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RESUMO 

 
 
No intuito de identificar qual o potencial econômico da agropecuária em Santana do 
Livramento e quais aspectos devem ser incentivados pela política pública para 
incrementar o desenvolvimento local e compreender as possibilidades existentes no 
município para alavancar e incrementar a sua economia, foi realizada uma pesquisa 
exploratória, documental em sites governamentais e repositórios acadêmicos na 
internet; descreveram-se os aspectos da agropecuária, utilizando índices da 
produção primária, como commodities de maior volume de produção no território 
pesquisado, em relação a outros territórios, tendo como fonte o IBGE. Utilizaram-se 
exemplos, citados em artigos acadêmicos, como soluções bem sucedidas de 
desenvolvimento endógeno e foram identificadas as propostas de políticas públicas 
de desenvolvimento comtempladas no Plano Plurianual 2014/2017 do município de 
Santana do Livramento, e na legislação da união, estado e município onde foi 
averiguado que normas poderiam ser operadas como política pública de Estado. 
Conclui-se nestes dados pesquisados que o potencial econômico agropecuário de 
Santana do Livramento pode ser importante para o seu desenvolvimento local. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Local. Políticas Públicas. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O município de Santana do Livramento esta localizado no bioma pampa, com 

um território de 6.950,37 km² atualmente é o segundo município no Estado do Rio 

Grande do Sul em extensão territorial.  

 No intuito de compreender as possibilidades existentes no município para 

alavancar o desenvolvimento local, realizamos uma pesquisa exploratória, 

documental, para obter dados sobre os potenciais econômicos da agropecuária que 

contribua para geração de emprego e renda, no município pesquisado. 

 Porém não há pesquisas acadêmicas sobre o município de Livramento que 

colaborem para ampliar a compreensão, pelos agentes locais, de que o 

desenvolvimento do município deverá ser o resultado da articulação entre 

protagonistas e patrocinadores do desenvolvimento como destacam Brum Neto, 

Bezzi e Castanho (2007, p.179) “esta região manteve sua forma de produzir no 

decorrer do tempo. Entretanto, alterou sua função, visando a justificar a manutenção 

diante das exigências impostas pela dinâmica do capital.” Ou seja, a sua forma de 

produzir não se alterou no tempo não buscou inovações para que a produção 

primária fosse incrementada gerando mais divisas ao município proporcionando o 

desenvolvimento coletivo dessa sociedade. Assim nesta pesquisa se buscará 

estudar os potenciais econômicos agropecuários do município de Santana do 

Livramento – importância do desenvolvimento local. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Quais os aspectos que devem ser incentivados pela política pública para que 

potencial econômico da agropecuária em Santana do Livramento possa ser usado 

como incremento ao desenvolvimento local? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  
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Através deste estudo buscamos identificar o potencial econômico da 

agropecuária em Santana do Livramento apontando os aspectos que são capazes 

de incrementar a dinâmica econômica local, contribuindo para o desenvolvimento do 

município. O intuito é identificar oportunidades que poderão ser incentivadas por 

políticas públicas promovendo a transformação econômica desta região superando 

assim sucessivas crises econômicas. Na década de 2000 a busca por melhores 

condições de vida e trabalho promoveu uma emigração em massa, deslocando 

parcela da força de trabalho do município para a região da serra especificamente 

Caxias do Sul.  

No entanto município possui o segundo maior rebanho de bovinos do Estado 

do RS e o maior rebanho de ovinos do RS. 

 

 

Tabela 1 - Maiores efetivos por município do Rio Grande do Sul por cabeça de bovinos e 

ovinos, no censo agropecuário de 2006 

MUNICÍPIO BOVINOS OVINOS 

Alegrete 492.319 230.770 

Dom Pedrito 309.908 135.397 

Rosário do Sul 263.066 
 Santana do Livramento 465.107 394.232 

São Gabriel 299.506 
 Quaraí 

 
154.205 

Uruguaiana   150.806 

Fonte: IBGE (2015) 

 

Dados significativos, pois demonstra a importância do município para o 

Estado do Rio Grande do Sul cuja base econômica é o setor primário, no entanto 

este é um potencial pouco explorado, como podemos observar na tabela abaixo, o 

valor adicionado desse setor representa 17,64%%, enquanto que os serviços 

representam 72,95% e a indústria apenas 9,41% do PIB expressando a pouca 

industrialização. 
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Tabela 2 – Produto Interno Bruto do Município de Santana do Livramento 2012 

SETOR VALOR   

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes  183.076 mil reais 

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes 97.661 mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes  757.052 mil reais 

Fonte: IBGE (2015) 

 

Esperamos que este trabalho acadêmico contribua para construir uma 

proposta de políticas publicas para desenvolvimento local de Santana do Livramento 

e que sirvam de exemplo para outros pesquisadores, gestores públicos ou 

municípios. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar qual o potencial econômico da agropecuária em Santana do 

Livramento e quais aspectos devem ser incentivados pela política pública para 

incrementar o desenvolvimento local. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar e descrever aspectos da agropecuária em Santana do Livramento que 

possuem potencial de incrementar a economia local. 

b) Identificar no plano plurianual e na legislação, o conjunto de políticas públicas 

para o desenvolvimento da agropecuaria, propostos pelos governos federal, 

estadual e municipal. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Através dos procedimentos metodológicos demonstramos que a produção 

primária (agropecuária) é capaz de gerar desenvolvimento para o município. Foram 

utilizados dados sobre o rebanho, leite e mel e valor adicionado disponíveis no 

Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. 

Através da pesquisa quantitativa, exploratória e documental, foram descritos 

aspectos da agropecuária, utilizando índices da produção primária, tais como: 

comparação do volume de produção de commodities de maior volume de produção 

no território pesquisado, em relação a outros territórios, tendo como fonte o IBGE. 

Utilizaremos exemplos, citados em artigos acadêmicos, de soluções bem sucedidas 

de desenvolvimento endógeno.  

Com objetivo de identificar as propostas de políticas públicas de 

desenvolvimento foi realizada uma pesquisa documental: no Plano Plurianual 

2014/2017, registrado no portal dos Tribunais de Contas, na legislação do município, 

estado e união, produzindo uma compilação das leis, regras e normas que podem 

ser utilizadas na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento econômico. 
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3. IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

3.1 REVISÃO TEÓRICA 

 

3.1.1 Desenvolvimento 

 

Segundo Goulart (2010, p 390-403), “As primeiras experiências com 

planejamento visando ao desenvolvimento no Brasil emergiram no contexto da II 

Guerra Mundial (1939-1945), quando o Estado organizou-se para administrar 

recursos e suprir contingenciamentos, através de planos de longo prazo”.  

A execução de Planos, Programas e Projetos no Brasil quase sempre 

esbarram na continuidade, em âmbito da gestão pública, sempre visto na mudança 

de governos como produtos políticos das gestões anteriores acabam ficando em 

segundo plano, essa cultura dificulta e atrasa o nosso de desenvolvimento enquanto 

não mudarmos a nossa visão imediatista em realizar projetos, mesmo que estas 

sejam de autores antagonistas a nossa visão política devemos concluí-los, para que 

tenhamos um desenvolvimento contínuo e satisfatório a todos, devemos conjugar 

esforço no sentido de construirmos um produto coletivo, uma política pública de 

Estado, onde estejamos engajados em sua construção, o sucesso do 

desenvolvimento passa por um plano estratégico de longo prazo, experiência esta já 

vistas em nossa história, no Plano de Metas no governo de Juscelino Kubitschek. 

Os estudos sobre desenvolvimento tiveram lugar central na agenda de 

cientistas sociais latino-americanos, orientados por duas principais correntes de 

pensamento: a liberal e a estruturalista, (GOULART, 2006). 

 

Nesse antagonismo de pensamentos, os liberais defendiam o mercado 
como mecanismo regulador, para estes crescimento e desenvolvimento 
eram sinônimos, recomendavam que os países em desenvolvimento 
copiassem os modelos dos países desenvolvidos para que chegassem às 
condições dos desenvolvidos, (GOULART, 2006, p.2). 
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Na corrente contrária temos os intelectuais Raúl Prebisch e Celso Furtado, 

pertencentes à Comissão Econômica para América latina e o Caribe (CEPAL), 

defensores do pensamento histórico-estruturalista que questionava a lógica liberal, 

porém com o advento da onda ditatorial ocorrida na América do Sul nas décadas de 

60 e 80 este pensamento foi suplantado pela corrente liberal, (GOULART, 2006). 

A América-latina em sua história geopolítica como ator marginal e dependente 

dos Estados desenvolvidos, teve forte influência da matriz liberal, e com o advento 

de governantes ditatoriais e sob o modelo liberal em que o Brasil teve sues maiores 

índices de crescimento. 

Para Goulart (2006) a noção e as estratégias de desenvolvimento se 

assentam em diferentes lógicas e interesses que conformam uma rede de relações 

determinantes na conformação dos lugares, de orientação global ou local sendo que 

para Goulart (2010. p. 390-403) “desenvolvimento local é um lugar territorialmente 

construído, isto é, de uma formação socioespacial onde os processos se efetivam”.  

Compreende-se nesta citação que o local é onde as coisas acontecem, onde a 

produção o comércio as políticas públicas são efetivadas de maneira a fazer com 

que o desenvolvimento seja efetivo.  Já a orientação global de desenvolvimento se 

da por um alinhamento político aos Estados desenvolvidos ou por sua dependência 

econômica junto aos fundos e bancos de investimentos lastrados pelas nações 

desenvolvidas que força a nação em desenvolvimento a voltar seus esforços de 

produção e geração de insumos para atender ao mercado de consumo em massa. 

O sucesso de um processo de desenvolvimento local exige articulações e 

decisões concertadas entre a sociedade civil organizada, o mercado e o poder 

público, Sausen, Patias e Allebrandt (2011).  

O desenvolvimento local requer articulações harmônicas entre os três setores 

haja vista que seus interesses deverão estar em um foco comum, muitas vezes as 

localidades que tentam desenvolver-se a partir de seu espaço territorial tendem a 

buscar soluções externas atraindo indústrias com incentivos fiscais procurando que 

o mercado encontre a solução para o seu desenvolvimento local, nesse interim há 

novas alternativas que favorecem a representação de setores da população onde 

possam contribuir que são os conselhos de controle de políticas públicas. Assim 

esse novo espaço de participação popular para o desenvolvimento, o agente 
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público, mercado e sociedade civil podem interagir para viabilização na construção 

de políticas públicas para o desenvolvimento de seus espaços territoriais. 

No Brasil a localidade passa a constar da agenda de pesquisadores, de 

formuladores de políticas e dos governantes brasileiros a partir do início dos anos 

90, também em decorrência do novo desenho institucional proposto pela 

Constituição brasileira de 1988 e o processo de descentralização das políticas 

públicas. 

 

Nos anos 90, a relevância da temática do desenvolvimento local e das 
políticas descentralizadas cresceu em razão da estratégia europeia de 
reforço dos programas de descentralização para as regiões, do acirramento 
da competição entre elas, e das próprias dificuldades de sistemas 

econômicos locais. (TAPIA, 2005, p.132) 

 

. Com esta nova configuração pela a ausência de projeto a nível nacional de 

desenvolvimento local sendo que estas devem segundo Sausen, Patias e Allebrandt 

(2011), considerar as peculiaridades locais tendo em vista a desenvolver a cadeia 

produtiva local, assim agregando valor ao produzido. Maior parte do território 

nacional o grande vetor da economia é a produção agropecuária, que gera riquezas 

emprego nos mais distantes locais do Brasil, nessa proposta para o 

desenvolvimento onde a sociedade civil, o mercado na figura de empreendedores, 

mais o poder público que através de incentivos tributários ou na capacitação dos 

outros agentes envolvidos na cadeia produtiva poderão cooperar para fomentar o 

arranjo produtivo local a partir do que já é produzido no seu território. 

Conforme art. 21, inciso IX da Constituição Federal de 1988, “elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social”.  As articulações do Estado e sociedade 

devem não apenas considerar a realidade global, mas também possibilitar que esta 

seja apropriada pelas realidades locais, Goulart (2010).  

  Para Tapia (2005) “a transformação dos sistemas locais de inovação e dos 

modelos de desenvolvimento local, no atual quadro de transformações econômicas 

globais, dependeria das modalidades de regulação social e de estruturas de 

governança locais”. Para tal somente os atores sociais do local sabem e podem 
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desenvolver políticas públicas com vistas ao desenvolvimento econômico e social da 

comunidade a que estão inseridos.  

Pois essas estruturas de governança seriam resultantes da ação coletiva de 

um sistema de atores – públicos e privados – que interagem dentro de um contexto 

espacial, institucional, político e cultural específico (TAPIA, 2005). 

 Outro tema de bastante relevância dentro do contexto para o desenvolvimento 

hoje, é a sustentabilidade que ocorre junto para que o tema desenvolvimento seja 

limpo no sentido ecológico, ou seja, o desenvolvimento não pode ser um vetor de 

degradação do meio ambiente, pois a manutenção do ecossistema do território, 

onde será implantada uma política de fomento a economia, é essencial para um 

ciclo de desenvolvimento contínuo no tempo.  

 Segundo Goulart (2006, p3), “o colapso ocorrido na década de 70, promovido 

pelas crises do petróleo de 1973 e 1979, levou a ruína os modelos de 

desenvolvimento de orientação liberal ou keynesiana”, assim o autor dessa 

afirmativa entende que a crises do petróleo foram a causa para que os modelos 

econômicos de desenvolvimento vigentes até então fossem dissolvidos que permitiu 

surgir uma nova agenda para o desenvolvimento. 

 

Ameaças de esgotamento dos recursos naturais, crises do petróleo e da 
dívida externa, disseminação das novas tecnologias de informação e 
comunicação, reestruturação produtiva e o fim dos embates entre os dois 
grandes sistemas políticos mundiais, contribuíram para submergir as 
preocupações com o desenvolvimento numa agenda pública dominada por 
situações críticas (SUNKEL, 2001 Apud GOULART, 2006, p.3). 

 

  
 

O movimento ambientalista, emergente na década de 70, passou então a 

questionar além dos recursos naturais, entrando em sua agenda questões relativas: 

às superpopulações, custos de tecnologia e crescimento econômico, (GOULART, 

2006), surgindo um dilema diante da crise de como planejar o desenvolvimento 

humano sem destruir o meio ambiente (FERNANDES e SAMPAIO, 2006). É diante 

dessa problemática que Sachs apud Fernandes e Sampaio (2006, p.3) aponta a 

necessidade de um enfoque de planejamento que promova um modelo de 

desenvolvimento sustentável. 
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O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável é o resultado do 

trabalho promovido pela Comissão Mundial de Meio Ambiente, instituído pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), composta de representantes de países 

desenvolvidos e ONGs ambientalistas. O conceito de desenvolvimento sustentável 

é: “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” 

(BRUNDTLAND, Apud GOULART, 2006, p.3). 

No relatório de Brundtland tornou-se referência para estratégias de políticas 

públicas para o desenvolvimento sustentável, mas também para o direcionamento 

de ações estratégicas alternativas no contexto das políticas públicas (GOULART, 

2006). 

De acordo com Gulart (2006) onde Ignacy Sachs, um dos principais teóricos 

contemporâneos da sustentabilidade, assegura que as características desse “outro 

desenvolvimento” são: a endogenia, a autossuficiência, a orientação para as 

necessidades e não para o incentivo ao consumo. 

Assim “o desenvolvimento endógeno é uma estratégia para a ação; com isso, 

as comunidades locais que têm uma identidade própria tomam iniciativas que as 

levem ao desenvolvimento.” (SAUSEN, PATIAS e ALLEBRANDT, 2011, p.883-894), 

Para Fernandes e Sampaio (2006), o desenvolvimento endógeno é a 

capacidade de uma determinada sociedade para adquirir certo domínio sobre o seu 

desenvolvimento. O que para os autores não significa, independência política do tipo 

nacionalista ou autárquica, mas sim de preservar uma identidade local que se 

concilia com estruturas políticas, institucionais e culturais mais amplas.  

Nesse modelo a tomada de decisão parte-se do pressuposto das escolhas 

“que se ajustam entre oportunidades (externas e objetivas) e desejos (internos e 

subjetivos)”, isto é, o que as pessoas podem fazer e o que elas querem fazer, 

Fernandes e Sampaio (2006, p.6). 

No referencial exposto acima se entende que o desenvolvimento passou para 

à agenda política vinculado a matriz liberal que associava desenvolvimento com 

crescimento visto somente da ótica do crescimento do Produto Interno Bruto, mais 

tarde na década de 70, com o surgimento dos movimentos ambientalistas este 
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desenvolvimento passa a ser exigido que seja sustentável, ou seja, o 

desenvolvimento de hoje não poderá prejudicar o desenvolvimento de amanhã; já na 

década 90 surge outro desenvolvimento através dos modelos do Vale do Silício e da 

Terceira Itália que passam a ser os exemplos de aglomerações industriais com 

vistas ao desenvolvimento denominado Arranjo Produtivo Local, que tem uma 

abordagem de desenvolvimento endógeno. 

 

3.1.2 Arranjo Produtivo Local – APL  

 

 O arranjo produtivo local uma ferramenta para fomento e desenvolvimento 

local quando inexiste ou são precários os mecanismos de mercado a localidade tem 

como política pública para seu desenvolvimento econômico esta ferramenta que tem 

sua ênfase nas expertises de produção da localidade. 

 Promovido e desenvolvido por um grupo de trabalho de diversos ministérios 

com vistas a padronização das políticas públicas foi criado o Termo de Referência 

para Política Nacional de apoio ao desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local, suas 

estratégias tem por objetivo na interação entre as agências governamentais de 

maneira planejada, de forma a estimular a comunicação entre os entes da 

federação.  Tendo dois eixos de atuação: Reconhecimento e valorização da 

iniciativa local na forma de um Plano de desenvolvimento e Articulação e 

Intervenção que atua no estimulo na construção de um plano em APLs que não 

possuem plano de desenvolvimento. 

Segundo Erber (2008, p.12) “Arranjos produtivos locais (APLs), 

caracterizados como aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e 

sociais, que têm foco em um conjunto específico de atividades econômicas e que 

apresentam vínculos entre si”. O conceito de Arranjo Produtivo local foi construído 

através da meta política de duas experiências históricas. 

 Estas experiências históricas tem sua origem nos exemplos internacionais 

com os empreendimentos: “do Vale do Silício, importante centro de empresas do 

setor de informática, e da chamada Terceira Itália, abrangendo empresas de 
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pequenos e médios portes de diversas áreas como: têxtil, móveis, cerâmica e 

mecânica.” (SANTOS e GUARNERI, 2000, p.197). 

 

Os distritos industriais italianos possuem outras características muito 
interessantes. A principal delas é a importância da cooperação. A 
cooperação tem nessas experiências uma enorme importância econômica, 
competitiva, política e social, e é esse o principal aspecto que se busca no 
incentivo a replicação dessa experiência (SEMINÁRIO, 2014, p.20). 

 

 Neste contexto de cooperação no município de Crissiumal foi implantado o 

programa “Pacto Fonte Nova”, exemplo de uma política pública para o 

desenvolvimento local, ou seja, um modelo endógeno para o desenvolvimento. 

 O programa Fonte Nove foi implantado no município de Crissiumal, em 1998; 

situado na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que integra a 

microrregião Celeiro, da qual participam 21 municípios que em sua grande maioria, 

tem uma economia atrelada à produção agropecuária de pequenas propriedades 

rurais com pouca industrialização, neste cenário as políticas agrícolas definidas pelo 

governo federal neste município encontravam-se na monocultura da soja, que com 

frustrações de safras e fim de subsídios e de políticas de preços provocou um êxodo 

rural para os grandes centros na década de 90. 

 Com essa configuração econômica em Crissiumal através da conjunção de 

esforços entre o poder público local e as instituições estratégicas, organizaram-se 

para produzir um programa que se diversifica a produção agrícola dos pequenos 

produtores rurais dentro de uma perspectiva de associativismo e desenvolvimento 

sustentável. Surge então, em 1998, o programa denominado “Pacto Fonte Nova” 

baseado no estímulo a produção leiteira do município. Além da Prefeitura Municipal 

que foi a principal articuladora do programa houve a participação de inúmeros 

órgãos entre os principais destaca-se a EMATER e o SEBRAE, entre os outros 

como Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Cooperativas já estabelecidas na 

região. Também pelo poder pública destaca-se a Câmara de vereadores de 

Crissiumal que teve importante papel na aprovação de projetos para captação de 

recursos e operacionalização das atividades. 
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 Um fator de destaque do sucesso deste programa foi que o grupo de dirigiu 

este o programa que esteve por mais de dez anos sempre soube distinguir 

crescimento de desenvolvimento, pensamento neste que alavancou o 

desenvolvimento daquela região. No decorrer do processo do desenvolvimento do 

programa foram efetuadas várias ações para que conciliar objetivos sociais, 

econômicos, ambientais para se manter um desenvolvimento sustentável, dessas 

ações gerou contribuições na agregação de renda, pois o pequeno produtor pode 

diversificar e obteve renda extra e seus produtos; manutenção das pessoas no 

campo e melhoria de vida das pessoas o principal objetivo de quando o programa foi 

criado; a diversificação da matriz produtiva foi possível graças a intervenção do 

poder público no sentido de capacitar os produtores e que também soube identificar 

as atividades econômicas rentáveis e competitivas; outro aspecto positivo deste 

desenvolvimento foi a diminuição da emigração de sua população para os grandes 

centros em virtude da permanência dos seus produtores rurais no campo que 

contribuiu para atrair aqueles que já haviam emigrado, assim possibilitou o regresso 

destes para a região de Crissiumal, sendo que esse modelo de desenvolvimento por 

força da criação do Pacto contribui para disseminar programas semelhantes em 

outros municípios, tais como o Programa de Agroindústrias de Três Passos (RS); o 

Programa de Agroindústrias de São Francisco de Assis (RS); e o Programa de 

Agroindústrias no Alegrete (RS). 

 Do período da criação do programa em 1998 até 2010, constatou-se uma 

melhoria nos índices de qualidade de vida de Crissiumal tendo uma evolução nos 

empregos formais desse município. 

 Também após a criação do programa houve um incremento na arrecadação 

de impostos que por sua vez refletiu em obras de saneamento, educação, saúde e 

infraestrutura do município. 

 Outro principal fator da criação do programa “Pacto Fonte Nova” foi a 

retomada do associativismo com forma de empreender que gerou entre a 

comunidade local um entendimento de que necessitava unir para poder se 

desenvolver. 
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 O desenvolvimento produzido pelo Programa “Pacto Fonte Nova”, pode ser 

entendido através da abordagem de desenvolvimento endógeno – mobilização e 

articulação de lideranças locais e agentes econômicos como forma de romper a 

estagnação econômica do território mencionado. 

 Nesse exemplo apresentado buscaram-se apresentar uma experiência bem 

sucedida de desenvolvimento endógeno e sustentável, que traz para a realidade do 

município de Santana do Livramento, meios para que também se possa tornar 

protagonista do seu desenvolvimento através de interações entre o poder público e 

demais entidades que poderão em meio associativista gerar um desenvolvimento 

em prol a sua comunidade. (SAUSEN, PATIAS, ALLEBRANDT, 2011, Passim). 

 O APL pode ser definido como concentração geográfica de empresas e 

instituições que se relacionam em um setor particular, sendo majoritária que a 

característica comum é que sejam aglomerações de empresas de um determinado 

setor ou cadeia, (SEMINÁRIO, 2014, p.23). 

Segundo Santos e Guarneri (2000, p.198,), “o arranjo produtivo pode ser 

ainda caracterizado pela existência de uma empresa motriz, aqui denominada 

empresa-âncora, e por um grupo de fabricantes com os quais ela mantém fortes 

vínculos técnicos, comerciais e financeiros”, na ausência de empresas-âncora as 

instituições de ensino superior (faculdades e universidades) podem desempenhar 

esse papel como exemplo o polo de tecnologia de informação e comunicação como 

vetor de desenvolvimento do Estado de Pernambuco, GOULART (2006). 

A pesquisa se deu com dados coletados em fontes primárias e secundárias, 

referentes à origem e à constituição do polo de tecnologia de informação e 

comunicação no Estado de Pernambuco, fruto de iniciativas mobilizadas pela 

comunidade acadêmico-científica, pelos Governos Estadual e Municipal, empresas 

privadas nacionais e estrangeiras e organizações sociais.  

A origem dessas iniciativas é creditada aos professores e pesquisadores do 

Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE) que, 

desde o início da década de 1990, vêm desenvolvendo ações no sentido de articular 

a busca de excelência na formação, na qualificação e na produção científica 

realizada na Universidade com formas produtivas de inserção local. 
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 Os softwares desempenham um papel inovador no cenário globalizado tecno-

econômicos, pois traz consigo um novo paradigma no setor de telecomunicações. 

Na construção do polo de tecnologias umas das primeiras ações foi a criação de 

Centro de Tecnológico de Software para Exportação de Recife (C.E.S.A.R) que 

conta atualmente com mais de 50 empresas associadas A principal motivação da 

criação do C.E.S.A.R, foi que a os recursos humanos formados em centros de 

tecnologia de Pernambuco não encontravam lugar para atuarem profissionalmente, 

sendo que estes na década de 90 começaram a emigrar para outros locais onde 

pudessem desenvolver suas atividades. 

 Com essa perspectiva o C.E.S.A.R, mantém intensa relação com o 

CIn/UFPE, que possui cursos reconhecidos de formação e pós-graduação, na 

contração prioritária de mão-de-obra e instalações. 

 Nessa sinergia do C.E.S.A. R e CIn/UFPE, foi importante na construção do 

polo tecnológico de Pernambuco, que resultou na estrutura do arranjo produtivo local 

Porto Digital que gera mais de 2.500 empregos entre 90 organizações que estão 

associadas ao Porto Digital, além de atuar como incubadoras de empresas. 

 Este arranjo produtivo local não só atua para o mercado, mas também com 

políticas públicas de inclusão digital nas comunidades vizinhas as suas instalações 

em Recife. As ações criadas sob esta perspectiva tornando o setor de tecnologia de 

informação vocação local no Estado de Pernambuco, o que gerou emprego e renda 

naquela comunidade ficando evidente que a partir de programa e implementação de 

políticas públicas é possível gerar desenvolvimento através de possibilidades 

geridas e criadas no território (GULARTE, 2006, Passim). 

Para Santos e Guarneri (2000, p.198) os APL’s variam de tamanho, amplitude 

e estágio de desenvolvimento o seu fortalecimento esta ligado a uma política 

governamental dos entes federativos (município, estado, união), com o objetivo do 

desenvolvimento, gerando emprego e renda. 

Uma das vertentes da estratégia de atuação do Governo Federal para o 

desenvolvimento do país consiste na realização de ações integradas de políticas 

públicas para Arranjos Produtivos Locais (APLs), BRASIL/MDIC (2004). 

Com vistas à padronização para mesma abordagem para desenvolvimento 

pelos diferentes órgãos governamentais e não governamentais que promovem o 
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desenvolvimento local, foi criado um Grupo de Trabalho, reunindo representantes de 

diversos ministérios que iniciou um movimento em favor da abordagem do APL, 

(BRASIL/MDIC, 2004, p.4). 

A opção estratégica pela atuação em APL decorre, fundamentalmente, do 

reconhecimento de que políticas de fomento a pequenas e médias empresas são 

mais efetivas quando direcionadas a grupos de empresas e não a empresas 

individualizadas, BRASIL/MDIC (2004). Isto confere às aglomerações uma vantagem 

competitiva específica, 

 

a vantagem revela-se no mercado, e o APL é parte de uma cadeia produtiva 
e comercial que desemboca nesse mercado. Quando o mercado está 
geográfica e economicamente próximo do APL, a cadeia é “curta” e a 
competitividade do APL é definida em termos locais, mas são frequentes os 
casos em que o APL supre um mercado distante (muitas vezes em outro 
país). Nesses casos a cadeia é “longa” e mais complexa e elos como 
serviços de marketing e logística assumem papel mais relevante, (ERBER, 
2008, p.20). 

 

 A literatura recente destaca que os arranjos produtivos locais surgem, 

frequentemente, de forma espontânea como supunha Marshall, mas seu 

desenvolvimento depende de ações deliberadas dos agentes envolvidos. Para tal o 

desenvolvimento posterior à geração do APL depende de uma ação conjunta e 

organizada, estabelecida por diversos mecanismos, Erber (2008). 

A interação e cooperação entre os atores locais na construção de uma visão 

compartilhada de futuro, devem se expressar, para efeito de políticas públicas de 

apoio aos APLs, na forma de um plano de desenvolvimento, BRASIL/MDIC (2004).   

O plano de desenvolvimento deve ser elaborado a partir de um processo que 

visa gerar um acordo entre atores públicos e privados da dinâmica econômica dos 

arranjos. O tempo em que esse acordo se realiza depende do envolvimento dos 

atores locais, Brasil/MDIC (2004, p.13). 

 

Por meio do acordo, expresso pelo plano de desenvolvimento, os atores 
locais são estimulados a estabelecer estratégias comuns de ação e, 
principalmente, a desenvolver projetos de investimento – individuais e/ou 
coletivos – embasados numa visão conjunta de futuro. Nesse sentido, será 
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reconhecida a importância de um agente animador como elo de articulação 
local, com capacidade para estimular o processo de construção do plano de 
desenvolvimento, (BRASIL/MDIC, 2004, p.13). 

 

Com a apropriação do conhecimento local e na vocação produtiva, o arranjo 

produtivo local, através de Planos de desenvolvimento elaborados a partir das 

orientações do Termo de Referência para Política Nacional de apoio ao 

desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local, vem ser uma ferramenta para o 

desenvolvimento econômico das mais variadas regiões do Brasil, gerando riquezas 

e rendas no local onde se produz, evitando êxodo em massa de mão de obra para 

outras regiões mais desenvolvidas bem como valorizando a produção agropastoril, a 

maior vocação do Estado Brasileiro torna-se assim uma política pública para o 

desenvolvimento local. 

 

 

3.1.3 Políticas Públicas  

 

As políticas públicas são produtos da atividade política de uma determinada 

gestão, com ou sem a participação popular que podem ser mantidas ativas em 

gestões posteriores ou extintas conforme a gestão de governo presente. Segundo 

Rua (2009, p. 19) “políticas públicas (policy) são uma das resultantes da atividade 

política (politics): compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à 

alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos”. Para Siman (2005, p. 29) 

“a maioria dos estudiosos de políticas públicas referem-se à alocação imperativa de 

valores pelo Estado para a sociedade, ou seja, expressam a capacidade do governo 

em realizar as preferências dos cidadãos”.  

O surgimento da política pública como área de conhecimento, ocorreu como 

disciplina acadêmica nos Estados Unidos da América (EUA) com ênfase no estudo 

sobre a ação dos governos, diferente da tradição europeia de estudos que nessa 

áreas concentrava-se na analise do Estado e suas instituições baseados em teorias 

explicativas sobre o papel do Estado, Souza (2006, p.22) 
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Na década de 50, a análise das políticas públicas, que obteve maior ênfase 

nas duas décadas seguintes devido à maior acessibilidade aos governos, que tem 

origem em duas vertentes: a das dificuldades por que passavam os formuladores de 

política frente à complexidade cada vez maior dos problemas; e a atenção de 

pesquisadores acadêmicos em ciências sociais (ciência política, economia, 

sociologia), que progressivamente passaram a trabalhar com questões relacionadas 

às políticas públicas e procuraram construir e aplicar conhecimentos à resolução de 

problemas concretos do setor público (RUA, 2009, p. 24). 

Para Rua (2009, p. 24) “a Análise de Política pode ter por objetivo tanto 

melhorar o entendimento acerca da política e do processo político, como apresentar 

propostas para o aperfeiçoamento das políticas públicas”.  

 Segundo Siman para desenvolver um estudo sobre políticas públicas, melhor 

começar com o trabalho de Dye, que identificou vários paradigmas na literatura 

mostrando vantagens e desvantagens de cada uma. 

Assim temos o modelo institucional onde as políticas públicas são frutos do 

governo que tem a estrutura do Estado para execução destas pelo meio da coerção, 

estrutura esta que para Siman (2005), podem ser estruturadas tanto para facilitar 

algum tipo de política, quanto para obstruir outros. 

No modelo de processo a política é vista como um processo, ou seja 

identifica, formula, legitimação, implementa e avalia. Segundo Siman (2005) nessa 

perspectiva, não há uma análise da ligação entre o processo e o conteúdo da 

política, porém “permite identificar e analisar os processos político-administrativos, 

os mecanismos e estratégias definidas para a realização da política, e o 

comportamento dos diferentes atores envolvidos no processo de produção de 

políticas” (SIMAN, 2005, p 31).  

O modelo de grupo busca estabelecer um equilíbrio entre os grupos; o 

equilíbrio entre os grupos é a política pública. Os grupos são o meio de 

intermediação entre os indivíduos e os governos Siman (2005). Neste modelo a 

política pública estabelece uma interação entre os grupos enfatiza que para um 

maior êxito em uma política pública é através de um grupo, as análises sempre 
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começam com a proposição de que a interação entre eles é o fato central nas 

políticas (SIMAN , 2005). 

Para o modelo de elites as políticas públicas são formuladas conforme a 

orientação da elite governante. Segundo Siman (2005, p. 32) “os adeptos desse 

modelo partem da premissa de que as pessoas, em geral, são apáticas e mal 

informadas sobre política pública e que são as elites os agentes que moldam a 

opinião pública e não o contrário.” Para a análise política é que, se as demandas 

não emergem das massas, mas provêm dos interesses e valores das elites. 

Sustenta o modelo racional que a política é o cumprimento eficiente de 

metas Siman (2005), nesse modelo a política pública se dá através do conhecimento 

dos valores da sociedade e suas preferências, no modelo racional não se opta pela 

política pública quando os seus custos são maiores que seus benefícios. Assim 

sendo, a tomada de decisões políticas e a sua implementação visariam a alcançar 

os objetivos previamente estabelecidos (LINDBLOM, 1981 apud RUA, 2009, p.25). 

A tomada de decisão racional contém limitações, uma delas é a capacidade 

reduzida de explicar a autonomia e o poder discricionário dos indivíduos nas 

organizações e a não consideração do quadro politico global e que a determinação 

dos fins dependente de variáveis que são inteiramente manipuladas pelos seus 

decisores, (SIMAN, 2005). 

Como o modelo incremental vê a política pública como continuação de 

atividades governamentais passadas e que recebem apenas algumas modificações 

incrementais. Segundo Rua (2009, p. 26), “nele, as decisões são tomadas não 

segundo programas e seus objetivos previamente definidos, mas, sim, de acordo 

com problemas que necessitam de soluções imediatas, esse modelo é antagônico 

ao modelo racional”. 

O modelo teoria dos jogos a política é vista como escolha racional em 

situação competitiva, Siman (2005), analisa a política através da decisão racional 

entre dois ou mais participantes traçando estratégias para o maior benefício. “A 

teoria dos jogos é um modelo abstrato e dedutivo de policy making, que não 

descreve como as pessoas realmente tomam decisões, mas, sim, como elas se 

posicionam diante de circunstâncias competitivas” Siman (2005, p. 34). 
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Visando o coletivo a teoria da escolha pública é movida pelo interesse de 

cada indivíduo, ou seja, parte do interesse do indivíduo para a política pública.  Para 

Souza (2006) adota um viés normativamente cético quanto à capacidade dos 

governos de formularem políticas públicas. Segundo Souza (2006, p. 38) “a visão 

mais comum da teoria da escolha pública, de que o processo decisório sobre 

políticas públicas resulta apenas de barganhas negociadas entre indivíduos que 

perseguem seu autointeresse”. 

Há o modelo sistêmico, em que a política é definida como resposta de um 

sistema político a forças geradas no ambiente; esse modelo identifica as dimensões 

significativas do sistema político, ou seja, a política como produto de um sistema. 

Esse modelo procura explicar como os inputs ambientais, as características do 

sistema política afetam o conteúdo da política pública e como esta afeta através de 

processos de feedback, o ambiente e a dinâmica do sistema político, (RUA, 2009, 

p.34). 

O valor analítico do modelo de sistema consiste na sua capacidade de 

identificar as dimensões significativas do ambiente que geram as demandas para o 

sistema político (DYE , 1981, apud, SIMAN, 2005, p. 35). 

Sob a perspectiva da abordagem das arenas políticas que segundo Rua 

(2009) refere-se aos processos de conflito e de consenso relativos às diversas 

políticas públicas. Para Siman (2005, p. 313) “os adeptos da abordagem da arena 

política partem do princípio de que os atores envolvidos avaliam os custos e ganhos 

de uma dada decisão política. Desenvolvida por Theodor Low, esta pode assumir 

quatro formatos: distributivas, redistributivas, regulatórias e constitucionais”.  

Assim temos as políticas distributivas, conforme Souza (2006, p. 28) 

“decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos recursos 

limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 

grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo”. Para Rua (2009, p. 77), “estas 

raramente despertam rejeição, primeiramente porque alocam bens e serviços, em 

segundo lugar, as políticas distributivas raramente sofrem repúdio por parte de 

qualquer ator porque é praticamente impossível desagregar o seu custo”.  
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Já nas políticas redistributivas, despertam reações fortemente conflituosas, 

isso ocorre porque fica muito claramente definido, nessas políticas, quem ganha e 

quem perdem exemplo de política redistributiva a reforma agrária Rua (2009, p.78). 

 

são aquelas que se caracterizam pelo jogo de soma zero: para que alguns 
possam ganhar, outros têm que perder, e por isso mesmo são as políticas 
mais conflitivas, pois são financiadas com recursos que o Estado arrecada 
por meio de tributação de quem tem, transferidos para quem não tem 
(SIMAN, 2005, p. 39). 

 

Para Souza (2006), políticas regulatórias, são mais visíveis ao público, 

envolvem burocracia, políticos e grupos de interesse, políticas nas quais a disputa 

entre grupos de interesse se manifesta publicamente Siman (2005). São políticas 

que estabelecem regulamentos em lugar de oferecer bens ou serviços porque 

definem regras de empreendimentos para acesso a recursos, um exemplo de 

política regulatória é o Código Ambiental (RUA, 2009). 

Enfim temos as políticas constitutivas, que lidam com procedimentos, 

(SOUZA, 2006).  Segundo Rua (2009, p. 78), “é estruturadora, diz respeito à própria 

esfera da política e às suas instituições, faz referência à criação e modelagem de 

novas instituições, à modificação do sistema de governo ou do sistema eleitoral”. 

Passando para a abordagem que vê a política pública como um ciclo 

deliberativo, formado por vários estágios, tem “o ciclo da política pública”, que 

possui sua ênfase na agenda (agenda setting), Souza (2006). Segundo Rua (2009, 

p.37) “na concepção do ciclo de políticas, a política pública é considerada a 

resultante de uma série de atividades políticas que, agrupadas, formam o processo 

político”.  

O ciclo de políticas é uma abordagem para o estudo das políticas públicas 

que identifica fases sequenciais e interativas no processo de produção de uma 

política (RUA, 2009). As fases do ciclo da política pública: formação da agenda, 

formação das alternativas e tomada de decisão, implementação, avaliação. Está 

abordagem também pergunta por que algumas questões entram na agenda política, 

enquanto outras são ignoradas Souza (2006). 
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À pergunta de como os governos definem suas agendas, são dados três 
tipos de respostas: A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas 
entram na agenda quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. 
A segunda resposta focaliza a política propriamente dita, ou seja, como se 
constrói a consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um 
dado problema. A terceira resposta focaliza os participantes, que são 
classificados como visíveis, ou seja, políticos, mídia, partidos, grupos de 
pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos e burocracia (SOUZA, 
2006, p. 30). 

 

Passando para o modelo garbage can ou “lata de lixo” que segundo este 

modelo, as organizações são formas anárquicas que compõem um conjunto de 

ideias com pouca consistência, Souza (2006). “Foi desenvolvido por Cohen, March e 

Olsen (1972), argumentando que escolhas de políticas públicas são feitas como se 

as alternativas estivessem em uma “lata de lixo”, ou seja, existem vários problemas 

e poucas soluções”, Souza (2006, p.30). A compreensão do problema e das 

soluções é limitada, e as organizações operam em um sistema de tentativa e erro, 

Souza (2006). 

Para modelo de multiple streams, ou “múltiplas correntes”, que com base 

no modelo do comportamento organizacional conhecido como “lata do lixo”. Este 

modelo combina elementos do ciclo da política pública, em especial a fase de 

definição de agenda, Souza (2006).  

Segundo Souza (2006, p.31), “o modelo da coalizão de defesa (advocacy 

coalition), de Sabatier e Jenkins-Smith em 1993, discorda da visão da política 

pública trazida pelo ciclo da política e pelo garbage can por sua escassa capacidade 

explicativa sobre por que mudanças ocorrem nas políticas públicas”.  

 

crenças, valores e idéias são importantes dimensões do processo de 
formulação de políticas públicas, em geral ignorados pelos modelos 
anteriores. Assim, cada subsistema que integra uma política pública é 
composto por um número de coalizões de defesa que se distinguem pelos 
seus valores, crenças e idéias e pelos recursos de que dispõem (SOUZA, 
2006, p.31). 
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De acordo com Souza (2006), o modelo de arenas sociais vê a política 

pública como uma iniciativa dos chamados empreendedores políticos ou de políticas 

públicas. “Esses empreendedores constituem a policy community, comunidade de 

especialistas, pessoas que estão dispostas a investir recursos variados esperando 

um retorno futuro, dado por uma política pública que favoreça suas demandas” 

Souza (2006, p. 32).  A força deste modelo está na possibilidade de investigação 

dos padrões das relações entre indivíduos e grupos Souza (2006). 

O modelo do “equilíbrio interrompido” (punctuated equilibium) foi elaborado 

por Baumgartner e Jones em 1993, baseado em noções de biologia e computação, 

Souza (2006). 

Da biologia veio a noção de “equilíbrio interrompido”, isto é, a política 
pública se caracteriza por longos períodos de estabilidade, interrompidos 
por períodos de instabilidade que geram mudanças nas políticas anteriores. 
Da computação e dos trabalhos de Simon, vem a noção de que os seres 
humanos têm capacidade limitada de processar informação, daí por que as 
questões se processam paralelamente e não, de forma serial, ou seja, uma 
de cada vez (SOUZA, 2006, p.34). 

 

Fundamental ao modelo é a construção de uma imagem sobre determinada 

decisão ou política pública (policy image), e a mídia teria papel preponderante nessa 

construção, Souza (2006). 

Convencionou chamar de “novo gerencialismo público” e da política fiscal 

restritiva de gastos, voltadas para a busca de eficiência, Souza (2006). “A ênfase na 

eficiência nasceu da premissa de que as políticas públicas e suas instituições 

estavam fortemente influenciadas por visões redistributivas ou distributivas, na 

linguagem de Lowi, desprezando-se a questão da sua eficiência” (SOUZA, 2006, 

p.34). 

 Nesse referencial vimos abordar esta área de conhecimento pertencentes a 

ciência política que possui as mais variados estudos para a melhor aplicação dos 

recursos públicos na geração de bens e serviços para os cidadãos, no seu inicio há 

uma abordagem do papel do Estado ligado a teorias de origem europeia e a EUA, 

ligada a ação dos governos, oriunda da academia, esta que se desdobrou nas mais 

variados modelos de políticas públicas com vistas a atender as preferencia dos 

cidadãos. 
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3.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Apresento os resultados obtidos em pesquisa documental realizada em sites 

nos quais exponho para discussão no intuito de responder quais os aspectos que 

devem ser incentivados pela política pública para que potencial econômico da 

agropecuária em Santana do Livramento possa ser usado como incremento ao 

desenvolvimento local?  

Na necessidade de provocar uma discussão para amostrar que os potenciais 

agropecuários de Santana do Livramento, combinados com políticas públicas 

registradas nos programas dos três entes da federação podem tornar-se uma 

ferramenta para o desenvolvimento local. E que desta agregação culmine com ideias 

para o gestor público da localidade pesquisada venha a propor uma política pública 

para o desenvolvimento de maneira endógena e sustentável. 

Com o estabelecimento de assentamentos da reforma agrária, estes viram na 

bovinocultura de leite uma via para seu sustento bem como manter-se em seus 

lotes, desta proposta alavancada por uma cooperativa – Cooperativa Regional dos 

Assentados da Fronteira Oeste (COPERFORTE), os índices de produção leiteira 

aumentaram porém não em qualidade e volume de produção assim demonstrado na 

tabela abaixo número de estabelecimentos que produzem leite e ordenharam suas 

vacas, em relação a produtividade dos animais por estabelecimento revela-se que a 

produção leiteira do município é baixíssima em relação aos dados de leite produzido 

por vaca no ano, dado que pode ser melhorado e trabalhado com políticas públicas 

para o fomento da bacia leiteiro do município, o que colocaria entre os municípios 

maior produção. 
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Tabela 3 - Leite produzido por vaca, ordenha no estabelecimento e produção de leite por 

estabelecimento, censo agropecuário IBGE 2006 nos municípios do Rio Grande do Sul. 

 (continua) 

MUNICÍPIO 

Leite produzido por 
vaca/ano nos 

estabelecimentos 
agropecuários (litros) 

Vacas Ordenhadas no 
ano nos 

estabelecimentos 
agropecuários 

(unidade) 

Número de 
estabelecimentos 
agropecuários que 
produziram leite no 

ano (unidade) 

Aceguá 18.089   

Anta Gorda 17.550   

Aratiba 14.025   

Arroio do Meio 20.451   

Augusto Pestana 19.614   

Barão de Cotegipe 13.067   

Boa Vista do Buricá 12.753   

Caçapava do Sul   1.279 

Campina das Missões 18.803   

Candelária   1.581 

Cândido Godói 22.037 7.624  

Canguçu 23.185 14.676 5.236 

Carlos Barbosa 13.944   

Casca 19.303   

Cerro Largo 14.124   

Chapada 20.028   

Crissiumal 26.001 10.202 1.726 

Estrela 23.390   

Ibirubá 26.605 7.106  

Ijuí 19.522 7.619 1.326 

Jóia 14.733   

Marau 21.494   

Nova Bassano 19.862   

Nova Candelária 13.138   

Panambi 14.354   

Paraí 13.065   

Pelotas 21.018 9.047 1.933 

Quinze de Novembro 16.366   

Rondinha 19.016   

Sananduva 19.989 7.008  

Santa Cruz do Sul   1.874 

Santa Maria   1.284 

Santa Rosa 20.103 7.565  

Santana do Livramento 12.732 6.873 1.271 

http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=43&idtema=3&codv=V113&order=nome&dir=&lista=UF&custom=
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Tabela 4 - Leite produzido por vaca, ordenha no estabelecimento e produção de leite por 

estabelecimento, censo agropecuário IBGE 2006 nos municípios do Rio Grande do Sul. 

(conclusão) 

MUNICÍPIO 

Leite produzido por 
vaca/ano nos 

estabelecimentos 
agropecuários (litros) 

Vacas Ordenhadas no 
ano nos 

estabelecimentos 
agropecuários 

(unidade) 

Número de 
estabelecimentos 
agropecuários que 
produziram leite no 

ano (unidade) 

Santo Cristo 32.080 10.843 1.495 

São Lourenço do Sul 28.607 10.858 2.203 

São Martinho 14.334   

São Paulo das Missões 15.120   

Selbach 13.309   

Sertão 16.299   

Teutônia 19.251   

Tiradentes do Sul 15.150 6.856  

Três de Maio 16.241   

Três Passos 15.813 7.058  

Tuparendi 15.262   

Venâncio Aires   2.713 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os dados da tabela abaixo contribuem significativamente em virtude de serem 

dados de produção a nível nacional e torno o município o principal produtor de 

matéria prima ovina e subproduto lã vocação esta pouca aproveitada no município, 

onde é apenas um exportador desta matéria prima. 

 

 

Tabela 5 - Efetivos de Ovinos e produção de lã, por unidades da federação, com os maiores 

municípios produtores no Brasil 2012. 

U
UF MUNICÍPIO 

CABEÇAS 

 
PRODUÇÃO DE LÃ (t) 

RS Alegrete 255.129 701 
RS Dom Pedrito 166.870 584 
BA Juazeiro 178.786  
RS Quaraí 173.911 466 
BA Remanso 195.368  

RS Santana do Livramento 411.872 1.442 

RS Uruguaiana 184.100 629 

Fonte: IBGE (2006) 

http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=43&idtema=3&codv=V113&order=nome&dir=&lista=UF&custom=
http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=43&idtema=3&codv=V113&order=nome&dir=&lista=UF&custom=
http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=43&idtema=3&codv=V113&order=dado&dir=&lista=UF&custom=


30 
 

 
 

 A produção de mel em Santana de Livramento é altamente rentável tendo em 

vista que no RS é o município com maior produção e a nível nacional ocupa a 5° 

posição, produto de grande valor sustentável. 

 

 

Tabela 6 - Produção de Mel, por unidades da federação com os cinco maiores municípios 

produtores de mel no Brasil 2012. 

UF MUNICÍPIO 

QUANTIDADE (t) 

PE Araripina 378 
PI Itainópolis 405 
PR Ortigueira 560 
PI Picos 525 
RS Santana do Livramento 363 

Fonte: IBGE (2006, p.49) 

 

Na coleta de dados junto aos portais da Prefeitura de Santana do Livramento, 

Tribunal de Contas do RS e Ministério do Planejamento pode-se realizar um 

apanhado de Programas e Leis de incentivo que compiladas poderão ser 

ferramentas para elaboração de um Plano de Desenvolvimento para o município de 

Santana do Livramento. Dentro deste construto salienta-se a pesquisa de Brum 

Neto, Bezzi e Castanho - Rio Grande do Sul: uma proposta de regionalização 

geoeconômica, onde estes pesquisadores fazem um recorte espacial dividindo o 

Rio Grande do Sul em regiões geoeconômicas, para que se tenha uma ideia da 

economia local. Neste recorte o município de Santana do Livramento encontra-se na 

região denominada pelos autores de Região Geoeconômica 1, considerando que 

nesta região a predominância da pecuária bovina e do arroz, que são para os 

autores a matriz tradicional, os produtos que formaram esta região, (BRUM NETO, 

BEZZI E CASTANHO, 2007, p.175). 

 

 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=43&idtema=3&codv=V113&order=nome&dir=&lista=UF&custom=
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Figure 1- Regiões Geoeconômicas do RS  

 

                  Fonte: (BRUM NETO, BEZZI E CASTANHO, 2007, p.179). 

 

No mapa acima demonstrado retrata que a matriz produtiva do município de 

Santana do Livramento bem como a metade sul do Rio Grande do Sul, pouco se 

diversificou, tornando-se uma região suscetível a crises econômicas pela sua baixa 

diversificação econômica, neste contexto apresento abaixo coletânea de leis que 

podem instrumentar os atores públicos e empreendedores na produção de um plano 

de desenvolvimento no intuito de promover o desenvolvimento local. 

Quadro 1- Composição das políticas públicas da união, estado e município respectivamente do 

Brasil, estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, vigentes 

no ano corrente, agrupados por programas de governo e palavras-chave. 

ORIGEM PROGRAMAS PALAVRAS-CHAVE 

União DEFESA AGROPECUÁRIA – 

Reestruturar, implementar e 

coordenar o Sistema Unificado de 

Atenção à Sanidade Agropecuária - 

SUASA e aperfeiçoar e modernizar 

os processos operacionais da 

defesa agropecuária para ampliar o 

alcance e a abrangência dos seus 

serviços em todo o território 

nacional. 

DEFESA AGROPECUÁRIA – O município possui 

desde 08 de maio de 2013 a equivalência junto ao 

Ministério da Agricultura através da Portaria 062, 

seu Art. 1° onde adquiriu suficiência em sua 

inspeção sanitária, habilitando o Serviço de 

Inspeção Municipal de Santana do Livramento em 

suas inspeções a empreendimentos, para que os 

produtos de origem animal sejam comercializados 

em todo território nacional. Um grande dispositivo 

para as agroindústrias de produtos de origem 

animal, um serviço público que insere os produtos 

beneficiados no local em outros territórios. Com 

essa conjunção de esforços junto ao Ministério da 

Agricultura gerente do programa defesa 

agropecuária, é uma ferramenta para geração de 

emprega e renda e consequentemente o 

desenvolvimento local. 

Municipal SERVIÇO DE INSPEÇÃO 

MUNICIPAL – Inclusão das 

Agroindústrias locais no cenário 

nacional através do Sistema 

Unificado de Atenção a Sanidade 

Agropecuária, SUASA com vistas a 

geração de emprego e renda. 
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ORIGEM PROGRAMAS PALAVRAS-CHAVE 

União AGRICULTURA FAMILIAR – Ampliar o 
acesso e qualificar os serviços de assistência 
técnica e extensão rural e de inovação 
tecnológica, de forma continuada e 
permanente, para os agricultores e 
agricultoras familiares, assentados e 
assentadas da reforma agrária e povos  de 
comunidades tradicionais. 

AGRICULTURA FAMILIAR – Os 
programas das três esferas no que tange a 
agricultura familiar, possuem um 
alinhamento que através de projetos o 
município pode captar recursos junto a 
união para implementar a sua política 
pública de desenvolvimento 
socioeconômica, pois o intuito no programa 
municipal de agricultura familiar é estimular 
a produção primária. Já através do 
Programa Estadual de agroindústria 
Familiar pode-se através de projeto 
viabilizar uma marca de certificação, que 
poderá inserir no mercado os produtores 
da agricultura familiar, dando coesão a 
proposta municipal do programa 
“diversificando pra valer”, que visa agregar 
valor a produção, assim melhorando a 
qualidade de vida do produtor rural através 
da geração de renda. 

Estadual Decreto nº 49.341, de 05 de julho 2012. 
(publicado no DOE nº 130, de 06 de julho de 
2012) – Cria o Programa de 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR do Estado do 
Rio Grande do Sul, institui o selo de marca 
de certificação “Sabor Gaúcho” e dá outras 
providências. 

Municipal AGRICULTURA FAMILIAR – Melhorar a 
qualidade de vida do produtor rural que 
sobrevive da Agricultura Familiar. 

Municipal DIVERSIFICANDO PRA VALER – Tem por 
objetivo realizar ações que visem o 
Melhoramento genético dos rebanhos dos 
pecuaristas familiares, agregando valor a sua 
produção, além de fomentar a 
comercialização da carne Ovina, Bovina e o 
Leite produzido. 

União DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA – Consolidar um 
modelo de governança territorial baseado na 
gestão social, com o compartilhamento, entre 
poder público e sociedade civil organizada, 
da formulação, gestão e controle das 
políticas públicas, com especial atenção à 
superação das desigualdades de renda, 
gênero, raça, etnia e geração, consolidando 
a abordagem territorial como estratégia de 
desenvolvimento sustentável para o Brasil 
Rural. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 
O alinhado dessa ideia chave com política 
estadual de agroecologia que vem ao 
encontra do desenvolvimento sustentável, 
proposto no sentido de estimular a 
produção de alimentos orgânicos, uma 
política que pode ser vista como 
estratégica no fomento a agricultura 
familiar no município de Livramento haja 
vista que há muitos assentamentos que 
podem associar-se para produção de 
orgânicos e atender a demanda deste tipo 
de mercado que em nossos dias tende a 
crescer, além de que estes programas 
promovem um desenvolvimento 
sustentável. No município o programa da 
“casa da economia solidária” vem ofertar 
um espaço para comercialização dos 
produtos da agricultura familiar, entendo 
que estes três programas alinhados 
poderão gerar um ciclo virtuoso para 
diversificar a economia dos pequenos 
produtores dentro de um modelo de 
desenvolvimento sustentável. 

 

 

Estadual Lei nº 14.486, de 30 de janeiro de 
2014.(publicada no DOE n.º 022, de 31 de 
janeiro de 2014) – Institui a POLÍTICA 
ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E DE 
PRODUÇÃO ORGÂNICA e dá outras 
providências. 

Municipal CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA – Tem 
por objetivo oferecer espaços para 
amostragem e comercialização da produção 
de famílias de pequenos produtores da 
agricultura familiar 
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ORIGEM PROGRAMAS PALAVRAS-CHAVE 

Estadual Decreto nº 50.124, de 04 de março de 

2013. (publicado no DOE n.º 044, de 

06 de março de 2013 – Regulamenta 

o PROGRAMA PRÓ-COOPERAÇÃO 

e o Fundo de Incentivo às 

Cooperativas Agropecuárias - Fundo 

Cooperar, instituídos pela Lei nº 

14.124, de 1º de novembro de 2012. 

COOPERATIVISMO – Para incentivo ao 

cooperativismo uma forma para o desenvolvimento 

na ausência de outras empresas privadas que 

possam transformar a produção primária, temos no 

programa Pró-Cooperação e o Fundo de Incentivo 

às Cooperativas Agropecuárias um meio para 

agregar valor no caso o produto mel, onde Santana 

do Livramento figura entre os maiores produtores do 

Brasil, porém carece de agroindústrias que possa 

absorver a produção, haja vista que o programa 

municipal “nosso mel” em suas ações visa o 

associativismo para valorização do produto mel. 

Observo que o incentivo ao associativismo na 

produção primária é uma política relevante no 

sentido que não os produtores de mel podem 

beneficia-se desta política. Podemos citar aqui a 

Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira 

Oeste (COPERFORTE), que pode utiliza-se do 

Programa Pró-Cooperação e o Fundo de Incentivo 

às Cooperativas Agropecuárias, cooperativa esta 

que capta a produção de leite dos assentados para 

comercializar junto a usinas de leite maior porte. 

Não só COPERFORTE, mas também a Cooperativa 

dos Pequenos Produtores de Leite de Santana do 

Livramento (COAPLESA) que também junto aos 

pequenos produtores também comercializa a 

produção leiteira de Santana do Livramento em 

outros municípios onde a usinas de beneficiamento 

de leite instaladas. 

Municipal NOSSO MEL – Poder controlar a 

produção de mel, gerando riquezas 

ao PIB Municipal. Criar ações de 

associativismo com o intuito de 

melhorar a valorização da produção 

de mel. 

Estadual Decreto nº 49.948, de 12 de 

dezembro de 2012. (publicado no 

DOE n.º 239, de 13 de dezembro de 

2012 – Regulamenta a POLÍTICA 

ESTADUAL DE AGROINDÚSTRIA 

FAMILIAR no Estado do Rio Grande 

do Sul, cria o Comitê Gestor e dá 

outras providências). 

AGROINDUSTRIA – A política estadual de 

Agroindústria Familiar se coaduna com proposta no 

PPA com a mesma temática no sentido de promover 

o desenvolvimento local porém o programa 

municipal “agroindustrialização e agronegócio”, em 

seu objetivo principal o desenvolvimento local; na 

execução orçamentária deste programa, registrado 

no portal de transparência despesas por programa 

verifica-se que havia uma dotação de R$ 271.500,00 

(duzentos e setenta um mil e quinhentos reais que 

não foram empenhos no ano de 2014, ou seja, não 

houve uma ação efetiva do município para por em 

execução o seu próprio programa, a sociedade civil 

organizada deve propor e reivindicar ações mais 

efetivas da administração pública municipal no 

sentido da promoção do desenvolvimento local. 

Municipal AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E 

AGRONEGÓCIOS – Através da 

agroindustrialização será promovido o 

desenvolvimento local, gerando 

emprego e renda, diretos e indiretos, 

incrementando o Produto Interno 

Bruto Municipal. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os programas da união com seus objetivos que são macros é uma 

oportunidade para o alinhamento de programas do município com vistas a obter 

recursos financeiros, escassos em âmbito municipal; na pesquisa observa-se que os 

programas elencados da união, são os que mais facilmente o ente municipal pode 

desenvolver um plano que viabilize o desenvolvimento local, como o programa 

Desenvolvimento regional, territorial sustentável e economia solidária, que possui 

em seu objetivo políticas públicas com vistas ao desenvolvimento local. 

 As normas estaduais observa-se uma coletânea de leis que promovem o 

fomento a agroindustrialização, bem como regulamentações de programas do 

estado do RS que tem por objetivos o incentivo a agricultura familiar que para o 

município de Santana do Livramento são bons instrumentos para criação de políticas 

públicas tendo em vista que no município há 34 assentamentos da reforma agrária 

que correspondem aproximadamente 1500 famílias, que apoiados em uma gestão 

associada aos programas municipais poderão gerar um projeto, que englobe um 

desenvolvimento endógeno e sustentável, aumentando suas rendas e gerando 

divisas ao município.  

 Para conjugação de esforços no sentido de promover o desenvolvimento 

através da gestão pública, os programas constantes do PPA 2014-201, que tem por 

objetivos atender as mais variadas demandas do setor agropecuário, com o foco na 

agroindústria e agricultura familiar e cadeias produtivas locais.  

 Os programas de governo municipal em sua maioria estão concentrados na 

Secretaria de Agricultura do Município, como observação o município de Santana do 

Livramento não possui Secretaria de Desenvolvimento Rural, que no órgão estadual 

e no Ministério de Desenvolvimento Rural são os órgãos correlatos na execução das 

políticas públicas de fomento ao desenvolvimento do setor primário. 
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4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em conclusão, nesta pesquisa buscou-se identificar qual o potencial 

econômico da agropecuária em Santana do Livramento e quais aspectos devem ser 

incentivados pela política pública para incrementar o desenvolvimento local. Pode-se 

observar que o município de Santana do Livramento possui altíssimo potencial 

econômico agropecuário, diga-se mais especificamente e sua pecuária tanto em 

produção de gado de corte tendo a segundo maior efetivo em cabeças quanto em 

ovino e lã que é primeiro colocado a nível Brasil em produção. Um ponto a se 

destacar é a bovinocultura de leite que apresente certo grau de relevância estando 

entre os 13 classificados em ordem decrescente com estabelecimentos e número de 

animais nos estabelecimentos, porém a sua produção por vaca é a baixo do número 

de semoventes que possui ficando abaixo de municípios que possuem menor 

número de cabeças por estabelecimentos e ordenha. 

 Outro dado relevante é a sua produção em mel que em classificação nacional 

é quinto maior produtor, produto de grande relevância por ser ecológico e 

sustentável. Nestes produtos commodities (bovinos, ovinos, lã, leite e mel) tem-se 

um potencial para que seja incremento a economia local, haja vista que há grande 

número de produtores que laboram com esses produtos. Entende-se que deva haver 

uma iniciativa articulada pelo poder público no sentido de fomentar o arranjo 

produtivo local que no caso apresentado pode ser desdobrado em pelo menos 

quatro APLs (Bovino de corte, Leite, Mel e Ovinos). 

 No objetivo específico de identificar no plano plurianual e na legislação, o 

conjunto de políticas públicas para o desenvolvimento da agropecuária, propostos 

pelos governos federal, estadual e municipal, os três entes produziram normas 

capazes de serem ferramentas para o desenvolvimento local que foi elencado em 

quadros por ente da federação, dentro da apresentação dos resultados. No plano 

plurianual do município observa-se que há programas de mais variados matizes: 

economia solidária, agroindústria e agronegócio, etc., porém, ao averiguar a 

execução destes programas não houve nenhum gasto efetivo na implantação ou 

execução destes programas entendo que não houve interesse por parte do poder 

público municipal em desenvolver o setor agropecuário do município de Santana do 

Livramento. 
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 Com base no referencial teórico desta monografia, o poder público junto aos 

produtores rurais, órgão de extensão como EMATER, Universidades, Estadual do 

Rio Grande do Sul, Unipampa, Associações de produtores rurais, Cooperativas e 

Conselhos de Políticas Públicas, poderão através do modelo sistémico de política 

pública, que interaja com os setores da sociedade mais setores econômicos, de 

maneira a produzir uma política pública contínua em prol ao desenvolvimento local 

do município de Santana do Livramento. Pois a modelos bem sucedidos de 

desenvolvimento como o do município de Crissiumal, que pode ser implantado no 

território de Livramento.  

 O tema trabalhado nesta pesquisa documental, o potencial econômico da 

agropecuária em Santana do Livramento e quais aspectos devem ser incentivados 

pela política pública para incrementar o desenvolvimento local ficou limitado à coleta 

de dados disponíveis na internet. 

Como consideração final na minha vivência como cidadão e servidor público 

do município e através bibliografia referente ao assunto, formo juízo que o 

desenvolvimento econômico é capaz de promover geração de emprego e renda e 

deve ser incentivado através de políticas públicas e ressalvo que os dados aqui 

apresentados são de grande relevância, pois apontam a produção primária de 

Santana do Livramento como insumo para construção de uma política pública com 

vistas ao desenvolvimento local e entendo que o ator que deva gerenciar e articular 

essa inovação deva ser o poder público municipal, articulado como outros atores 

que possuem importância estratégica na implantação e execução do 

desenvolvimento local no município de Santana do Livramento. 
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