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1. UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A construção do Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (PDES) de Gravataí inicia-se
em 2010, com a busca de recursos municipais, para a construção do novo ciclo de desenvolvimento
sustentável, integrado regionalmente, inclusivo e sustentável, com geração de trabalho, emprego e
renda; atividade esta partiu de uma visão estratégica da atual gestão, em procurar alternativas para o
município.
O

plano,

patrocinado

pela

atual

gestão

e

coordenado

pela

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), visa levar o desenvolvimento a Gravataí-RS por meio
de ações integradas e sustentáveis, levando em consideração os aspectos econômicos, sociais e
ambientais, objetivando buscar e estruturar uma melhor qualidade de vida às populações atendidas pelo
projeto.
A estruturação do projeto consiste em 3 grandes componentes. O primeiro visa transformar a
estrutura da administração municipal em serviço qualificado voltado a beneficiar toda a população de
Gravataí e a Gestão do Projeto. O segundo envolve a geração de trabalho e renda, e o terceiro e último,
mobiliza o município para a qualificação territorial.
Já em 2011, foi assinado o contrato do Plano de Desenvolvimento Econômico de Gravataí com a
ordem de início dada em 25 de abril, quando da realização da primeira reunião em que foi exposta uma
proposta de como funcionaria a execução do PDES.
As atividades da primeira etapa do projeto tiveram efetividade no dia 26 de maio, em que foi
realizado o lançamento do PDES com apresentação e sensibilização a comunidade, e no dia 31 de maio,
em que foi realizada a capacitação dos agentes. Em ambas as datas tiveram presentes membros da
Prefeitura, Associações e demais entidades envolvidas diretamente no plano.
Podemos dizer que, na atual conjuntura, Gravataí está se aprimorando na busca de alternativas
para o desenvolvimento local endógeno, de forma planejada, e isso dá a essa experiência um significado
inovador e carregado de desafios.
O tema do desenvolvimento local vem assumindo um papel relevante junto a diversas instâncias
de governo, agentes privados, universidades e movimentos sociais. Esse tema, por sua força, tem sido
encarado como uma possibilidade concreta de agir sobre a realidade econômica para lhe dar novo
rumo. Sem desconsiderar a força e determinação dos cenários nacional e internacional, a opção por
planejar localmente tem se constituído como exigência, para o sucesso dos governos das cidades e/ou
regiões.
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Podemos dizer que a busca por algum protagonismo, seja de uma pequena empresa, seja de uma
nação, passando pelas cidades, tem sido a marca dessa conjuntura que apresenta um dinamismo
econômico, científico e tecnológico sem precedentes na história e que desenrola um processo intenso
de disputas e acordos, competição e cooperação entre diferentes atores (blocos, países, nações,
empresas e cidades). As transformações econômicas mais estruturais que têm base na reestruturação
produtiva fizeram emergir potencialidades assentadas na interação de atores econômicos e institucionais
dos territórios. A adaptação das pequenas empresas territorializadas às formas flexíveis e às economias
de conhecimento, cooperação e inovação geradas nos territórios, tornou-se instrumento que fortaleceu
iniciativas de propor ações para o desenvolvimento local.
É dentro desse quadro geral que a cidade de Gravataí vem se colocando a tarefa de se planejar
construindo seu plano de desenvolvimento econômico sustentável. As razões para isso estão dadas;
tanto a cidade quanto a região vem, há algum tempo, dando-se conta de que é preciso criar novo
dinamismo para a economia local, que há alguns entraves históricos a superar e que isso agora precisa
ser realizado a partir de novos princípios como o da sustentabilidade, da inclusão, da democratização do
acesso às oportunidades.
Dessa forma, para que o plano seja adequado à realidade do município, é de suma importância a
contextualização histórica do município de Gravataí, onde se pode identificar a sua formação e as
principais fontes de recursos econômicos para a sua atual conjuntura.

Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.
www.latus.com.br – latus@latus.com.br

10

2. O MUNICIPIO DE GRAVATAÍ E REGIÃO

Gravataí pertence à microrregião de Porto Alegre e Mesorregião Metropolitana, localizada ao
norte da capital do estado, sendo um dos 32 integrantes da Região Metropolitana de Porto Alegre
(RMPA). Seus municípios limítrofes são Novo Hamburgo e Taquara ao norte; Alvorada e Viamão ao sul;
Glorinha ao leste; e Cachoeirinha e Sapucaia do Sul ao oeste.

Figura 1 – Mapa do RS – Município de Gravataí

Fonte: Wikipédia <www.wikipedia.org>.

Segundo o censo do IBGE/2010, o município possui uma população de 255.762 habitantes. É
classificado, assim, como o sexto mais populoso do estado e o terceiro da RMPA. Em área, possui
463,758 km², sendo 121,37 km² em perímetro urbano.
Conforme informações disponibilizadas no site da Prefeitura, o município destaca-se no cenário
econômico combinando crescimento e ampliação da qualidade de vida.
O município de Gravataí vem crescendo sem deixar de lado os valores sociais que dão esteio aos
grandes polos de desenvolvimento. Atraídas pela qualificada mão-de-obra, grandes empresas têm
optado por instalarem-se aqui seus modernos parques industriais. Além de forte vocação industrial, com
destaque ao polo automotivo, os setores do comércio e serviços têm crescido oferecendo opções de
compras aos moradores.
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Por fim, o contexto histórico do município aborda fatos relevantes para o constante crescimento
de Gravataí, nos quais relatam características importantes e apontam o forte embasamento que
contribui para a atual conjuntura econômica.

2.1. Contexto histórico

A “Aldeia Nossa Senhora dos Anjos”, futuro município de Gravataí, foi fundada em 1763. Antes
disso, cerca de mil índios guaranis, saídos dos Sete Povos das Missões, foram trazidos pelo Capitão
Antônio Pinto Carneiro para as proximidades do Rio Gravataí, em 1762, iniciando o seu povoamento.
Sua urbanização inicia-se em 1772 através da construção de escolas, olarias e moinhos. Nesse período, o
futuro município de Gravataí fazia parte da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, da
qual foi desmembrada em 1795. Depois disso, no início do século XIX, a Aldeia dos Anjos foi elevada à
condição de Freguesia, ou seja, distrito de Porto Alegre e, em 1880, foi emancipada, passando à
condição de Vila, com o nome de Vila de Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí.
Nas últimas décadas do século XIX, verificou-se significativo desenvolvimento para a vila,
principalmente em função do cultivo de mandioca e de exportação de farinha para outras partes do país
e exterior, garantindo seu desenvolvimento econômico até a primeira metade do século XX 1.
Entre 1931 e 1933, assume o governo do município, José Loureiro da Silva. Graças à atuação deste
inicia-se uma nova fase de desenvolvimento, especialmente no que diz respeito às melhorias urbanas
realizadas, dentre elas2:
 Implantação do sistema de energia elétrica na cidade;
 Alargamento e calçamento das primeiras ruas;
 Construção da estrada ligando Gravataí a Porto Alegre;
 Projeto urbanístico atual do centro da cidade.
Nas décadas de 60 e 70, impulsionadas pela construção da BR290 e do distrito industrial, as
primeiras indústrias se instalaram em Gravataí. Destaca-se, no gráfico a seguir, que é na década de 70
que se inicia o processo de urbanização mais intenso, com a população urbana superando a rural.

1

<www.gravataí.rs.gov.br>

2

É importante ressaltar que Loureiro da Silva era um político cujo foco na questão urbana era evidente. De 1937 a 1943, assumiu

o governo municipal de Porto Alegre e, nessa oportunidade, também teve uma importante atuação nessa área, destacando-se,
principalmente, pela contratação do renomado arquiteto Arnaldo Gladosch para a realização de estudos urbanísticos.
Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.
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Gráfico 1 – População de Gravataí (1940 – 2000)

Dados: IBGE.

A grande maioria destas indústrias era oriunda de Porto Alegre. O crescimento metropolitano e
suas transformações urbanas acabaram empurrando o desenvolvimento industrial para os municípios
limítrofes da capital. Foram feitas obras de melhorias nos acessos e implantadas redes de infra-estrutura,
facilitando esta expansão das condições de produção metropolitana.
Na década de 1970, o Município de Gravataí foi escolhido como local para a instalação de um
distrito industrial, de acordo com a política do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e com as
diretrizes nacionais de desenvolvimento. Em 1973, a Companhia de Desenvolvimento Industrial e
Comercial do Rio Grande do Sul (CEDIC) desapropriou em torno de 387 hectares para a construção do
distrito.
Durante os anos 1990, a administração do Distrito Industrial deixa de ser responsabilidade do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e passa à responsabilidade do Governo Municipal 3. No ano de
2000, destaca-se a instalação do Complexo Industrial da General Motors, que trouxe um aumento
significativo no Produto Interno Bruto (PIB) municipal, mas que não determinou uma melhora
proporcional no contexto social.
No período de 2000-2010, a taxa populacional aumentou 4%, passando de 91,2% para 95,2%. Na
tabela abaixo, pode-se observar o crescimento da população urbana e o decréscimo de 0,6% da
população rural.

3

FERNANDES, Ana Clara. Dinâmicas e territórios industriais em Gravataí – Região Metropolitana de Porto Alegre, RS, Brasil:

<http://egal2009.easyplanners.info/area05/5203_Fernandes_Ana_Clara.pdf>
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Tabela 1 – População do Município de Gravataí
POPULAÇÃO URBANA E RURAL
2000

2010

População Total

232.629

255.762

Urbana

212.144

243.590

20.485

12.172

91,2

95,2

Rural
Taxa de Urbanização (%)
Dados: IBGE – Censos e Contagem.

Diante do quadro populacional da região, constata-se que, num período de 10 anos, houve um
considerável crescimento populacional, diferente da zona rural que diminuiu abruptamente no mesmo
período.

2.2. O Contexto Metropolitano

A configuração de regiões metropolitanas no Brasil tem sua origem na década de 70, por conta
da expansão da produção industrial, que consolidou as metrópoles na rede urbana nacional. Em 1973, a
Lei Complementar Federal 14 criou a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) com 14 municípios4
e, em 1989, a Constituição Estadual acresceu mais oito 5. Desde então, devido às emancipações
principalmente, mais municípios foram acrescidos, chegando à atual configuração que conta com 31
municípios, em 9.800,2 km² de superfície.6
Figura 2 – Região Metropolitana de Porto Alegre

Fonte: Imagem Landsat.

4

Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São

Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.
5

Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Glorinha, Ivoti, Nova Hartz, Parobé, Portão e Triunfo.

6

Foram acrescidos os municípios de: Charqueadas, Araricá, Nova Santa Rita, Montenegro, Taquara, São Jerônimo, Arroio dos

Ratos, Santo Antônio da Patrulha e Capela de Santana.
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Genericamente, a constituição de regiões metropolitanas está diretamente relacionada à evolução
econômica e urbana de seus municípios sede. Porto Alegre, desde sua colonização, foi gradativamente
fortalecendo-se como centro comercial e portuário. Primeiramente, como porto de escoamento do
excedente da produção açoriana, em especial o trigo; posteriormente, a partir da chegada da primeira
leva de imigrantes alemães, em 1824, como porto de chegada desses imigrantes e de escoamento da
produção colonial. Com essa primeira leva de imigrantes que se dirigiu ao atual território da cidade de
São Leopoldo, configurou-se, a partir da relação comercial com Porto Alegre, um forte eixo econômico.
Aos poucos, novas levas de imigrantes ocuparam os vales dos rios dos Sinos, Cadeia e Caí. Como
resultado dessa forte relação econômica, em 1874, foi inaugurada uma ferrovia que unia Porto Alegre a
São Leopoldo, ferrovia esta posteriormente estendida até as cidades de Novo Hamburgo (1876), Taquara
(1903) e Canela (1924).
A ocupação urbana mais significativa da Região Metropolitana de Porto Alegre ficou concentrada,
de meados do século XX até a década de 70, nesse eixo que seguia a rede férrea e que, posteriormente,
ao final dos anos 40, foi fortalecido com a conclusão das obras da rodovia BR116. Em 1970, esse eixo se
potencializa com a instalação da Refinaria Alberto Pasqualini, no município de Canoas. Já os municípios
de São Leopoldo e Novo Hamburgo especializam-se no setor coureiro calçadista, constituindo, com
outras cidades do entorno, um polo de relevância econômica7. Ainda na década de 70, acontece a
construção da rodovia BR290. Ela deve ser destacada como um fator relevante na constituição da região,
tendo em vista ter favorecido a industrialização no eixo leste-nordeste, nos municípios de Gravataí e
Cachoeirinha.
Dessa forma, destaca-se que o processo de ocupação e desenvolvimento da Região Metropolitana
de Porto Alegre se caracterizou, desde o início, por uma situação “multipolar”, diferente, portanto, do
clássico modelo “centro-periferia”. Nesse sentido, análises socioeconômicas-territoriais identificam duas
principais subdivisões da RMPA: a RMPA 1, localizada ao norte e polarizada por Novo Hamburgo e São
Leopoldo; a RMPA 2, ao sul, polarizada por Porto Alegre.
Do ponto de vista econômico, a RMPA 1 mantém a sua especialização no setor coureiro
calçadista, e São Leopoldo e Novo Hamburgo destacam-se como polos de comércio e serviços. Já a
RMPA 2, onde se localiza Gravataí, caracteriza-se por um parque industrial diversificado: setores
petroquímico, metalurgia e complexo automotivo, entre outros. Trata-se, portanto, de uma região
caracterizada por um setor secundário, fornecedor de produtos com um alto valor agregado; conta
também com um setor terciário bem desenvolvido.

7

JARDIM, Maria de Lourdes; BARCELLOS, Tanya M. de. Mobilidade populacional na RMPA nos anos 90. In: FEE / Núcleo de

Estudos Regionais e Urbanos – Desigualdades Socioespaciais da Região Metropolitana de Porto Alegre: uma coletânea. CD-ROM
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Figura 3 – Polos e Eixos da Região Metropolitana

Fonte: DAER.

Do ponto de vista demográfico, observa-se uma alteração da distribuição populacional ao longo
da história. Após o período de forte processo migratório campo-cidade a que o Brasil assistiu, em
especial nas décadas de 60 e 70, percebe-se uma redução desses fluxos e a perda do peso demográfico
da sede frente à região. Consequentemente, os demais municípios assumem uma importância maior,
situação que vem se verificando nas outras regiões metropolitanas brasileiras também8.
Além do fenômeno mais geral de desconcentração populacional em nível nacional, com
a constatação de crescimento de cidades médias, algumas outras características
começam a se sobressair na configuração dos movimentos migratórios. Verifica-se um
processo de “periferização” da população de aglomerações urbanas, ou seja, o entorno
vem crescendo mais intensamente do que a sede, fenômeno que é acompanhado de um
aumento dos deslocamentos pendulares9.

Outro aspecto relevante a ser destacado sobre as características da população residente na Região
Metropolitana de Porto Alegre é o alto grau de mobilidade pendular entre os moradores de seus
municípios, ou seja, é bastante significativo o número de pessoas que se deslocam do seu município de
residência a outro, para trabalhar ou estudar. Estudo desenvolvido por JARDIM e BARCELLOS 10 aponta
que, em nível nacional, a Região Metropolitana de Porto Alegre destaca-se, nesse sentido com uma taxa

8

BARCELLOS, Tanya M. de. O panorama recente das migrações no Brasil: a situação do RS e da RMPA In: Indicadores Econômicos

FEE, Porto Alegre, FEE, v.28, n.1, 2000 p.181-200.
9
10

idem
idem
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de 14,8%, sendo que a média das regiões metropolitanas brasileiras é de 10,6%. Esse é um indicativo do
alto grau de inter-relação entre os municípios metropolitanos gaúchos 11.
Do ponto de vista do perfil sócio-ocupacional da população metropolitana ocupada, identifica-se
que as categorias consideradas como elite têm pequena representatividade: dirigentes com 1,39% e
intelectuais com 7,40%. No outro extremo, as categorias menos qualificadas têm uma representatividade
bem maior: 14,63% no conjunto dos ocupados. Dados do Censo de 2000 apontam que a categoria
ocupacional que tem maior peso na estrutura metropolitana é a dos operários da indústria tradicional
(9,19%)12.
Quanto à renda, o mapa a seguir demonstra a proporção de famílias com renda familiar per

capita menor do que 0,5 salários mínimos, ou seja, aquelas em situação de extrema pobreza. Os dados
de 2000 apontam que 12,99% das famílias metropolitanas apresentam essa situação e, analisando essa
distribuição por Áreas de Expansão Demográﬁca (AED)13, verifica-se que os piores índices (entre 19,66%
e 32,10%) estão nos setores rurais, no leste de Porto Alegre, em AEDs de municípios limítrofes de Porto
Alegre, de Novo Hamburgo e São Leopoldo. No caso de Gravataí, essa situação é encontrada nas AEDs
que se localizam na periferia da zona urbana.
Figura 4 – Famílias com Renda Familiar Mensal
Per Capita de até 0,5 Salários Mínimos, por AED

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES. Como anda Porto Alegre. Brasília, Ministério das Cidades, 2008.

11

Na mobilidade pendular detectada, destaca-se a sede metropolitana ainda como o município mais atrativo (58,9%) das pessoas

que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar, dirigem-se a Porto Alegre; e, em segundo lugar, o município de Canoas,
para onde se dirigem 7,4% das pessoas. Com relação ao ranking dos municípios da onde saem mais pessoas para trabalhar ou
estudar em outro município da RM, a distribuição é mais proporcional, destacando-se Viamão em primeiro lugar, da onde saem
14,4% das pessoas.
12

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Como anda Porto Alegre. Brasília, Ministério das Cidades, 2008.

13

Menor unidade espacial disponibilizada pelo IBGE para os resultados da amostra do Censo de 2000.
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A significativa proporção de famílias em situação de extrema pobreza na RMPA revela o resultado
de um processo de constituição do espaço metropolitano que, historicamente, esteve associado a uma
concentração espacial da economia. Esse elemento, aliado ao crescimento populacional, ao processo de
urbanização e a uma falta de planejamento e de capacidade de atendimento público dessa população,
provocou uma ocupação descontrolada do território, revelando, ao longo do tempo, situações de
extrema precariedade urbana, em especial, nas periferias urbanas. As periferias foram ocupadas, em
geral, informalmente, sem condições mínimas de habitabilidade. Constitui-se, assim, a Região
Metropolitana, como o locus privilegiado da desigualdade social materializada no espaço físico de suas
cidades.
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3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA ELABORAÇÃO DO PDE

A elaboração do PDE está embasada numa concepção metodológica essencialmente participativa,
reflexiva e produtora de conhecimento. Adotamos, aqui, uma proposta experimentada em diversos
lugares e por diferentes instituições, a qual trabalha com planejamento e que tem por idéia-força a
concepção de que as comunidades locais conhecem melhor sua história e seus problemas e podem ter
as soluções mais viáveis para seu futuro. Assim, o envolvimento de toda a sociedade local organizada na
construção de seu plano de desenvolvimento representa o esforço coletivo de mobilização de energias,
para diagnosticar a realidade e elaborar alternativas.
Pontualmente, podemos destacar as seguintes condições, como integrantes dessa visão
metodológica:
 Um processo que conte com a participação dos distintos segmentos da sociedade, de agentes do
desenvolvimento e de gestores públicos, de forma ampla, organizada e programática, respeitando
a diversidade dos interesses locais e segmentos sociais;
 A capacitação dos gestores municipais e representantes da sociedade, de forma que estes sejam
ativos na própria elaboração do plano e que estejam preparados para sua implantação;
 A pactuação de uma postura de cooperação permanente entre os distintos agentes do
desenvolvimento;
 O envolvimento ativo de gestores municipais e representantes da sociedade na coordenação do
processo de elaboração do plano, na execução das suas etapas metodológicas e na sua
implantação e monitoramento permanente;
 A utilização de instrumentos de planejamento estratégico com vistas a integrar as distintas visões
através de cenários futuros, diagnósticos, metas de curto, médio e longo prazo;
 A comunicação e socialização permanente de informações entre todos os participantes deste
processo.
Essas diretrizes metodológicas orientarão as diversas atividades que serão desenvolvidas.
Destacamos, aqui, as mais importantes e que envolvem a participação da sociedade:
 Oficinas de trabalho com agentes econômicos , nas quais serão debatidos diagnósticos, alternativas
possíveis, cenários, projetos, metas, políticas públicas etc;
 Oficinas de trabalho com agentes públicos, para a reflexão sobre as políticas públicas de
desenvolvimento e sua eficácia, a capacidade institucional de sustentar essas políticas, entre
outras;
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 Entrevistas

estruturadas (diagnóstico vivo), para levantamento de informações, projetos,

concepções, com os setores econômicos e agentes públicos;
 Diagnóstico “rápido” (diagnóstico vivo) participativo , que será utilizado com determinados agentes
econômicos, para os quais outras informações não permitem criar uma visão preliminar do setor;
 Visitas orientadas, para conhecer in loco, as condições sob as quais se dão as atividades
econômicas do município.
Essas atividades têm por objetivo consolidar uma dinâmica permanente de trabalho coletivo com
o seguinte fluxo: conhecimento da realidade local  diagnóstico dos problemas  formulação de
alternativas. Instrumentos e técnicas didáticas para melhor organização dos debates como mapas de
problemas, cenários, matrizes de planejamento, serão empregados. Em um trabalho coletivo com um
grupo relativamente grande, como no caso de Gravataí, a organização das idéias-acúmulos durante o
processo é fundamental; o método de formular a questão-chave também auxilia, sobremaneira, para dar
rumo e consistência ao debate, focando a reflexão para o que realmente é fundamental em cada
momento. Como exemplo, podem cumprir o papel acima mencionado, indagações do tipo:
 Em que situação estamos no contexto econômico em Gravataí?
 O que é o novo, e o que está amadurecendo na cidade e na região?
 O que não aceitamos mais e pretendemos modificar?
 O que trava o desenvolvimento da cidade e da região?
 Quais fatores externos devem ser aproveitados para isto?
 Quais os pontos fortes e fracos do município?
 O que podem ser oportunidades e ameaças ao desenvolvimento da cidade e região?
 Quais potencialidades e problemas tem a economia local e regional?
 Quais beneficios esperados para a cidade?
A orientação metodológica a ser seguida na elaboração do PDE de Gravataí, portanto, estará
dotada de um conjunto de alternativas para viabilizar a máxima participação social, a mais ampla
pesquisa da realidade, a maior pactuação possível em torno das alternativas.

3.1. Referências Teóricas

O marco teórico para a elaboração do PDES de Gravataí adotado neste trabalho de consultoria
parte da linha teórica que tem pesquisado as possibilidades de desenvolvimento endógeno em regiões
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e/ou cidades, como contrapartida aos processos tradicionais de subordinação que esses espaços sofrem
em relação ao contexto nacional e internacional. Entre os vários autores que têm estudado, já há algum
tempo, a questão, destacamos os seguintes: DOUGLAS C. NORTH, VÁZQUEZ BARQUERO, 2001 CROCCO,

2003, LLORENS, 1999. Outros autores também podem ser acessados nas referências bibliográficas.
Destacaremos,

aqui,

alguns

conceitos

mais

importantes

em

relação

à

proposta

de

desenvolvimento local endógeno. Temas correlatos ao desenvolvimento local endógeno poderão ser
procurados nas referências bibliográficas indicadas.
Uma das questões teóricas mais importantes é a compreensão do que significa Plano. Ele é aqui
entendido como um processo aberto, dinâmico, não congelado em alguns projetos e ações. Um plano é
sempre a construção de um cenário desejado, que parte daquilo que queremos construir. Ele implica um
conjunto de ações convergentes futuras, dirigidas por diretrizes que lhe dão sentido e coerência. É
absolutamente indispensável que ele seja elaborado a partir de uma vontade coletiva, que lhe dê
legitimidade e eficiência para os enfrentamentos que tiverem que ser feitos. É preciso ter presente na
sua definição o que podem ser potencialidades e problemas, ameaças e oportunidades. Um plano, na
concepção do desenvolvimento endógeno para ter efetividade, é o resultado de uma pactuação social
entre os diferentes setores sociais, não exclusivamente os agentes produtivos que interagem para gerar
algo novo.
Segundo o economista Carlos Paiva, no desenvolvimento endógeno, há o trilema, que são 3
“problemas” chamados de “O TRILEMA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL ENDÓGENO”. A questão que se
coloca é: como acelerar o desenvolvimento de um território sem revolucionar a matriz produtiva e,
portanto: a) sem investimentos pesados e só financiáveis com recursos externos; b) sem importação de
tecnologias, empresas e mão-de-obra; c) que mobilizem muitas pessoas comprometidas com os
sistemas produtivos tradicionais e consolidados (quando não “estagnados”).
Em segundo lugar, devemos entender o que significa desenvolvimento, nesta proposta. Ele não
está focado na imposição do crescimento a qualquer custo, mas parte de outras condições; considera a
melhoria da qualidade de vida da maioria da população como fundamental, como objetivo a ser
perseguido, sem o qual não há desenvolvimento. A equidade, vista como ampliação de oportunidades e
de diminuição das desigualdades, está aí, diretamente relacionada. O tema da sustentabilidade assume
dimensão central também, vista não somente sob o enfoque ambiental, mas também social e
econômico. A capacidade de autodeterminação, de inserção soberana, de protagonismo, mesmo que
inserida no macrocontexto nacional e internacional e com eles interagindo, caracteriza a disposição da
economia local para o desenvolvimento endógeno.
Na concepção do economista Carlos Paiva, tanto a propensão a consumir quanto a propensão a
importar (que definem a magnitude do multiplicador) são parâmetros relativamente estáveis,
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determinados pela distribuição da propriedade e da renda e pelo acesso aos mercados externos. Existe
espaço para interferência do setor público local sobre esses parâmetros, mas ele é limitado.
Da mesma forma, o setor público local tem pouca ingerência sobre o SLGG. A luta pela atração de
recursos, equipamentos e empreendimentos públicos federais e estaduais, deve ser diuturna. Mas seu
resultado não depende exclusivamente do poder local.
Em terceiro lugar, a visão do território, como espaço completo: geográfico, histórico, cultural,
político, ambiental etc., onde a economia se assenta e é condicionada pelas relações locais de poder,
pelas instituições, pela capacidade de mobilização de seu povo, pelo ambiente natural, pela
disponibilidade de recursos. O território confere uma gama de possibilidades nem sempre aproveitadas,
ou que, quando mal utilizadas, podem comprometer essas possibilidades. O território é recortado por
influências diversas que são processadas e singularizam esse espaço como único. Ele integra
ordenamentos produtivos, cadeias, arranjos institucionais de projetos, etc.
A teoria da localização como a teoria do crescimento regional descreve uma sequência típica dos
estágios que as regiões percorrem no curso do seu desenvolvimento. Essa sequência pode ser
esquematizada da seguinte maneira:
a) O primeiro estágio da história é uma fase de economia de subsistência, na qual existe
pouco investimento ou crescimento, localiza-se de acordo apenas com a distribuição dos
recursos naturais.
b) À medida que ocorrem melhorias nos transportes, a região passa a desenvolver algum
comércio e especialização local. Inicia-se um processo de geração com modestas
indústrias locais para os agricultores.
c)Com o aumento no comércio inter-regional, a região tende a se deslocar através de uma
sucessão de culturas agrícolas, que vão da pecuária extensiva a produtos de cereais, à
fruticultura, à produção de laticínios e à horticultura.
d) Por causa do crescimento da população e dos rendimentos decrescente da agricultura e
das outras indústrias extrativas, a região é forçada a se industrializar. Os primeiros
estágios de industrialização são produtos agrícolas e florestais. Como segundo estágio
de industrialização, inicia-se a fundição, refinação e processamento de metais.
e) Atinge-se o estágio final do desenvolvimento regional quando a região se especializa
em atividades terciárias, produzindo para exportação. Nesse estágio, a região exporta
capital (NORTH, 1977b, pag. 293).

Por que endógeno? Ora, porque, nesta concepção, a busca pelas capacidades internas, pela
disponibilidade local de recursos, pelas potencialidades inexploradas, pela indução de forças coletivas
para gerar crescente capacidade de produção e inovação, aliados aos fatores dinâmicos do
desenvolvimento (conhecimento, coordenação, cooperação, inovação), distinguem o processo da mera
inserção subordinada a movimentos nacionais ou internacionais de capital.
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Quando a comunidade local é capaz de utilizar o potencial de desenvolvimento e liderar
o processo de mudança estrutural, pode-se falar de desenvolvimento local endógeno
(Vazquez Barquero, 2001, p. 57)

Nessa visão, as possibilidades de construir processos que têm base no desenvolvimento local
endógeno passam a ser dadas quando a comunidade se coloca como capaz de controlar e dirigir as
transformações de forma não passiva, fazendo opções no plano da cooperação, da inovação, do
aproveitamento de potencialidades locais, com o objetivo de criar riquezas e melhorar o bem-estar
social da maioria da população.

3.2. Estrutura para Elaboração do PDE

No âmbito de um estudo que pretende assumir o papel de instrumento para o plano de
desenvolvimento econômico é importante que seu processo de elaboração seja estruturado, de forma a
contar com a participação ativa dos atores locais, futuros implementadores da nova política de
desenvolvimento a ser desenhada. Assim, cabe a esta metodologia definir equipes de trabalho e suas
competências.
Propõe-se uma estrutura de trabalho que compreenda agentes internos, composta por uma

equipe executiva de gestores municipais e assessoria contratada, e agentes externos, composta pela
Secretária de Desenvolvimento e comunidade.
EQUIPE INTERNA: Composta por profissionais dos departamentos da Prefeitura, relacionados a
seguir. Têm a responsabilidade de garantir a articulação dos conteúdos do PDE com as demais ações da
Prefeitura Municipal, acompanhando o seu processo de elaboração e participando sempre quando for
convocada.
Quadro 1 – Equipe Interna
EQUIPE
Sr. Sérgio Cardoso

SECRETARIA
SMDET – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo

Sr.ª Christine Vieira Castro

SMED – Secretaria Municipal de Educação

Sr. Claudio Wurlitzer

SGM – Secretaria do Governo Municipal

Sr. Luis Benicio Rosa Constante

GAPLAN – Gabinete de Planejamento

Sr. Everton Pilling Pinto

SMAA – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Sr.ª Josi João de Mello
Sr.ª Josiane Santos Ávila

SMSU – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Sr. LuisFlamarion Both

SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação

Sr. Almir Flem Martins

PGM – Procuradoria Geral do Município
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Sr. Jânio Barbosa Silva

SMASP – Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança
Púplica

Sr.ª Marcia Melo

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

Sr.ª Eliana Bayon

SMCR – Secretaria Municipal de Captação de Recursos

Sr.ª Adriana Ribeiro Bianchi

SECOM – Secretaria Municipal Especial de Comunicação

Sr.ª Adelaide Klein

SMAD – Secretaria Municipal de Administração

Sr.ª Tatiana Pereira

FUNDARC – Fundação de Arte e Cultura

EQUIPE EXTERNA: Composta por profissionais de entidades privadas do município, nas quais
assinaram termo de adesão ao PDES, em que se comprometem no auxilio e cooperação para a
elaboração do plano.
Quadro 2 – Equipe Externa
EQUIPE

ENTIDADE

Nielsen Specht

QI - Escolas e Faculdades

Ivanir Alves dos Santos

Cootracar

Nelson Land da Costa

Agrapeixe

Veroni Rauber Fernandes

EMATER

Iara Leal Vieira

AMAB

Joice Baldez

CONCAUGRA

Egídio Matiello

Associação dos Contabilistas

Ambrosina Saldanha

Mercado Maná

Noemi A. P. Santos

AMPAG

Nelson Thomé

AMAVINE

Marcia Silveira Pereira

Banco do Brasil

Tânia Peixoto

APNVG

Eunice Ohlweiler de Oliveira

FACENSA

João Carlos da Silva Jesus

ULBRA

Luiz Carlos Fraga de Oliveira

APRUMA

José Luis Gonçalves Rodrigues

EAESG

Cândido Leri Ribeiro de Assis

Rotary Club de Gravataí

EQUIPE EXECUTIVA: Composta por profissionais da SMDET, relacionados a seguir. Os mesmos
acompanharão o processo de elaboração do PDES e devem comparecer às reuniões, sempre que
convocados.
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Quadro 3 – Equipe Executiva
EQUIPE
Nilva T. Loff
Manuel Matias Pinheiro
Edson Luciano Gndatto
Luis Alberto Diaz
Edgar Luiz Alves
Beatriz Azevedo Souza Santos

Como mencionado anteriormente, será adotada uma metodologia para a elaboração do PDES,
que conte com o envolvimento ativo dos gestores municipais, não só na coordenação do processo, mas
também na execução das suas etapas. Essa é uma estratégia que visa fortalecer a instituição pública,
capacitando seus agentes e preparando-os para a implementação do PDES e seu monitoramento
permanente.
Nesse escopo, são estabelecidas às equipes, as seguintes tarefas:
 A equipe de consultoria tem o papel de aportar aspectos conceituais e metodológicos,
responsabilizar-se pela redação final dos produtos e capacitar os gestores municipais e agentes da
sociedade. A equipe que atua nas atividades de elaboração do PDE no município de Gravataí é a
seguinte:

Quadro 4 - Equipe de Trabalho Latus Consultoria
EQUIPE

FUNÇÃO

Gevaci Perroni

Coordenação Técnica

Eliane Fraga da Silva

Coordenação Técnica

Carlos Paiva

Coordenação Técnica

Cláudia Damasio

Consultora

Jacqueline Menegassi

Consultora

Ana Paula Soares

Consultora

Ana Paula Marcante

Apoio técnico

Tiago da Silva Silveira

Apoio técnico

Renato Gomes

Administrativo

Sila Moura

Administrativo

Pedro Santos

Levantamento de Dados e Informações

Marlene Chaves

Mapeamentos e Desenhos

Guilherme Panisson

Apoio técnico
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 A equipe da Prefeitura tem a responsabilidade de fornecer todas as informações disponíveis no
município, contribuir para a reflexão, para o debate, além de coordenar todo o processo em suas
instâncias interna e externa, responsabilizando-se também pela parte de comunicação e
divulgação do plano.
A partir dessa integração, todo o processo torna-se uma capacitação dos agentes envolvidos e, ao
final, pretende-se que não só os gestores estejam preparados para a implementação do PDE, mas
também os agentes da sociedade, os quais assumirão um papel importantíssimo no monitoramento dos
seus resultados.
AGENTES EXTERNOS: Para garantir esse processo participativo, torna-se de suma importância, o
envolvimento do Fórum de Gestão, aproveitando o processo de elaboração do PDE para qualificar e
fortalecer o próprio desenvolvimento municipal.
Propõe-se que no transcorrer deste processo o trabalho com os agentes externos seja dado por
reuniões sistemáticas de um grupo representativo da sociedade, o qual deverá ter a participação das
entidades relacionadas a seguir. Tais reuniões serão motivadas pela Coordenação deste PDES e terão os
seguintes objetivos: (i) promover debates que colaborem na leitura perceptiva dos temas propostos; (ii)
promover debates prévios às reuniões públicas previstas, validando conceitos, leituras e propostas; (iii)
colaborar na divulgação do processo e na consolidação dos conceitos trabalhados.

Quadro 5 – Agentes Externos
SMDET

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo

SMED

Secretaria Municipal de Educação

SGM

Secretaria do Governo Municipal

GAPLAN

Gabinete de Planejamento

SMAA

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

SMSU

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

SMOV

Secretaria Municipal de Obras e Viação

PGM

Procuradoria Geral do Município

SMASP

Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança Pública

SMS

Secretaria Municipal de Saúde

SMCR

Secretaria Municipal de Captação de Recursos

SECOM

Secretaria Municipal Especial de Comunicação

SMAD

Secretaria Municipal de Administração

SMF

Secretaria Municipal da Fazenda

SMSU

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

SMCR

Secretaria Municipal de Captação e Recursos

SMAA

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

SECOPLAN

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
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SMOV

Secretaria Municipal de Obras e Viação

SMTCAS

Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Assistência

FMMA

Fundação Municipal de Meio Ambiente

FUNDARC

Fundação de Arte e Cultura

EMATER

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural

GM

General Motors

-

Associação dos contadores

QI

Escolas e Faculdades

FACENSA

Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos

ULBRA

Universidade Luterana do Brasil

AMAB

Associação de Bairros

CONCAUGRA

Conselho dos Cultos Afro-Umbandistas de Gravataí

AMPA

Associação Amigos do Peixe-Boi

AMAVINE

Associação dos Moradores e Amigos da Vila Neópolis

BB

Banco do Brasil

ACIGRA

Associação Gravataiense de Engenheiros e Arquitetos

SINDILOJAS

Sindicato dos Lojistas

APNVG

Associação de Prevenção da Natureza

APRUM

Associação de Produtores Rurais

EAESG

Empreendimentos Associados em Economia Solidária de
Gravataí
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4. ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO PDE
Conforme metodologia adotada pelo município de Gravataí, o trabalho consiste em 4 etapas,
nas quais serão apresentadas no seguinte formato:
 Metodologia
 Diagnóstico
 Diretrizes
 Estratégia de Ação
A seguir o detalhamento de cada etapa.
4.1. Metodologia
A metodologia é a 1ª Etapa do PDE. Visa identificar os atores (públicos e privados) estratégicos
para participação na atividade; a elaboração da metodologia, plano de trabalho e cronograma, definindo
a abrangência e o público preferencial do Plano; e iniciar a coleta e organização de dados econômicos,
sociais e ambientais disponíveis nas instituições públicas e privadas.
Essa etapa se finaliza com a entrega deste documento que aborda todos os pontos propostos
pelo PDE. Após, inicia-se a 2ª Etapa, com as estratégias, mecanismos e formas de participação da
população mediante o diagnóstico vivo.

4.2. Diagnóstico

Para o cumprimento dos objetivos propostos estão previstas as seguintes atividades:
 Coleta e sistematização das informações disponíveis nos órgãos oficiais.
 Coleta e sistematização de informações obtidas junto aos gestores municipais.
 Coleta e sistematização de informações obtidas junto aos moradores da cidade.
 Coleta e sistematização de informações junto aos setores econômicos.
 Análise das informações coletadas e elaboração de diagnóstico.
 Pactuação do diagnóstico em seminário público
Para além dessa coleta e análise de informações quantitativas, o diagnóstico vivo tem o objetivo
de construir leituras perceptivas sobre a realidade municipal. Para isso, aposta-se na realização de um
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processo participativo de coleta de informações, através de entrevistas diretas e não estruturadas, com o
objetivo de captar impressões, aspectos positivos e negativos da realidade do município.

4.3. Diretrizes
Para o cumprimento dos objetivos propostos, estão previstas as seguintes atividades:
 Identificação dos temas prioritários para o Plano a partir do diagnóstico realizado;
 Pactuação dos temas prioritários, em seminário público;
 Definição dos princípios, diretrizes orientadoras e objetivos do Plano;
 Pactuação dos princípios, diretrizes orientadoras e objetivos do Plano em seminário público;
 Capacitação dos agentes (alternativas de financiamento e programas desenvolvimento nacionais
existentes).
Para que essa análise seja concluída, todos os envolvidos devem propor metas para a realização
das atividades futuras, nas quais aplicarão as estratégias apontadas pelo plano com base no diagnóstico
vivo. Para isso, aposta-se na realização de um processo participativo de coleta de informações, objetivos
orientadores do plano em seminários públicos e na identificação de parceiros, melhorando, assim, a
realidade do município.

4.4. Estratégia de Ação

Para a finalização dos objetivos propostos, estão previstas as seguintes atividades:
 Definição de metas de curto, médio e longo prazos;
 Elaboração de cenários de curto, médio e longo prazos;
 Pactuação das metas a partir da configuração dos cenários em seminário público;
 Construção de indicadores que subsidiem o monitoramento da implementação das metas
elaboradas;
 Definição de estrutura e instrumentos de gestão necessários para a implementação do Plano
Municipal de Desenvolvimento complementando as estruturas já existentes;
 Apresentação de todos os elementos que compõem o Plano Municipal de Desenvolvimento em
Audiência Pública.
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Nessa última etapa, todos os envolvidos devem organizar as metas estabelecidas, definindo a
estrutura e os instrumentos de governança. Com isso, ocorrerá a apresentação para que sejam
discutidos os pontos de relevância ao município. Isso acontece através de reuniões públicas, onde todos
os envolvidos devem estar presentes para a pactuação e finalização do PDE.
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5. CRONOCRAMA DE TIVIDADES LATUS

CRONOGRAMA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GRAVATAÍ
MAI

JUN

JUL

ETAPA 1 (1 MÊS)

METODOLOGIA

Elaboração da metodologia, plano de trabalho e cronograma.
Seminário sobre a abrangência e o público preferencial do Plano.
Identificação dos principais agentes que deverão participar da elaboração
do Plano e instituição das estruturas de gestão
Realização de um evento público de lançamento do processo de elaboração
do Plano Municipal de Desenvolvimento.
Capacitação preliminar dos agentes em temas relativos ao Desenvolvimento
Econômico.

ETAPA 2 (2 MESES)

DIAGNÓSTICO

Coleta e sistematização das informações disponíveis nos órgãos oficiais.
Coleta e sistematização de informações obtidas junto aos gestores
municipais.
Coleta e sistematização de informações obtidas junto aos moradores da
cidade.
Coleta e sistematização de informações junto aos setores econômicos.
Análise das informações coletadas e elaboração de diagnóstico.
Pactuação do diagnóstico em seminário público.

ETAPA 3 (2 MESES)

DIRETRIZES

Identificação dos temas prioritários para o Plano a partir do diagnóstico
realizado.
Pactuação dos temas prioritários, em seminário público.
Definição dos princípios, diretrizes orientadoras e objetivos do Plano.
Pactuação dos princípios, diretrizes orientadoras e objetivos do Plano em
seminário público.
Capacitação dos agentes (alternativas de financiamento e programas
Definição de metas de curto, médio e longo prazos
)

MESES

4 (2
AÇÃO

ETAPA
DE

ESTRA

TÉGIAS

desenvolvimento nacionais existentes).
Elaboração de cenários de curto, médio e longo prazos.
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AGO

SET

OUT

NOV
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Pactuação das metas a partir da configuração dos cenários em seminário
público.
Construção

de

indicadores

que

subsidiem

o

monitoramento

da

implementação das metas elaboradas.
Definição de estrutura e instrumentos de gestão necessários para a
implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento complementando
as estruturas já existentes.
Apresentação de todos os elementos que compõe o Plano Municipal de
Desenvolvimento em Audiência Pública.
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8. OUTROS DOCUMENTOS E FONTES DE PESQUISA UTILIZADOS

Para esta primeira análise sobre o município de Gravataí, foram utilizados os seguintes
documentos:
 PLHIS, Plano Local de Habitação de Interesse Social. Gravataí/Rio Grande do Sul (2010)

Também foram utilizados como fontes de pesquisas softwares e sites:

 IBGE – www.ibge.gov.br
 FEE – www.fee.tche.br
 FGV – www.fgv.br
 PNUD – www.pnud.org.br
 IPEA – www.ipea.gov.br
 Software Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil;
 Software da Fundação João Pinheiro
 <http://www.gravatai.rs.gov.br/site/cidade/perfil.php>

9. ANEXOS

ANEXO I
Reuniões Realizadas
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ANEXO I – REUNIÕES REALIZADAS
REUNIÃO INICIAL
LISTA DE PRESENÇAS
Reunião realizada no dia 25 de abril de 2011, formalizando o início do Plano de Desenvolvimento
Econômico (PDE).
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ANEXO I – REUNIÕES REALIZADAS
LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL (PDES)
LISTAS DE PRESENÇAS

Reunião realizada no dia 26 de maio de 2011, onde foi realizado o lançamento do PDES junto a
Prefeitura Municipal de Gravataí.
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LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL (PDES)
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LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL (PDES)
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ANEXO I – REUNIÕES REALIZADAS
LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL (PDES)
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 03 de 04
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ANEXO I – REUNIÕES REALIZADAS
CAPACITAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL (PDES)
LISTA DE PRESENÇAS

Reunião realizada no dia 31 de maio de 2011, onde foi realizado A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES
junto a Prefeitura Municipal de Gravataí.
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