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RESUMO 

 

São numeráveis as variáveis que impactam no desenvolvimento de uma região. 
Compreender essas relações é fator determinante no estabelecimento de políticas 
mais acertadas. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre o 
empreendedorismo e o desenvolvimento regional na microrregião do Planalto Norte 
Catarinense. No quadro teórico foram discutidos os conceitos de empreendedorismo 
e de desenvolvimento, este, especificamente a partir de uma visão mais ampla do 
que puramente a questão econômica. Os aspectos metodológicos utilizados para 
relacionar estes dois indicadores, foi uma pesquisa descritiva quantitativa, ex-post-
facto, do tipo transversal. Os dados secundários foram obtidos de fontes oficiais, 
sendo analisados por meio de estatística descritiva básica, correlação entre as 
variáveis e regressão linear múltipla. Considerando os 10 municípios analisados, os 
principais resultados evidenciam que os empreendedores se encontram em todos os 
níveis de instrução escolar. Com relação as classes sociais, constatou-se que 
existem associações positivas e significativas com as classes A2, B1 e B2 e 
associações negativas e significativas com as classes C2, D e E. Além disso, se 
verificaram associações positivas e significativas do índice de empreendedorismo 
com o consumo per capita, IDHM e com a população urbana das cidades 
pesquisadas. Dentre os previsores analisados que impactam na variável dependente 
desenvolvimento regional na análise de regressão linear múltipla, somente a variável 
consumo per capita apresentou-se significativa (p<0,05) com βpadronizado de 0,647 e 
valor t= 2,669. Conclui-se que o estudo demonstra evidências de que o estímulo ao 
consumo por meio de investimentos, estímulo ao crédito, bem como o equilíbrio no 
endividamento podem gerar o desenvolvimento regional nos municípios analisados. 

 

Palavras-chave: Índice de empreendedorismo. Desenvolvimento humano. Renda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Variables that impact the development of a region are counted. Understanding these 
relationships is a determining factor in establishing sound policies. The objective of 
this study is to analyze the relationship between entrepreneurship and regional 
development in the microregion of Planalto Norte Catarinense. In the theoretical 
framework we discussed the concepts of entrepreneurship and development, this, 
specifically from a broader view than purely the economic question. The 
methodological aspects used to relate these two indicators were a descriptive, ex-
post-facto, cross-sectional study. Secondary data were obtained from official sources 
and analyzed using basic descriptive statistics, correlation between variables and 
multiple linear regression. Considering the 10 municipalities analyzed, the main 
results show that entrepreneurs are at all levels of school education. Regarding 
social classes, it was found that there are positive and significant associations with 
classes A2, B1 and B2 and negative and significant associations with classes C2, D 
and E. In addition, there were positive and significant associations of the 
entrepreneurship index with per capita consumption, HDI and with the urban 
population of the cities surveyed. Among the predictors analyzed that impacted on 
the regional development dependent variable in the multiple linear regression 
analysis, only the per capita consumption variable was significant (p <0.05) with a 
standardized rate of 0.647 and a value of t = 2,669. It is concluded that the study 
demonstrates that the stimulus to consumption through investments, stimulus to 
credit, as well as the balance in the indebtedness can generate the regional 
development in the analyzed municipalities. 

 
Keywords: Entrepreneurship index. Human development. Income. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são abordados os aspectos gerais da pesquisa organizado em 

tópicos, assim sequenciados: apresentação do tema, problema de pesquisa, 

definição dos objetivos geral e específicos, razões que justificam a realização desta 

pesquisa e a estrutura do trabalho. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O interesse por empreendedorismo aumentou consideravelmente nas últimas 

décadas no Brasil, que vem sendo apontado como um dos países mais 

empreendedores do mundo; avaliação realizada através da TEA – Taxa de 

Empreendedores em Estagio Inicial1 em 2010 de 17,5%. De acordo com Brasil 

(2017), a TEA foi comparada com 59 países que participaram da pesquisa, de 

maneira que o Brasil possui a maior taxa dentre eles. Para Cimadon (2008), esta 

posição do país no topo desta lista é relevante principalmente para o seu 

crescimento, pois pode estimular a concorrência e aumentar a competitividade. 

Essa busca pelo empreendedorismo faz do país um mercado propício para a 

criação de novas empresas, o qual será um indicador para um bom crescimento da 

divisão da economia, da região e renda, estimulando um novo mercado, diminuindo 

os empregos tradicionais e melhorando o crescimento num todo. Isto está bem 

estruturado para Schumpeter (1911), que argumenta que os empreendedores são a 

força motriz do crescimento econômico ao introduzir no mercado inovações que 

tornam obsoletos os produtos e as tecnologias existentes e ainda para Dornelas 

(2001), “o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos 

fatos e tem uma visão futura da organização”. 

O empreendedorismo é hoje um fenômeno global, e está relacionado as 

mudanças nas relações internacionais entre países e empresas, mudanças na 

produção, no mercado de trabalho e também na formação profissional. O 

empreendedorismo traz consigo a inovação, o que auxilia o sistema econômico a 

                                            
1A TEA – Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial, é a medida da extensão da atividade 

empreendedora em determinado país, obtida a partir da pesquisa com a população adulta (18 a 64 
anos) e definida como a porcentagem dessa população que está ativamente envolvida na criação de 
novos empreendimentos ou a frente de empreendimentos com até 42 meses de existência. Brasil, 
2015. 
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renovar-se e progredir constantemente. Schumpeter (1975, apud FAAP, 2003, p. 31) 

descreve vários estudos sobre o empreendedorismo os quais apontam que, “sem 

inovação não há empreendedores, sem investimentos empreendedores, não há 

retorno de capital e o capitalismo não se propulsiona”. 

A inovação e o empreendedorismo são alicerces para o crescimento 

econômico na resolução de problemas empresariais e para a competitividade no 

mercado atuante. Autores aliam sua importância para a organização de empresas 

que já estão no mercado e na formação de pessoas com características 

empreendedoras. 

Segundo Stamboulis e Barlas (2014), empreendedorismo e novas empresas 

tornam-se um potencial de valor para o desenvolvimento e crescimento econômico 

na sociedade moderna. 

As transformações que ocorreram até o presente momento, desenvolveram 

várias invenções, as quais modificaram o estilo de vida das pessoas. Estas criações 

geralmente são frutos da inovação, de algo inédito ou ainda de uma nova visão de 

como utilizar ou reutilizar coisas já existentes mas que ninguém ousou em mudar. 

Os empreendedores são pessoas diferenciadas, são motivados e apaixonados pelo 

que estão fazendo e geralmente acabam não se contentando em ser apenas mais 

um na multidão (DORNELAS, 2018). 

No Brasil, o empreendedorismo tem a sua natureza oriunda em duas 

situações: por necessidade e por oportunidade. A primeira, a necessidade de um 

modo geral, nasce através da demissão do emprego, fechamento da empresa, ou 

ainda de uma aposentadoria. Conforme a Pesquisa GEM2 – Global Entrepreneurship 

Monitor, o outro extremo da atividade empreendedora ocorre onde as pessoas 

empreendem diante de uma necessidade, ou seja, neste tipo de situação o 

empreendedorismo é colocado como uma ferramenta do desenvolvimento.  

A natureza de empreender por oportunidade reflete o lado positivo da 

atividade empreendedora do país, que conforme a GEM (2009) essa porção de 

empreendedores é aquela que iniciou suas atividades afim de melhorar uma 

condição de vida ao observar uma oportunidade de empreender. 

                                            
2O GEM – Global Entrepreneurship Monitor é um programa de pesquisa de abrangência mundial, 

além de ser uma avaliação anual do nível nacional de avaliação empreendedora. Teve início em 
1999 com a participação de 10 países, por meio de um parceiro da London Business School e a 
Babson College, a primeira da Inglaterra e a segunda dos Estados Unidos.  
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Independentemente das diversas razões que levam as pessoas a intentarem, 

abrir o seu próprio negócio, isso tornou-se uma opção para milhares de pessoas ao 

redor do mundo. Ademais, o empreendedorismo é como se fosse o combustível 

para o crescimento econômico, pois a geração de novos empregos, torna-se uma 

mola propulsora para o crescimento do país. Para Dornelas (2018), são os 

empreendedores que estão eliminando as barreiras comerciais e culturais, e com 

isso encurtando as distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, 

criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e 

gerando mais riquezas para a sociedade. 

Sob a ótica do desenvolvimento, o empreendedorismo também é concebido 

como uma alternativa para o crescimento sustentável da economia (ACS, 2006; 

WENNEKERS; THURIK, 1999) solucionando problemas e gerenciando as forças 

produtivas e sociais. Entende-se que o desenvolvimento de um território não pode 

ser medido apenas pelo aspecto econômico, devendo ser considerada também a 

dimensão cultural, social e ambiental. 

Conforme Dallabrida (2006) ao conjunto de ações relacionadas com o 

processo de desenvolvimento, as que são empreendidas por atores/agentes, como 

também organizações/instituições dentro de uma sociedade, a qual tem identificação 

através da história e de seu território, que são identificados através de um bloco 

chamado “bloco socioterritorial’. Para o autor, este bloco vai determinar além da 

liderança no local, a promoção de novos rumos que o desenvolvimento poderá 

proporcionar, originados através de concertação público/privada, auxilio no tipo de 

rede industrial e também de emprego nos locais, como também nos rumos do 

desenvolvimento do território. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

O empreendedorismo vem despertando interesse na sociedade diante das 

mudanças intensas que se têm verificado no mercado de trabalho, como a 

flexibilização e precariedade do emprego que por si só fomentam mais esse 

interesse. Este crescimento do empreendedor na sociedade tem evidenciado a 

necessidade de atenção ao tema e a evolução neste campo tem sido notória; o 

papel de importância para a economia procurando aliar experiência de conceber um 

empreendimento, identificar a oportunidade e a inovação, como também de 
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modificar todo o meio em que está inserido, contribuindo com o aumento da geração 

de empregos, e como resultado de todo este processo, o desencadeamento do 

crescimento econômico (DORNELAS, 2018). 

Conforme dados demonstrados pelo GEM (2009), cerca de 90% dos 

empreendedores, que tentaram a criação de um novo empreendimento, acabaram 

não participando de uma educação formal ou informal relacionadas com a abertura 

de negócios. Na sequência, em outro estudo realizado em 2012, pôde-se perceber 

que 43,5% dos brasileiros queriam ter seu próprio negócio (GEM, 2012). Todos 

estes dados oriundos de pesquisas, indicam uma forte tendência empreendedora do 

povo brasileiro, mas com a falta de orientação e treinamentos necessários, mostra a 

fragilidade no processo empresarial. Estas fragilidades precisam ser identificadas a 

fim de melhorar o desenvolvimento de uma região, através de um planejamento 

regional equilibrado e bem estruturado para um bom ambiente empreendedor.  

Empreender é um domínio específico pois, empresas surgem a todo instante, 

embora o difícil seja manter-se. Empreendedorismo antes de tudo é um campo de 

estudo, a instrução é fundamental na aplicação dos métodos próprios para 

assegurar a formação e o desenvolvimento do empreendimento e, também, para 

subsidiar o empreendedor nas dificuldades que desafiam a sua capacidade de 

enfrentar as adversidades.    

Dessa maneira, procurou-se levantar e esclarecer aspectos sociais e 

econômicos que poderiam sofrer influência do empreendedorismo possibilitando o 

desenvolvimento regional. Destarte, o problema de pesquisa, denominou-se:  

Qual a relação entre o empreendedorismo e o desenvolvimento regional 

na microrregião do Planalto Norte Catarinense? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Esse trabalho trouxe para a solução do problema os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a relação entre o 

empreendedorismo e o desenvolvimento regional na microrregião do Planalto 

Norte Catarinense. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o índice de empreendedorismo dos municípios na microrregião do 

Planalto Norte do Estado do Santa Catarina no período de 2011; 

 Verificar o efeito do índice de empreendedorismo sobre os aspectos 

populacionais e sociais da região em análise; 

 Analisar a relação entre o nível de emprego com o índice de 

empreendedorismo na microrregião do Planalto Norte do Estado do Santa 

Catarina. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

Há um pouco mais de uma década o empreendedorismo não era tão discutido 

no país, inclusive dentro das Universidades nos cursos de graduações, pois não 

havia tanto interesse pela área acadêmica, mas à medida que o assunto foi tomando 

proporções maiores tornou-se tão importante que hoje os cursos voltados para 

gestão de empresas, principalmente de Administração, focam muito no tema e 

direcionam todo o curso para melhor apoiar as empresas. Dornelas (2018) cita: “O 

ensino de Administração era voltado a este foco: formar profissionais para 

administrar grandes empresas e não para criar empresas”. 

O empreendedorismo disseminou-se rapidamente entre as pessoas, 

principalmente no mundo dos negócios, através da competitividade e pela influência 

da economia. Para ser mais fácil enfrentar toda esta mudança, as pessoas e as 

empresas tiveram que recorrer a este método, empregando-o como uma estratégia 

de negócios que explora oportunidades e satisfaz as necessidades dos clientes, 

usando de muita criatividade e inovação. Dolabela (2004) elenca quatro fatos 

importantes para o empreendedor: 

 

1) o empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo 
desenvolvimento social. Por meio da inovação, dinamiza a economia; 2) o 
conceito de empreendedorismo implica a ideia de sustentabilidade, trata 
não só de indivíduos, mas de comunidades, cidades, regiões, países; 3) o 
empreendedorismo é a melhor arma contra o desemprego; 4) o 
empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI 
mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX.  
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Alguns autores abordam a importância do empreendedorismo dentro do país 

para produzir riquezas e que as atitudes empreendedoras podem auxiliar nos 

problemas de uma sociedade. Carvalho (2013, p. 2) sustenta muito bem esta ideia: 

“Essas atitudes podem partir tanto das empresas através de suas políticas de 

responsabilidade social, quanto da sociedade civil com a criação de instituições com 

objetivos sociais”.  

Na região sul do Brasil o empreendedorismo vem tomando grandes 

proporções, principalmente com os jovens de idades entre 18 a 34 anos, conforme 

pesquisa realizada pelo Sebrae (2014), “O perfil de quem começa a empreender é 

jovem. A maioria dos empreendedores do Sul, 52,8% tem entre 18 a 34 anos”. 

Sendo que uma das características destes empreendedores sulistas é na questão 

de novidade de produto, como também o período da tecnologia. Conforme o Instituto 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade – IBQP (2014, p. 9): “Em 2014, 14,6% dos 

empreendedores iniciais e 20,9% dos estabelecidos na Região Sul afirmaram 

considerar seu produto ou serviço novo para alguns ou para todos”. 

Este aumento no empreendedorismo na região sul acabou provocando uma 

movimentação na economia da região, que veio através da educação 

empreendedora que ocorre com cursos de graduação, escolas técnicas, apoio de 

profissionais do Sebrae, dentre outros. A educação e a capacitação são os fatores 

mais favoráveis na Região Sul, apontados por especialistas, segundo o IBQP (2014, 

p. 12), pois a educação empreendedora já vem sendo exposta nos níveis de 

graduação, o que pode gerar brevemente um aumento em empreendedores. 

A problemática desta pesquisa é buscar a relação entre o empreendedorismo 

e o desenvolvimento regional, observar se este comportamento empreendedor 

impulsiona a força motriz e transforma contextos.  

Portanto, este trabalho justificou-se sobre duas relevâncias. Primeiramente 

possibilita conhecer mais intimamente os efeitos que as atividades empreendedoras 

geram sobre o Desenvolvimento Regional na microrregião Norte de Santa Catarina, 

e como poderá ser de utilidade para a área de estudos do Desenvolvimento 

Regional. A outra relevância foi como o empreendedorismo pode ser uma 

ferramenta de Desenvolvimento nesta microrregião, que auxilia os gestores públicos 

ao implementar as políticas públicas de empreendedorismo, agências de fomento, o 

crescimento econômico e o desenvolvimento regional. Além de que, proporcionou 

para a mestranda novos conhecimentos acerca do tema. 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco seções. Na Seção 1, já 

apresentada, foi realizada a introdução do trabalho no qual se discutiram: a 

apresentação do tema, o problema da pesquisa, objetivo geral e específicos, a 

justificativa, relevância teórica e prática. 

A seção 2 apresentou a fundamentação teórica no qual se argumentou 

inicialmente a temática de Desenvolvimento, desenvolvimento local e regional. Em 

seguida discorreu-se sobre o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, conceituando-os e apresentando sua 

forma de composição de indicador. Conceitos de Empreendedorismo, o primeiro 

alicerce que é o seu ambiente empreendedor; em seguida o desemprego, com uma 

abordagem centrada sobre o empreendedorismo por oportunidade ou por 

necessidades, as suas características e conceitos.   

A seção 3 apontou e descreveu os procedimentos metodológicos, dividido em 

especificação do problema e delimitação e projeto da pesquisa, adotando-se o 

delineamento da mesma, as definições constitutivas e operacionais, as variáveis 

independentes e dependentes que dão suporte ao presente estudo. 

Na seção 4 iniciou-se a apresentação e análise dos dados com o perfil dos 

municípios da microrregião em estudo, discriminação da variável 

empreendedorismo, seu índice, o Produto Interno Bruto – PIB estadual e municipal, 

Produto Interno Bruto – PIB per capita, o Valor Adicionado Fiscal – VAF, a Balança 

Comercial que representa as importações e exportações de bens, o consumo per 

capita anual, e o Índice de Potencial de Consumo – IPC.  Na sequência mostrou-se 

os dados da variável de desenvolvimento regional e enfim, as correlações. 

Na seção 5 apresentaram-se as conclusões da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para fundamentar a pesquisa, o presente capítulo apresenta o referencial que 

a sustenta. As referências aqui delineadas encontram-se estruturadas nos seguintes 

tópicos: a seção 2.1 desenvolvimento, desenvolvimento local e regional, Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM; na seção 2.2 apresentam-se algumas considerações sobre 

empreendedorismo, além dos aspectos do empreendedorismo por oportunidade ou 

por necessidade. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO  

 

O Desenvolvimento de um país, estado, região ou mesmo um município num 

primeiro momento relaciona-se com o desenvolvimento econômico, ou seja, seu 

crescimento. Mas o termo desenvolvimento pode direcionar a vários aspectos, 

sendo que um destes é o crescimento econômico. Conforme Petrentchuk, Schinato 

e Marchesan (2016) o desenvolvimento é sinônimo, no senso comum, de 

crescimento econômico. E o crescimento econômico pode ser associado como um 

dos fatores que levam ao desenvolvimento. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento leva ao ato ou efeito de desenvolver-se, 

e associado ao crescimento econômico, na ação de crescer e de progredir a uma 

elevação da produção de certa região. Só que alguns autores comentam sobre a 

diferença que existe entre o crescimento econômico e o desenvolvimento de um 

local, ou ainda uma região. Dallabrida (2011), descreve que desenvolvimento é um 

processo de mudança estrutural, situado de maneira histórica e territorialmente; e 

que é caracterizado pela dinamização socioeconômica e com isso está associada a 

melhoria da qualidade de vida de sua população. Por isso que não se pode 

confundir com crescimento econômico, o qual constitui apenas uma condição 

necessária, mas não o suficiente, pois não depende somente dos aspectos sociais e 

da economia, tem toda uma estrutura que advém das sociedades humanas como 

também da própria natureza. 

Torna-se evidente no desenvolver do argumento que o crescimento 

econômico está mais relacionado com os aspectos sociais, e o desenvolvimento 

está mais voltado para as mudanças que ocorrem nos espaços geográficos. Isto 
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porque, conforme o autor citado acima, nem sempre a dimensão econômica satisfaz 

o bem-estar de uma sociedade. Mas, muito foi demonstrado através dos ensinos 

escolares que o aspecto de uma sociedade desenvolvida é aquele que cresce bem 

economicamente, que apresenta bons indicadores econômicos e sociais, e através 

desta visão que foi imposta para a sociedade, faz com que ressurjam reflexões 

sobre o desenvolvimento, principalmente no que tange o desenvolvimento 

econômico, o qual é entendido como um processo de crescimento, relacionado com 

a melhoria do bem-estar da população (AMORIM, 2007). 

Dentro deste contexto, percebeu-se que o desenvolvimento está atrelado com 

o crescimento econômico, através da sociedade, a qual necessita de alguns 

alicerces para a sua sobrevivência, como: boas condições em saúde, educação, 

segurança, democracia, a própria preservação do meio ambiente, e a boa qualidade 

de vida. Estes alicerces estão relacionados tanto com o desenvolvimento, quanto ao 

crescimento econômico. O que confirma Richers (1970, p. 42) “[...] que o 

crescimento de uma nação se dá através da formação de capital e que a medida par 

excellence do grau de desenvolvimento de um país é a renda média da população”.  

Ou seja, através da colocação do autor, o desenvolvimento é um processo 

social global. Isso nos dá a ideia de que o desenvolvimento é muito qualitativo, pois 

é através dele que se busca melhorar os indicadores para o bem-estar de uma 

sociedade, através de recursos que são oriundos do crescimento econômico, onde 

este vem da capacidade de produção de uma sociedade (ESCOSSIA, 2009).  

Nesse sentido, concluiu-se que o desenvolvimento de cada país depende 

também de suas próprias características como: a situação geográfica, a extensão 

territorial; o passado histórico é muito relevante, além da cultura, da população e 

também de suas riquezas. 

Portanto, para um melhor entendimento com todo este exposto a respeito de 

desenvolvimento, houve a necessidade de entendê-lo mais precisamente dividindo 

em: desenvolvimento local e regional. 

 

2.1.1 Desenvolvimento Local 

 

De certa maneira todo desenvolvimento inicia através de um espaço pequeno, 

o qual é chamado de local, que pode ser um distrito, um município como também 

uma microrregião, até a região de um país.  
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Franco (2000, p. 27) deu um conceito bem preciso quanto ao que significa a 

palavra local. 

 

A Palavra local, aqui, não é sinônimo de pequeno e não alude 
necessariamente a diminuição ou redução. O conceito de local adquire, 
pois, a conotação de alvo socioterritorial das ações e passa, assim, a ser 
retrodefinido como âmbito abrangido por um processo de desenvolvimento 
em curso, em geral, quando esse processo é pensado, planejado, 
promovido ou induzido. 

 

Com isso pode-se dizer que o desenvolvimento local está se referindo a 

processos que ocorrem num espaço pequeno nacional, como municípios ou ainda 

uma quantidade pequena de municípios que estão buscando o desenvolvimento 

deste espaço. E para iniciar o desenvolvimento local é necessária uma vontade 

coletiva de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem tanto na área rural 

quanto na urbana. Uma iniciativa de buscar identificações de potenciais existentes 

nestas localidades, e, por conseguinte buscar a sinergia entre as demais localidades 

e regiões, fazendo com que haja aproveitamento da capacidade econômica de cada 

região, sem perca das suas essências, fazendo a conservação dos recursos 

naturais, culturais e históricos (OLIVEIRA et al, 2014). 

Toda esta dinâmica faz do desenvolvimento local um processo que irá 

abordar as questões sociais, econômicas e também as questões ambientais, para 

que a sociedade tenha mais soluções quanto as suas necessidades. Estas 

iniciativas no âmbito do Desenvolvimento Local oferecem respostas às 

necessidades, as quais são apresentadas pelo setor público e privado, num espaço 

definido, mas também correspondem a necessidade de assegurar que as políticas 

nacionais são efetivamente aplicadas a nível regional e local, tendo em 

consideração as diferenças socioeconômicas e ambientais existentes num país 

(OIT3, 2015). 

Alguns autores fazem menção que o desenvolvimento local é feito por 

pessoas que querem mudar a realidade das localidades onde vivem. Inclusive que o 

desenvolvimento local só existe através do interesse destas pessoas, com o seu 

envolvimento, o seu compromisso em querer mudar e que elas têm o conhecimento 

das potencialidades do espaço em que vivem. As pessoas de uma localidade podem 

                                            
3OIT – Organização Internacional do Trabalho. 
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buscar soluções para desenvolver o seu próprio espaço, Paula (2008, p. 05-06) 

sustenta bem isto: 

 

Essas pessoas sabem que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, [...] 
Que é preciso ousar, arriscar e empreender, porque o medo de errar e de 
perder é a única coisa que nos separa do sucesso. [...] O sentido de 
desenvolvimento deve ser o de melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 

Por outro lado, o desenvolver de um espaço não ocorre automaticamente em 

virtude do seu crescimento e boa vontade das próprias pessoas do local, é 

necessário também que este local seja promovido. E para isso faz-se necessária a 

geração de renda, a multiplicação do número de proprietários produtivos, a elevação 

do nível de escolaridade da população e o aumento do número de organizações da 

sociedade civil, ou seja, aumentar a produção e democratizar o acesso à riqueza, ao 

conhecimento e ao poder (FRANCO, 2000, p. 40). 

Todos estes fatores contribuem para o desenvolvimento de um local, mas 

eles necessitam caminhar simultaneamente para um bom resultado. Para isto a 

integração deve ocorrer com três setores: o governo, o empresário e a sociedade. P 

Martins, Vaz e Caldas (2010, p. 14) esclarece bem esta integração quando diz que 

toda ação coletiva fica mais eficaz quanto mais limitado forem os interesses, ou seja, 

grupos pequenos com interesses focalizados ficam mais eficazes para angariar bens 

públicos para os seus integrantes. 

 

2.1.2 Desenvolvimento Regional 

 

Conforme o conceito de desenvolvimento local, que refere-se ao 

crescimento/,  progresso e também a ampliação de espaço, o desenvolvimento 

regional segue o mesmo patamar, só que em dimensões maiores, e não somente 

num espaço pequeno. Para Etges (2001 apud FREY; WITTMANN, 2006) o 

desenvolvimento regional tem duas fases distintas, primeiro vem o processo de 

ocupação do território, onde o que o atrai são as condições físicas ou naturais que 

irão determinar a utilização do território. Já a segunda fase são as marcas que se 

imprimem à medida que a própria sociedade vai modificando o seu território. 

Ou seja, o processo de desenvolvimento regional compreende todo esforço 

das sociedades locais na formulação de políticas territoriais que tem a intenção de 
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discutir as questões centrais, que assim tornam a região o sujeito de seu próprio 

processo de desenvolvimento (DALLABRIDA, 2000). 

Estes conceitos acima elencados revelam o uso que foi dado na posse deste 

território e que ainda vem sendo usado por ele, o qual é determinado pelos 

interesses econômicos, sociais e também políticos e culturais. Ou seja, um processo 

de transformações, onde há uma dinâmica impressa de dentro e por iniciativa 

própria dos agentes locais, manifestada nas mudanças estruturais ou qualitativas 

que o próprio desenvolvimento regional sofre. 

Sendo assim, com essa visão de desenvolvimento regional, além de não ser 

focada somente nos interesses econômicos, sociais e políticos, outros estudos o 

relacionaram com a qualidade de vida, através de indicadores como: saúde, 

criminalidade, educação, cultura, saneamento, lazer, dentre outros. Um dos 

indicadores de grande importância para o desenvolvimento tanto local quanto o 

regional, é o empreendedorismo. Esta relação do empreendedorismo com o 

desenvolvimento regional aconteceu através do próprio crescimento populacional, 

como também com o crescimento tecnológico, o que segundo Drucker (2002, p. 15) 

expõe esta posição: 

 

Em poucas décadas, a sociedade se reorganiza – muda sua visão de 
mundo, seus valores básicos, sua estrutura social e política, suas artes, 
suas instituições fundamentais. Cinquenta anos depois, há um mundo novo. 
E as pessoas jovens, então, nascidas não conseguem nem imaginar o 
mundo em que seus avós viveram e que no qual seus próprios pais 
nasceram.  

Isto vai ocorrendo, pois à medida que toda a região em torno de um local se 

desenvolve, começa a crescer, aumenta o interesse pelo conhecimento do próprio 

desenvolvimento regional, ou seja, significa que quanto mais complexo se torna o 

padrão de desenvolvimento de uma região, maior a produção de conhecimento 

relacionado ao próprio desenvolvimento regional (MATTEDI, 2014). Este autor ainda 

sintetiza que, o conceito de desenvolvimento regional, nada mais é que a relação de 

uma área (região) e o que acontece dentro dela, que vem ser o seu 

desenvolvimento.  

Ainda, dentro desta abordagem exposta por Mattedi (2014), o 

desenvolvimento regional está relacionado com questões econômicas, sociais, 

políticas, culturais e ambientais, mas que também podem significar progresso e 

regresso, que vai variar conforme os grupos sociais inseridos dentro desta região. 
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Ou seja, nada mais é que um mecanismo de integração que visa a melhoria 

econômica, social e também a cultura de uma sociedade.  

Visando toda esta melhoria de uma região para o seu crescimento e 

desenvolvimento, que se insere à ação do empreendedorismo como grande aliado,  

procura assimilar e interpretar todas as características locais para poder promover o 

crescimento. Segundo Paiva (2004 apud PEREIRA et al., 2012, p. 2) destaca bem 

esta posição: 

 

Os empreendedores se destacam como agentes de fortalecimento das 
economias locais, em decorrência de seu poder de promover o crescimento 
econômico ligado a seus negócios, resgatando recursos, introduzindo 
criatividade e inovação, respondendo aos desafios que se apresentam 
como fonte de oportunidades, com efeitos positivos sobre a geração de 
emprego e desenvolvimento local.  

 

Esta ação empreendedora numa determinada região, conforme os autores 

acima, é muito válida especialmente para poder promover o desenvolvimento, 

buscando soluções para a produção, inovação e destaque da região.  

Para poder compreender todo este processo empreendedor dentro de uma 

região e verificar o seu poder de desenvolvimento da mesma, pode-se utilizar de 

instrumentos que irão contribuir para identificar e também medir os aspectos 

relacionados a um determinado fenômeno que vem através de uma ação do Estado 

ou ainda de omissão dele, que são os indicadores. Para Brasil (2012, p. 16) “a 

principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, um aspecto da 

realidade dada (situação social) ou construída (ação), de maneira a tornar 

operacional a sua observação e avaliação”. Um dos principais objetivos dos 

indicadores é dar assistência, tanto nas gestões públicas, como também criando 

condições para esclarecimento e também fornecendo suporte às decisões, de 

maneira que, os indicadores são ferramentas úteis para formular, também monitorar 

assim com avaliar as ações. Isto está bem descrito para Herrera (2013, p. 1) “Uma 

maneira para abordar a situação de determinados grupos sociais é através da 

interpretação de indicadores socioeconômicos, medida esta que utiliza dados 

quantitativos para representar, total ou parcialmente, a realidade”. E estes 

indicadores surgem conforme a necessidade da informação. Conforme a Associação 

Brasileira de Controle de Qualidade – ABCQ (2013): “Cada indicador deverá ser 
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acompanhado de uma meta, que fornecerá informação de sucesso ou fracasso na 

avaliação de um determinado processo, produto ou negócio”. 

Os indicadores de desenvolvimento têm o objetivo de subsidiar o 

acompanhamento e também avaliar o progresso, fazendo com que as informações 

geradas possam ser transformadas em políticas públicas que irão promover o 

desenvolvimento (SEBRAE, 2015). Estes indicadores de desenvolvimento irão 

demonstrar o desenvolvimento sistêmico, que vem ser o desenvolvimento 

econômico, social e humano. Para isto o ideal além dos indicadores econômicos, 

deve-se considerar os indicadores sociais, que irão demonstrar a riqueza, a 

educação e também a expectativa de vida média brasileira. Um indicador que vai 

demonstrar estes itens é o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

 

2.1.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH mede o progresso de um país, 

através dos dados da renda, saúde e educação. O seu objetivo é oferecer um 

contraponto ao Produto Interno Bruto – PIB, o qual somente considera a questão 

econômica do desenvolvimento (PNUD; IPEA; FJP, 2013). O que sustenta o IDH é  

que o desenvolvimento humano parte do pressuposto que para se verificar o quanto 

houve de avanço na qualidade de vida de uma determinada população, é necessário 

ir além da questão econômica e levar em consideração algumas características 

sociais, culturais e políticas, as quais influenciam muito a qualidade de vida do ser 

humano (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

Este índice foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

com o intuito de avaliar a qualidade de vida humana e também o desenvolvimento 

econômico. Conforme o PNUD, IPEA e FJP (2013), o conceito de desenvolvimento 

humano “nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das 

pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que 

desejam ser”.  

O índice é calculado anualmente desde 1990, e tornou-se uma referência 

mundial, vem ser uma chave para os objetivos das Nações Unidas; já no Brasil ele é 

usado pelo governo federal e regional, conforme PNUD, IPEA e FJP (2013).  

A mensuração dos dados do IDH é realizada conforme o PNUD, IPEA e FJP 

(2013) conforme demonstra o Quadro 1: 
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Quadro 1 – Mensuração dos dados do IDH 

Dados Mensuração 

Uma vida longa e saudável (saúde) Pela expectativa de vida 

O acesso ao conhecimento (educação) a) Número médio de anos de educação recebidos 
durante a vida por pessoas a partir dos 25 anos; 
b) O número total de anos de escolaridade que uma 
criança, na idade de iniciar a vida escolar pode esperar 
receber, se os padrões prevalecentes de taxas de 
matrículas especificas por idade permanecem os 
mesmos durante a vida da criança. 

Padrão de vida (renda) Medido pela Renda Nacional Bruta – RNB per capita 
expressa em Poder de Paridade de Compra – PPP 
constante, em dólar. 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2013) 

 

2.1.2.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é mais um indicador 

que demonstra as três dimensões do desenvolvimento humano, que são: 

longevidade, educação e renda (PNUD; IPEA; FJP, 2013). Foi a partir de 2012 que 

foi adaptado pelo PNUD, Ipea e a Fundação João Pinheiro a metodologia do IDH 

Global, para o cálculo do IDHM dos 5.565 munícipios brasileiros.   

Para realizar este cálculo, foram utilizados dados do IBGE, através do último 

censo. 

Estas três dimensões utilizadas no IDH Global, utilizadas para o IDHM 

medem os mesmos fenômenos, mas conforme o próprio PNUD esclarece, estes 

indicadores levantados pelo IDHM ajustam as metodologias globais ao contexto 

brasileiro, como também trazem um pouco da própria história dos municípios e são 

mais adequados para avaliar o desenvolvimento municipal e de cidades 

metropolitanas (PNUD; IPEA; FJP, 2013), o que enriquece mais as informações 

trazidas por este indicador. 

O cálculo do IDHM é feito conforme descreve o Quadro 2: 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Quadro 2 – Cálculo do IDHM 

Dados Mensuração Resultado Final 

Vida longa e 
saudável 

É medida pela expectativa de vida ao nascer, 
calculada por métodos indiretos extraídos dos 
Censos Demográficos do IBGE.  

Indica o número médio de 
anos que uma pessoa 
nascida em determinado 
município viveria a partir do 
nascimento, com os 
mesmos indicadores de 
mortalidade. 

Educação a) É medida através da escolaridade da 
população adulta de 18 anos ou mais de idade 
com ensino fundamental completo (peso 1); 
b) É medida pelo fluxo escolar da população 
jovem através da média aritmética do percentual 
de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola, 
do percentual de jovens de 11 a 13 anos 
frequentando os anos finais do ensino 
fundamental, do percentual de jovens de 15 a 17 
anos com ensino fundamental completo, do 
percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino 
médio completo (peso 2). 

Indica se crianças e jovens 
estão nas séries 
adequadas nas idades 
certas 

Padrão de vida É medido pela renda municipal per capita. Indica a renda média dos 
residentes de determinado 
município. 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2013). 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo é um termo que nas últimas décadas vem tomando 

grandes proporções, tanto na economia quanto no campo da Administração. 

Segundo Melo (2008), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia 

o capitão que contratava soldados mercenários para servir ao rei. Somente no 

século XVIII o termo passou a ser empregado no cenário econômico, os quais eram 

chamados de entrepreneurs4 que eram aqueles que introduziam novas técnicas 

agrícolas ou ainda aqueles que arriscavam o seu capital na indústria.  

Para Schumpeter (1982), ele retoma o termo entrepreneur fazendo 

associação com a inovação, buscando explicar o desenvolvimento econômico que o 

empreendedorismo proporciona. Primeiramente ele trás uma concepção mais 

heroica do empreendedor com as suas atividades, e em outro momento ele comenta 

sobre a função empreendedora, a qual, conforme o autor, é a ação de criar novas 

combinações e não as características pessoais. 

Ele explica bem em sua teoria do desenvolvimento o entrepreneur: 

 

                                            
4O termo entrepreneur em inglês foi traduzido para o português como “empresário”. O que ao longo 

do tempo foi alterado para empreendedor. 
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Mas, qualquer um que seja o tipo, alguém só é empreendedor quando 
efetivamente levar a cabo novas combinações, e perde esse caráter assim 
que tiver montado o seu negócio, quando dedicar-se a dirigi-lo, como outras 
pessoas dirigem seus negócios (SCHUMPETER, 1982, p. 56). 

 
De maneira que, o papel do empresário é estar sempre envolvido com outros 

tipos de atividade (SCHUMPETER, 1982, p. 55), pois ele está associado a uma 

função econômica, e juntamente com a inovação.  

A inovação como Drucker (2002) já havia definido, é um instrumento 

específico do empreendedor, é o coração de toda atividade empreendedora, pois a 

inovação é a exploração de novas ideias, se inicia com processos claros, 

ferramentas eficientes e eficazes, além de uma boa equipe de trabalho. A 

diferenciação no mundo dos negócios vem através da inovação, uma peça-chave 

que está aliada ao crescimento empresarial e por consequência o sucesso. Oda 

(2017), afirma que empreendedorismo se refere a um comportamento de liderança, 

iniciativa e descobertas. E ainda diz que empreendedorismo e inovação são como 

dois lados de uma moeda, que paralisadas, são sem valor. 

Uma das grandes contribuições para o conceito de empreendedorismo veio 

através de Joseph Schumpeter, que afirmava que a força-motriz do progresso de 

uma nação era a inovação e seus respectivos agentes, que são os empreendedores. 

Abaixo o resumo conforme Mendes (2009) referente ao que Schumpeter descreveu: 

 
Quadro 3 – O empreendedorismo por Joseph Schumpeter. 

A força-motriz do progresso econômico é a inovação. Riqueza, prosperidade e desenvolvimento vêm 

da inovação e somente dela. A inovação tem significado preciso: é a substituição de formas antigas 

por formas novas de produzir e consumir. Essa substituição é permanente, e foi chamada por 

“destruição criativa”. É esse processo que faz o sistema capitalista ser o melhor que existe para gerar 

riqueza e por assim produzir crescimento econômico. Ou seja, sem “destruição criativa” não há 

riqueza. 

Os agentes da inovação são os empreendedores. Empreendedores são indivíduos movidos pelo 

“sonho e pela vontade de fundar um reino particular”. Por causa da “destruição criativa”, homens de 

negócios prósperos pisam num terreno permanente “se esfarelando embaixo de seus pés”. A 

instabilidade, o não-equilíbrio, a desigualdade e a turbulência são inevitáveis, ou seja, o preço a 

pagar do progresso. 

Fonte: Mendes (2009). 

 

Com isso observa-se que o empreendedorismo é essencial ao processo do 

desenvolvimento econômico, é o despertar do indivíduo para o aproveitamento 

integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. O conceito de inovação e 

novidade é parte integrante do fenômeno do empreendedorismo e, por decorrência, 

do próprio empreendedor. 
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2.2.1 O Empreendedorismo e o Ambiente Empreendedor  

 

Através da história dos setores produtivos, o empreendedorismo passou a ser 

visto como um mecanismo que impulsiona os processos que podem gerar ações 

provedoras do desenvolvimento tanto na questão econômica como social, e por 

consequência um incentivo dentro do país. 

Deste incentivo originado, surgiram as inovações no mercado e com isso mais 

qualidades e prestações de serviços puderam ser oferecidos à população através do 

emprego, que por sua vez, aumentou a renda dos trabalhadores. E por resultado, 

estes trabalhadores acabaram tornando-se os próprios consumidores, o que forma 

uma cadeia produtiva, contribuindo para o desenvolvimento de uma região, e 

melhorando as condições de vida de toda a população inserida.  

O relatório GEM (2017, p. 82), sintetiza o exposto acima quando evidencia 

que a mentalidade empreendedora está relacionada a percepção e também com a 

avaliação interna do indivíduo dentro do ambiente que está inserido, como ainda as 

condições que podem influenciar positiva ou negativamente na decisão de se 

empreender. 

Com isso o papel do ambiente empreendedor incluso nos conceitos recentes 

de empreendedorismo, estão relacionados conforme Schumpeter (1982) já havia 

exposto no processo de desenvolvimento econômico, ou seja, é auxiliado por três 

fatores: inovações tecnológicas, crédito bancário e o empresário inovador. Este 

último, o empresário inovador é aquele que consegue identificar e usar as novas 

combinações no processo produtivo. Gomes (2005, p. 4) afirma que: “é o agente 

capaz de realizar com eficiência as novas combinações, mobilizar o crédito bancário 

e empreender um novo negócio”. 

Com isso, para se compreender com mais clareza, dentro do que Schumpeter 

expôs, estes três fatores correlacionam com o capitalismo, ou seja, uma 

transformação econômica, não somente no aumento da população e do capital, mas 

a modificação do meio social. Sendo através do funcionamento da máquina 

capitalista, que procede dos novos bens de consumo, de novos métodos de 

produção, como também de novos mercados e de novas formas de organização 

industrial, todas criadas pela empresa capitalista, gerando assim crescimento e 

desenvolvimento. 
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E ainda dentro do contexto do autor acima, para se compreender o 

capitalismo e o desenvolvimento econômico, faz-se necessário entender um 

processo que ele chama de destruição criadora, que consiste no processo de 

alteração tanto industrial como empresarial, que se inicia de dentro desta estrutura, 

que destrói o antigo e cria novos elementos. São as novas combinações que, 

quando geram novos processos, são inovadoras e irão apontar para o 

desenvolvimento econômico. 

É através de todo este entendimento que entra o papel do empreendedor, o 

empresário, o qual faz parte do desenvolvimento econômico do local ou região. Pois 

além de gerar o crescimento econômico, também vai gerar mudanças, e estas 

mudanças irão interferir no modo e na qualidade de vida da sociedade de uma 

determinada região.  

Estudar as características dos empreendedores, como também a percepção 

que vem através dos valores, da visão futurística em conformidade com as relações 

sociais, são conquistas significativas, auxiliando na identificação de uma forma de 

empreender, ou seja, conforme Dolabela (2004), esta identificação das origens 

forma o empreendedorismo coletivo, o qual irá gerar capital social. 

 

2.2.2 Desemprego e Empreendedorismo 

 

O desemprego é um fator que assola toda uma sociedade e está relacionado 

com uma ociosidade involuntária de um indivíduo, onde este encontra-se em idade 

ativa, apto ao trabalho, mas que não encontra quem possa empregá-lo. 

Este fato retratado acima é um problema social e é constantemente 

mensurado através de indicadores para obtenção de soluções favoráveis a sua 

dissolução. Para Ribeiro et al. (2017) o trabalho não é só uma fonte de renda ou de 

sustento, mas sim um papel importante na saúde mental e na inserção social das 

pessoas. Dentro deste contexto, o trabalho estabelece vínculos sociais, e o 

desemprego o desfaz, produzindo no indivíduo um isolamento. 

Dentro do mundo capitalista, a situação do desemprego cumpre um papel 

fundamental pra o seu equilíbrio e funcionamento. O trabalho passou a ter uma 

importância dentro da sociedade, relacionada a um dever, dever este que seria uma 

condição de sobrevivência humana. Para Barros (2009), esta situação adquiriu uma 

característica de trabalho-mercadoria, fazendo com que o homem transforme-se em 
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força trabalho, cujo seu valor é estabelecido pela lógica de mercado e também pelas 

leis de oferta e procura. 

Entretanto o desemprego não está somente na questão social e sim, nas 

questões econômicas e históricas, como o autor acima contextualiza que se 

originam através de crises econômicas, mudanças em ambientes de trabalho junto 

com as alterações salariais, como ainda a tecnologia e inovação e outros impactos 

que abalam as estruturas empresariais.  

Sendo assim o governo criou órgãos para poder mensurar os níveis de 

desemprego, estes órgãos utilizam dados regionais que são constituídos por fatores 

históricos e geográficos. O mais utilizado é o IBGE, que retrata os desempregados. 

Outro órgão que faz levantamentos de níveis de desemprego é o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o qual avalia 

todos os desempregados que estão em situação involuntária de trabalho, ou ainda 

que exercem outros tipos de trabalhos, chamados irregulares. 

Sob este cenário de desemprego, um recurso para sair desta situação é o 

empreendedorismo que vem ser um novo desafio. E em momentos de crise diversas 

opções podem surgir, e empreender aparece como opção.  

 

2.2.3 Empreendedorismo por Oportunidade ou por Necessidade 

 

O interesse pelo empreendedorismo é crescente, o número de pessoas que 

ousam e arriscam a empreender e seus motivos são muito diversificados. Algumas 

razões importantes que podem explicar este fenômeno são: surgimento através do 

desemprego, ou ainda pela flexibilidade de horários, ou seja, sem o compromisso 

explícito num contrato de trabalho, ou mesmo, o surgimento de uma nova ideia. 

Dornelas (2011) um empreendedor apresenta um conjunto de características 

que são próprias de uma pessoa diferenciada, que para alterar, inovar ou ainda criar 

algo, esta pessoa dá início a um processo de tomada de decisão, que tem o 

propósito de tornar algo que já existe em algo não comum. 

Os motivos para se empreender como já demostrado são variados, mas as 

duas grandes categorias de empreendedores são: por necessidade e por 

oportunidade. 
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2.2.3.1 Empreendedorismo por Necessidade  

 

O empreendedor por necessidade é aquele que decide abrir um negócio para 

a sua sobrevivência. Eles representam uma “parcela da população envolvida com o 

empreendedorismo por não ter outra opção de trabalho” (GEM, 2011, p. 89).  

Outra característica desta categoria de empreendedor é aquele indivíduo que 

almeja sua independência financeira e se torna um protagonista. Tem em si uma 

motivação financeira, principalmente porque são oriundos do desemprego. O 

SEBRAE (2014) aponta que a crise econômica fez crescer o chamado 

empreendedorismo por necessidade.  

Mas nesta categoria de empreendedor há uma luta constante que é a 

sobrevivência no mercado, estar preparado para os desafios do cotidiano. Segundo 

o SEBRAE, a taxa de mortalidade das empresas fundadas neste caso é bem 

elevada e os principais erros cometidos são a falta de planejamento e de noções de 

gestão de negócios. 

 

2.2.3.2 Empreendedorismo por Oportunidade 

 

Esta categoria de empreendedorismo tem desempenhado um papel 

fundamental no processo de crescimento empresarial, segundo dados estatísticos 

do SEBRAE, através do relatório GEM (2017).   

A essência desta categoria empreendedora está associada à inovação e a 

criação de novas oportunidades comerciais. Neste caso o empreendedor 

operacionaliza de forma a expor novas propostas no momento adequado, a partir de 

tendências e comportamentos dos próprios consumidores.  

Segundo Luecke (2009), há cinco áreas em que se podem encontrar as 

oportunidades que são: “novos conhecimentos e mudança tecnológica, mudanças 

na regulamentação, turbilhão social e colapso civil, mudança nos gostos e a busca 

por soluções convenientes. 

Além do mais, a criatividade destes empreendedores está aliada nestas cinco 

áreas descritas por este autor. E estas alterações trazidas por estes 

empreendedores no mercado tem movimentado a economia, trazendo crescimento e 

desenvolvimento.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, foram abordados os aspectos relacionados aos procedimentos 

metodológicos empregados neste trabalho teórico-empírico. Para tanto, foi dividido 

da seguinte forma: a seção 3.1 especificou o problema que foi estudado; a seção 3.2 

explicou a delimitação e design da pesquisa, classificou-a no campo científico de 

acordo com os aspectos metodológicos que foram empregados; a seção 3.3 

explicou definições constitutivas e operacionais que foram utilizados; 3.4 abordou 

sobre a população e amostra; a 3.5 revelou como foi feita a coleta dos dados 

realizada e a seção 3.6 mostrou como foram o tratamento e análise dos dados. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A proposta que delineou os esforços para o desenvolvimento deste estudo foi: 

Qual a relação entre o empreendedorismo e o desenvolvimento regional na 

microrregião do planalto norte catarinense? 

 

3.2 DELIMITAÇÃO E PROJETO DA PESQUISA 

 

A delimitação da pesquisa tratou da descrição do plano geral para 

investigação de determinado fenômeno (BABBIE, 2007). Para esse estudo, a 

delimitação e design da pesquisa compuseram o delineamento, coleta de dados, a 

técnica e a análise dos dados. 

 

3.2.1 Delineamento da Pesquisa 

 

O presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa de natureza 

aplicada, pois, segundo Jung (2004), o conceito de pesquisa aplicada é o de gerar 

novos conhecimentos resultantes do processo de pesquisa, pelo emprego de 

conhecimentos básicos aplicados a um novo processo.  

Para poder atingir os objetivos desta pesquisa, os quais foram elencados 

acima, foi realizado um estudo descritivo, pois o mesmo procura entender com mais 

eficácia o comportamento de alguns fatores e elementos que influenciam um 

determinado fenômeno. Conforme Gil (2006, p. 420), “as pesquisas descritivas têm 
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como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

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

Este estudo descritivo foi realizado através da pesquisa quantitativa, porque 

as investigações se apoiaram predominantemente em dados estatísticos. É uma 

tentativa para garantir precisão nos resultados, como uma busca para evitar erros de 

análise e interpretação (PORTO, 2011). Portanto, utilizou-se de variáveis 

mensuráveis apropriadas para as descrições quantitativas e uma coleta sistemática 

de dados com a finalidade de descrever relações entre as variáveis.  

No que tange aos procedimentos utilizados, este trabalho caracterizou-se 

como uma pesquisa ex-post-facto, uma vez que neste tipo de pesquisa, as 

observações ocorrem após seu acontecimento, além de que seu propósito básico é 

a verificação de relação entre variáveis.  

Com relação às informações coletadas, a abordagem utilizada foi 

caracterizada como quantitativa, pois como afirma Richardson (1999, p. 70), este 

procedimento “é frequentemente aplicado nos estudos descritivos, naqueles que 

procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que 

investigam a relação de causalidade entre fenômenos”. 

Por fim, o delineamento utilizado nesta pesquisa em termos de período 

temporal, a pesquisa caracterizou-se como transversal, pois as informações são 

consideradas em um tempo específico e delimitado do objeto de pesquisa 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). Além disso, estudos de corte transversal são 

adequados para lidar com base de dados alicerçados na memória do respondente, 

permitindo que um grande número de variáveis  seja  diretamente  classificada e 

examinada. 

O Quadro 4 abaixo apresenta resumidamente os aspectos metodológicos 

utilizados nessa pesquisa. 
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Quadro 4 – Procedimentos metodológicos para a pesquisa 

CRITÉRIOS TIPOS DE PESQUISA DEFININDO O MÉTODO UTILIZADO 

Relação quanto a 
corrente filosófica de 
investigação 

Positivismo 
 

O Positivismo estabelece as ciências como 
investigação do real, do certo, do indubitável e 
do determinado. Assim sendo serão coletados 
dados sobre o empreendedorismo. 

Quanto ao método de 
investigação. 

Hipotético-dedutivo O método hipotético-dedutivo acrescenta 
informações novas as premissas coletadas. 
Uma vez que se observaram, mensuraram e 
realizaram testes estatísticos de hipóteses 
para chegar às conclusões. 

Relação quanto a 
natureza da pesquisa. 

Aplicada 
 

A pesquisa aplicada é o estudo sistemático 
que objetiva gerar conhecimentos para a 
aplicação e prática motivada pela 
necessidade de resolver problemas 
específicos. De que forma e qual o impacto do 
empreendedorismo no desenvolvimento 
regional da macrorregião norte de Santa 
Catarina? 

Relação quanto aos 
objetivos. 

Descritiva 
 

As pesquisas descritivas têm como objetivo 
primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações entre 
variáveis (GIL, 2006). 

Relação quanto a 
abordagem. 

Quantitativa.  A pesquisa quantitativa traduz em números, 
opiniões e informações para classificar e 
organizar. Este tipo de pesquisa utiliza 
métodos estatísticos para determinar a 
importância do empreendedorismo como 
variável ao desenvolvimento regional. 

Relação quanto ao 
procedimento. 

Documental A pesquisa documental recorre a fontes mais 
diversificadas, através de dados secundários 
que serão coletados. 

Quanto a unidade de 
análise. 

Municípios do Planalto 
Norte Catarinense 

Os municípios a serem pesquisados são 10, 
conforme dados da FECAM (2017), inseridos 
na AMPLANORTE 

Relação quanto a 
técnica de coleta de 
dados. 

Censo – municípios Dados secundários disponibilizados por 
agências oficiais. 

Quanto a amostragem.  Censo – municípios Dados e informações dos municípios em 
análise. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

3.3 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS 

 

Qualquer estudo científico contém “variáveis que podem ser medidas ou 

manipuladas e devem ser conceituadas e operacionalizadas a partir de indicadores 

precisos, concretos e específicos” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 139). Nesse 

estudo, os constructos foram determinados por meio das definições constitutivas e 

operacionais, que foram: Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional. 

 



36 
 

 

3.3.1 Empreendedorismo – Variável Independente 

 

 Definições Constitutivas (DC): Empreendedorismo é o processo de 

identificação de oportunidade, do plano de negócios, dos recursos e 

gerenciamento do próprio empreendedorismo. O empreendedor foi definido 

por Ross (1987) apud Silva e Cunha (1994) como o indivíduo que inicia seu 

próprio negócio e, como tal, assume todos os riscos relacionados a esse.  

 

 Definições Operacionais (DO): Neste estudo essa variável foi 

comensurada por questões que identificaram o crescimento do 

empreendedorismo, como: os aspectos econômicos e os aspectos 

mercadológicos. No aspecto econômico foram abordados as principais 

atividades econômicas, a taxa de criação de empresas e empregos, a 

balança comercial (com o montante de exportações e importações), e o 

produto interno bruto – PIB. 

 

3.3.2 Desenvolvimento Regional 

 

 Definições Constitutivas (DC): Desenvolvimento Regional, o seu princípio 

que foi descrito por Gouveia (2011) visa a redução das desigualdades 

regionais do país, isto tanto em termos sociais quanto em econômicos. Este 

princípio é oriundo de diversas normas constitucionais, principalmente 

através das políticas públicas que são as responsáveis pelos objetivos e 

métodos, assim como os instrumentos que auxiliam a operacionalizar o 

desenvolvimento regional.  

 

 Definições Operacionais (DO): Esta definição operacional teve o propósito 

de identificar como foi o crescimento de uma região através do seu 

desempenho e foi realizada através de: Indicador de Desenvolvimento 

Humano (IDH), e Indicador de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

como além do Produto Interno Bruto – PIB. Com base nas informações do 

PNUD; IPEA; FJP (2013), o IDH mede o progresso de uma ação a partir de 

três dimensões: renda, saúde e educação. E o IDHM faz o ajuste do IDH 

para a realidade dos municípios e com isso faz refletir as especificidades 
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como também os desafios de cada região  e o alcance do desenvolvimento 

humano do país.  

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Uma população é o agregado de todos os elementos que compartilham algum 

conjunto de características comuns (MALHOTRA, 2006). A população da presente 

pesquisa compreendeu os municípios da microrregião do Planalto Norte 

Catarinense, inseridos na Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

– AMPLANORTE. A pesquisa foi realizada em 10 municípios, conforme 

demonstrado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Municípios para base de pesquisa 

Microrregião do Planalto Norte Catarinense 

Bela Vista do Toldo 

Canoinhas  

Irineópolis  

Itaiópolis 

Mafra 

Major Vieira 

Monte Castelo  

Papanduva 

Porto União  

Três Barras 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Com base em informações obtidas nos sítios eletrônicos do IBGE e SEBRAE 

de cada município em análise, apuraram-se as informações completas dos mesmos 

para o período analisado, caracterizando censo. 

 

3.5 COLETA DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados por meio de fontes secundárias nos sítios 

eletrônicos IBGE, FECAM e SEBRAE. A coleta de dados referentes ao ano de 2011 

ocorreu no período entre setembro de 2018 e outubro de 2018, sendo que foi 

operacionalizada pelo próprio pesquisador. Os dados foram coletados e estão 

vinculados as variáveis analisadas neste estudo, sendo que foi realizada análise 
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documental. Em seguida, no Quadro 6 e 7 a operacionalização das variáveis 

Empreendedorismo (independente) e Desenvolvimento (dependente). 

 

Quadro 6 – Operacionalização da Variável Independente 

VARIÁVEL – 
EMPREENDEDORISMO 

OPERACIONALIZAÇÃO BASE DE DADOS 

Taxa de Criação de Empresas Variável utilizada para levantar a abertura 
de empresas em SC. 

JUCESC 
CEJESC 

Emprego e Desemprego Número de empregos gerados no período 
e número de desemprego. 

IBGE - CAGED 

Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita 

Mensurado pela divisão da Receita Total 
do município pelo número de habitantes 

IBGE Cidades 

Atividades Econômicas - Valor 
Adicionado Fiscal – VAF 

Mensurado pelos grupos de Atividade 
Econômica do estado mais 
representativos. 

SEBRAE 

Balança Comercial Mensurado pelas exportações e 
importações, e pelos números de 
empresas exportadoras. 

SEBRAE 

Domicílios Particulares e 
coletivos 

Mensurado pela participação de 
domicílios na região em estudo. 

IBGE 

Tipos de Domicílios Mensurado pela tipologia de ocupação de 
domicílios na região de estudo. 

IBGE 

Número de Domicílios por 
Classe Econômica  

Mensurado pelo perfil dos domicílios 
urbanos sob o aspecto de rendimentos 
financeiros. 

IPC-MAPS 

Consumo per capita Mensurado pelo consumo por habitante. IPC-MAPS 

Índice de consumo  Mensurado pelo Índice Potencial de 
Consumo – IPC que atribui a cada região 
a sua participação no montante geral do 
consumo per capital. 

IPC-MAPS 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 7 – Operacionalização da Variável Dependente 

VARIÁVEL – 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

OPERACIONALIZAÇÃO BASE DE DADOS 

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

Mensurado pelos indicadores Saúde, 
Educação e Renda.  

IBGE 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 

Mensurado pelos indicadores Renda, 
Longevidade e Educação da população dos 
municípios 

IBGE Cidades 

População Número de habitantes para apuração per 
capita 

IBGE Cidades 

Taxa de Crescimento da 
População 

Taxa de crescimento absoluta da 
população. 

IBGE Cidades 

Distribuição da População por 
Gênero e Local 

A distribuição da população por gênero em 
cada município. 

IBGE Cidades 

Faixa Etária da População Mensurada pela estrutura etária da 
população. 

IBGE Cidades 

População Economicamente 
Ativa 

Mensurado pelo conjunto de pessoas que 
estão trabalhando ou procurando emprego. 

IBGE 

Incidência de Pobreza Mensurado pelo índice de pessoas com 
renda per capita baixa, de extrema 
pobreza. 

IBGE 

Índice de GINI Mensura o grau de concentração de renda 
domiciliar per capita em determinado grupo. 

DATASUS 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados por meio de captação nos sítios eletrônicos, foi 

utilizada a análise de conteúdo e documental para a interpretação dos dados. De 

acordo com Bardin (1994), análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens.  

Com relação aos dados investigados, foi realizado o emprego de alguns 

métodos estatísticos na investigação. Eles incluíram estatísticas descritivas básicas, 

correlação entre as variáveis e análise multivariada. Para a análise dos dados foi 

utilizado o pacote estatístico SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Science).  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo estão apresentados e analisados os dados recolhidos e os 

resultados encontrados, que foram interpretados estatisticamente com a utilização 

de gráficos e tabelas numéricas, viabilizando a investigação do problema de 

pesquisa proposto.  

 

4.1 PERFIL DOS MUNICÍPIOS 

 

Os 10 municípios utilizados nesta pesquisa fazem parte da microrregião do 

Planalto Norte Catarinense e estão inseridos na Associação dos Municípios do 

Planalto Norte Catarinense – AMPLANORTE. Esta associação foi criada em 06 de 

agosto de 1966, na cidade de Mafra, com o intuito de defender os interesses dos 

municípios da região, como também de servir de canal para as reivindicações dos 

próprios municípios afiliados junto as esferas de governo, nesta época chamada 

apenas de AMPLA.  

Em 2007 foram incorporados junto a AMPLA, os municípios da antiga 

Associação dos Municípios da Região do Contestado - AMURC, e com isso 

formaram os 10 municípios, constituindo assim mais representatividade técnica e 

política desta microrregião. E partir desta fusão, deu origem a uma nova instituição, 

que vem ser a AMPLANORTE, com sede no município de Mafra. 

A AMPLANORTE tem como objetivo social:  

I. Ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos 

Municípios; 

II. Promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental. 

III. Os municípios pesquisados e que fazem parte da AMPLANORTE são: 

 Bela Vista do Toldo; 

 Canoinhas; 

 Irineópolis; 

 Itaiópolis; 

 Mafra; 

 Major Vieira; 

 Monte Castelo; 
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 Papanduva; 

 Porto União; 

 Três Barras. 

 

Abaixo a Figura 1 apresenta o mapa do Estado de Santa Catarina 

especificando a área onde se encontram estes municípios que fazem parte da 

AMPLANORTE. 

 

Figura 1 – Mapa dos Municípios Catarinenses  

 
Fonte: AMPLANORTE (2019). 

 

Todos os municípios desta microrregião têm em comum uma relação de perfil 

social, demográfico e econômico. Quanto ao perfil social, toda esta região tem o 

predomínio da colonização alemã e italiana, como também a polonesa, os tropeiros 

e soldados da guerra do Contestado que se estabeleceram na região. 

Quanto ao perfil demográfico, através de dados estatísticos da população 

inserida nesta região e nestes municípios, utilizam como critérios a religião, a 

educação, à etnia entre outros; estes têm influência de fatores como à taxa de 

natalidade e mortalidade, a expectativa de vida e migrações. 
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Esta importância do perfil demográfico está voltada para a população, pois 

vem ser um elemento essencial para a caracterização de toda uma sociedade, que 

após delineada, possivelmente poderá ter  um planejamento econômico, social, 

cultural e político. 

A caracterização da população relaciona-se ao perfil econômico que são as 

fontes de economia dos municípios, ou seja, as empresas que estão atuando, o 

turismo, agricultura, a produção familiar. Tudo colabora para o desenvolvimento 

desta região com o auxílio desta associação. 

E para tanto, já existem os Planos de Desenvolvimento Regional – PDR, para 

discussão e práticas de um planejamento estratégico para promover o 

desenvolvimento desta microrregião. São projetos voltados nos eixos de 

infraestrutura, desenvolvimento econômico, gestão pública e também a 

sustentabilidade. 

  

4.2 VARIÁVEL – EMPREENDEDORISMO 

 

Nesta seção é apresentada uma visão geral da microrregião do Planalto Norte 

sob o ponto de vista do seu desempenho econômico, a fim de buscar respostas à 

pesquisa referentes ao empreendedorismo. Foram utilizadas algumas variáveis que 

auxiliaram na estrutura e na precisão das respostas.  

Portanto, foram estudados indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB), a 

taxa de criação das empresas e o número de empregos que foram gerados no 

período, balança comercial, valor adicionado fiscal – VAF, Domicílios Particulares e 

coletivos, Tipos de Domicílios, Número de Domicílios por Classe Econômica, 

Consumo per capita e Índice de consumo. 

Este estudo apresentou algumas limitações em obter certas informações, 

principalmente no que tange a abertura de empresas dentro do mesmo período 

analisado. A dificuldade encontrada neste item em relação aos dados que não foram 

possíveis de se coletar deu-se devido ao período utilizado, pois os mesmos são 

mais recentes. Com isso foi utilizado através de um cálculo o índice de 

empreendedorismo, levantado através de outros indicadores. 

Já o indicador do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, teve a finalidade de 

demonstrar o montante da receita total do município que foi arrecado pelo número 

de habitantes.   
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O indicador das Atividades Econômicas - Valor Adicionado Fiscal – VAF, 

demonstrou a distribuição do ICMS pelas empresas nos municípios. 

Em contrapartida, a balança comercial auxiliou nos números de empresas 

exportadoras. Os outros indicadores, domicílios particulares e coletivos, as suas 

categorias, o número de domicílios por sua classe econômica, auxiliaram a traçar o 

perfil dos domicílios urbanos sob o aspecto de rendimentos financeiros que foram 

reforçados através do consumo per capita e Índice de consumo. 

 

4.2.1 Índice de Empreendedorismo 

 

Por não ter o número de criação total de empresas no período de 2011, foi 

criado o “índice de empreendedorismo”, um indicador que foi obtido através do 

número de criação de empresas, dividindo pela somatória dos dados de 

“trabalhadores economicamente ativos” e com os “não economicamente ativos”. 

Dentro deste número de criação de empresas, foi utilizado o número de 

empresas atuantes, conforme os dados do IBGE-Cidades, que são especificamente 

as empresas do mesmo período de 2011 e que estavam em atuação. Os dados 

oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que são coletados através da 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, são o estoque total das empresas 

existentes, muitas destas empresas permanecem abertas, mas não estão mais 

atuando; por isso na base de cálculo para elaborar o “índice de empreendedorismo”, 

foi utilizado o indicador do IBGE-Cidades. 

Para uma melhor compreensão do número de empresas atuantes com o 

estoque de empresas que foram declaradas através da RAIS, segue o gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Número de empreendimentos  

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O outro indicador utilizado para compor este índice foi a População 

Economicamente Ativa – PEA, que está relacionada com o potencial de mão de obra 

com que pode contar o setor produtivo, ou seja, trata-se da população ocupada e a 

população desocupada, segundo fontes do IBGE. Outrossim, a população ocupada 

é aquela que estava em atividade, e a população desocupada são aquelas pessoas 

que não estavam trabalhando, mas estavam dispostas a trabalhar, a procura de 

algum emprego. 

Já outro indicador utilizado na somatória das pessoas que estão aptas ao 

trabalho, foi a População Não Economicamente Ativa-PNAE, isto é, as pessoas que 

estão aptas para o trabalho, mas não estão desempregadas, e que conforme o 

IBGE, não podem ser classificadas nem como empregadas nem como 

desempregadas. 

O gráfico 2 apresenta as populações PEA e PNEA: 
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Gráfico 2 – População em Idade Ativa – PIA 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Após identificado o “índice de empreendedorismo”, este indicador serviu como 

base para as correlações que estão dispostas na sequência deste trabalho.  

 

4.2.2 Emprego e Desemprego 

 

Através dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em 2011, o 

estado de Santa Catarina possuía um total de 403.949 empresas estabelecidas; 

ainda segundo os dados  da Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC, estas 

empresas no mês de dezembro de 2011, empregaram 2.061.577 pessoas com 

registro em Carteira. 

Já na microrregião do Planalto Norte, dentro dos municípios da amostra desta 

pesquisa, os empregos com carteira assinada ficaram distribuídos da seguinte 

maneira demonstrado no Quadro 8: 
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Quadro 8 – Empregabilidade  

Município Quantidade de empregos em 2011 

Bela Vista do Toldo 389 

Canoinhas 11.042 

Irineópolis  881 

Itaiópolis 3.351 

Mafra 12.308 

Major Vieira 673 

Monte Castelo 974 

Papanduva  2.807 

Porto União 5.298 

Três Barras 4.257 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Não foi possível fazer o levantamento do índice de desemprego, em função 

da indisponibilidade no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

4.2.3 Produto Interno Bruto – PIB 

 

Através de dados do IBGE e também da Secretaria de Estado do 

Planejamento de Santa Catarina, no período de 2009 o PIB do estado catarinense 

atingiu o valor de R$ 129,8 bilhões de reais, com isso o estado permaneceu na 8ª. 

posição relativa no ranking nacional, conforme abaixo demonstrado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Ranking PIB Nacional  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Através do PIB estadual, levantou-se a posição dos municípios da região 

pesquisada e seu ranking perante aos demais municípios identifica-se no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Ranking PIB Estadual 

Município Ranking Estadual 

Bela Vista do Toldo 165ª. 

Canoinhas 29ª. 

Irineópolis  106ª. 

Itaiópolis 66ª. 

Mafra 28ª. 

Major Vieira 139ª. 

Monte Castelo 157ª. 

Papanduva  75ª. 

Porto União 76ª. 

Três Barras 58ª. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.2.3.1 Produto Interno Bruto – PIB per capita 

 

O Produto Interno Bruto – PIB per capita é o valor médio agregado por 

pessoa, que é em moeda corrente, pois sua fórmula é o total do PIB municipal pelo 

número total de habitantes. Ele mede a produção do conjunto dos setores da 

economia por cada habitante que há no município. 

Quando os valores são muito baixos demonstram em geral que é provável a 

precariedade nas condições de vida de um município e/ou estado. 

Abaixo está evidenciado no Quadro 10 a posição de cada município no 

estado assim como dentro da sua região. 

 

Quadro 10 – Ranking PIB Regional e Estadual 

Município Posição Regional Posição Estadual 

Três Barras 5ª. 76ª. 

Irineópolis 9ª. 100ª. 

Mafra 10ª. 103ª. 

Major Vieira 11ª. 116ª. 

Itaiópolis 12ª. 117ª. 

Papanduva 13ª. 123ª. 

Canoinhas 14ª. 127ª. 

Bela Vista do Toldo 15ª. 143ª. 

Monte Castelo 21ª. 218ª. 

Porto União 26ª. 285ª. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Através destes dados, pôde-se levantar a posição regional de cada município, 

o quanto cada produção (setores primário, secundário e terciário) obteve por 

habitante.  
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4.2.4 Atividades Econômicas - Valor Adicionado Fiscal – VAF 

 

O Valor Adicionado Fiscal – VAF, conforme dados da Secretaria de Estado da 

Fazenda – SEF, do estado de Santa Cataria, é um indicador econômico-contábil, 

que tem a finalidade de calcular o índice de participação do município no repasse da 

receita do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, como também o Imposto Sobre Produtos Industrializados – 

IPI, para os municípios catarinenses.  

O valor corresponde de cada município é apurado pela SEF, e tem por base 

de cálculo as declarações anuais que as empresas estabelecidas em cada município 

apresentam. 

O Quadro 11 indica a participação de cada município da microrregião do 

Planalto Norte Catarinense, assim como sua posição no estado e na região. 

 

Quadro 11 – Participação no VAF 

Município Participação VAF Posição Regional Posição Estadual 

Mafra 0,62% 6ª. 31ª. 

Canoinhas 0,57% 7ª. 32ª. 

Três Barras 0,31% 10ª. 56ª. 

Papanduva  0,29% 11ª. 62ª. 

Itaiópolis 0,26% 13ª. 69ª. 

Porto União 0,18% 17ª. 96ª. 

Irineópolis 0,12% 19ª. 133ª. 

Major Vieira 0,08% 20ª. 154ª. 

Monte Castelo 0,07% 22ª. 172ª. 

Bela Vista do Toldo 0,05% 24ª. 195ª. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verifica-se, portanto, que as participações dos municípios que são associados 

a AMPLANORTE, tiveram repasse considerável em relação a sua posição estadual, 

onde são um total de 293 municípios.  

 

4.2.5 Balança Comercial 

 

A Balança Comercial vem ser um termo utilizado dentro da economia que 

representa as importações e exportações de bens. Algumas terminologias são 

utilizadas para determinar se a balança foi favorável ou não. 
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 Balança Comercial “favorável” é quando se exporta, ou seja, vende-se para 

outros países mais do que se importa (compra de outros países). Ao contrário disso 

a terminologia utilizada é “negativa” ou “desfavorável”. 

Vale ressaltar que, segundo a definição da Secretaria de Comércio Exterior – 

SECEX, referente a Unidade de Federação, no critério para as exportações são 

utilizados dados do estado produtor da mercadoria, independentemente de onde 

está localizada a empresa. De maneira que no critério utilizado para exportações por 

municípios, leva-se em conta o domicílio fiscal da empresa exportadora, ou seja, os 

produtos que foram contabilizados são de empresas com sede no município, 

independentemente de onde a mercadoria foi produzida. 

Alguns municípios da amostra durante o período de 2004 a 2011 não 

exportaram e nem importaram, conforme descrito abaixo o Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Balança Comercial 

Município Balança Comercial 

Bela Vista do Toldo - 

Canoinhas Desfavorável 

Irineópolis  Desfavorável  

Itaiópolis Favorável 

Mafra Desfavorável 

Major Vieira - 

Monte Castelo - 

Papanduva  Favorável 

Porto União Desfavorável 

Três Barras Favorável 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Da amostra dos 10 municípios, 03 não exportaram e nem importaram bens, e 

04 municípios obtiveram uma balança comercial desfavorável, ou seja, importaram 

mais bens do que venderam. E apenas 03 obtiveram uma balança favorável com 

mais exportações. 

Através de dados do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior – MIDIC e 

do SECEX, em 2011 o saldo da balança comercial catarinense apresentou déficit, ou 

seja, obteve uma balança comercial desfavorável, apesar de uma alta no volume 

exportado em relação a 2010, que já estava com um déficit anterior. 
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4.2.6 Consumo per capita Anual 

 

O Gráfico 4 representa o consumo por habitante que cada município obteve, 

ou seja, quantos reais por habitante foram gastos: 

 

Gráfico 4 – Consumo per capita anual 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verificou-se, portanto, que Mafra foi o maior município com consumo per 

capita. Em seguida Porto União, Canoinhas e Três Barras. 

 

4.2.6.1 Índice de Potencial de Consumo – IPC 

 

O Índice de Potencial de Consumo – IPC é um indicador que atribui a cada 

município a sua participação percentual no potencial total de consumo do País. 

Levando por base que o potencial total do mercado nacional seja 100%, o IPC 

identifica quanto cada região representa deste montante. 

O ranking de consumo dos 10 municípios que tiveram um melhor 

desempenho estadual e nacional está descrito no Quadro 13: 
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Quadro 13 – Ranking de Consumo 

Município Santa Catarina Brasil 

Florianópolis  1ª. 29ª. 

Joinville 2ª. 40ª. 

Blumenau  3ª. 54ª. 

São José 4ª. 90ª. 

Criciúma  5ª. 125ª. 

Itajaí  6ª. 129ª. 

Balneário Camboriú 7ª. 130ª. 

Chapecó  8ª. 137ª. 

Jaraguá do Sul  9ª. 139ª. 

Lages 10ª. 155ª. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verificou-se que todos os municípios da AMPLANORTE não estão no ranking 

do melhor desempenho nacional e estadual no Índice de Potencial de Consumo - 

IPC. 

 

4.3 VARIÁVEL – DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

Este segmento apresenta uma visão geral da microrregião do Planalto Norte 

sob o ponto de vista do seu desempenho social, a fim de buscar respostas às 

pesquisas referentes ao Desenvolvimento Regional. Foram utilizadas algumas 

variáveis que auxiliaram na estrutura e na precisão das respostas.  

Foram estudados indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, a População e sua taxa 

de crescimento de cada município da amostra, a Distribuição da População por 

Gênero e Local, a Faixa Etária da População, Incidência de Pobreza e o Índice de 

GINI. 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH foi necessário para comparar a 

posição do Estado de Santa Catarina com os demais estados do Brasil. Em 

contrapartida o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, foi para 

comparar os municípios da amostra perante aos demais municípios do estado. 

Os indicadores referentes a População, a taxa de crescimento, a sua 

distribuição e faixa etária, foram viáveis para a caracterização da população 

existente dentro dos municípios estudados.  

A Incidência de Pobreza e o Índice de GINI, apresentaram um panorama da 

incidência de pobreza com a concentração de renda nos municípios. 

 



52 
 

 

4.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

Este índice foi utilizado para verificar a situação do estado de Santa Catarina 

perante aos demais estados da Nação, com o intuito de medir a qualidade de vida e 

o grau de desenvolvimento econômico do estado. Para tal, foram analisados e 

mensurados três fatores, que são: saúde, educação e renda.  

O indicador de educação está voltado para a anos médios de estudo.  

Ainda, o IDH tem uma escala de classificação que vai de 0 a 1. De maneira 

que o indicador 0 corresponde a nenhum desenvolvimento humano, e o indicador 1 

representa desenvolvimento humano total, ou seja, quanto mais próximo do 

indicador 1, mais desenvolvido é. 

Na sequência, a Tabela 1 demonstra o nível de desenvolvimento conforme o 

estado: 

 

Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por Estado 

Estado IDH 

Distrito Federal 0,824 

São Paulo 0,783 

Santa Catarina 0,774 

Rio de Janeiro 0,761 

Paraná 0,749 

Rio Grande do Sul 0,746 

Espírito Santo 0,740 

Goiás 0,735 

Minas Gerais 0,731 

Mato Grosso 0,729 

Mato Grosso do Sul 0,725 

Amapá 0,708 

Roraima 0,707 

Tocantins 0,699 

Rondônia 0,690 

Rio Grande do Norte 0,684 

Ceará 0,682 

Amazonas 0,674 

Pernambuco 0,673 

Sergipe 0,665 

Acre 0,663 

Bahia 0,660 

Paraíba 0,658 

Pará 0,646 

Piauí 0,646 

Maranhão  0,639 

Alagoas 0,631 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 



53 
 

 

Com esta classificação de desenvolvimento por estado brasileiro, o estado de 

Santa Catarina destaca-se perante aos demais. Sua colocação está em terceiro 

lugar, logo atrás do estado de São Paulo, o qual se sobressai por ser um estado 

com recursos e um polo atrativo para as empresas. 

O cálculo tem como base o Censo do IBGE e são considerados: a expectativa 

de vida ao nascer, educação e renda per capita. 

Entre os estados da Região Sul, Santa Catarina obteve o maior crescimento 

15,35% passando de IDH médio (0,671) no ano de 2000 para Alto (0,774) em 2010. 

 

4.3.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), coleta os mesmos 

indicadores utilizados no IDH, assim como a sua escala é igual, de 0 a 1. Sendo que 

quanto mais próximo de um, melhor o desempenho do município ou do Estado. 

Na escala de avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) são consideradas as seguintes faixas: 

 

 Muito Baixo: varia entre zero (0) a 0,499 de índice de IDHM; 

 Baixo: entre 0,5 e 0,599 de índice de IDHM; 

 Médio: entre 0,6 a 0,699 de índice de IDHM; 

 Alto: entre 0,7 a 0,799 de índice de IDHM; 

 Muito alto: varia de 0,8 a 1,00.  

 

Este último IDHM não apresentou nenhum município com índice “Muito Baixo 

e Baixo”. Já no ano de 2000 o estado tinha com IDHM “Muito Baixo”, nove 

municípios e com IDHM “Baixo”, um total de 103 municípios. O último município 

catarinense com o índice de IDHM 0,621 foi o de Cerro Negro considerado na faixa 

“Médio”. E a nível de Brasil, o último município no ranking com IDHM de 0,418, 

considerado muito Baixo. 
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4.3.3 Divisão do Estado de Santa Catarina  

 

Na tabela abaixo foram citadas as regiões que compõem o estado de Santa 

Catarina, as quais foram divididas através de diversos aspectos e de acordo com a 

sua população, cultura, dados sociais e econômicos e também por sua localização 

geográfica. 

O estado de Santa Catarina possui um perfil muito diversificado, 

principalmente por uma agricultura forte que tem como base minifúndios rurais, 

explorados por agricultores e suas famílias, e este cenário divide espaço com um 

parque industrial atuante o qual, conforme fontes do SEBRAE é o quarto maior do 

país. São indústrias de grande porte e várias outras pequenas, o que auxiliam o 

estado a ser a oitava maior economia brasileira pelo tamanho de seu PIB.  

Para melhor apresentação, segue o Quadro 14 com as regiões do estado de 

Santa Catarina divididas através do SEBRAE e conforme a posição do PIB estadual. 

 

Quadro 14 – Posição do PIB estadual: 

Regiões de Santa Catarina Posição do PIB estadual 

Norte  1ª. 

Foz do Itajaí 2ª. 

Vale do Itajaí 3ª. 

Grande Florianópolis 4ª. 

Sul 5ª. 

Oeste  6ª. 

Meio Oeste 7ª. 

Serra Catarinense 8ª. 

Extremo Oeste 9ª. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Através destas regiões os municípios com maior índice de IDHM são os 

demonstrados na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Municípios de maior índice de IDHM por Região Catarinense 

Região Municípios Índice de IDHM 

Grande Florianópolis Florianópolis 0,847 

Foz do Itajaí Balneário Camboriú 0,845 

Meio Oeste Joaçaba 0,827 

Norte  Joinville 0,809 

Vale do Itajaí Blumenau 0,806 

Extremo Oeste São Miguel do Oeste 0,801 

Oeste  Concórdia 0,800 

Sul Criciúma 0,788 

Serra Catarinense Lages 0,770 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A Tabela 3 indica a classificação do maior município desenvolvido, da média 

estadual  até o menor, do estado de Santa Catarina. 

 

Tabela 3 – Ranking Estadual de IDHM: 

Município Ranking Estadual IDHM 

Florianópolis  1º 0,847 

Navegantes  144º 0,736 

Cerro Negro  293º 0,621 

Fonte: Atlas Brasil (2013) 

 

 Baseado nestes dados apresentados, observou-se que os municípios 

catarinenses têm um IDHM médio, pois todos encontram-se acima de 0,50.  

Dentre os municípios da microrregião do Planalto Norte associados a 

AMPLANORTE, dos dez municípios catarinenses, foram classificados apenas 03 

acima da média estadual. Os demais estão abaixo da média, de acordo com o 

Quadro 15, sendo embasado na Tabela 3. 

 

Quadro 15 – Ranking IDHM dos Municípios da AMPLANORTE: 

Municípios Ranking no Estado 

Porto União 21º 

Mafra 36º 

Canoinhas 79º 

Itaiópolis 207º 

Três Barras 215º 

Papanduva 222º 

Irineópolis 233º 

Major Vieira 253º 

Bela Vista do Toldo 264º 

Monte Castelo 264º 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em um ranking com 293 municípios que compõem o estado de Santa 

Catarina, os municípios estão com seus IDHM’s na escala apresentada, médios e 

altos.  

Na sequência na Tabela 4 abaixo, foram elencados os municípios que 

compõe a região do Planalto Norte Catarinense, que são 26: 
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Tabela 4 – Ranking IDHM dos Municípios do Planalto Norte: 

Município IDHM Ranking 

Joinville 0,809 1º 

Jaraguá do Sul 0,803 2º 

Porto União 0,786 3º 

São Bento do Sul 0,782 4º 

Corupá  0,780 5º 

Mafra 0,777 6º 

Massaranduba  0,774 7º 

Schroeder 0,769 8º 

São Francisco do Sul 0,762 9º 

Itapoá 0,761 10º 

Canoinhas 0,757 11º 

Guaramirim  0,751 12º 

Barra Velha 0,738 13º 

Rio Negrinho 0,738 14º 

São João do Itaperiú  0,738 15º 

Garuva 0,725 16º 

Balneário Barra do Sul 0,716 17º 

Campo Alegre 0,714 18º 

Itaiópolis  0,708 19º 

Três Barras 0,706 20º 

Papanduva 0,704 21º 

Araquari  0,703 22º 

Irineópolis 0,699 23º 

Major Vieira 0,690 24º 

Bela Vista do Toldo 0,675 25º 

Monte Castelo 0,675 26º 

Fonte: SEBRAE. Santa Catarina em Números: Macrorregião Norte (2013).  

 

A região Norte de Santa Catarina está delineada através da sua colonização e 

do clima. Os municípios que compõem esta região possuem grande expressão na 

agricultura, empresas e indústrias. Conforme os dados acima o município com o 

maior índice de IDH é Joinville, que apresenta um polo forte de indústrias e 

comércio. 

Conforme dados obtidos pelo IBGE em 2009, a movimentação da economia 

destes municípios, conforme o PIB estadual foi de 23,4%, e ocupou o primeiro lugar 

entre as regiões do estado. 

 

4.3.4 População 

 

Foram apresentados dados populacionais dos municípios apresentados, 

assim como a evolução populacional, a taxa média de crescimento, e a distribuição 

conforme o gênero, localização e faixa etária. 
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4.3.4.1  População  Total 

 

A população total dos municípios da microrregião, estão elencados abaixo no 

Gráfico 5, do mais populoso ao menor: 

 

Gráfico 5 – População Total 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verificou-se que dos municípios que compõem a AMPLANORTE, os mais 

populosos são: Mafra, Canoinhas e Porto União. 

 

4.3.4.2 Taxa de Crescimento da População 

 

O comparativo dos dados dos Censos Demográficos do IBGE demonstrou 

que Major Vieira apresentou, entre 2000 e 2010, uma taxa média de crescimento 

populacional maior perante aos demais municípios da região. E no município de 

Monte Castelo não houve nenhum crescimento populacional, conforme Gráfico 6 a 

seguir. 
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Gráfico 6 – Crescimento da População em % 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.3.4.3 Distribuição da População por Gênero e Local 

 

A distribuição populacional por gênero, segundo dados do IBGE extraídos do 

Censo Populacional 2010, apontou que, em quase todos os municípios, os homens 

representavam mais que a população das mulheres.  

Como também a distribuição da localização desta população, perdura dentro 

do território urbano.  

O Gráfico 7, a seguir, apresenta a evolução dos dados populacionais dos 

municípios, segundo gênero e localização do domicílio. 
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Gráfico 7 – Distribuição da População por Gênero e Local 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.3.4.4 Faixa Etária da População 

 

A estrutura etária de uma população, habitualmente é dividida em três faixas:  

 Os jovens: do nascimento até 19 anos;  

 Os adultos: de 20 anos até 59 anos;  

 Idosos: dos 60 anos em diante.  

Segundo esta organização, nos municípios, em 2010, os jovens 

representavam quase 40% da população, os adultos em torno de 50% e os idosos 

10%.  

O Gráfico 8, apresenta a evolução das três faixas etárias, sendo que a maior 

variação é atribuída aos adultos, entre os anos de 2000 e 2010. 
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Gráfico 8 – Faixa Etária da População 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.3.4.5 Incidência de Pobreza 

 

Segundo os dados do Censo de 2010, os municípios Bela Vista do Toldo, 

Major Vieira e Monte Castelo, possuíam a incidência de pobreza mais elevada dos 

demais municípios, com renda familiar per capita de até R$ 70,00.   

O Gráfico 9 demonstra um panorama dos municípios catarinenses frente a 

incidência da extrema pobreza, com renda familiar per capita de até R$ 70,00. 
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Gráfico 9 – Incidência de Pobreza 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.3.4.6 Índice de GINI 

 

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2004), o Índice de 

GINI é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em um 

determinado grupo, e com isso aponta as diferenças entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos.  

A escala de classificação varia de zero a um, onde o zero equivale a situação 

de igualdade, de maneira que todos têm a mesma renda. E o 1, é o oposto, ou seja, 

uma só pessoa detém toda a riqueza, caracterizando a concentração de renda. 

O Gráfico 10 identificou a evolução do Índice de GINI da renda domiciliar per 

capita por município. 
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Gráfico 10 – Índice de GINI 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.4 CORRELAÇÕES 

 

O valor dos coeficientes da correlação de Pearson entre as variáveis que 

representam o empreendedorismo e o desenvolvimento regional analisadas, estão 

destacadas nesta seção. Além disso, buscou-se encontrar relações entre fatores da 

mesma variável para compreender com mais amplitude a realidade estudada. 

As correlações que não apresentaram nível de significância não foram 

consideradas nas análises. 

Conforme Cohen (1988), valores de correlação entre: 

 0,10 e 0,29: podem ser considerados pequenos;  

 0,30 e 0,49: podem ser considerados como médios;  

 0,50 e 1,00: podem ser interpretados como grandes.  

 

4.4.1 Taxa de Empreendedorismo e Classes Sociais 

 

Nesta correlação, na Tabela 5, foi utilizado como base o “índice de 

empreendedorismo” demonstrado no item 4.2.1 por cálculo específico. 
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Tabela 5 – Correlação índice empreendedorismo x classe social 

 Classe 
A1 

Classe
A2 

Classe
B1 

Classe
B2 

Classe
C1 

Classe
C2 

Classe_
D 

Classe_
E 

Índice_empreendedori
mo 

-,058 ,703* ,742* ,817** ,417 -,774** -,774** -,650* 

 ,881 ,023 ,014 ,004 ,230 ,009 ,009 ,042 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Primeiramente as classes sociais brasileira estão definidas, conforme o IBGE 

em pelos critérios de classificação econômica, utilizando as características 

domiciliares que vem ser a presença e quantidade de alguns itens domiciliares de 

conforto e grau de escolaridade do chefe de família. Este critério atribui pontos em 

função de cada característica domiciliar e realiza a soma destes pontos. Após esta 

atribuição de pontos, é feita uma correspondência entre faixas de pontuação do 

critério e extratos de classificação definidos por: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. 

Esta equiparação entre o “índice de empreendedorismo” com as classes 

sociais, da taxa de empreendedorismo destacou que existe associação positiva e 

significativa (p<0,05) com as classes A2 (r=0,703), classe B1 (r=0,742), classe B2 

(r=0,817). Com relação as 0classes C2 (r=-0,774), D (r=-0,774) e E (r=-0,650) foram 

evidenciadas associações negativas e significativas (p<0,05). Através destas 

evidências, percebeu-se que a classe média é a que mais empreende. 

Através de dados do SEBRAE/SC (2011) com base em dados do MTE, que 

está apoiado aos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ao que se 

refere ao recorte setorial no período de 2011, o setor terciário, de serviços foi o mais 

representativo em números empresariais, trazendo como consequência a geração 

de empregos diretos e indiretos. 

Nos municípios analisados nesta pesquisa, o trabalho principal está voltado 

ao setor primário, voltado ao campo e lavoura. Neste setor tem mais trabalhadores 

que se desdobram nas áreas da agropecuária, florestais, como também da caça e 

pesca, distribuídos conforme dados do IBGE (2011), que dividiu em lavouras 

temporárias e lavouras permanentes. 

As lavouras temporárias são as utilizadas para cultivo de culturas de curta 

duração, ou seja, são as que necessitam de plantio após cada colheita. Neste setor 

os que se destacaram foram: milho, feijão soja, cevada e o fumo. Devido a esta 

sazonalidade a procura de trabalhadores é maior, por isso a concentração é 

relevante nestas classes sociais. 
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As lavouras permanentes são os cultivos de longa duração, como por 

exemplo, o café, e o cacau. Na região analisada, o cultivo permanente está 

principalmente associado ao plantio da banana e palmito, sendo esses não 

cultivados na microrregião do Planalto Norte Catarinense. 

Por outro lado, conforme os dados do SEBRAE/SC (2011), nem os setores 

em que mais houve aberturas de empresas foram destacados conforme o Gráfico 11 

abaixo: 

 

Gráfico 11 – Taxa de aberturas de empresas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Em contrapartida, conforme os dados do SEBRAE/SC, os setores em que 

mais houve empregabilidade foram destacados no Gráfico 12 a seguir: 
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Gráfico 12 – Taxa de empregabilidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.4.2 Taxa de Empreendedorismo e Escolaridade 

 

Esta correlação evidencia a associação entre o índice de empreendedorismo 

com o nível de escolaridade dos empreendedores. Verificou-se que o 

empreendedorismo teve destaque nos empreendedores com todos os níveis de 

instrução escolar de forma positiva e significativa (p≤0,01) como demonstrado na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Correlação índice empreendedorismo x escolaridade 

  Sem_Instr_FI FC_MI MC_Supl Sup_Completo 

Índice_empreende 
dorismo 

Correlação 
de Pearson 

,929** ,901** ,891** ,878** 

 Sig ,000 ,000 ,001 ,001 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Comprovou-se que esta correlação, conforme dados coletados e através da 

disposição dos trabalhos principais elencados pelo IBGE (2011), conforme 

demonstra o Gráfico 13, que a maioria dos trabalhadores estão na agropecuária, 

florestas, trabalhando com a caça e pesca, ou ainda na lavoura, sendo ela 

temporária ou permanente; não há necessidade de pessoas com escolaridade 

qualificadas para desenvolverem este tipo de serviço. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bela Vista
do Toldo

Canoinhas Irineópolis Itaiópolis Mafra Major
Vieira

Monte
Castelo

Papanduva Porto
União

Três
Barras

Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário (comércio) Setor Terciário (serviços)



66 
 

 

Nos municípios de Canoinhas, Mafra e Porto União verificou-se uma 

distribuição maior para profissões que exigem maior nível de escolaridade. Esse 

fator pode estar associado a presença de universidades que estão presentes nestes 

municípios. 

Nos municípios de Itaiópolis, Papanduva e Três Barras, foi confirmada a 

presença de trabalhadores em todos os segmentos de atividade, em função da 

presença de indústrias de segmentos diversos e de todos os portes, que absorvem 

mão de obra mais qualificada. Os demais municípios apresentaram baixa 

empregabilidade em funções mais qualificadas. 

Para melhor entendimento, o Gráfico 13 demonstrou a distribuição da 

população trabalhadora através do IBGE (2011): 
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Gráfico 13 – Distribuição da população no Trabalho Principal  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.4.3 Correlação do nível de emprego e o índice de empreendedorismo: 

 

Não foi encontrada correlação significativa entre o nível de emprego e o 

índice de empreendedorismo calculado. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Diretores e Gerentes

Oper. instalações de maquinas e montadores

Profissionais de Ciências e Inteletuais

Técnicos e Profissionais de nivel médio

Trabalhadores de Apoio Administrativos

Trab.de Serviços, vendedores dos comércios e mercados

Trab.qualificados da agropecuária, florestais, da caça e pesca

Trab.qualif.operários e artesãos da construção, das artes mecânicas e outros ofícios

Ocupações Elementares

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares

Outras ocupações mal definidas



68 
 

 

4.4.4 Correlações entre variáveis diversas 

 

Na Tabela 7 foram agrupados os fatores ainda não considerados nas análises e que 

apresentavam importância na compreensão da realidade. 

 

Tabela 7 – Correlações entre variáveis diversas 

  Índice_em 
preendedo 
rismo 

PIB_Per 
Capita 

Consumo 
_Per Capita 

IDHM 

Consumo _Per 
Capita 

Vlr Correlação ,0759* ,022 1  

Significância ,011 ,953   

IDHM Vlr Correlação ,830** -,139 ,897** 1 

Significância ,003 ,701 ,000  

Urbana_ 
Percent 

Vlr Correlação ,751* ,293 ,861** ,729* 

Significância ,012 ,411 ,001 ,017 

Jovens Vlr Correlação -,638* ,560 -,582 -,811** 

Significância 0,47 ,092 ,078 ,004 

Adultos Vlr Correlação ,545 -,343 ,407 ,692* 

Significância ,104 ,332 ,242 ,027 

Idosos Vlr Correlação ,456 -,662* ,549 ,597 

Significância ,185 ,037 ,100 ,069 

* A correlação de Pearson é significativa no nível 0,05 (2 extremidades) 
** A correlação de Pearson é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verificou-se correlação forte positiva (r=0,759) e significativa (p<0,05) entre o 

consumo per capita e o índice de empreendedorismo. Tal associação, refletiu que, 

quanto maior o poder de compra estabelecido no município, maior também é o nível 

de empreendedorismo encontrado. Estímulos ao consumo de produtos do próprio 

município ou região onde se encontra, podem criar círculo virtuoso, estimulando a 

organização das empresas e empreendedores em APLs – arranjos produtivos locais 

para suprir as necessidades locais. 

Constatou-se forte associação positiva (r=0,830) e significativa (p<0,05) entre as 

variáveis IDHM e o índice de empreendedorismo. O IDHM é um índice utilizado para 

medir a qualidade de vida e grau de desenvolvimento econômico de cada município, 

composto de renda, saúde e educação, demonstrando que quanto maiores esses 

fatores, maior é o índice de empreendedorismo encontrado nos municípios 

analisados. Além disso, constatou-se que o IDHM também apresenta forte 

associação positiva (r=0,897) e significativa (p<0,001) com o consumo per capita. 

Evidenciou-se que a qualidade dos produtos e serviços gerados no município e 

consequentemente seu consumo pelos munícipes pode gerar qualidade de vida 

superior, refletida no indicador IDHM. 
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Em relação a concentração dos munícipes em área urbana, comprovou-se 

que existe associação positiva e significativa com os fatores índice de 

empreendedorismo (r=0,703, p<0,05), IDHM (r=0,861, p=0,001) e consumo per capita 

(r=0,729, p<0,05). A realidade analisada refletiu que as condições para empreender 

estão mais concentradas nos centros urbanos. 

Por último, demonstrou-se as associações encontradas com relação a idade 

dos empreendedores. Analisou-se que os empreendedores classificados como 

jovens, apresentaram associação forte negativa e significativa com índice de 

empreendedorismo (r=-0,638, p<0,05) e com IDHM (r=-0,811, p<0,05). Tal situação 

evidenciou que o jovem, no início da carreira, tende a buscar a experiência de um 

emprego formal. Além disso, poucos são os jovens que dispõem de recursos 

financeiros nesse momento da carreira profissional. No caso dos empreendedores 

classificados como adultos, encontrou-se forte associação com o IDHM (r=0,692, 

p<0,05), ou seja, os adultos já dispõem de recursos financeiros e conhecimentos 

suficientes para empreender. Com relação aos idosos, averiguou-se que há relação 

forte negativa e significativa com o PIB per capita (r=-0,662, p<0,05). Concluiu-se neste 

caso, que o idoso empreende por falta de recursos financeiros. 

 

4.5 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

 

Segundo Hair et al. (2005), regressão múltipla é o método de análise 

apropriado quando o problema de pesquisa envolve uma única variável dependente 

métrica considerada, relacionada a duas ou mais variáveis independentes métricas. 

Com isso o objetivo da aplicação desta análise neste estudo é o de prever as 

mudanças na variável dependente que é o desenvolvimento regional, como resposta 

à mudanças na variável independente, neste caso o empreendedorismo.  

A variável independente que é o empreendedorismo através do levantamento 

da taxa de criação de empresas, empregos, a escolaridade dos trabalhadores 

economicamente ativa, o PIB, as atividades econômicas, a balança comercial e a 

influência no desenvolvimento regional (variável dependente), se adicionaram a faixa 

etária de empreendedores, a escolaridade dos mesmos e a concentração de 

trabalhadores no setor primário, a lavoura. 

Com isso verificou-se conforme demonstrado no Tabela 8, que a variável 

desenvolvimento regional que é a dependente,  tem relação linear entre a variável 
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independente, o empreendedorismo, através de seus preditores (constantes) 

utilizados para compor este modelo, que foram o “consumo per capita”, “PIB per 

capita”, “Nível de Emprego” e “Índice de Empreendedorismo”. Foram realizados 

testes com outros modelos, restando para considerações neste estudo as variáveis 

que melhor representam relação. 

Em observação a tabela “Resumo do modelo”, constatou-se que o coeficiente 

de determinação múltiplo é dado por R², e representa a proporção da variabilidade 

de IDHM, ou seja, quanto mais próximo estiver de 1 o R², maior é a explicação da 

variável resposta pelo modelo ajustado.  

Com relação a variável dependente IDHM, através desta aplicação da 

regressão linear, há dependência da variável de empreendedorismo. Quanto maior o 

consumo per capita dos habitantes dos municípios, se eleva o PIB per capita, 

aumenta o nível de emprego, e se eleva o índice de IDHM. 

 

Tabela 8 – Coeficientes do modelo e regressão 

R R 
quadrado 

R quadrado 
ajustado 

Erro padrão da 
estimativa 

,936a ,877 ,778 ,019189 

a. Preditores: (Constante), Consumo_PerCapita, PIB_PerCapita, Nivel_Emprego, Indice_empreendedorismo 
b. Variável dependente: IDHM 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A análise de variância (ANOVA) é um procedimento utilizado para comparar a 

distribuição de três ou mais grupos em amostras independentes. É também uma 

forma de resumir um modelo de regressão linear através da decomposição da soma 

dos quadrados para cada fonte de variação no modelo, e através do teste F, testa-se 

a hipótese de que qualquer fonte de variação no modelo é igual a zero. 

Com isso um dos objetivos desta aplicação da ANOVA é o de realizar teste 

estatístico para verificar se há alguma diferença entre uma medida dentro de três ou 

mais grupos. No caso, procurou-se verificar se há alguma diferença entre o IDHM, 

que neste caso representa o desenvolvimento regional e as variáveis do 

empreendedorismo. 

Cabe ressaltar que as variáveis do empreendedorismo podem ser vistas 

igualmente, e o objetivo é saber se o fator IDHM, que é dependente, exerce alguma 

influência na variação das variáveis do empreendedorismo. 
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As informações geradas na aplicação da ANOVA foram resumidas no Tabela 

9 apresentados nela, os graus de liberdade (Df), a soma de quadrados, o quadrado 

médio, a estatística F e o valor de significância (p). 

 

Tabela 9 – Coeficientes do modelo de regressão ANOVAa 

 Soma dos Quadrados Df Quadrado Médio F Sig. 

Regressão ,013 4 ,003 8,872 ,017b 

Resíduos ,002 5 ,000   
Total ,015 9    

a. Variável dependente: IDHM 
b. Preditores: (Constante), Consumo_PerCapita, PIB_PerCapita, Nivel_Emprego, Indice_empreendedorismo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os graus de liberdade (Df) são calculados com base no IDHM e no número de 

variáveis do empreendedorismo. A soma de quadrados mede a variação dos dados. 

Já a soma de quadrados dos tratamentos mede a variação entre o IDHM e a soma 

dos resíduos mede a variação dentro de cada variável de empreendedorismo. O 

quadrado médio verifica a razão entre a soma de quadrados e os graus de liberdade 

e a estatística F, conforme (FIELD, 2009) representa a razão de melhoria de 

previsão que resulta do ajuste do modelo em comparação com a imprecisão que 

existe no modelo. 

Dentre o modelo analisado, somente o “consumo per capita” apresentou nível 

de significância (p<0,05), demonstrando que o previsor contribui significativamente 

para o modelo. O teste t é conceituado como uma medida que informa se o previsor 

está contribuindo de forma significativa para o modelo (FIELD, 2009).  

Verificou-se que os previsores do modelo contribuem, respectivamente, de 

forma negativa e não significativa (t = -0,019) para o nível de emprego, e de forma 

negativa e não significativa também (t=-0,872), o PIB per capita. Já o previsor “índice 

de empreendedorismo”, contribuiu de forma positiva e não significativa (t = 1,346).  

Finalmente, percebeu-se que o previsor que representa consumo per capita 

contribuiu de forma positiva (t = 2,669) e de maneira significativa de (p< 0,05). 

Quando analisou-se o βpadronizado que representa o número de desvios padrão, 

que a saída irá mudar como resultado de uma alteração de um desvio padrão no 

respectivo previsor (FIELD, 2005), verificou-se que o previsor que exerce maior 

influência sobre o IDHM é o previsor que representa do Consumo per capita com um 

βpadronizado igual a 0,647, significando que, se o Consumo per capita aumentar em um 

desvio padrão, o IDHM deverá aumentar 0,999 desvios padrão, sendo esta 
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afirmação verdadeira se os demais previsores permanecerem constantes (FIELD, 

2009). 

 

Tabela 10 – Coeficientes do modelo de regressão - Coeficientesa 

 Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

T Sig. 

 B Modelo 
padrão 

Beta   

(Constante) ,593 ,087  6,814 ,001 
Indice_empreendedorismo 1,791 1,331 ,334 1,346 ,236 
Nivel_Emprego -,003 ,134 -,003 -,019 ,986 
PIB_PerCapita -7,488E-07 ,000 -,141 -,872 ,423 
Consumo_PerCapita 1,122E-05 ,000 ,647 2,669 ,044 

a. Variável dependente: IDHM 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para verificar as possibilidades estatísticas, outras variáveis da dimensão 

desenvolvimento regional foram consideradas como variável dependente, porém, os 

resultados não foram significativos e por isso não estão descritos nos resultados 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre o empreendedorismo e o 

desenvolvimento regional na microrregião do Planalto Norte Catarinense. Para 

consecução do objetivo geral, foi revisada a literatura sobre cada um dos tópicos 

envolvidos, além da busca de métricas que pudessem dar subsídio ao intento. Para 

identificar o índice de empreendedorismo dos municípios na microrregião do 

Planalto Norte do Estado do Santa Catarina no período de 2011, foi realizado o 

cálculo através dos dados do número de criação de empresas, o qual utilizou-se o 

número de empresas atuantes, obtidos através de dados do IBGE-Cidades. Com 

este número foi feita a divisão pela somatória dos dados de “trabalhadores 

economicamente ativos” e com os dados de “trabalhadores não economicamente 

ativos”. 

As análises iniciaram com os dados de emprego que foram coletados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e as bases da Junta Comercial de Santa 

Catarina – JUCESC, com verificação em dezembro 2011. Dos municípios da 

microrregião, o que mais apresentou empregabilidade foi o município de Mafra, 

seguido por Canoinhas, Porto União e Três Barras. Os dados referentes ao 

desemprego não estão disponíveis pelo MTE. Na sequência foram apresentados os 

dados do Produto Interno Bruto – PIB, onde o estado catarinense permaneceu na 8ª. 

posição entre os estados brasileiros. E levantou-se a posição dos municípios da 

região pesquisada em relação aos demais do estado, com a intenção de 

diagnosticar o valor agregado por cada um. Em seguida, foi analisado o Produto 

Interno Bruto – PIB per capita dos municípios, para demonstrar a produção do 

conjunto dos setores (primário, secundário e terciário) da economia, por cada 

habitante que há na cidade, perante a região e perante o estado. Identificado o PIB 

per capita, foi a vez do Valor Adicionado Fiscal – VAF, que tem a finalidade de 

calcular o índice de participação de cada município no repasse de receita dos 

impostos estaduais: ICMS e IPI. Dos 10, o que mais recebeu o repasse destes 

impostos foi Mafra, sendo que sua posição perante os demais municípios do estado, 

foi a 31ª, de um total de 293 cidades do estado. Com relação as importações e 

exportações de bens, que são chamados de Balança Comercial, das 10 cidades 

pesquisadas, 30% não exportaram e nem importaram, 40% apresentaram a Balança 

Comercial desfavorável e 30% somente foram os que apresentaram a Balança 



74 
 

 

Comercial favorável. Com relação ao Consumo per capita anual por habitante, o 

município de Mafra foi o que apresentou maior gasto, seguido de Porto União. No 

Índice de Potencial de Consumo – IPC, que atribui a cada município a sua 

participação percentual no potencial total de consumo do País, de todos os 

municípios catarinenses, Florianópolis ficou em 29ª, e nenhum dos municípios da 

microrregião apresentaram participação efetiva. Com todas estas variáveis 

secundárias obtidas dentro do empreendedorismo, foi possível levantar dados para 

responder parte do segundo objetivo específico, que era verificar o efeito do índice 

de empreendedorismo sobre os aspectos populacionais e sociais da região em 

análise, pois para complementar as respostas deste, foi preciso buscar dados 

quanto a variável de desenvolvimento regional. 

As variáveis secundárias utilizadas quanto a do desenvolvimento regional, 

primeiramente inclui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que foi utilizado 

para verificar a situação do estado diante dos demais estados brasileiros, a fim de 

mensurar a qualidade de vida e o grau de desenvolvimento econômico do mesmo. 

Dentro de uma escala de classificação que vai de 0 a 1, sendo o nível zero o que 

não apresenta nenhum desenvolvimento humano, portanto, esse indicador quanto 

mais próximo de 1 torna-se melhor. O estado catarinense destacou-se em 3º lugar, 

no período de 2011. Após este indicador, foi levantado o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), que é utilizado para a medição idêntica ao IDH. A escala 

utilizada, também de 0 a 1, é dividido entre as faixas: muito baixo, baixo, médio, alto 

e muito alto. Levantados os IDHM’s dos municípios, constatou-se que não houve 

nenhum com índice “Muito Baixo e Baixo” no estado. Os dados populacionais 

apresentados, demostraram que os municípios de Mafra e Canoinhas são os mais 

populosos. A Taxa de Crescimento da População demonstrou que Major Vieira foi o 

maior município da região em crescimento populacional, e que em Monte Castelo 

não houve nenhum crescimento populacional. A População está distribuída por 

Gênero e Local, apresentando maior concentração na área urbana; quanto ao 

gênero, está equilibrado em quase todos os municípios. Esta população está maior 

concentrada na faixa etária de adultos. Quanto a Incidência de Pobreza, este 

indicador demonstrou um nível baixo em todos os municípios. Para complementar, 

foi levantado o Índice de GINI, que é um instrumento utilizado para medição do grau 

de concentração de renda em um determinado grupo, quanto mais próximo de zero, 

maior a situação de igualdade.  
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Finalmente, utilizaram-se as correlações para verificar o nível de associação 

entre algumas das variáveis utilizadas no estudo, Taxa de Empreendedorismo x 

Escolaridade. Esta correlação evidenciou a associação entre o índice de 

empreendedorismo com o nível de escolaridade dos empreendedores. Verificou-se 

que o empreendedorismo se realiza nos empreendedores com diversos níveis de 

instrução escolar de forma positiva e significativa (p≤0,01) como demonstrado 

naTabela 6. A distribuição desta população no trabalho principal, indicou que a maior 

concentração de trabalhadores está nos serviços de agropecuária, florestas, caça e 

pesca. Nos municípios de Itaiópolis, Papanduva e Três Barras, observou-se a 

presença de trabalhadores em todos os segmentos de atividade em função da 

presença de indústrias de fragmentos diversos e de todos os portes, que absorvem 

mão de obra mais qualificada. A correlação índice Empreendedorismo x Classe 

Social destacou que existe associação positiva e significativa (p<0,05) com as classes 

A2, classe B1, classe B2. Com relação as classes C2, D e E, foram evidenciadas 

associações negativas e significativas (p<0,05). Com estes índices, notou-se que a 

classe média é a que mais empreende. Outra equiparação realizada foi entre o nível 

de emprego e o índice de empreendedorismo, a qual não foi encontrada nenhuma 

ligação significativa. Entre as variáveis diversas, verificou-se correlação forte positiva 

(r=0,759) e significativa (p<0,05) entre o consumo per capita e o índice de 

empreendedorismo, refletindo que, quanto maior o poder de compra estabelecido no 

município analisado, maior também é o nível de empreendedorismo encontrado. 

Constatou-se forte associação positiva (r=0,830) e significativa (p<0,05) entre as 

variáveis IDHM e o índice de empreendedorismo. O IDHM demonstrou que quanto 

maiores os fatores de renda, saúde e educação, maior é o índice de 

empreendedorismo encontrado nos municípios analisados. Além disso, confirmou-se 

que o IDHM também apresenta forte associação positiva (r=0,897) e significativa 

(p<0,001) com o consumo per capita. Outra correlação foram as condições para 

empreender que estão concentradas nos centros urbanos. Quanto a idade dos 

empreendedores, confirmou-se que, os classificados como jovens apresentam 

associação forte negativa e significativa com índice de empreendedorismo (r=-0,638, 

p<0,05) e com IDHM (r=-0,811, p<0,05), ou seja, eles não estão empreendendo. E nos 

empreendedores classificados como adultos, foi encontrada forte associação com o 

IDHM (r=0,692, p<0,05) para empreender. Quanto faixa etária dos idosos constatou-se 
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que há relação forte negativa e significativa com o PIB per capita (r=-0,662, p<0,05), 

também não estão empreendendo. 

Utilizou-se a Análise de Regressão Linear Múltipla para prever as mudanças 

na variável dependente que é o desenvolvimento regional, como resposta a 

mudanças na variável independente, o empreendedorismo. Percebeu-se que a 

variável dependente desenvolvimento regional, representada pelo IDHM neste 

trabalho, tem relação linear com o empreendedorismo, expressamente no fator 

consumo per capita dos habitantes dos municípios,  

Por meio da análise de variância (ANOVA) verificou-se que o previsor que 

exerce maior influência sobre o IDHM é o que representa o Consumo per capita com 

um βpadronizado igual a 0,647, o que significou que se o Consumo per capita aumentar 

em um desvio padrão, o IDHM também deverá aumentar 0,999. Os previsores PIB 

per capita, nível de emprego e o índice de empreendedorismo não apresentaram 

níveis mínimos de significância. 

Portanto, constatou-se que a melhoria nos índices do consumo per capita 

pode conduzir a avanços importantes nos indicadores de qualidade de vida, 

refletidas no IDHM e, por conseguinte, no desenvolvimento regional, como 

evidenciado no estudo.  

No campo prático, espera-se que os resultados encontrados possam 

contribuir na compreensão da realidade da própria situação do empreendedorismo e 

também nas ações para o desenvolvimento regional, possibilitando suporte para o 

estabelecimento de políticas públicas, bem como incentivos direcionados para o 

desenvolvimento empresarial, geração de empregos e renda, melhoria nos padrões 

de saúde e escolaridade dos munícipes e principalmente, valorização dos produtos e 

serviços locais. 

Com a resposta ao problema de pesquisa, resta relatar as limitações desse 

estudo e apresentar caminhos para futuras investigações que possam contribuir 

para melhor compreender a realidade do empreendedorismo na microrregião 

analisada. A primeira limitação se baseia na falta de informações oficiais e recentes 

para o desenvolvimento da pesquisa. Encontraram-se ainda, limitações na 

comprovação dos resultados encontrados quando comparados a de outras regiões. 

Tal possibilidade poderia atestar os resultados obtidos. Deve-se considerar ainda, 

que as microrregiões apresentam características diferentes entre si e que não foram 

consideradas no presente estudo. Futuras pesquisas poderão produzir uma 
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comparação mais apurada com outros estudos que relacionam estas variáveis 

aproximando-as de maneira mais estreita da realidade. Amostras maiores e mais 

abrangentes em relação a região pesquisada podem melhorar na validação dos 

resultados, além de um estudo para proporcionar um suporte conceitual mais 

aprimorado para a métrica do desenvolvimento regional. Além disso, a possibilidade 

de comparação entre setores e regiões do Brasil podem gerar interessantes 

informações acerca da realidade do empreendedorismo e do desenvolvimento 

regional. 

Enfim, espera-se que estudos futuros com dados mais atualizados possam vir 

a corroborar os achados empíricos apresentados neste trabalho e esclarecer ainda 

com maior nitidez as variáveis que influenciam o desenvolvimento regional.  
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