 20% DA CARGA HORÁRIA EM EAD) 
REFERÊNCIA (COM 5 AULAS DE 50 MINUTOS CADA) CH (MÓD. 60 MIN)  

Minutos por dia (5 aulas x 50 minutos) 250 

Horas por dia 4,16 

Horas por semana (5 dias x 4,16 horas) 20,8 

Horas por ano (20,8 x 40 semanas) 832 

Total em três anos (832 x 3) 2.496 

COMPLEMENTAÇÃO  

Oferta parcial em EaD (20% para cursos de 3.200 horas) 640 

Incremento de dias ou horários (no mínimo 16 dias a mais ou o 6º tempo em 77 

dias, no curso todo; 7 dias ou 26 horários especiais por ano durante três anos) 
 64 + excedente 

     SISTEMA SEMI-INTEGRAL 
REFERÊNCIA (COM 5 AULAS DE 50 MINUTOS CADA) CH (MÓD. 60 MIN)  

Minutos por dia (5 aulas x 50 minutos) 250 

Horas por dia 4,16 

Horas por semana (5 dias por semana x 4,16 horas) 20,8 

Horas por ano (20,8 horas por semana x 40 semanas) 832 

Total em três anos (832 x 3) 2.496 

COMPLEMENTAÇÃO  

Opção 1: Oferta em 2º turno (7 tempos extras de 50 minutos por semana durante 

120 semanas/3 anos + carga horária complementar de 4 horas/5 aulas) 
704 

Opção 2: Oferta em aproximadamente 34 semanas a mais no curso ou 12 por 

ano, na mesma proporção de 5 aulas de 50 minutos por dia durante 5 dias por 

semana) ― É inviável o aumento de 3 meses por ano letivo. 

704 

     SISTEMA INTEGRAL 
REFERÊNCIA (COM 5 AULAS DE 50 MINUTOS CADA) CH (MÓD. 60 MIN)  

Minutos por dia (7 aulas por dia x 50 minutos) 350 

Horas por dia 5,83 

Horas por semana (5 dias por semana x 5,83 horas) 29,15 

Horas por ano (29,15 horas por semana x 40 semanas) 1.166 

Total em três anos (1.166 horas por ano x 3 anos) 3.498* 

* Gera-se um excedente de aproximadamente 300 horas, que podem ser 

reduzidas em determinado semestre ou ano, no início, durante ou ao final. 

 

 
Fonte: IFRO (BRASIL, 2013)  

 

 As cargas horárias mínimas estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais são 

suficientes para o atendimento às necessidades de formação. Assim, sugere-se que o 

redimensionamento seja estendido a todos os cursos. A Resolução 6, do Conselho Nacional de 



381 

 

Educação (BRASIL, 2012a), ao admitir até 20% de carga horária a distância nos cursos 

presenciais, favorece ao redimensionamento como opção diante das alternativas de formação 

em tempo integral ou com horário extra. 

 A decisão pelo sistema misto (com incremento de EaD), semi-integral (com horários, 

turnos ou períodos extras) ou integral (em dois turnos) depende da infraestrutura física, de 

materiais e equipamentos e de pessoal dos Câmpus, mas sempre pode ocorrer ao menos uma 

das formas de redimensionamento. Ele precisa se estender também aos cursos de graduação, 

dentro dos limites legais estabelecidos, para a otimização do tempo de formação. Esta é uma 

condição imposta pelos tempos atuais, que exigem respostas rápidas em todos os setores e 

segmentos da sociedade. 

  A urgência da formação surge já das demandas de mercado e dos interesses dos 

estudantes em emancipar-se profissionalmente o quanto antes. Sugere-se ao IFRO, portanto, 

que haja uma orientação e articulação de profissionais para aceleração dos processos de 

redimensionamento, a fim de se adequar aos interesses das comunidades. Esta é uma condição 

presente em todo o país, razão pela qual a Resolução 6 do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2012a), após longas discussões entre os profissionais da educação, acrescentou a 

possibilidade de uso da carga horária parcial em EaD, nos cursos técnicos presenciais, como já 

se admitia na graduação, pela Portaria 4.059 do MEC (BRASIL, 2004b). 

 

c) Revisão curricular 

 

  Durante o ano de 2013 os professores do IFRO foram convocados a participar de um 

processo de parametrização de ementas das disciplinas da Base Nacional Comum, tendo em 

vista a necessidade de estabelecer mesmos conteúdos para objetivos comuns entre cursos e 

Câmpus de oferta. Trata-se de uma lógica de formação importante para a construção da 

identidade institucional e a manutenção de diretrizes organizacionais e acadêmicas, que influem 

na formação e na mobilidade dos estudantes. Os fundamentos estão presentes no documento 

Oficialização das ementas da Base Nacional Comum e Núcleo Diversificado Parametrizadas 

pelos Professores do IFRO, da Pró-Reitoria de Ensino (BRASIL, 2013k), que inclui também 

as propostas de unificação das ementas das disciplinas diversificadas a partir dos avanços nas 

discussões sobre currículo durante a elaboração e reformulação de projetos pedagógicos. As 

adequações dos projetos deveriam começar a partir de 2014. 

  Com o desenrolar da proposta de uma nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

no âmbito nacional, conduzida pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2016dd), torna-se 
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urgente rever a organização curricular e as ementas formuladas para todos os cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio. O documento referência retoma discussões que são comuns nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, mas propõe mudanças de organização e previsão 

curricular às quais os Câmpus devem se adequar. No campo da Língua Portuguesa, por 

exemplo, a organização dos conteúdos de literatura foi alterada, passando da contemporânea 

para as mais antigas, quando até então se previa o inverso, em ordem cronológica direta. 

  Sugere-se a composição de outro Grupo de Trabalho para estudo do documento 

referência do MEC (BRASIL, 2016dd), que, ao longo de 652 páginas, discorre sobre os 

componentes do Ensino Médio. No ensejo, devem ser revistos também os conteúdos e 

organização curricular do núcleo profissionalizante dos cursos, tanto no nível médio quanto na 

graduação, na qual já são previstas também, pelo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2014c), 10% da carga horária total dos cursos para a curricularização da extensão. Como se tem 

em vista um processo de redimensionamento dos cursos, é bastante produtivo tomar a 

oportunidade para uma revisão ampla, com participação de todos os profissionais dos Câmpus 

e Reitoria. Observa-se que as mudanças podem ocorrer sem necessariamente gerar transtornos 

da gestão acadêmica, pois muitas delas não alterarão itinerários formativos ou matrizes 

curriculares. No estudo, devem ser cruzadas e articuladas todas as diretrizes para o nível, 

modalidade e tipo de curso, além daquelas de ordem geral previstas na LDB 9.394 (BRASIL, 

1996) e na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016dd). Incluem-se aí os conteúdos 

mínimos por curso conforme suas diretrizes específicas, como aqueles de cunho sociológico 

relativo ao meio ambiente, relações etnicorraciais, dentre outros. Esta revisão não implica 

apenas em debates, mas objetivamente em propostas pontuais e formais para mudanças na 

organização curricular e/ou abordagens de todos os cursos e Câmpus. 

 

d) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

 

  A pesquisa de campo junto aos chefes dos Departamentos de Ensino, de Pesquisa e de 

Extensão demonstrou que a articulação entre ensino, pesquisa e extensão ainda é insuficiente, 

tanto no IFRO quanto no IF de Comparação. A experiência de constituição de Câmaras Mistas 

por Departamento, com participação de membros de todos os Departamentos em cada qual, em 

um dos Câmpus do IF de Comparação, é uma alternativa que se sugere ao IFRO. Todavia, 

propõe-se aqui apenas uma Câmara Mista de Ensino, Pesquisa e Extensão por Câmpus. Ela 

seria composta por representantes dos três Departamentos, com reuniões periódicas e decisões 

colegiadas. Assim, de forma institucional, a articulação do tripé formador é “forçada” e 
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aproxima os três setores frequentemente. No modelo sugerido, elas devem ser formadas pelos 

chefes dos Departamentos de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, pelo diretor-geral, por um 

pedagogo e outros membros que a equipe local considerar conveniente. A Câmara deverá 

realizar reuniões periódicas, preferencialmente mensais ou bimestrais, para planejamento, 

avaliação das ações e apreciação de casos apresentados pela comunidade interna ou externa. 

Seu poder é consultivo e deliberativo no âmbito das competências próprias dos Departamentos. 

É presidida pelo diretor-geral, nesta proposta. 

 

e) Implantação de um sistema de orientação profissional 

 

  A orientação profissional deve começar desde a construção da identidade dos Câmpus 

dos IFs, por meio da apresentação, à comunidade, dos perfis de formação esperados nos cursos, 

para assim evitar a indução distorcida da demanda; deve se intensificar na primeira semana de 

aula, para que haja tempo de o estudante escolher também não permanecer no curso e, em tempo 

hábil, liberar sua vaga para outros interessados, sem afetar os índices de eficácia dos Câmpus; 

deve se estender ao longo do curso, especialmente ao final, para a orientação dos formandos 

em face dos diversos caminhos possíveis da profissão específica que está concluindo, inclusive 

com a oferta de especializações técnicas de nível médio. Este é um processo comum, já presente 

em Institutos como o do Rio Grande do Sul (BRASIL, 2016ee), que inclusive trabalha com 

oficinas de orientação profissional. Sugere-se ao IFRO que implante um sistema global, que 

atenda todos os seus cursos e Câmpus e na perspectiva destas três fases: pré-ingresso, ingresso, 

permanência e saída (com formação) do estudante.  

  A criação de um Portfólio ou Guia de Cursos com os perfis de formação e ementas, para 

disponibilização em página do sítio eletrônico oficial e em materiais impressos, é bastante 

interessante para atingir o objetivo. 

 

f) Melhoria dos índices de eficiência e eficácia 

 

  A meta 11 do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014c), de “[...] triplicar as 

matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta 

e pelo menos 50% da expansão no segmento público”, impõe-se como um dos desafios mais 

expressivos aos Institutos Federais. Segundo o Observatório do PNE (2016), havia em 2014, 

em Rondônia, 462.759 matrículas na educação básica, das quais 10.310 estavam na educação 

profissional técnica de nível médio, nas modalidades integrado (3.714), concomitante (3.625) 
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e subsequente ao Ensino Médio (2.971). O atendimento da rede pública era o menos expressivo, 

com 3.641 matrículas (6%) do total. O percentual de matrículas na educação profissional 

técnica de nível médio era de 15,8% em relação ao total envolvendo também o Ensino Médio 

regular. Em 2014, houve um decréscimo de 132 matrículas da educação profissional técnica em 

relação a 2013, na esfera pública. Estes dados, de Rondônia, demonstram indicadores de 

ingresso que precisam ser melhorados na rede pública, para aumento da eficiência. 

  A eficácia é outra problemática, ainda maior. No IFRO, ou existe uma demora de 

alimentação do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(Sistec), ou os dados são disponibilizados tardiamente para verificação pública, no site da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin), de modo que é sempre mais difícil uma 

análise em tempo hábil para resolução ou propostas de correção de problemáticas apresentadas 

no ensino. Por isso, sugere-se que cada Câmpus, além de alimentar o Sistec, faça também 

relatórios com indicadores de resultados relativos a ingresso, evasão, retenção e conclusão de 

cursos ― anualmente, nos cursos com etapas anuais; e semestralmente, nos cursos com etapas 

semestrais. 

  Será apresentada abaixo uma análise referencial de resultados demonstrados no site da 

Prodin/IFRO (BRASIL, 2016ff), a título de exemplificação, para tratar dos índices de eficácia 

da Instituição. O quadro 27 traz os resultados de alguns dos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio, presenciais, com indicadores apresentados pela Instituição. Não há informações 

sobre os cursos de EaD.  

 

Quadro 27 ― Indicadores de resultado de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio no IFRO, 

presenciais, conforme ciclos de formação entre 2009 e 20134 
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Ariquemes 
Agropecuária 80 94 23 0 5 1 16 49 117,50 52,13 

Alimentos 40 43 7 0 2 1 0 33 107,50 76,74 

Colorado Agropecuária 160 169 44 2 0 8 11 104 105,63 61,54 

Ji-Paraná 
Informática 80 105 37 0 4 16 4 44 131,25 41,90 

Florestas 80 107 24 0 2 22 9 50 133,75 46,73 

Total 440 518 135 2 13 48 40 280 ― ― 

Média de resultados (%) ― ― 26,06 0,39 2,51 9,27 7,72 54,05 117,73 54,05 

Fonte: Elaboração própria, com dados da Prodin/IFRO (BRASIL, 2016ff) 

  

                                                 
4 Este período foi escolhido por não haver dados regulares relativos a ciclos de formação mais recentes. 
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  Os dados compreendem apenas um ciclo de formação de cada curso. O Curso Técnico 

em Agropecuária, de Ariquemes e Colorado do Oeste, assim como o de Alimentos, compreende 

o ciclo de 2010 a 2012, por serem ambos de turno integral em três anos; os cursos Técnicos em 

Informática e Florestas, de Ji-Paraná, são do ciclo de 2009 a 2012 ou 2013, por se integralizarem 

em quatro anos. 

 Nos cinco casos do quadro 27, o volume de matrículas é sempre maior que o de vagas 

disponibilizadas no processo seletivo, cujas razões extrapolam este escopo. Assim, o índice de 

eficiência em termos de atendimento à demanda mínima prevista é bastante alto, mas não 

significa necessariamente, por si só, que a demanda total da comunidade esteja sendo atendida; 

os índices de eficácia são baixos, não chegando a 50% nos cursos de Informática e Florestas do 

Câmpus Ji-Paraná, ou a 70% nos cursos de Agropecuária de Colorado do Oeste e Ariquemes. 

Os índices estão bem distantes, na maioria dos casos, da meta de 90% pactuada com o MEC 

(BRASIL, 2010b). 

   O curso Técnico em Alimentos, de Ariquemes, é o que atingiu os melhores resultados. 

As maiores baixas são decorrentes das transferências para fora da Rede Federal de Educação 

Profissional, que correspondem a 26,06% das matrículas realizadas, seguidas da evasão 

(9,27%) e retenção (7,72%). Juntas, a evasão e a retenção somam aproximadamente 17% ao 

final dos ciclos de integralização. Apesar disso, a maior problemática para os índices de eficácia 

foram as transferências, especialmente no curso de Agropecuária em Colorado. Combinadas, a 

evasão e as transferências corresponderam a mais de 35% das matrículas feitas, de modo que a 

baixa permanência é uma questão chave importante a ser tratada. 

  O quadro 28 exemplifica alguns indicadores dos cursos técnicos subsequentes ao Ensino 

Médio, com ciclos de formação entre 2011 e 2012, no caso dos cursos de Ariquemes, Cacoal e 

Ji-Paraná, e entre 2010 e 2012, nos demais casos. Não foram considerados ciclos de formação 

mais recentes, mais uma vez, em função da falta de resultados indicados nas planilhas da 

Prodin/IFRO (BRASIL, 2016ff). Também não foram encontrados na mesma página os 

indicadores dos cursos em EaD, embora comportem o maior volume de matrículas, em vista 

dos diversos polos de formação já disseminados no Estado.  

 O índice de eficiência da modalidade subsequente (97,50%) é menor do que na 

modalidade integrado, mas está próximo do atendimento às previsões de vagas em editais, 

embora se observe, especialmente no Câmpus Vilhena, em outros ciclos de formação não 

abrangidos no quadro, margens de perda no ingresso bastante consideráveis. A eficácia, em 

geral, é bem baixa, pois apenas 36,47% dos matriculados em tais ciclos concluíram seus cursos. 

A evasão chegou a 40,46%, com o maior volume no curso de Informática, de Ji-Paraná (29 
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alunos), Aquicultura, de Ariquemes (21 alunos), e Informática, de Vilhena (21 alunos também). 

A retenção total nestes cursos e ciclos envolvidos foi de 19,09%; combinada com a evasão, 

chega, portanto, a quase 60% de baixa nos índices de eficácia. 

 

Quadro 28 ― Indicadores de resultado de Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio no IFRO, 

presenciais, conforme ciclos de formação entre 2009 e 2013 
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Ariquemes Aquicultura  40 45 0 0 0 21 1 23 112,50 51,11 

Cacoal Agropecuária  40 36 0 0 0 10 20 6 90,00 16,67 

Ji-Paraná Informática  40 40 1 0 0 29 7 3 100,00 7,50 

Porto Velho 

Calama 

Eletrotécnica 40 35 1 0 1 11 1 21 87,50 60,00 

Manutenção e 

Suporte em 

Informática 

40 35 1 0 1 8 7 18 87,50 51,43 

Edificações  40 40 1 0 4 17 6 12 100,00 30,00 

Vilhena 

Eletromecânica 40 40 1 0 0 15 11 13 100,00 32,50 

Informática  40 40 1 0 0 21 6 12 100,00 30,00 

Edificações  40 40 2 0 0 10 8 20 100,00 50,00 

Total 360 351 8 0 6 142 67 128 ― ― 

Média de resultados (%) ― 97,5 2,28 0,00 1,71 40,46 19,09 36,47 97,50 36,47 

Fonte: Elaboração própria, com dados da Prodin/IFRO (BRASIL, 2016ff) 

 

 Observa-se, tal como na modalidade de cursos integrados, a grande problemática da 

falta de permanência, mas agora muito mais em função da evasão do que por transferências. O 

excesso de transferências, no caso dos cursos integrados, em grande parte se deve à duração 

dos cursos em quatro anos e da possibilidade de migração para o Ensino Médio regular, de três 

anos. Os resultados, na modalidade subsequente, estão ainda mais distantes das previsões do 

Termo de Acordo de Metas e Compromissos (BRASIL, 2010b) firmado com o MEC, e bem 

semelhantes ao que foi espelhado pelo TCU no seu relatório de audiência nos Institutos Federais 

(BRASIL, 2013a). 

  Os cursos superiores, com duração entre dois anos e meio a cinco, ainda não possuem 

resultados suficientes para uma análise completa, visto que a maioria se iniciou muito 

recentemente. De todo modo, o quadro 29 apresenta ao menos os resultados dos ciclos 

considerados completos e com encerramento de matrícula no ano de 2015: Licenciatura em 

Biologia, de Ariquemes e Colorado do Oeste, com ciclo de formação mínimo entre julho de 

2011 e julho de 2012; Engenharia Agronômica, de Colorado do Oeste, com o mesmo ciclo da 

Licenciatura no Câmpus; Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) em Laticínios e Gestão 
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Ambiental, de Colorado do Oeste, com ciclos entre fevereiro de 2013 e junho ou dezembro de 

2015, respectivamente; e Licenciaturas em Química, Física e Matemática, dos Câmpus Ji-

Paraná, Porto Velho Calama e Vilhena, respectivamente, com período de integralização mínimo 

ou ciclo entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2015. 

 

Quadro 29 ― Indicadores de resultado de Cursos Superiores no IFRO, presenciais, conforme ciclos de 

formação entre 2012 e 2015 
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Ariquemes Licenciatura em Biologia 40 43 1 1 11 30 107,50 

Colorado 

Licenciatura em Biologia 40 40 0 1 13 26 100,00 

Engenharia Agronômica 40 40 1 3 5 31 100,00 

CST em Laticínios 45 36 0 1 8 27 80,00 

CST em Gestão Ambiental  30 40 0 1 12 27 133,33 

Ji-Paraná Licenciatura em Química 30 40 0 3 11 26 133,33 

Porto Velho 

Calama 
Licenciatura em Física 40 39 3 0 11 25 97,50 

Vilhena Licenciatura em Matemática 40 46 0 2 21 23 115,00 

Total 305 324 5 12 92 215 ― 

Média de resultados (%) ― 106,23 1,54 3,70 28,40 66,36 106,23 

Fonte: Elaboração própria, com dados da Prodin/IFRO (BRASIL, 2016 t) 

 

 O índice de eficiência no ingresso é alto, com matrículas chegando a 106,23% das vagas 

oferecidas nos editais em todo o IFRO. Entretanto, no CST em Laticínios a eficiência foi de 

apenas 80% no período. Os índices de eficácia não foram alocados no quadro 28 por falta de 

dados disponíveis na fonte. Entretanto, pode-se inferi-la ao menos parcialmente a partir dos 

números da evasão, por exemplo, que chegou a 28,40% no conjunto dos cursos, com o pior 

resultado, no ciclo, na Licenciatura em Química (45,65%), de Ji-Paraná, e na Licenciatura em 

Biologia (32,50%), de Colorado do Oeste.  

 Os índices de transferência são baixos (1,54%) e permitem um novo confronto com os 

resultados do item nos cursos técnicos integrados, em que tais índices são altos, ratificando a 

condição de “concorrência” com o Ensino Médio comum e outros cursos de nível médio com 

três anos de duração. Em contraponto, no nível superior são altos os dados de retenção, que 

chegam a quase 70% em relação ao volume de matrículas. 

  Infelizmente, por falta de outros dados, não foi possível uma análise mais apurada dos 

indicadores de eficiência e eficácia do IFRO. Por isso, sugere-se que os Câmpus sejam efetivos 

na alimentação do Sistec e que o IFRO seja mais pontual na disponibilização dos resultados de 
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forma oficial e ampla, para que os dados subsidiem em tempo hábil e oportuno as decisões, 

pesquisas e projetos de intervenção para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Sugere-se também que os Câmpus elaborem e utilizem instrumentais próprios de levantamento 

de indicadores também por disciplina e período, visto que os processos de intervenção precisam 

ser realizados o mais próximo possível das ocorrências detectadas. Somente pelo Sistec não é 

possível atender a esta especificidade, visto que eles concentram dados globais por curso e ciclo 

de formação. 

  De todo modo, foi possível observar que a evasão e a retenção são problemáticas graves 

que precisam ser combatidas. Algumas medidas já foram apontadas pelos Câmpus e 

compendiadas nesta tese, em tópico anterior desta seção, com identificação daquelas 

consideradas, neste estudo, como mais expressivas para resultados positivos e dentro de um 

prazo coerente com as necessidades e interesses. As medidas, portanto, já são conhecidas, e 

incluem: 

a) Redimensionamento dos cursos dentro da carga horária legal estabelecida pelas 

diretrizes curriculares nacionais, tanto no nível médio quanto nos demais casos. 

b) Apresentação dos perfis de formação na construção da identidade institucional e na 

primeira semana de início dos cursos, com possibilidades de mudança de curso 

dentro do Câmpus ou cancelamento de matrícula para abertura de vagas a candidatos 

em lista de espera ou expectativa de chamada. 

c) Melhoria da pesquisa de demanda, inclusive com ações do Observatório do Mundo 

do Trabalho, para fortalecimento da justificação de abertura, extinção, suspensão ou 

manutenção dos cursos. 

d) Aumento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, para maior envolvimento 

dos estudantes em problemáticas do mundo e do mercado de trabalho. 

e) Incremento da infraestrutura de espaços, equipamentos, materiais, máquinas e do 

quadro de pessoal para atendimento às necessidades presentes. 

f) Adoção de processos de formação básica em disciplinas críticas e, quando 

conveniente, com associação a reforço, para a permanência dos estudantes nos 

projetos, visto que eles tendem a concentrar-se em necessidades imediatas. 

g) Adesão ao Programa Jovem Aprendiz, pelo favorecimento da bolsa-estudante e a 

consequente interseção no mercado de trabalho. 

h) Criação de programas de atendimento aos alunos com altas habilidades ou 

superdotação, ainda inexistentes e não regulamentados. 
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i) Criação e/ou intensificação de um programa de formação continuada para 

professores e pessoal administrativo, a fim da preparação pedagógica, domínio de 

tecnologias, elaboração e execução de projetos e melhor uso dos recursos em 

benefício da gestão do Câmpus e principalmente da aprendizagem dos alunos. 

j) Intensificação dos processos de recuperação paralela, entendida como aquela 

oferecida em horários diferenciados das aulas regulares, geralmente no contraturno, 

com garantia do percentual legal de carga horária destinada aos alunos em 

recuperação.  

k) Adoção de um sistema de recuperação personalizado, focado na aprendizagem e não 

em notas, em que o estudante deve responder exclusivamente ao que não realizou 

ou não atingiu ao longo do período regular. Por exemplo, se em Língua Portuguesa 

seu aproveitamento foi insuficiente apenas em redação, o foco deve ser o 

desenvolvimento da escrita e não o domínio de normas gramaticais (ou vice-versa); 

se em Matemática o baixo aproveitamento se deu em álgebra, este é o conteúdo a 

ser trabalhado na recuperação, e não outros com domínio satisfatório de todo o 

período correspondente. Neste caso, o professor atende de forma diferenciada a cada 

estudante, conforme as necessidades reais. 

l) Possibilidade de manutenção da progressão parcial por decisão colegiada para cada 

caso, e não por regra geral para todas as turmas, mantendo no programa apenas 

alunos que podem de fato cumprir disciplinas paralelas e que foram prejudicados no 

ciclo regular por casos fortuitos ou de força maior. Esta é também uma forma de 

gerir o programa conforme as possibilidades dos Câmpus, já que a progressão pode 

ser suspensa ou reduzida conforme as condições internas de espaço e quadro de 

pessoal para atendimento. 

m) Manutenção e ampliação dos programas de monitoria, dentre outras medidas já 

pontuadas a partir das sugestões dos Câmpus. 

n) Maior aproximação entre Câmpus e família, para tratar de questões de formação 

geral dos estudantes. Eventos para protagonismo de pais, como participação em 

feiras, peças artísticas e outros, além das reuniões formais, são excelentes 

oportunidades de envolvimento. 

o) Melhor articulação com o setor produtivo e entidades representativas para garantia 

de vagas de estágio, a fim de que ele se inicie preferencialmente no último ano de 

formação, para maior amadurecimento do estudante. Assim, o estágio pode ser 
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tomado como princípio educativo para a inserção e permanência no mercado de 

trabalho. Consequentemente, torna-se um motivador para a permanência no curso. 

  Uma outra forma de melhoria da eficiência e eficácia dos Câmpus é o aumento da 

verticalização na oferta dos cursos, sob a expectativa de vislumbre da possibilidade de “carreira 

estudantil” dentro do IFRO. Sabe-se que, por força da Lei 11.892 (BRASIL, 2008a), 50% das 

vagas devem ser reservadas aos cursos técnicos de nível médio. Todavia, ainda assim é possível 

diversificar melhor a oferta e fazer a verticalização, da seguinte forma: 

a) Criação de especializações técnicas de nível médio com 25% da carga horária dos 

cursos de referência, para aumento do leque de opções de profissionalização nos 

Câmpus, conforme prevem os artigos 24, 31 e 38 da Resolução 6 do Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, 2012a); 

b) Reorganização da oferta dos cursos com etapas de terminalidade certificada, para 

melhor aproveitamento dos estudos nos casos de evasão ou transferência, conforme 

preveem os artigos 30 e 38, § 3º, da Resolução 6 do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2012a). 

c) Ampliação do volume dos Cursos Superiores de Tecnologia, Engenharias e 

Bacharelados onde os índices de formação superior ainda estão abaixo do total 

admitido na Lei 11.892 (BRASIL, 2008a). 

d) Ampliação dos programas de Mestrado e Doutorado, para motivação de carreira 

estudantil e profissional, com vistas à permanência também do servidor na 

Instituição. 

  Ademais, sugere-se aos Câmpus a abertura de cursos na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA/Proeja), para atendimento à demanda das comunidades e o cumprimento 

do Termo de Acordo de Metas e Compromissos com o MEC (BRASIL, 2010b) e ao Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014c). Sabe-se das dificuldades de atração e manutenção do 

público desta modalidade, de modo que, neste caso, os estudos de demanda devem ser ainda 

mais expressivos.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  A noção de “desenvolvimento” é basilar nas definições ou apropriações de diretrizes de 

políticas públicas e nas medidas de intervenção no meio social em que as instituições atuam. 

Primeiro, é preciso ter em vista que desenvolvimento, neste contexto, não é apenas produção 

ou a sistemática de um negócio, mas sim um referencial que está profundamente relacionado 

com questões sociais, culturais, políticas e econômicas. A noção de desenvolvimento regional 

é ainda mais complexa, na medida em que é preciso considerar também as diferenças e as 

propostas de equilibração de investimentos a fim de se alcançarem resultados coerentes com a 

realidade de cada espaço. O capital social é muito importante, pois fornece capacidades, abre 

interesses e impõe responsabilidades em busca do sustentável. A educação, como parte deste 

capital social, consiste no mecanismo de força para o fortalecimento dos recursos humanos nos 

espaços em que eles emergem ou para os quais migram, na luta pela sobrevivência e 

supletivamente pelo crescimento econômico. Assim, desfez-se mais uma vez a perspectiva de 

que desenvolvimento é sinônimo de lucro. Desenvolvimento é sinal de superação de 

problemáticas ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas, que estão ocultas, 

submersas ou camufladas em indicadores como os dos PIB. É preciso desnudar estes 

indicadores para se ter a noção de desenvolvimento, desde seus níveis mais precários (de 

subdesenvolvimento) até os mais expressivos. Cada principal termo ou conceito foi tratado aqui 

no sentido de sua singularidade, como forma de norteamento de todas as investidas em favor 

do desenvolvimento regional. 

  O paradigma da complexidade impera nos novos tempos, porque as medidas de 

intervenção são atravessadas por muitas problemáticas, envolvendo as adjetivações que aderem 

ao termo desenvolvimento: desenvolvimento regional, social, cultural, econômico, etc. A 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do governo brasileiro (BRASIL, 

2005a), revista na I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR) (BRASIL, 

2012b), a cargo do Ministério da Integração Nacional (MI), indica, desde a experiência inicial 

de intervenção política, que o princípio carreia complexidades que exigem tratamentos 

diferenciados por região ou espaços sub-regionais. Observou-se no relatório da Conferência 

que não bastam diretrizes, pois as desigualdades regionais e intrarregionais ― objeto principal 

de intervenção da PNDR ― permanecem. O baixo desenvolvimento tecnológico, a ínfima 

quantidade de mestres e doutores, os altos índices de risco de afetação ambiental, dentre outros 

problemas, são muito mais marcantes em regiões como o Norte e o Nordeste. A educação 
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profissional é vista como uma medida de remediação, mas que até o momento tem sido muito 

mais paliativa. 

  Rondônia é um Estado com grande riqueza natural, por suas vastas extensões de terra e 

diversidade de recursos da sociobiodiversidade. Entretanto, seu desenvolvimento vem sendo 

tendencioso, marcado pela falta de equilíbrio nos negócios, ao priorizar em demasia um setor, 

como da produção de gado, e deixar outros à margem, a exemplo da produção de pequenos 

animais. Ocorreu com a fase da exploração da seringueira, do ouro, da madeira e agora dos 

solos, devido a uma economia predatória da pecuária de carne e leite. A falta de tecnologia gera 

grandes lacunas, e a não especialização profissional impede o melhor aproveitamento dos 

recursos. A existência de apenas três produtos (soja, mandioca e leite) no Estado com 

produtividade superior à da média nacional é um indicador de falta de intervenção adequada 

junto aos produtores, para otimização dos recursos e também agregação de valor aos produtos 

obtidos. De acordo com a PNDR (BRASIL, 2005a), a maior parte do território envolve áreas 

estagnadas, inclusive no eixo da BR-364, que interliga regiões e veio motivando os processos 

de desenvolvimento desde sua construção. O PIB per capita médio de Rondônia era de R$ R$ 

18.501,12, contra R$ 22.044,00 no país, em relação ao ano de 2012, conforme os dados do 

IBGE (BRASIL, 2015a). Ele caracteriza outro sintoma de desigualdade regional. 

  Dados do IBGE (BRASIL, 2015a) também mostram que cerca de 20% da população de 

Rondônia, em 2012, tinha idade entre 15 e 24 anos ― período de formação profissional 

envolvendo matrículas líquidas ―, mas menos de 9% era estudante no mesmo ano. Portanto, 

existe a necessidade, que persiste há muito tempo, de incremento de matrículas na formação de 

nível médio e ainda mais na de nível superior. A criação dos Institutos Federais com a Lei 

11.892 (BRASIL, 2008a) consistiu em uma iniciativa que agrega diversas políticas públicas de 

intervenção regional, com o aumento da profissionalização desde a formação básica até a pós-

graduação. Além disso, os Institutos são instrumentos de intervenção por meio das ações de 

pesquisa e extensão, as quais ainda são bastante insipientes na Região Norte e em Rondônia. 

Requer-se, portanto, uma revisão dos processos de gestão. 

  Uma das primeiras iniciativas para melhor intervir, seja de uma empresa ou instituição, 

é o reconhecimento do cenário em que atua. Para os Institutos Federais, é importante a 

identificação dos APLs, porque estes são o ponto de enfoque que canaliza os esforços de 

formação profissional e outros serviços sob sua responsabilidade. Em regiões como Rondônia, 

os APLs não eram devidamente mapeados antes do desenvolvimento desta tese. A disparidade 

entre os mapeamentos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e os do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), observada nos estudos de 
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Costa (2010), são um indicador do desconhecimento relativo do cenário local até então. 

Atualmente, o Observatório Brasileiro de APLs (OBAPL) (BRASIL, 2016h) vem identificando 

18 APLs, incluindo as replicações de um mesmo APL em mais de um polo, ou 12 APLs 

diferenciados entre si (13, se o arranjo “Agricultura/Apicultura” for considerado como diferente 

do arranjo “Apicultura”). Entretanto, pelos estudos aqui apresentados, com base nos índices de 

emprego setorial da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2012, fornecidos pela 

Secretaria Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (SRTE/MTE) em Rondônia 

(BRASIL, 2014d), que subsidiaram o cálculo do quociente locacional (QL); e com base no 

volume de produção agropecuária apresentado nos dados de pesquisas do IBGE (BRASIL, 

2013b), para identificação de índices de especialização (IE), segundo a fórmula elaborada pelo 

autor desta tese, que identifica a produção em face da extensão territorial, constatou-se que 

existem 26 APLs em Rondônia, assim distribuídos: produtos de extração vegetal e mineral e 

silvicultura (4), lavouras temporárias (8), lavouras permanentes (4), pecuária de pequenos 

animais (4), pecuária de médios e grandes animais (1), madeira, móveis e construção civil (3) 

e outros setores (2). As principais fórmulas de referência empregadas foram estas, cujos 

resultados estão apresentados na seção 5: 

 

a) Fórmula do Quociente Locacional (QL), adaptada de Crocco et al. (2003), com base 

em volume de emprego e relacionada a índices de participação do emprego e número 

de empreendimentos, tomando a matriz regional como referência, e não a nacional: 

𝑄𝐿 =
 𝐸𝑗

𝑖 / 𝐸𝑗  

𝐸𝑅𝑂
𝑖 /𝐸𝑅𝑂 

 

 

𝐸𝑗
𝑖= Emprego do setor i na Microrregião j 

𝐸𝑗= Emprego total na Microrregião j 

𝐸𝑅𝑂
𝑖 = Emprego no setor i em Rondônia 

𝐸𝑅𝑂= Emprego total em Rondônia 

  

b) Fórmula do Índice de Especialização (IE), criada nestes estudos para análise do 

segmento agropecuário, relacionando o volume de produção com a extensão 

territorial: 

IE =
𝑃𝑗

𝑖/𝑃𝑅𝑂

𝑇𝑗/𝑇𝑅𝑂
 

𝑃𝑗
𝑖/𝑃𝑅𝑂= Produção da região (j) dividida pela produção do Estado, por item (i) 

𝑇𝑗/𝑇𝑅𝑂 = Território local (em km²) dividido pelo território total do Estado  
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 A proposta deste mapeamento, como um dos objetivos da tese, atende à necessidade de 

reconhecimento, pelo Instituto Federal de Rondônia (e outras entidades interessadas), dos 

setores produtivos em que deve intervir positivamente para a indução de desenvolvimento. 

Entretanto, apenas o mapeamento não é suficiente; é preciso estudar estes APLs, inclusive para 

confirmá-los ou não nos tempos atuais e, por conseguinte, fazer um estudo do perfil de cada 

um, a fim de identificar forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, interesses, necessidades e 

demandas para atendimento pelo Instituto, seja na qualificação ou certificação profissional, na 

oferta de assessorias ou consultorias e na descoberta de alternativas para suprir as lacunas 

tecnológicas existentes.  

  Um estudo geral das condições de produção também foi apresentado, englobando os 

arranjos produtivos em dois setores: o da indústria e o da produção agropecuária. Nos dois 

casos, especialmente quanto à agropecuária, observou-se que há um distanciamento muito 

grande entre os produtores e o IFRO, pois se desconhecem ainda as possibilidades ou o leque 

de serviços que o Instituto pode oferecer em apoio aos processos de desenvolvimento. As 

carências por capacitação (com baixo nível de formação básica, inclusive), o desconhecimento 

dos melhores mecanismos de gestão do próprio negócio, as deficiências na formação de 

rebanhos e pastagens, a baixa produtividade, a não agregação de valor e a falta de 

empreendedorismo, cooperativismo e associativismo são alguns dos problemas levantados 

neste trabalho. Eles podem ser mitigados com uma intervenção mais intensiva pelas vias do 

ensino, pesquisa e extensão. A identidade institucional, ainda muito precária na percepção dos 

produtores industriais e agropecuários envolvidos nos levantamentos de campo, precisa ser 

construída ou complementada. 

  Há alguns instrumentos de política pública que podem e devem favorecer melhor aos 

produtores locais, como o Fundo Constitucional do Norte (FNO), a cargo do Banco da 

Amazônia (BASA), e o Plano Plurianual (PPA), do Governo do Estado. Ambos devem destinar 

recursos especialmente para os setores que precisam de maior alavancagem, mas, por falta de 

maior participação de entidades, produtores ou representações, muitas vezes alguns setores são 

pouco ou nada beneficiados pelos recursos disponíveis. Além disso, não se conhece plenamente 

a eficácia de programas, projetos ou planos do tipo, por falta de estudos especializados. De 

acordo com os relatórios dos PPAs do Estado, por exemplo, observa-se que muitas vezes os 

recursos previstos são parcialmente aplicados, em cotas inferiores à metade. Por isso, fez-se 

aqui a recomendação de uma maior efetividade do IFRO diante destas políticas, como 

participação de membro nato ou como influência enquanto entidade formadora e indutora do 

desenvolvimento.   
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 A gestão de excelência é o modelo que deve ser adotado pelos Institutos Federais, 

conforme os referenciais apresentados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) (BRASIL, 2014j). Entretanto, não se trata de apenas admitir o modelo, de conceituá-

lo, mas sim de adotar medidas, políticas e diretrizes capazes de ratificar o modelo estabelecido. 

Não há escolhas, pela condição de autarquia dos IFs e pelas tendências dos novos tempos. O 

modelo da gestão de excelência deve garantir resultados que satisfaçam às necessidades do 

público-alvo. Devido ao grande volume de finalidades dos IFs, a gestão, diante do paradigma 

da complexidade, que exige democratização e descentralização, tende a estar constantemente 

desafiada a buscar soluções atualizadas e diversas para a superação das problemáticas. Para 

induzir desenvolvimento, deve canalizar forças de todos os setores e melhor aproveitar as 

oportunidades que se mostram. O investimento em soluções tecnológicas e processos 

inovativos é uma de suas principais premissas. Para tanto, é preciso fazer avaliação institucional 

ampla e instituir gestão do conhecimento, a fim de conhecer suas condições de desenvolvimento 

e melhor aplicar o capital intelectual desenvolvido. 

 De acordo com a pesquisa de campo feita junto aos chefes dos Departamentos de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, no IFRO e em um IF de Comparação, observa-se a ainda frágil 

identidade institucional dos IFs, fatores de interferência ainda não combatidos (questões de 

ordem social e familiar), problemáticas internas de infraestrutura, de comportamento (de alunos 

e servidores) e de formação pedagógica, além daquelas relativas à gestão de um modo geral, 

que implicam em burocracias em excesso e falta de articulação entre setores.  

 Em vista destas ocorrências e para atingimento do objetivo geral dos estudos, foram 

propostas ao longo da tese algumas medidas de intervenção, por setor de atuação, as quais estão 

sistematizadas e acrescidas na seção 9. Em geral, é preciso reforçar a construção da identidade 

institucional, melhorar a gestão dos recursos materiais e humanos (nos limites estabelecidos 

pela União) e incrementar a formação continuada dos servidores, inclusive para o atendimento 

a requisitos legais de formação conforme os níveis de atendimento docente. No âmbito da 

pesquisa, inovação e pós-graduação, é preciso intensificar a pesquisa aplicada, implantar os 

Núcleos de Inovação Tecnológica nos Câmpus (com incubadoras de empresas), incentivar a 

criação de empresas juniores e direcionar mais estudos para os APLs; na extensão, requer-se 

uma maior aproximação com o setor produtivo, para estudos de demanda, fortalecimento das 

relações, melhor representação institucional, acompanhamento de egressos e intensificação das 

consultorias e assessorias. Sugere-se ainda a criação dos Centros Vocacionais Tecnológicos (e 

seus Núcleos de Estudo e Observatórios relacionados), a implantação do Programa Jovem 

Aprendiz e do sistema de Certificação de Competências, e a melhor indução do estágio. No 
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âmbito do ensino técnico de nível médio e de graduação, são urgentes a pesquisa de demanda 

real antes da implantação ou extinção de cursos, o redimensionamento dos cursos para 

otimização da carga horária, a revisão curricular para atendimento às novas diretrizes nacionais, 

a implantação de um sistema de orientação profissional e a melhoria da articulação entre os 

setores ― para a qual foi sugerida a criação de uma Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão 

―, além da superação dos índices de eficácia. A criação de projetos conjuntos entre Câmpus e 

setores produtivos é uma boa alternativa para captação de recursos externos, criação de 

infraestruturas, aproximação com a comunidade e abertura de alternativas de desenvolvimento. 

 As ações para o Modelo de Gestão apropriado ao IFRO no desenvolvimento regional 

devem primar sobretudo pela aproximação com o setor produtivo e pelos serviços de 

atendimento aos interesses e necessidades reais dos APLs, conforme o novo mapeamento 

apresentado nesta tese e os novos estudos que ele induz para o reconhecimento das condições 

de intervenção. Ademais, requerem-se medidas pontuais de atenção às questões internas dos 

próprios mecanismos de funcionamento enquanto instituição de educação profissional, 

científica e tecnológica. 

 

10.1 ALCANCE DOS ESTUDOS 

 

  Dentre as principais contribuições ou impactos da tese, especialmente em relação ao 

desenvolvimento regional de Rondônia, devem ser destacados ou reiterados, em síntese: 

a) Mapeamento dos APLs de Rondônia, como referência de planejamento para 

políticas públicas, desenvolvimento de negócios, realização de pesquisa aplicada e 

ampliação da extensão tecnológica. 

b) Estudo da produtividade nos campos da agricultura e da pecuária de Rondônia, em 

relação às cidades onde o IFRO possui Câmpus instalados. 

c) Reconhecimento das condições de produção da indústria e da agropecuária de 

Rondônia, dentro de um perfil geral que analisou forças, oportunidades, fraquezas, 

ameaças e desafios, envolvendo abordagens sobre mercado, relações de cooperação, 

profissionalização, formação, pesquisa, extensão, infraestrutura. 

d) Reconhecimento das condições de trabalho dos Câmpus do IFRO diante de um 

Instituto Federal de Comparação, como forma de compreender o cenário da 

formação profissional na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

e) Elaboração de propostas para a remodelagem de gestão do IFRO, conforme o 

paradigma da gestão de excelência orientado pelo Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão no Brasil e o perfil socioeconômico e geográfico de Rondônia. 

Estas propostas contemplam o ensino, a pesquisa e a extensão, como eixos 

integrados entre si. 

f) Apresentação de algumas recomendações para o estudo de demanda regional 

relativa a cursos e ao desenvolvimento de pesquisa e extensão no Estado. 

g) Proposição de modelos de questionário para a análise das condições de produção na 

indústria e agropecuária e das condições de trabalho em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

h) Adaptação e elaboração de fórmulas matemáticas para o mapeamento de APLs e a 

análise de resultados de pesquisa por meio de escalas; 

i) Aplicação da metodologia de estudos de APLs no Observatório do IFRO, sobre as 

regiões de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, Rondônia, com análise da produtividade 

de lavouras e pecuária (FRANZIN, 2017), cujos resultados serão publicados pelo 

mesmo Observatório.  

j) Interface com o novo planejamento do IFRO, envolvendo proposições de 

remodelagem de gestão dadas nesta tese, que incluem: a implantação do Programa 

Jovem Aprendiz; a criação e o incremento do Observatório para pesquisa de 

demanda regional; a participação ativa deste autor na elaboração do projeto de 

implantação de um Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção 

Orgânica em Rondônia, para o Câmpus Ariquemes, aprovado na fase de 

elegibilidade da Chamada 21 do CNPq, Ministérios e Casa Civil, disponível na 

página eletrônica do CNPq (BRASIL, 2017)5; elaboração, pelo autor, do projeto 

“IFRO na Comunidade”, envolvendo incubação de empresas, formação 

profissional, extensão tecnológica, pesquisa aplicada e outras ações, também 

presentes nas proposições de remodelagem de gestão. 

k) Vasta produção científica resultante dos estudos, que envolveu apresentações em 

eventos científicos internacionais, como a International Conference on New 

Horizons in Education (INTE), em Paris, no ano de 2014, e as publicações em 

revistas com Qualis, que é o índice de qualificação da produção científica medida 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no Brasil 

(Capes), conforme listado abaixo: 

                                                 
5 O projeto foi submetido em nome do Dr. Antonio Neri Azevedo Rodrigues, por sua titulação no momento da 

submissão. A criação de Centros Vocacionais Tecnológicas é também uma proposição constante desta tese. 
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  Portanto, o estudo contribui como uma pesquisa aplicada que instrumentaliza novos 

pesquisadores por meio de questionários e fórmulas específicas, apresenta indicadores para 

planejamento, sugere alternativas para remodelagens de gestão nos Institutos Federais, 

notadamente no IFRO, e cria uma base de conhecimento para a ampliação de intervenções sobre 

APLs, agora plenamente mapeados no Estado. 
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 A criação de um Grupo de Pesquisa em Arranjos Produtivos Locais (GPAPLs) pelo 

IFRO é importante para o estudo de cada APL, especialmente nas regiões em que há Câmpus 

instalados. Como uma das finalidades maiores dos Institutos é fortalecer os Arranjos, devem 

primeiro reconhecer as condições de produção para então propor medidas indutivas de 

desenvolvimento, que envolvem cursos mais apropriados às demandas, pesquisas aplicadas 

para a transformação da realidade e extensão tecnológica para orientação dos processos de 

produção. Esta é uma das várias medidas aqui propostas, que deve ser associada com as demais 

para a configuração do Modelo de Gestão de Excelência esperado e discutido como a melhor 

alternativa para o IFRO. 
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APÊNDICE 1 ― Questionário sobre condições de produção aplicado junto aos produtores 

industriais de Rondônia 

 

QUESTIONÁRIO DIRECIONADO A EMPRESAS 

 

 Senhor Colaborador (Proprietário ou Gerente) 

 

 Solicitamos a Vossa Senhoria informações para uma pesquisa de doutorado intitulada 

“Modelo de gestão, tecnologia e políticas públicas: o IFRO e o desenvolvimento regional em 

Rondônia”, cuja finalidade é levantar informações para a escrita de uma tese a respeito das 

necessidades dos setores produtivos e das possibilidades de melhoria das condições de 

desenvolvimento no Estado, por meio da formação profissional, pesquisa e extensão. O seu 

conhecimento e experiência trarão uma grande contribuição a estes estudos. Favor preencher o 

questionário e assinar o Temo de Consentimento em anexo, onde constam maiores 

esclarecimentos. Agradecemos desde já pela participação. 

Porto Velho, 9 de setembro de 2015 

 

 

SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN DR. FABRÍCIO MORAES DE ALMEIDA 

Doutorando Pesquisador Professor Orientador 

 

Nome da empresa:   

Setor de atividade:    

Informante:   Cargo:   

Município:   E-mail:   Telefones:   

 

1) Desde quando a empresa ou instituição existe no Município? 

  

 

2) Existem outros municípios em que ela está instalada? Qual ou quais? 

  

 

3) Existem atividades de COOPERAÇÃO entre as empresas do setor?  

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que cada 

item a seguir é atendido.) 

S
em

p
re

 

a
co

n
te

ce
 

M
u

it
a

s 
v

ez
es

 

a
co

n
te

ce
 

A
co

n
te

ce
 

re
g

u
la

rm
en

te
 

P
o

u
ca

s 
v

ez
es

 

a
co

n
te

ce
 

N
u

n
ca

 

a
co

n
te

ce
 

5 4 3 2 1 

i) Compra conjunta de estoques      

j) Venda conjunta de produtos      

k) Divulgação conjunta      

l) Capacitação coletiva entre as empresas do setor      

m) Transferência/difusão de tecnologias entre as empresas      

n) Troca/difusão de experiências entre as empresas      

o) Uso do equipamento de uma empresa por outra      

p) Uso da infraestrutura de uma empresa por outra      

q) Outras (indicar):       
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4) Esta empresa/instituição possui liderança no setor em que atua? De que forma ela ocorre? 

  

 

5) Quais as CONDIÇÕES de desenvolvimento do seu negócio, empresa ou empreendimento? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que cada 

item a seguir é atendido.) 

N
ã

o
 e

x
is

te
 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

d
e 

fo
rm

a
 

ra
zo

á
v

el
 

O
co

rr
e 

b
a

st
a

n
te

 

O
co

rr
e 

se
m

p
re

 

o
u

 q
u

a
se

 s
em

p
re

 

1 2 3 4 5 

a) Disponibilidade de mão de obra      

b) Especialização profissional da mão de obra existente      

c) Matéria-prima ou insumos no mercado do Município      

d) Facilidade de comercialização      

e) Cooperação entre as empresas do mesmo setor      

f) Assistência ou consultoria técnica dos órgãos competentes, 

como IFRO, UNIR, Senai, Sebrae, Emater, Ceplac, Embrapa  
     

g) Pesquisas formais suficientes onde a empresa atua      

h) Desenvolvimento de pesquisas formais pela empresa no setor      

i) Investimento em tecnologias ou fatores de inovação dentro da 

empresa para melhoria dos produtos 
     

j) Créditos disponíveis nos bancos      

k) Consolidação de uma marca dos produtos da empresa ou grupo      

l) Boa aceitação dos produtos pelos clientes       

m) Apoio dos governos (Governo do Estado, União, Prefeitura)      

n) Insegurança quanto às políticas públicas do setor      

o) Insegurança jurídica (desconhecimento das legislações do 

setor) 
     

p) Carga tributária elevada      

q) Burocracia governamental na regulação do setor      

r) Encargos trabalhistas elevados      

s) Dificuldades de atendimento às legislações ambientais      

Quais?       

t) Outras (indicar):      

      

  

6) Como a matéria-prima, máquinas, equipamentos e insumos são adquiridos? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que cada 

item a seguir é atendido.) N
u

n
ca

 o
co

rr
e
 

O
co

rr
e 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

re
g

u
la

rm
en

te
 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

O
co

rr
e 

se
m

p
re

  

1 2 3 4 5 

a) Por meio de compras individuais da propriedade      

b) Por meio de compras com outros proprietários      

c) Por meio de compras via cooperativas ou associações      

d) As compras são feitas no próprio município      

e) As máquinas são importadas      

f) Os equipamentos são importados      

g) A matéria-prima é importada      

h) Outro meio (descrever):      
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7) Qual o nível de confiança entre as empresas do setor? 

(     ) Inexistente          (     ) Fraco      (     ) Médio        (     ) Bom        (     ) Excelente 

 

8) O produto ou serviço da empresa possui algum nome ou marca, própria ou do arranjo 

produtivo de que faça parte? 

a) Sim. Qual?   

b) Não. Por quê?   

 

9) Como o produto ou serviço é vendido? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que cada 

item a seguir é atendido.) 

S
em

p
re

 

a
co

n
te

ce
 

M
u

it
a

s 
v

ez
es

 

a
co

n
te

ce
 

A
co

n
te

ce
 

re
g

u
la

rm
en

te
 

P
o

u
ca

s 
v

ez
es

 

a
co

n
te

ce
 

N
u

n
ca

 

a
co

n
te

ce
 

5 4 3 2 1 

a) Individualmente pela empresa      

b) De forma colaborativa com outras empresas ou instituições      

c) Ocorre em cooperativas ou associações      

d) A venda é feita para intermediários      

e) A venda é feita diretamente a atacadistas e varejistas      

f) A venda é feita diretamente ao consumidor final      

g) A captação dos produtos se dá dentro de Rondônia apenas      

h) A captação dos produtos se dá em outros Estados      

i) A empresa produz até o máximo da capacidade instalada      

j) A procura pelo produto é satisfatória       

k) O mercado local (município) é suficiente      

l) Há muita procura no mercado externo (outros estados)       

m) O produto ou serviço ainda é desconhecido      

n) Outras (indicar):       

Quais os Estados brasileiros receptores dos produtos, caso exista venda externa?   

 

  

 

10) Sua empresa exporta produtos ou serviços? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de 

frequência em que cada item a seguir é 

atendido.) N
u

n
ca

 o
co

rr
e
 

O
co

rr
e 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

re
g

u
la

rm
en

te
 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

O
co

r
re

 

se
m

p
re

 

Indicar o país 

de destino 

(importador) 

1 2 3 4 5 

a) Exporta matéria-prima primária       

b) Exporta matéria-prima transformada       

c) Exporta produtos finalizados, SEM marca       

d) Exporta produtos finalizados, COM marca       

e) Exporta serviços (consultoria, assistência, 

treinamento) 
     

 

f) Outros (indicar):        
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11) Qual o tipo de FORMAÇÃO ESCOLAR, DOS TRABALHADORES, que sua empresa 

considera ideal no momento de contratar e após a contratação? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) 

S
u

fi
ci

en
te

 

S
u

fi
ci

en
te

 e
m

 

u
m

 t
er

ço
 

S
u

fi
ci

en
te

 e
m

 

d
o
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 t
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s 
 

P
a

rc
ia

lm
en

te
 

in
sa

ti
sf

a
tó

ri
o

 

In
su

fi
ci

en
te

 

5 4 3 2 1 

a) Ensino Fundamental      

b) Ensino Médio comum      

c) Técnico de nível médio. Qual área?       

d) Tecnólogo. Qual área?      

e) Engenharia. Qual área?      

f) Bacharelado. Qual área?      

g) Pós-graduação. Qual área?      

h) Mestrado. Qual área?      

i) Doutorado. Qual área?      

j) Treinamento de curta duração. Qual?        

 

12) Qual o tipo de ASSISTÊNCIA TÉCNICA normalmente requerida pela empresa? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) 

S
em

 

n
ec

e
ss

id
a

d
e
 

P
o

u
ca

 

n
ec

e
ss

id
a

d
e
 

 

M
éd

ia
 

n
ec

e
ss
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a

d
e
 

G
ra

n
d

e 

n
ec

e
ss

id
a

d
e
 

E
x

tr
e
m

a
 

n
ec

e
ss

id
a

d
e
 

1 2 3 4 5 

a) Treinamento de pessoal      

b) Assistência técnica em atividades de gestão 

(gerenciamento) 
     

c) Aplicação de novas tecnologias ou inovações      

d) Controle de processos ou resolução de problemas nas 

atividades de produção 
     

e) Outras necessidades:       

      

      

      

 

13) A empresa contou com alguma ação de pesquisa, consultoria ou outra do Instituto Federal 

de Rondônia?  

a) Não. Por quê?   

b) Sim. Qual?   

 

14) Que tipo de atividade ou parceria a empresa ou instituição espera realizar com o IFRO? 

  

  

 

15) A empresa ou instituição desenvolveu inovação de produtos ou processos de produção nos 

últimos sete anos? 

a) Não. Por quê?   

b) Sim. Qual?   
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16) Houve financiamento nos últimos cinco anos? 

a) Não. Por quê?   

b) Sim. Qual a origem dos recursos?  

Para uso em qual ou quais projetos?   

  

 

17) Quais os principais desafios da empresa ou instituição? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) D
es

n
ec

es
sá

ri
o

 

P
o

u
co

 

N
ec

es
sá

ri
o

 

 

N
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es
si

d
a

d
e 

m
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n

a
 

M
u

it
o

 

n
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e
ss

á
ri

o
 

E
x
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e
m

a
m

en
te

 

n
ec

e
ss

á
ri

o
 

1 2 3 4 5 

a) Ampliar a capacidade de produção      

b) Melhorar a capacitação de pessoal      

c) Atender às exigências de mercado      

d) Promover melhorias tecnológicas dos produtos      

e) Melhorar a infraestrutura de produção ou atendimento      

k) Outros desafios (indicar):       

 

18) O que considera prioritário no momento para a melhoria dos negócios no setor em que atua? 
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APÊNDICE 2 ― Questionário sobre condições de produção aplicado junto aos produtores 

rurais de Rondônia 

 

QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS PRODUTORES RURAIS 

 

 Senhor Colaborador 

 

  Solicitamos a Vossa Senhoria informações para a pesquisa de doutorado intitulada 

Modelo de gestão, tecnologia e políticas públicas: o IFRO e o desenvolvimento regional em 

Rondônia”, cuja finalidade é levantar informações para a escrita de uma tese a respeito das 

necessidades dos setores produtivos e das possibilidades de melhoria das condições de 

desenvolvimento no Estado, por meio da formação profissional, pesquisa e extensão. O seu 

conhecimento e experiência na agropecuária trarão uma grande contribuição a estes estudos. 

Favor preencher o questionário e assinar o Temo de Consentimento em anexo, onde constam 

maiores esclarecimentos. Agradecemos desde já pela participação. 

Porto Velho, 9 de setembro de 2015 

 

 

SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN DR. FABRÍCIO MORAES DE ALMEIDA 

Doutorando Pesquisador Professor Orientador 

Informante:   

Nome da propriedade:   

Principal lavoura ou criação:   

Endereço:   Município:   

 

1) A propriedade é considerada como de agricultura familiar? (Marque a resposta com um X.) 

a) (   ) Sim.     b) (   ) Não. 

 

2) Quais as principais OPORTUNIDADES da sua região para o desenvolvimento das lavouras 

e rebanhos?  

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) N
ã

o
 o

co
rr

e 

O
co

rr
e 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

p
a

rc
ia

lm
en
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O
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rr
e 

m
u
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o

 

O
co

rr
e 

se
m

p
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1 2 3 4 5 

a) Disponibilidade de mão de obra      

b) Disponibilidade de adubos, sementes, remédios e outros 

produtos no mercado do Município 
     

c) Comercialização da produção no prazo certo      

d) Boa relação das empresas (laticínios, frigoríficos, 

supermercados, etc.) com os produtores 
     

e) Compra de insumos (adubos, sementes, etc.), máquinas e 

equipamentos em parceria com outros produtores 
     

f) Treinamento ou capacitação de pessoal em parceria com 

outros proprietários  
     

g) Uso da infraestrutura de outras propriedades (armazéns, 

máquinas, tratores, equipamentos), provisoriamente 
     

h) Liberação de linhas de crédito pelos bancos       

i) Assistência técnica dos órgãos competentes, como a Emater       

j) Outras (indicar aqui):      
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3) Quais as principais DIFICULDADES enfrentadas na propriedade?   

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) N
ã

o
 o

co
rr

e 

O
co

rr
e 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

p
a

rc
ia
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en
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O
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e 

m
u

it
o

 

O
co

rr
e 

se
m

p
re

 

1 2 3 4 5 

a) Baixa produtividade em geral      

a.1) No caso do leite, menos que 5 litros por vaca ao dia      

a.2) Distribuição de menos de 5 cabeças de gado por hectare 

de pastagem 
     

b) Dificuldades de comercialização      

c) Más condições de armazenamento na propriedade, 

cooperativa ou associação 
     

d) Rebanho de raça pouco produtiva na propriedade      

e) Cultivares (café, cacau, etc.) pouco produtivas em uso      

f) Solos ácidos e/ou pouco produtivos      

g) Falta de cooperação e de parceria com os demais produtores 

da região 
     

h) Desconhecimento de tecnologias apropriadas ou de fatores 

de inovação dentro da propriedade 
     

 

4) A propriedade conta com técnico, tecnólogo ou engenheiro para orientar a produção? 
Profissional Quantidade 

Técnico em Agropecuária  

Técnico em Agroecologia  

Técnico em Aquicultura  

Tecnólogo em (completar)  

Engenheiro em (completar)  

Outro profissional (indicar)  

 

5) Qual a FORMAÇÃO ESCOLAR das pessoas da propriedade? 
Referência Quantidade 

Sem formação escolar   

Ensino Fundamental completo ou incompleto (1ª à 8ª série, ou 1º ao 9º ano)  

Ensino Médio incompleto  

Ensino Médio completo  

Ensino Superior incompleto  

Ensino Superior completo  

 

6) Quais as condições de VENDA DA PRODUÇÃO? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) N
u

n
ca

 o
co

rr
e
 

O
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rr
e 

p
o

u
co

 

 

O
co
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e 

re
g

u
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r
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m
u
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o

 

O
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rr
e 
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m

p
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1 2 3 4 5 

a) A produção é insuficiente para atender à procura      

b) Toda a produção é vendida no tempo certo      

c) A venda da produção se dá no município apenas      

d) A venda da produção se dá em outros estados      

e) A venda é feita individualmente pelo produtor/propriedade      

f) A venda se dá de forma colaborativa com outros 

proprietários 
     

g) A venda é feita por cooperativas ou associações      
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h) A venda é feita para intermediários/atravessadores      

i) A venda é feita para atacadistas e varejistas      

j) A venda é feita diretamente ao consumidor final      

k) A venda da produção ocorre antes mesmo da colheita      

l) Outras condições (indicar)       

 

7) Os produtos do sítio ou fazenda possuem algum nome ou marca própria, de cooperativa 

ou de outra forma de organização local? 

a) (     ) Sim. Qual?    b) (     ) Não. 

 

8) Qual o tipo de ASSISTÊNCIA TÉCNICA necessária na propriedade no dia a dia? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) 

S
em

 

n
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e
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a

d
e
 

P
o

u
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n
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a

d
e
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n
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a

d
e
 

G
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n
d
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a
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e
 

E
x
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e
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a

d
e
 

1 2 3 4 5 

a) Treinamento de pessoal      

b) Experimentações de campo (pesquisas, testes), para 

melhoria do cultivo/criação e da produtividade 
     

c) Orientações de plantio e condução de lavouras e criações 

(manejo) 
     

d) Outras (indicar):      

      

 

9) A assistência técnica tem sido suficiente? 

a) (   ) Sim. b) (   ) Não. O que falta?   

 

  

 

10) A propriedade contou com alguma ação de pesquisa, consultoria ou outra do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO)?  

a) Não. Por quê?   

b) Sim. Qual atividade foi realizada (orientação, pesquisa, assistência, etc.)?   

  

  

 

11) O proprietário tem algum tipo de parceria? Qual? 

  

 

12) Como produtor rural, que tipo de atividade ou parceria espera realizar com o IFRO? 

  

 

13) É desenvolvido algum tipo de pesquisa na sua propriedade, pelo próprio produtor? 

a) (   ) Não. b) (   ) Sim. Qual?   

 

14) Houve financiamento nos últimos cinco anos? 

c) (   ) Não.  b) (   ) Sim. Qual a origem dos recursos?  

Para uso em qual projeto?   
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15) Quais os principais DESAFIOS da propriedade? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) D
es

n
ec

es
sá

ri
o

 

P
o

u
co

 

N
ec

es
sá

ri
o

 

 

N
ec

es
si

d
a

d
e 

m
ed

ia
n

a
 

M
u

it
o

 

n
ec

e
ss

á
ri

o
 

E
x

tr
e
m

a
m

en
te

 

n
ec

e
ss

á
ri

o
 

1 2 3 4 5 

a) Ampliar a produção total da propriedade      

b) Aumentar a produtividade (produção por hectare ou animal)      

c) Melhorar a capacitação de pessoal      

d) Investir em tecnologias para aumento da produtividade      

e) Melhorar o rebanho ou as cultivares (mudas, sementes)       

f) Agregar valor aos produtos (tratar, industrializar, embalar)      

g) Outros desafios (indicar)      

 

16) Indique as principais lavouras de sua propriedade e, SE POSSÍVEL, os resultados. 

Lavoura 
Área Colhida em 2014 

(em hectares) 
Produção em 2014 

   

   

   

   

   

   

   

 

17) Indique as principais criações de animais de sua propriedade e, SE POSSÍVEL, os 

resultados. 

Criação 
Número de cabeças 

atualmente 

Ou: Volume em kg ou 

cabeças produzidas 

em 2014 

   

   

   

   

   

   

   

 

18) Existem medidas de controle e melhoria dos negócios, consideradas comuns na 

propriedade?  

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em que 

cada item a seguir é atendido.) N
u

n
ca

 o
co

rr
e
 

O
co

rr
e 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

re
g

u
la

r
m

en
te

 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

O
co

rr
e 

se
m

p
re

 

1 2 3 4 5 

a)  Pesquisa de preço antes da compra de adubos, sementes, etc.      

b)  Pesquisa de preço antes da venda      

c)  Venda da produção por meio de cooperativas      

d)  Venda da produção sempre para os mesmos receptores      



428 

 
e)  Venda da produção nos períodos de melhor preço      

f)  Tomadas de decisão coletivas (entre os produtores), como a 

respeito de queimadas, uso das fontes de água, etc.  
     

g)  Atendimento a decisões coletivas      

h)  Outras:      

 

19) O que considera prioritário no momento para a melhoria dos negócios dos setores em que a 

propriedade atua? (Indique o que deve ser feito.) 

Setor 1: Pecuária de carne e leite   

Setor 2: Fruticultura   

Setor 3: Cultivo de cereais   

Setor 4: Cultivo da mandioca   

Setor 5: Cultivo do tomate   

Setor 6: Criação de peixes   

Setor 7: Criação de suínos    

Setor 8: Criação de aves   

Setor 9: Criação de abelhas    

Setor 10:   
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APÊNDICE 3 ― Questionário aplicado junto ao Chefe do Departamento de Ensino dos 

Câmpus do IFRO e do IF de Comparação 

 

Câmpus de referência: __________________/_____ Data: ___ de ___________ de 2016 

Informante responsável:   

 

1) Como são as condições de desenvolvimento dos cursos? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em 

que cada item a seguir é atendido.) N
ã

o
 o

co
rr

e 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

d
e 

fo
rm

a
 r

a
zo

á
v

el
 

O
co

rr
e 

b
a

st
a

n
te

 

O
co

rr
e 

se
m

p
re

 

o
u

 q
u

a
se

 

se
m

p
re

 

1 2 3 4 5 

a) Os cursos atendem às necessidades do setor produtivo.      

b) Os cursos atendem às necessidades da comunidade em 

geral. 
     

c) Existe articulação entre ensino, pesquisa e extensão no 

Câmpus. 
     

d) O índice de evasão é alto:      

Nos cursos técnicos      

Nos cursos de graduação      

Na pós-graduação      

Nos cursos de curta duração      

e) O índice de retenção é alto:      

Nos cursos técnicos      

Nos cursos de graduação      

Na pós-graduação      

Nos cursos de curta duração      

f) Existe insuficiência de demanda de professores para 

atendimento em todos os cursos. 
     

g) Existe insuficiência de demanda de professores para 

cursos de áreas específicas da engenharia e cursos 

superiores de tecnologia. 

     

h) Os professores são preparados para a oferta de suas 

disciplinas. 
     

i) A formação continuada atende às necessidades dos 

profissionais do Câmpus. 
     

j) Outras:      

 

2) Como se dão os processos de justificação dos cursos a serem ofertados no Câmpus? É feita 

pesquisa de demanda? Como ela acontece? 

 

3) Quais as principais dificuldades para o desenvolvimento do ensino no Câmpus? 

 

4) Quais as medidas adotadas para mitigar os índices de retenção e evasão no Câmpus? 

 

5) Como ocorrem os processos de formação continuada no Câmpus? Quais os programas ou 

projetos desenvolvidos? 
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APÊNDICE 4 ― Questionário aplicado junto ao Chefe do Departamento de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação dos Câmpus do IFRO e do IF de Comparação 

 

Câmpus de referência: ______________________/_____ Data: ___ de ___________ de 2016 

Informante responsável:   

 

1) Como são as relações do Câmpus com o setor produtivo? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em 

que cada item a seguir é atendido.) N
ã

o
 o

co
rr

e 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

d
e 

fo
rm

a
 

ra
zo

á
v

el
 

O
co

rr
e 

b
a

st
a

n
te

 

O
co

rr
e 

se
m

p
re

 o
u

 

q
u

a
se

 s
em

p
re

 

1 2 3 4 5 

a) O Câmpus tem desenvolvido pesquisa aplicada, 

conforme os interesses do setor produtivo. 
     

b) O Câmpus tem desenvolvido pesquisa aplicada, 

conforme os interesses da comunidade em geral. 
     

c) Os programas e recursos para pesquisa são suficientes 

para atendimento à demanda social existente. 
     

d) As empresas industriais aceitam propostas de pesquisa 

do Câmpus. 
     

e) Os produtores rurais aceitam propostas de pesquisa do 

Câmpus. 
     

f) O Câmpus tem apresentado propostas de 

desenvolvimento tecnológico e/ou de inovação. 
     

g) As empresas aceitam propostas de desenvolvimento 

tecnológico e/ou de inovação. 
     

h) A articulação entre ensino, pesquisa e extensão é 

eficiente no Câmpus  
     

i) Outras:      

      

 

2) Quais as principais dificuldades para o desenvolvimento de pesquisas no Câmpus? 

 

3) Quais as principais pesquisas desenvolvidas atualmente e que são capazes de induzir 

desenvolvimento do setor produtivo de uma forma direta? 

 

4) Quais as principais pesquisas desenvolvidas atualmente e que são capazes de induzir 

melhoria e/ou inovação nos serviços, por meio das licenciaturas, bacharelados, engenharias, 

tecnólogos e cursos técnicos? 

 

5) Como se dá a articulação entre ensino, pesquisa e extensão? 
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APÊNDICE 5 ― Questionário aplicado junto ao Chefe do Departamento de Extensão dos 

Câmpus do IFRO e do IF de Comparação 

 

Câmpus de referência: ______________________/_____ Data: ___ de ___________ de 2016 

Informante responsável:   

 

1) Como são as relações do Câmpus com o setor produtivo? 

REFERÊNCIAS 

 

(À direita, marcar com um X os índices de frequência em 

que cada item a seguir é atendido.) N
ã

o
 o

co
rr

e 

O
co

rr
e 

m
u

it
o

 

p
o

u
co

 

 

O
co

rr
e 

d
e 

fo
rm

a
 

ra
zo

á
v

el
 

O
co

r
re

 

b
a

st
a

n
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O
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e 

se
m

p
re

 o
u

 

q
u

a
se

 s
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p
re

 

1 2 3 4 5 

a) O Câmpus é bastante conhecido pela comunidade.      

b) Há termos de parceria estabelecidos, para todos os 

estágios. 
     

c) Há suficiente disponibilização de vagas para estágio, 

nas empresas e propriedades rurais. 
     

d) Há termos de parceria estabelecidos, para as pesquisas.      

e) Há captação de recursos externos para os projetos de 

extensão. 
     

f) A comunidade externa participa das atividades de 

extensão do Câmpus. 
     

g) As empresas e/ou produtores desenvolvem atividades 

em parceria com o Câmpus. 
     

h) As empresas aceitam propostas de empreendedorismo 

do Câmpus. 
     

i) Os alunos alcançam postos no mercado de trabalho 

relativos à sua formação. 
     

j) Outras:      

      

 

2) Quais as estratégias de aproximação do Instituto com o setor produtivo? 

 

3) Quais ações do Câmpus podem ser consideradas como indutoras de desenvolvimento 

regional ou local ao longo dos últimos cinco anos? 

 

4) Existe programa de acompanhamento de egressos? Como ele é executado? 

 

5) Há dificuldades para se conseguir vagas de estágio? Quais? 
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APÊNDICE 6 ― Modelo de Pesquisa de Demanda Regional 

 

MODELO DE PESQUISA DE DEMANDA REGIONAL PARA A ABERTURA, 

REFORMULAÇÃO E EXTINÇÃO DE CURSOS NO IFRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Os Institutos Federais foram criados para atender a uma necessidade urgente de 

qualificação de pessoal, conforme as peculiaridades regionais. O artigo 6º, inciso IV, da Lei 

11.892 (BRASIL, 2008), é bem específico quanto à necessidade de uma inserção orientada dos 

Institutos, a fim de que sua oferta formativa se dê “[...] em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais [APLs], identificados com 

base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 

âmbito de atuação do Instituto Federal”. 

  A instalação dos Câmpus deve se dar, portanto, após pesquisas que atendam a esse 

determinante legal, além de outras diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, que 

envolvem localização estratégica, volume populacional da região e características econômicas 

e socioculturais, dentre outras. As pesquisas, entretanto, não se restringem à abertura dos 

Câmpus, pois as transformações são frequentes e as condições de desenvolvimento mudam com 

o tempo, de modo que as demandas não são fixas. Assim, a abertura, reformulação e extinção 

de cursos exigem também pesquisa especializada, a fim de se atenderem devidamente, com a 

maior precisão possível, as necessidades e interesses do público-alvo. 

  Observa-se nas justificativas dos projetos pedagógicos dos cursos a baixa frequência ou 

não realização de pesquisas de demanda regional, assim como ocorre inadequação da pesquisa 

quando realizada, seja por falta de levantamento de subsídios suficientes para o embasamento 

de propostas, seja por erros de metodologia tanto na elaboração dos instrumentais de pesquisa 

quanto nas formas de aplicação, que muitas vezes segmentam questionários por setor e 

mascaram as demandas. Não existe, no IFRO, um modelo consolidado ou aplicado 

regularmente pelos Câmpus. Observa-se em projetos pedagógicos como o do Curso Técnico 

em Edificações Integrado ao Ensino Médio, dos Câmpus Vilhena (BRASIL, 2014), replicado 

no Câmpus Porto Velho Calama, e o do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio, do Câmpus Ji-Paraná (BRASIL, 2016a), também ofertado nos Câmpus Ariquemes e 

Porto Velho Calama, que as justificativas são fundamentadas apenas por referenciais teóricos 

ou aspectos conceituais, mesmo após propostas de reformulação. Nem mesmo resultados de 
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audiências prévias à abertura dos Câmpus são citados, apesar de geralmente apontarem o leque 

de formação inicial esperada.  

  A Pesquisa de Demanda Regional (PDR) para oferta de cursos é fundamental em cada 

Câmpus, a fim de que se constitua um perfil de Unidade associado com as características 

regionais e as finalidades próprias do Instituto. Sem ela, corre-se o risco de se abrirem cursos 

diferentes dos esperados pelo público-alvo e, assim, levar a baixos níveis de eficácia quanto ao 

atendimento da demanda “real” existente. Quando o próprio beneficiário direciona a oferta, os 

riscos de evasão, transferência e até mesmo de retenção são minimizados, porque se agrega à 

formação um dos mais importantes componentes pedagógicos: o interesse. Não significa que a 

pesquisa o garanta, mas sim que o potencializa. Em se tratando de educação, nenhum aspecto 

subjetivo pode ser negligenciado. 

  Ao mesmo tempo em que identifica demandas, este tipo de pesquisa gera uma maior 

aproximação dos Câmpus com o setor produtivo, na medida em que se insere diretamente nos 

ambientes de trabalho para levantar questões que podem levar ao debate, à identificação de 

oportunidades e à consequente formação de parceiras ou desenvolvimento conjunto de projetos. 

Este é um contato crítico de sucesso, pela aplicação de questões diretamente relacionadas às 

condições de desenvolvimento dos negócios. 

  Trata-se de uma pesquisa extremamente viável, apesar de não raro haver resistência em 

respostas aos instrumentais aplicados. De todo modo, extratos suficientes podem ser 

alcançados, e tanto melhor quando os instrumentais se constituírem de referenciais práticos e 

forem aplicados pelo pessoal especializado que já atua nos Câmpus, incluindo-se professores, 

alunos e pessoal administrativo. Neste caso, observa-se também que a Pesquisa de Demanda 

pode ser instrumento de formação pedagógica, inclusive dentro dos Programas de Iniciação 

Científica, visto que interessa a todos os profissionais em formação, especialmente das 

Licenciaturas. 

  Por meio dos dados levantados e sistematizados, haverá bastantes subsídios para 

elaborar, reformular ou extinguir os projetos pedagógicos de curso. Contudo, a Pesquisa de 

Demanda Regional não se basta nem impede a realização de outras pesquisas, mais abrangentes 

ou específicas. 

  Este Modelo tem como objetivo geral apresentar estratégias de realização das Pesquisas 

de Demanda e da sistematização dos resultados. Especificamente, pretende apresentar um 

instrumental de coleta de dados para nortear o levantamento das necessidades de formação e a 

identificação das tendências de desenvolvimento regional.  
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2 METODOLOGIA 

 

  A Pesquisa de Demanda Regional se caracteriza muito mais como um levantamento, 

segundo os seus procedimentos. Nas linhas de Gil (2002, p. 50), “[...] basicamente, procede-se 

à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 

para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos 

dados coletados”. Entretanto, envolve também o estudo de campo e algumas bases teóricas e 

documentais, para a contextualização da própria pesquisa. 

  A Pesquisa de Demanda Regional exige planejamento e não se resume à aplicação de 

um questionário. São consideradas as seguintes fases: 

a) Reconhecimento do contexto sócio-histórico, econômico e cultural em que o 

Câmpus está inserido. 

b) Apuração de dados sobre população, níveis de escolaridade, renda e outras, que 

interessem aos tipos de cursos que hipoteticamente sejam pretendidos e que ajudarão 

a reconhecer o público-alvo em potencial. 

c) Identificação dos arranjos produtivos da região abrangida pelo Câmpus e suas 

características (por meio de pesquisas relacionadas). 

d) Reconhecimento do conjunto de instituições que ofertam cursos de mesma natureza 

na mesma região ou em regiões que atraiam o público-alvo local, para evitar 

possíveis excedentes. 

e) Aplicação dos questionários de levantamento; 

f) Realização de audiência pública; 

g) Cruzamento e sistematização dos dados. 

  A Pesquisa ocorrerá com os cuidados de se evitar a segmentação, que seria a aplicação 

de instrumentais de levantamento de dados que não contemplem todos os interessados, mas 

apenas algum ou alguns grupos. Caso se trate de pesquisa mais abrangente, com oferta de mais 

de um curso (para a qual este Modelo é mais adequado), é preciso abranger todos os grupos: 

produtores industriais, produtores agropecuários, funcionários de empresas, jovens em vias de 

conclusão do Ensino Médio, chefes de família com jovens para ingresso na formação 

profissional, além de outros grupos, conforme a natureza dos cursos previstos. 

  Neste sentido, mais de um instrumental é exigido, em atendimento ao perfil de cada 

grupo selecionado, conforme se demonstrará mais adiante. O percentual de grupos pesquisados 

em cada âmbito será definido conforme a disponibilidade de pessoal e de tempo para a pesquisa, 

mas deve-se atentar para o determinante de que haja um extrato representativo de cada setor. 
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Tem-se, por referência inicial, um contingente de 25% dos representantes por grupo, em relação 

às empresas, trabalhadores e jovens; já outros grupos de demanda, como as unidades de 

demanda contínua e específica, exigem um recorte diferenciado ou podem ser totalizadas. Por 

exemplo, devem participar de um levantamento para licenciatura todas as Secretarias Municipal 

e Estadual de Educação, bem como as Universidades, Faculdades e outras escolas que oferecem 

educação superior ou formação técnica de nível médio, a fim de observar tanto a demanda que 

possuem quanto a sua própria oferta, paralela à dos Câmpus do IFRO. 

  As propostas de questionários de levantamento estão apresentadas ao final deste 

Modelo. Devem ser aplicadas com alguns cuidados: 

a) Não limitar a disponibilização dos questionários apenas online, porque grande parte 

da demanda, talvez a maior, não terá acesso a eles ou não saberá preenchê-los, visto 

que se pretende uma demanda real e não ideal. 

b) Definir o quantitativo dos extratos de pesquisa nos vários universos 

proporcionalmente entre eles, a fim de se evitar a segmentação. Ou seja, aplicar um 

volume de cópias dos questionários, em cada segmento, que possa de fato apurar os 

interesses e necessidades especificamente, sem mascarar resultados, por 

eventualmente concentrar-se sobre um ou determinados setores dentro do conjunto 

em potencial. 

c) Preparar as pessoas que aplicarão os questionários, a fim de que não induzam 

respostas e esclareçam as questões quando necessário. 

d) Evitar questões muito óbvias e os de difícil resposta, para não tornar a pesquisa 

inócua nem afastar os interessados. 

 Os Grupos de Trabalho indicados em Portaria do Câmpus para a formulação ou 

reformulação de projetos pedagógicos serão os responsáveis pela Pesquisa de Demanda, mas 

podem contar com o apoio de grupos de pesquisa, Núcleos de Estudos e Observatórios 

implantados nos Câmpus.  

  Os resultados da pesquisa deverão ser necessariamente utilizados nas justificativas dos 

cursos. Por isso, é importante que os grupos escrevam o respectivo relatório, tomando-se o 

cuidado de analisar as respostas por segmento e depois cruzar as informações, para os devidos 

apontamentos sobre as demandas identificadas.  

  Muitos dos dados relativos a aspectos históricos e culturais podem ser obtidos nos 

relatórios de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); outros, 

correspondentes a levantamentos de arranjos e instituições, devem ser buscados em secretarias 

de educação, federações, sindicatos e outros. 
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  Alguns modelos de questionário de Pesquisa de Demanda Regional são facilmente 

encontrados na rede de internet e servem como parâmetros também. É o caso das propostas dos 

Institutos Federais de Goiás e do Sul de Minas (BRASIL, 2016 b, c), e do Senai/PE (2016), 

dentre outros.  

  Os relatórios dos resultados das pesquisas devem sistematizar todos os dados levantados 

e atender à necessidade de mapeamento regional, para uma inscrição direcional dos Câmpus. 

Dados percentuais, organizados em quadros e gráficos, são fundamentais para subsidiar o IFRO 

no seu planejamento estratégico e suas programações específicas. Por isso, a Pesquisa de 

Demanda Regional é um instrumento providencial para a implantação de cursos. Da mesma 

forma que a pesquisa não pode ser aplicada por concentração em um só segmento (exceto em 

casos de interesse próprio para isso), os resultados também devem receber tratamento 

específico, a fim de melhor identificação dos interesses e necessidades.  

  Os questionários a seguir encartados são instrumentos básicos alternativos para o 

desenvolvimento das pesquisas, mas podem ser complementados por outros, ou ainda 

substituídos e aprimorados. Há inclusive pesquisas do tipo enquete, para resposta de “sim” ou 

“não” para determinados cursos. O subapêndice 1 traz um modelo de questionário para aplicar 

junto aos estabelecimentos da indústria, comércio e serviços; o 2, bastante semelhante, destina-

se a estabelecimentos agropecuários; o 3 orienta o levantamento de dados junto a estudantes, 

trabalhadores, pais de alunos ou candidatos a cursos e outras pessoas em geral; o 4 é um 

documento formal de levantamento de demandas de licenciatura nas secretarias de educação e 

escolas particulares; e o 5 contempla o extrato de formação técnica e de nível superior no 

município, nas esferas particular e pública. 
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SUBAPÊNDICE 1 ― Questionário direcionado a empresas e instituições representativas, dos 

setores da indústria, comércio e serviços 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ― CÂMPUS X 

  Senhor Colaborador 

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus X, 

gostaria de saber de Vossa Senhoria quais os cursos que melhor atendam aos seus interesses e 

necessidades, para possível oferta. Por isso, necessitamos de sua colaboração neste 

levantamento. As informações são confidenciais, conforme o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em anexo. [Outras considerações possíveis]. 

 Agradecemos desde já por sua colaboração. 

Cidade, dia e ano 

 

COMISSÃO DE PESQUISA 

BLOCO 1 — DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1) Nome: 
Nome fantasia  Nome jurídico  

 

2) Endereço: 
Logradouro  N°   

Cidade  UF  CEP  

Telefone  Fax  E-mail  

 

3) Este Estabelecimento é considerado: 

(    ) De micro ou pequeno porte     (    ) De médio porte     (    ) De grande porte 

 

4) Ramo de atividade:      

(    ) Indústria     (    ) Agroindústria     (     ) Comércio de Produtos      

(    ) Serviços     (    ) Construção Civil     (    ) Saúde  
Outro(s)  

5) Qual o tempo de existência da Empresa ou Instituição? 

a) (     ) Menos de 1 ano  b) (     ) De 1 a 3 anos        c) (     ) Mais de 3 e até 5 anos 

d) (     ) Mais de 5 e até 10 anos  e) (     ) Mais de 10 anos 

 

6) Principais produtos da Empresa/Instituição, em ordem de importância:  
1º produto  4º produto  

2º produto  5º produto  

3º produto  6º produto   

7) Principais serviços ou funções da Empresa/Instituição, em ordem de importância:  
1º serviço  4º serviço  

2º serviço  5º serviço  

3º serviço  6º serviço   



439 

 

8) A Empresa ou Instituição pretende realizar investimentos no mesmo setor de atividade nesta 

região, nos próximos cinco anos?         

   (    )  Sim                   (    )   Não 

 

BLOCO 2 — EMPREGO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

9) Indique o número atual de funcionários do estabelecimento (quadro próprio e terceirizados), 

por nível de escolaridade. 
Nível de Formação Quantidade 

Funcionários sem formação ou com formação até o 9º ano do Ensino Fundamental  

Funcionários com formação completa em Ensino Médio  

Pessoal com formação técnica de nível médio completa  

Pessoal com formação em nível de graduação completa   

Pessoal com formação em nível de Especialização lato sensu completa  

Pessoal com formação em nível de Mestrado completa  

Pessoal com formação em Nível de Doutorado completa  

Total  

 

10) Existem dificuldades para o recrutamento e contratação de pessoal para a área de atuação 

da Empresa/Instituição?  

O
rd

em
  

Referências 

 

(Marque com um X na frequência dos 

acontecimentos, conforme as necessidades e 

condições de desenvolvimento da empresa.)  

N
u

n
ca

 

a
co

n
te

ce
 

P
o

u
ca

s 
v

ez
es

 

a
co

n
te

ce
 

A
co

n
te

ce
 

re
g

u
la

rm
en

te
 

A
co

n
te

ce
 

b
a

st
a

n
te

 

S
em

p
re

 o
u

 

q
u

a
se

 s
em

p
re

 

a
co

n
te

c
e 

1 2 3 4 5 

a)  Falta de mão de obra na região      

b)  Mão de obra existente sem especialização      

c)  Baixo nível de formação dos interessados      

d)  
Dificuldades de contratação da mão de obra no 

mercado  
     

e)  Ausência de banco de currículo      

f)  Ausência de parceria com órgãos de recrutamento      

g)  Outras dificuldades (descrever):      

 

11) Quais as medidas adotadas pela Empresa/Instituição nos últimos 5 anos, em relação aos 

itens do quadro? (Marque um X na opção adequada.) 

O
rd

em
 

Referência Reduziu Manteve Ampliou 

a)  Variedade de produtos ou serviços    

b)  Capacidade de atendimento    

c)  Investimento em tecnologias de ponta    

d)  Número de funcionários    

e)  Volume de compra de matéria-prima    

f)  Volume de produção    

g)  Volume de venda    

h)  Volume de importação de outros países    

i)  Volume de exportação para outros países    

j)  Volume de venda para outros Estados    
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12) O estabelecimento abre vagas para estágio? 

 (    ) Não. Por quê?   

 (    ) Sim. Especifique no quadro abaixo. 

 

Área de ocupação na empresa 
Total de Vagas Permanentes de Estágio 

Remuneradas  Não Remuneradas Soma 

    

    

    

    

 

13) A contratação de estagiários ocorre: 

 (    ) De forma direta. 

 (    ) Com mediação de terceiro. Qual?   

 

BLOCO 3 — DEMANDA POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

14) Assinale no quadro abaixo, em cada modalidade, qual ou quais cursos são necessários ao 

desenvolvimento desta Empresa ou Instituição e nos quais os proprietários, representantes 

ou funcionários deveriam se inscrever. Assinale com um X até três opções por modalidade. 

Modalidade 
Curso [O Câmpus deve listar os cursos conforme 

o estudo de cenários e o mapeamento dos APLs.]  

1ª 

Opção 

2ª 

Opção 

3ª 

Opção 

Sem 

Interesse 

Cursos de curta 

duração (FIC) 

(40, 60, 80, 

160, 200, 250 

horas, etc.)6 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

integrados ao 

Ensino Médio 

(diurnos) 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

Subsequentes 

ao Ensino 

Médio 

(Noturnos) 

     

     

     

     

     

     

Cursos 

Superiores de 

Tecnologia  

     

     

     

     

     

Bacharelados 

     

     

     

     

     

Engenharias 

     

     

     

     

     

     

                                                 
6 Podem ser incluídas as formações técnicas de nível médio e do Programa Jovem Aprendiz, se adotadas. 
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Licenciaturas 

     

     

     

Especialização 

     

     

     

     

     

Mestrado 

     

     

     

Doutorado 

     

     

     

  Observação: O quadro pode ser subdivido por modalidade ou modalidades, conforme os interesses e 

necessidades dos Câmpus no momento da pesquisa. Por exemplo, pode ser feita pesquisa apenas sobre cursos 

técnicos. 

 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

 

Nome: ______________________________________ Cargo: ________________________ 
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SUBAPÊNDICE 2 ― Questionário direcionado aos produtores rurais 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ― CÂMPUS X 

  Senhor Colaborador 

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus X, 

gostaria de saber de Vossa Senhoria quais os cursos que melhor atendam aos seus interesses e 

necessidades, para possível oferta. Por isso, necessitamos de sua colaboração neste 

levantamento. As informações são confidenciais, conforme o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em anexo. [Outras considerações possíveis]. 

 Agradecemos desde já por sua colaboração. 

Cidade, dia e ano 

 

COMISSÃO DE PESQUISA 

BLOCO 1 — DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1) Nome da propriedade: 
 

 

2) Endereço: 
Logradouro  N°   

Cidade  UF  CEP  

Telefone  Fax  E-mail  

 

3) Esta propriedade é considerada: 

(    ) De agricultura familiar     (    ) De médio porte     (    ) De grande porte 

4) Há quanto tempo desenvolve atividades nesta propriedade? 

a) (     ) Menos de 1 ano  b) (     ) De 1 a 3 anos        c) (     ) Mais de 3 e até 5 anos 

d) (     ) Mais de 5 e até 10 anos  e) (     ) Mais de 10 anos 

 

5) Principais produtos da propriedade, em ordem de importância:  
1º produto  6º produto   

2º produto  7º produto  

3º produto  8º produto  

4º produto  9º produto  

5º produto  10º produto  

 

BLOCO 2 — EMPREGO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

6) Indique o número atual de funcionários da propriedade (quadro próprio e terceirizados), por 

nível de escolaridade. 
Nível de Formação Quantidade 

Pessoal sem formação ou com formação até o 9º ano do Ensino Fundamental  

Pessoal com formação completa em Ensino Médio  
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Pessoal com formação técnica de nível médio completa  

Pessoal com formação em nível de graduação completa   

Pessoal com formação em nível de Especialização lato sensu completa  

Pessoal com formação em nível de Mestrado completa  

Pessoal com formação em Nível de Doutorado completa  

Total  

 

7) Existem dificuldades para o recrutamento e contratação de pessoal para os trabalhos na 

propriedade?  

O
rd

em
  

Referências 

 

(Marque com um X na frequência dos 

acontecimentos, conforme as necessidades e 

condições de desenvolvimento da empresa.)  

N
u

n
ca

 

a
co

n
te

ce
 

P
o

u
ca

s 
v

ez
es

 

a
co

n
te

ce
 

A
co

n
te

ce
 

re
g

u
la

rm
en

te
 

A
co

n
te

ce
 

b
a

st
a

n
te

 

S
em

p
re

 o
u

 

q
u

a
se

 s
em

p
re

 

a
co

n
te

ce
 

1 2 3 4 5 

a)  Falta de mão de obra na região      

b)  Mão de obra existente sem especialização      

c)  Baixo nível de formação dos interessados      

d)  
Dificuldades de contratação da mão de obra no 

mercado  
     

e)  Ausência de banco de currículo      

f)  Ausência de parceria com órgãos de recrutamento      

g)  Outras dificuldades (descrever):      

 

8) Quais as principais dificuldades no desenvolvimento das lavouras e criações? (Marque um 

X na opção adequada.) 

O
rd

em
 

Referência 

Grau de dificuldade 

 Baixo Médio Alto Não existe 

a)  Gestão do negócio     

b)  Contratação de pessoal     

c)  Recuperação de solos     

d)  Formação de rebanhos de boa qualidade     

e)  Formação de pastagens     

f)  Manejo das lavouras ou criações     

g)  Aumento da produtividade     

h)  Obtenção de matéria-prima e insumos     

i)  Venda da produção     

j)  Cooperativismo ou associativismo     

k)  Outra(s) (identificar):     

 

9) A propriedade abre vagas para estágio? 

 (    ) Não. Por quê?   

 (    ) Sim. Especifique no quadro abaixo. 

 

Área de ocupação 
Total de Vagas Permanentes de Estágio 

Remuneradas  Não Remuneradas Soma 
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10) A contratação de estagiários ocorre: 

 (    ) De forma direta. 

 (    ) Com mediação de terceiro. Qual?   

 

BLOCO 3 — DEMANDA POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

11) Assinale no quadro abaixo, em cada modalidade, qual ou quais cursos são necessários ao 

desenvolvimento dos serviços nesta propriedade e nos quais os proprietários, 

representantes, familiares ou funcionários deveriam se inscrever. Assinale com um X até 

três opções por modalidade. 

Modalidade 
Curso [O Câmpus deve listar os cursos conforme 

o estudo de cenários e o mapeamento dos APLs.)  

1ª 

Opção 

2ª 

Opção 

3ª 

Opção 

Sem 

Interesse 

Cursos de curta 

duração (FIC) 

(40, 60, 80, 

160, 200, 250 

horas, etc.) 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

integrados ao 

Ensino Médio 

(diurnos) 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

Subsequentes 

ao Ensino 

Médio 

(Noturnos) 

     

     

     

     

     

     

Cursos 

Superiores de 

Tecnologia  

     

     

     

     

     

Bacharelados 

     

     

     

     

     

Engenharias 
     

     

Licenciaturas 
     

     

Especialização      

      

Mestrado      

      

Doutorado      

      

  Observação: O quadro pode ser subdivido por modalidade ou modalidades, conforme os interesses e 

necessidades dos Câmpus no momento da pesquisa. Por exemplo, pode ser feita pesquisa apenas sobre cursos 

técnicos. 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

Nome: ______________________________________  
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SUBAPÊNDICE 3 ― Questionário direcionado a estudantes, funcionários e pessoas em geral 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ― CÂMPUS X 

  Senhor Colaborador 

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus X, 

gostaria de saber de Vossa Senhoria quais os cursos que melhor atendam aos seus interesses e 

necessidades, para possível oferta. Por isso, necessitamos de sua colaboração neste 

levantamento. As informações são confidenciais, conforme o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em anexo. [Outras considerações possíveis]. 

 Agradecemos desde já por sua colaboração. 

Cidade, dia e ano 

 

COMISSÃO DE PESQUISA 

 

1) Nome do interessado (pode deixar em branco, se quiser): 
 

 

2) Qual sua idade? 

a) (     ) Entre 10 e 14 anos  b) (     ) Entre 15 e 18 anos  c) (     ) Entre 19 e 24 anos 

d) (     ) Mais de 24 anos 

 

3) Qual seu nível de formação? (Assinale com um X o estágio da formação.) 

Modalidades 
Estágio da formação 

Completo Incompleto 

Ensino Fundamental (1º a o 9º ano)   

Ensino Médio   

Curso Superior de Tecnologia   

Licenciatura   

Bacharelado   

Engenharia   

Especialização lato sensu   

Mestrado   

Doutorado   

 

4) Em que categoria funcional se enquadra no momento? 

a) (     ) Estudante do Ensino Fundamental   b) (     ) Estudante do 3º ano do Ensino Médio 

c) (     ) Estudante de curso de graduação  d) (     ) Estudante de curso de pós-graduação  

e) (     ) Proprietário rural    f)  (     ) Empresário 

g) (     ) Funcionário do comércio  h) (     ) Funcionário de propriedade rural 

i)  (     ) Funcionário público   j)  (     ) Funcionário de indústria 

k) (     ) Funcionário de entidade de classe  

l)  (     ) Nenhuma das anteriores. Indicar: _________________________________________ 
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5) Em qual dos cursos do quadro abaixo gostaria de se inscrever? 

Modalidade 
Curso [O Câmpus deve listar os cursos conforme 

o estudo de cenários e o mapeamento dos APLs.]  

1ª 

Opção 

2ª 

Opção 

3ª 

Opção 

Sem 

Interesse 

Cursos de curta 

duração (FIC) 

(40, 60, 80, 

160, 200, 250 

horas, etc.) 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

integrados ao 

Ensino Médio 

(diurnos) 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

Subsequentes 

ao Ensino 

Médio 

(Noturnos) 

     

     

     

     

     

     

Cursos 

Superiores de 

Tecnologia  

     

     

     

     

     

Bacharelados 

     

     

     

     

     

Engenharias 

     

     

     

     

     

Licenciaturas 
     

     

Especialização      

      

      

Mestrado      

      

Doutorado      

      

 

6) Qual curso recomendaria ou em qual matricularia os filhos? 

Modalidade 
Curso [O Câmpus deve listar os cursos conforme 

o estudo de cenários e o mapeamento dos APLs.] 

1ª 

Opção 

2ª 

Opção 

3ª 

Opção 

Sem 

Interesse 

Cursos de curta 

duração (FIC) 

(40, 60, 80, 

160, 200, 250 

horas, etc.) 

     

     

     

     

     

Cursos 

Técnicos 

integrados ao 

Ensino Médio 

(diurnos) 
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Cursos 

Técnicos 

Subsequentes 

ao Ensino 

Médio 

(Noturnos) 

     

     

     

     

     

     

Cursos 

Superiores de 

Tecnologia  

     

     

     

     

     

Bacharelados 

     

     

     

     

     

Engenharias 

     

     

     

     

     

Licenciaturas 
     

     

Especialização      

      

      

Mestrado      

      

Doutorado      

      

 

 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

[Nome] 
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SUBAPÊNDICE 4 ― Levantamento de demandas de formação em licenciatura 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ― CÂMPUS X 

1) Identificação: 
Instituição  

Mantenedora (    ) Rede Municipal      (     ) Rede Estadual      (      ) Particular 

 

2) Endereço: 
Logradouro  N°   

Cidade  UF  CEP  

Telefone  Fax  E-mail  

 

3) Indique a quantidade de vagas para professores por áreas do Núcleo Comum, nos quatro 

anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

 

Áreas 

I - Vagas 

Ocupadas por 

Licenciados 

II - Vagas 

Ocupadas por 

Não Licenciados 

III - Vagas 

Ociosas 

Total de Vagas que 

requerem formação em 

Licenciatura (II + III) 

Língua Portuguesa     

Matemática     

Química     

Física     

Biologia     

História     

Geografia     

Artes      

Educação Física     

Filosofia     

Sociologia     

4) Demonstre a prospecção de vagas de professores para os próximos três anos, na rede, para 

atendimento nos quatro anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em relação 

às áreas de maior déficit. 

 

Referências/Ano 
Matemática Química Física Biologia 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Vagas Previstas 

para Professores 
            

Nº de Professores  

Formados 
            

Déficit de 

Professores7 
            

 

_____________, ___ de ___________ de ___________ 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO 

Função [Indicar] 

                                                 
7 Este item corresponde à diferença entre as vagas previstas e o número de professores formados. 
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SUBAPÊNDICE 5 ― Levantamento de oferta de vagas de formação profissional 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ― CÂMPUS X 

 

1) Identificação: 
Instituição  

Mantenedora (      ) Rede Municipal      (      ) Rede Estadual      (      ) Particular 

 

2) Endereço: 
Logradouro  N°   

Cidade  UF  CEP  

Telefone  Fax  E-mail  

 

3) Identifique, no quadro abaixo, os Cursos Técnicos de Nível Médio oferecidos por esta 

Instituição e a projeção de formandos. 

 

Cursos Técnicos de Nível Médio Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4) Identifique, no quadro abaixo, os cursos de Licenciatura oferecidos por esta Instituição e a 

projeção de formandos. 

 

Cursos de Licenciatura Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 
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5) Identifique, no quadro abaixo, os Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos por esta 

Instituição e a projeção de formandos. 

 

Cursos Superiores de Tecnologia Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

6) Identifique, no quadro abaixo, os Bacharelados oferecidos por esta Instituição e a projeção 

de formandos. 

 

Cursos de Bacharelado Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

7) Identifique, no quadro abaixo, os Cursos de Especialização oferecidos por esta Instituição 

e a projeção de formandos. 

 

Cursos de Especialização Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

8) Identifique, no quadro abaixo, os Cursos de Mestrado oferecidos por esta Instituição e a 

projeção de formandos. 

 

Cursos de Mestrado Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 
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9) Identifique, no quadro abaixo, os Cursos de Doutorado oferecidos por esta Instituição e a 

projeção de formandos. 

 

Cursos de Doutorado Oferecidos 
Total de Formandos 

2017 2018 2019 2020 

     

     

     

     

     

     

 

_____________, ___ de ___________ de ___________ 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO 

Função [Indicar] 
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SUBAPÊNDICE 6 ― Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

acompanhamento dos questionários dispostos nos subapêndices 1, 2 e 3 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ― CÂMPUS X 

 

 Solicitamos a Vossa Senhoria informações na Pesquisa de Demanda Regional para a 

Abertura, Reformulação ou Extinção de cursos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), Câmpus X. Esta é uma forma de se garantir a oferta de cursos 

que atendam efetivamente aos interesses e necessidades dos setores produtivos e comunidades 

da região em que serão implantados. 

  Para colaborar neste processo, se estiver de acordo, basta responder ao questionário 

apresentado. As perguntas se referem à natureza, atividades e interesses seus ou de sua empresa, 

negócio, instituição, grupo ou setor, seja como cidadão comum, estudante, trabalhador, 

produtor agrícola, industrial, dirigente ou representante. Os riscos decorrentes de sua 

participação incluem apenas o tempo tomado para responder ao questionário e a exposição 

das condições de seu trabalho ou negócio, mas de forma confidencial e dentro de um contexto 

de busca de alternativas para a melhoria do desenvolvimento do Estado de Rondônia. Caso 

esteja de acordo em participar, colaborará para com o planejamento educacional no IFRO e, 

direta ou indiretamente, será beneficiado pelos resultados alcançados na comunidade de que 

também faz parte. 

  Caso desista da participação durante ou após a entrevista, por qualquer motivo, poderá 

retirar seu consentimento e solicitar a devolução deste termo assinado, de modo que suas 

informações não serão utilizadas. Não haverá nenhum custo nem ganho financeiro ou 

material por sua participação na pesquisa, seja antes, durante ou após a entrevista. Os 

resultados da coleta de informações serão utilizados para a fundamentação de projetos 

pedagógicos e poderão ser publicados sem fins lucrativos. Sua identidade ou nome não serão 

divulgados em hipótese alguma. Caso necessite de maiores informações, pode entrar em 

contato com o responsável pela pesquisa, [nome], [telefone], [e-mail]. 

     Este termo deve ser assinado em duas vias de igual teor e forma: um destinado ao 

pesquisador e outro ao colaborador ou colaboradora. 

 

 CONSENTIMENTO 

 

  Eu, __________________________________________, CPF ________________, fui 

informado sobre as condições da pesquisa e da minha contribuição, conforme expresso acima. 

Entendi todas as explicações e estou de acordo em participar, ciente de que não terei ganho 

financeiro ou material nem custos de mesma natureza, e que poderei desistir antes, durante ou 

após o processo de levantamento de informações.  

 __________________, ___ de _____________ de ______  

(Favor preencher o local e data.) 

 

________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela Pesquisa 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Colaborador(a) 
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APÊNDICE 7 — Quadro de cursos do IFRO, presenciais e a distância 

 

QUADRO DE CURSOS PRESENCIAIS ATÉ 2016 

 

C
â

m
p

u
s 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

A/S 

CH 

Atual 

A
ri

q
u

em
es

 Nível 

Médio 

Integrado Informática 2010-1 3.732 

Integrado integral 
Agropecuária 2010-1 3.792 

Alimentos 2010-1 3.697 

Concomitante Informática 2012-2 1.390 

Subsequente Aquicultura 2010-1 1.409 

Nível 

Superior 

Licenciatura Ciências Biológicas 2011-2 3.338 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 
Informática na Educação 2012-1 390 

C
ac

o
al

 

Nível 

Médio 

Integrado integral Agroecologia 2010-2 3.734 

Subsequente Agropecuária 2010-1 1.525 

C
o

lo
ra

d
o
 

Nível 

Médio 

Integrado integral Agropecuária  3.792 

Concomitante Agropecuária 2012-2 1.508 

Nível 

Superior 

Curso Superior de 

Tecnologia 

Laticínios  2.880 

Gestão Ambiental  2.080 

Engenharia Engenharia Agronômica 2011-1 4.035 

Licenciatura Biologia 2010-1 3.338 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação Profissional Integrada com a 

Educação Básica na Modalidade EJA 
2009-2 420 

Geoprocessamento Ambiental 2013-2 416 

Ji
-P

ar
an

á 

Nível 

Médio 

Integrado 

Informática 2009-1 3.732 

Florestas 2009-1 4.034 

Química 2011-1 3.731 

Subsequente 
Informática 2009-1 1.535 

Florestas 2009-1 1.600 

Nível 

Superior 

Licenciatura Química 2010-2 3.400 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Informática na Educação 2011-1 390 

Educação Profissional Integrada com a 

Educação Básica na Modalidade EJA 
2009-2 420 

P
o

rt
o

 V
el

h
o

 C
al

am
a 

Nível 

Médio 

Integrado 

Eletrotécnica 2011-1 3.731 

Informática 2011-1 3.732 

Edificações 2011-1 3.720 

Química 2012-1 3.726 

Subsequente 

Eletrotécnica 2010-2 1.531 

Manutenção e Suporte em Informática 2010-2 1.470 

Edificações 2010-2 1.525 

Nível 

Superior 

Licenciatura Física 2012-1 3.280 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Gestão Ambiental 2011-1 NI 

Metodologia do Ensino na Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 
2012-1 540 

P
o

rt
o

 V
el

h
o

 Z
o
n

a 

N
o

rt
e 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Finanças 2013-1 1.150 

Informática para Internet 2013-1 1.200 

Nível 

Superior 

Curso Superior de 

Tecnologia 
Gestão Pública 2013-1 2.100 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 
Planejamento Estratégico na Gestão Pública 2016-2 NI 
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V
il

h
en

a 

Nível 

Médio 

Integrado 

Eletromecânica 2011-1 3.734 

Edificações 2011-1 3.720 

Informática 2011-1 3.732 

Subsequente 

Eletromecânica 2010-2 1.533 

Edificações 2010-2 1.525 

Informática 2010-2 1.535 

Manutenção e Suporte em Informática 2012-1 1.455 

Nível 

Superior 

Licenciatura Matemática 2012-1 3.334 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Vigilância Ambiental com Habilitação em 

Sanitarismo (semipresencial) 

A 

ofertar 
— 

Cursos Direcionados à Qualificação de Servidores do IFRO 

IF
R

O
 e

 P
ar

ce
ir

o
s 

Nível 

Superior 

Mestrado 
Educação Agrícola 2014 NI 

Tecnologia Nuclear (IFRO/USP) 2015 NI 

Mestrado 

Profissional 

Educação Escolar (UNIR/IFRO/IFAM) 2013 NI 

Ciência da Computação (UFPE/Setec) 2014 NI 

Doutorado 

Química de Produtos Naturais (IFRO/UFRJ) 2015 NI 

Tecnologia Nuclear (IFRO/USP) 2015 NI 

Ciências e Matemática (UFMT/REAMEC) 2014 NI 

Agronomia (Dinter IFRO/Unesp Ilha Solteira) 2016 NI 

NI = Não Informado 

 

QUADROS DE CURSOS A DISTÂNCIA  

 

a) Nos Câmpus  

 

Câmpus Nível Modalidade Curso 
Início: 

A/S 

CH 

Atual 
C

â
m

p
u

s 
 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

M/A 
CH 

A
ri

q
u

em
es

 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente 9/2011 960 

Técnico em Segurança do Trabalho 9/2011 1.260 

Técnico em Eventos 9/2011 820 

Técnico em Reab. de Dependentes Químicos 9/2011 1.440 

Técnico em Logística 9/2011 960 

Técnico em Administração 3/2012 1.020 

Técnico em Serviços Públicos 3/2012 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Nível 

Superior  

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social (IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 

C
ac

o
al

 Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente 9/2011 960 

Técnico em Segurança do Trabalho 9/2011 1.260 

Técnico em Eventos 9/2011 820 

Técnico em Reabilitação de Depend. Químicos 9/2011 1.440 

Técnico em Logística 9/2011 960 

Técnico em Administração 3/2012 1.020 

Técnico em Serviços Públicos 3/2012 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Nível 

Superior  

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social (IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 
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C
â

m
p

u
s 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

M/A 
CH 

C
o

lo
ra

d
o

 d
o

 O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente 9/2011 960 

Técnico em Segurança do Trabalho 9/2011 1.260 

Técnico em Eventos 9/2011 820 

Técnico em Reabilitação de Depend. Químicos 9/2011 1.440 

Técnico em Logística 9/2011 960 

Técnico em Administração 3/2012 1.020 

Técnico em Serviços Públicos 3/2012 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

T. em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Nível 

Superior  

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social (IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 

G
u

aj
ar

á-
M

ir
im

  

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente NI 960 

Técnico em Segurança do Trabalho NI 1.260 

Técnico em Eventos NI 820 

Técnico em Reabilitação de Depend. Químicos NI 1.440 

Técnico em Logística NI 960 

Técnico em Administração NI 1.020 

Técnico em Serviços Públicos NI 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

T. em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Nível 

Superior  

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 

Ji
-P

ar
an

á Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente 9/2011 960 

Técnico em Segurança do Trabalho 9/2011 1.260 

Técnico em Eventos 9/2011 820 

Técnico em Reab. de Dependentes Químicos 9/2011 1.440 

Técnico em Logística 9/2011 960 

Técnico em Administração 3/2012 1.020 

Técnico em Serviços Públicos 3/2012 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Nível 

Superior  

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social (IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 

P
o

rt
o

 V
el

h
o

 

C
al

am
a
 Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente 9/2011 960 

Técnico em Segurança do Trabalho 9/2011 1.260 

Técnico em Eventos 9/2011 820 

Técnico em Reabilitação de Depend. Químicos 9/2011 1.440 

Técnico em Logística 9/2011 960 

N. S. P. G. Lato Sensu Gestão Ambiental  2012-1 500 

P
o

rt
o

 V
el

h
o

 Z
o
n

a 
N

o
rt

e 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 4/2013  1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Técnico em Meio Ambiente NI 960 

Técnico em Segurança do Trabalho NI 1.260 

Técnico em Eventos NI 820 

Técnico em Reab. de Dependentes Químicos NI 1.440 

Técnico em Logística NI 960 

Técnico em Administração NI 1.020 

Técnico em Serviços Públicos NI 960 

Nível 

Superior 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social (IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 
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b) Nos Polos 

 

  

C
â

m
p

u
s 

 
Nível Modalidade Curso 

Início: 

M/A 
CH 

V
il

h
en

a 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Meio Ambiente 9/2011 960 

Técnico em Seg. do Trabalho 9/2011 1.260 

Técnico em Eventos 9/2011 820 

Técnico em Reabilitação de Depend. Químicos 9/2011 1.440 

Técnico em Logística 9/2011 960 

Técnico em Administração 3/2012 1.020 

Técnico em Serviços Públicos 3/2012 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

T. em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

Nível 

Superior 

Pós-Graduação 

Lato Sensu 

Gestão Ambiental  2012-1 500 

Vigilância Ambiental/Habilitação em 

Sanitarismo 
A ofertar NI 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social (IFRO/RENAFOR/SECADI) 
NI NI 

P
o

lo
s 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

M/A 
CH 

A
lt

a 

F
lo

re
st

a 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

  
 B

u
ri

ti
s 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

C
an

d
ei

as
 

d
o

 J
am

ar
i 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

C
er

ej
ei

ra
s Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

C
o

st
a 

M
ar

q
u

es
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

C
u

ju
b

im
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

E
sp

. 
d

o
 

O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

  
E

x
tr

em
a 

Nível 

Médio 
Subsequente Técnico em Finanças 2/2015 1250 

Ja
ru

 Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 
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c) Cursos do Profuncionário 

 

  

P
o

lo
s 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

M/A 
CH 

M
ac

h
ad

in
h

o
 

d
o

 O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

M
ir

an
te

 

d
a 

S
er

ra
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

N
o

v
a 

B
ra

si
lâ

n
d

ia
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

N
o

v
a 

M
am

o
ré

 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 
3/2014 

2/2015 
1.200 

O
u

ro
 P

re
to

 

d
o

 O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 
3/2014 

2/2015 
1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

P
re

si
d

en
te

 

M
éd

ic
i 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 3/2014 1.200 

Técnico em Informática para Internet 3/2014 1.200 

S
ão

 F
. 

d
o

 

G
u

ap
o

ré
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

S
ão

 M
ig

u
el

 

d
o

 G
u

ap
o

ré
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Técnico em Administração NI 1.020 

Técnico em Serviços Públicos NI 960 

Técnico em Finanças 4/2013 1.150 

Técnico em Informática para Internet 4/2013 1.200 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 4/2013 1.230 

C
â

m
p

u
s 

 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

M/A 
CH 

A
ri

q
u

em
es

 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 5/2012 1250 

Alimentação Escolar 5/2012 1250 

Secretaria Escolar 5/2012 1250 

Infraestrutura Escolar 5/2012 1250 

C
ac

o
al

 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 5/2012 1250 

Alimentação Escolar 5/2012 1250 

Secretaria Escolar 5/2012 1250 

Infraestrutura Escolar 5/2012 1250 

C
o

lo
ra

d
o

 

d
o

 O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 5/2012 1250 

Alimentação Escolar 5/2012 1250 

Secretaria Escolar 5/2012 1250 

Infraestrutura Escolar 5/2012 1250 
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C
â

m
p

u
s 

 
Nível Modalidade Curso 

Início: 

M/A 
CH 

Ja
ru

 Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 5/2012 1250 

Alimentação Escolar 5/2012 1250 

Secretaria Escolar 5/2012 1250 

Infraestrutura Escolar 5/2012 1250 

Ji
-P

ar
an

á 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 5/2012 1250 

Alimentação Escolar 5/2012 1250 

Secretaria Escolar 5/2012 1250 

Infraestrutura Escolar 5/2012 1250 

P
o

rt
o

 V
el

h
o

 

C
al

am
a
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

P
o

rt
o

 V
el

h
o

 

Z
o

n
a 

N
o

rt
e 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

V
il

h
en

a 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 5/2012 1250 

Alimentação Escolar 5/2012 1250 

Secretaria Escolar 5/2012 1250 

Infraestrutura Escolar 5/2012 1250 

P
o

lo
s 

 

Nível Modalidade Curso 
Início: 

M/A 
CH 

A
lt

a 

F
lo

re
st

a 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

B
u

ri
ti

s 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

C
an

d
ei

as
 

d
o

 J
am

ar
i 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

C
o

st
a 

M
ar

q
u

es
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

C
er

ej
ei

ra
s 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

C
u

ju
b

im
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

E
sp

ig
ão

 

d
o

 O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 
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G
u

aj
ar

á-

M
ir

im
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

M
ac

h
ad

in
h

o
 

d
o

 O
es

te
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

N
o

v
a 

B
ra

si
lâ

n
d

ia
 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

N
o

v
a 

M
am

o
ré

 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

O
u

ro
 

P
re

to
  

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

S
ão

 

F
ra

n
ci

sc
o

 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 

 

 

  

P
o

lo
s 

 
Nível Modalidade Curso 

Início: 

M/A 
CH 

E
x

tr
em

a 

Nível 

Médio 
Subsequente 

Multimeios Didáticos 8/2013 1250 

Alimentação Escolar 8/2013 1250 

Secretaria Escolar 8/2013 1250 

Infraestrutura Escolar 8/2013 1250 
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APÊNDICE 8 — Mapas da distribuição dos APLs por Microrregião 

 

  Os mapas dispostos a seguir foram extraídos do site a-Rondônia.net (2017). O 

mapeamento de APLs é produto dos estudos desta Tese e é reapresentado nesta seção para 

ilustrar os resultados e permitir melhor localização. 

 

a) APLs da Microrregião de Porto Velho 

 

 

 

b) APLs da Microrregião de Guajará-Mirim 

 

 

 

 

Setor primário:  

1) Produtos da 

sociobiodiversidade;  

2) Madeira em tora de 

extração vegetal;  

3) Fruticultura;  

4) Cultura do amendoim;  

5) Mandiocultura;  

6) Piscicultura;  

7) Avicultura: codornas;  

8) Pecuária de carne e leite; 

Setor secundário:  

9) Geração e distribuição 

de energia elétrica;  

10) Construção de edifícios; 
11) Artesanato. 

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite;  

2) Produtos da 

sociobiodiversidade;  

3) Produção de látex 

coagulado;  

4) Produção de 

condimento: urucum;  

5) Fruticultura: abacaxi; 

Setor secundário:  

6) Desdobramento de 

madeira. 
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c) APLs da Microrregião de Ariquemes 

 

 

 

 

 

 

 

d) APLs da Micorregião de Ji-Paraná 

 

 

 

 

  

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite; 

2) Extração de minério de 

estanho;  

3) Produtos da 

sociobiodiversidade;  

4) Madeira em tora de 

extração vegetal e 

produção de lenha;  

5) Produção de 

condimento: pimenta-do-

reino;  

6) Fruticultura;  

7) Cafeicultura;  

8) Rizicultura; 

9) Mandiocultura; 

10) Piscicultura; 

11) Avicultura: galinhas; 

12) Suinocultura; 

13) Apicultura; 

Setor secundário:  

14) Madeira e móveis;  

15) Construção de edifícios. 

MACHADINHO 

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite; 

2) Silvicultura;  

3) Fruticultura;  

4) Produção de palmito;  

5) Produção de 

condimento: urucum;  

6) Mandiocultura;  

7) Produção de feijão;  

8) Horticultura: tomate; 

9) Suinocultura; 

10) Avicultura: galinhas; 

11) Piscicultura; 

12) Apicultura; 

Setor secundário:  

13) Construção de edifícios. 
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e) APLs da Microrregião de Alvorada do Oeste 

 

 

 

f) APLs da Microrregião de Cacoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite; 

2) Silvicultura;  

3) Fruticultura: maracujá; 

4) Cafeicultura;  

5) Produção de palmito;  

6) Produção de 

condimento: pimenta-do-

reino;  

7) Rizicultura;  

8) Suinocultura; 

9) Avicultura: galinhas; 

Setor secundário:  

10) Desdobramento de 

madeira. 

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite; 

2) Produtos da 

sociobiodiversidade: 

látex e palmito;  

3) Silvicultura;  

4) Fruticultura;  

5) Cafeicultura;  

6) Produção de 

condimento: pimenta-do-

reino; 

7) Produção de cereais: 

milho e feijão; 

8) Horticultura: tomate; 

9) Mandiocultura;  

10) Piscicultura;  

11) Apicultura; 

12) Suinocultura; 

13) Avicultura: galinhas;  

Setor secundário:  

14) Construção de edifícios;  

15) Madeira e móveis; 
16) Cerâmica não refratária. 
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g) APLs da Microrregião de Vilhena 

 

 

 

 

 

h) APLs da Microrregião de Colorado do Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

  

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite; 

2) Produto da 

sociobiodiversidade: 

palmito;  

3) Extração de madeira em 

tora; 

4) Silvicultura;  

5) Fruticultura;  

6) Produção de cereais: 

milho e sorgo; 

7) Produção de soja;  

8) Piscicultura;  

9) Avicultura: galinhas; 

10) Apicultura;  

Setor secundário:  

11) Desdobramento de 

madeira;  

12) Cerâmica não refratária; 
13) Construção de edifícios. 

Setor primário:  

1) Pecuária de carne e leite; 

2) Produção de soja;  

3) Produto da 

sociobiodiversidade: 

látex; 

4) Extração de madeira em 

tora; 

5) Silvicultura;  

6) Produção de 

condimentos: urucum e 

pimenta-do-reino; 

7) Produção de cana-de-

açúcar;  

8) Produção de palmito; 

9) Fruticultura; 

10) Produção de cereais: 

sorgo, milho e arroz;  

11) Produção de amendoim; 

12) Horticultura: tomate; 

13) Piscicultura;  

14) Suinocultura; 

15) Apicultura; 

16) Avicultura: galinhas; 

Setor secundário:  

17) Construção de edifícios. 
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  Este estudo contou com o apoio do Instituto Federal de Rondônia (Reitoria e Câmpus 

Ji-Paraná), da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO, Porto Velho) e da 

Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à 

Pesquisa do Estado (Fapero, Chamada Universal 3/2015). 


