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Editorial 

 

 

 

 
A Revista Científica da FAI, com mais esse número, continua a cumprir o seu papel de promover e divulgar os resul- 

tados das pesquisas desenvolvidas por seu corpo docente e outros profissionais envolvidos com estudos nas áreas de 

gestão, tecnologia e educação. 

 
Esta publicação, de caráter anual, fornecerá, com toda a certeza, aos alunos, professores e à comunidade em geral, 

importante estímulo à pesquisa, um dos principais objetivos das instituições que investem num ensino de qualidade e 

que formam profissionais com um grande diferencial para o mercado de trabalho. 

 
O Conselho Editorial da Revista Científica da FAI agradece aos professores, pesquisadores, à direção da instituição e 

a todos que contribuíram para que mais essa edição fosse publicada e mantém o convite permanente para que outros 

pesquisadores venham fazer parte de mais esse projeto da faculdade. 
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RESUMO 

 
Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo principal orientado para a avaliação da competitividade de um cluster 

brasileiro de tecnologia, caracterizado formalmente como um Arranjo Produtivo Local Eletroeletrônico e conhecido 

informalmente como Vale da Eletrônica. Em vista da inviabilidade de aplicação de algumas das métricas propostas pelo 

modelo teórico escolhido, adotou-se, como objetivo adicional, a proposição de métricas alternativas para o exame das 

dimensões de investigação da capacidade competitiva do agrupamento de empresas escolhido. Metodologicamente, a 

partir da revisão da literatura, desenvolveu-se o levantamento de dados secundários, tendo como base, principalmen- 

te, o diagnóstico elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em 2007, e os registros atuais disponíveis em órgãos 

governamentais, incubadoras de empresas, instituições de ensino e na entidade de classe representativa das empresas 

que compõem o APL, o Sindvel, procedendo-se, complementarmente, a entrevistas de natureza confirmatória com 

respondentes vinculados às fontes de dados. Constituída a plataforma das informações, desenvolveu-se uma análise da 

presença e da caracterização de cada um dos fundamentos do cluster do Vale da Eletrônica, situado em Santa Rita do 

Sapucaí. Tomando, como estrutura de referência, o modelo de Zacarelli et al. (2008), verificou-se que a concentração 

de negócios pode ser compreendida essencialmente como um cluster, à medida que a manifestação efetiva de efeitos 

secundários da concentração espacial das organizações assegurou a presença de um sistema supra-empresarial, reme- 

tendo ao conceito preconizado como cluster de negócios. O presente artigo oferece, basicamente, duas contribuições: 

verificação da funcionalidade e utilidade do modelo de Zaccarelli et al. (2008), a partir do mapeamento dos fundamen- 

tos da performance competitiva do cluster tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, e proposição e teste de indicadores 

alternativos de mensuração de alguns desses fundamentos. 

 
Palavras-chave: Cluster. Competitividade. Indicadores de competitividade. Arranjo produtivo local. Cluster tecnológico. 

 
 

ABSTRACT 

 
This study was developed with the main objective-oriented to the evaluation of the competitiveness of a cluster       

of Brazilian technology, formally characterized as a Local Productive Arrangement and informally known as the 

Electronic Valley. Due to the impossibility of implementing some of the metrics proposed by the theoretical model 

chosen, it was adopted as additional objective, to propose alternative metrics to examine the dimensions of the re- 

search competitiveness of this cluster. Methodologically, from the literature review, it was developed the survey of 

secondary data, based, mainly, on the the diagnosis given by Euvaldo Lodi Institute (IEL) in 2007 and the current 

records available at government agencies, business incubators, educational institutions and professional association 

representing companies that make up the cluster, the Sindvel, proceeding in addition to interviews with confirmatory 

respondents in nature bound to data sources. Once the platform of information was constituted, we developed an 

analysis of the presence and characterization of each of the grounds of the cluster of the Valley of Electronics, located 

in Santa Rita do Sapucaí. Taking the model Zacarelli et al. (2008) as reference structure, it was found that the con- 

centration of business can be essentially understood as a cluster, as the effective manifestation of side effects of the 

concentration of the spatial organization ensured the presence of a supra-corporate system, referring to the concept 

recommended as cluster business. This paper offers two contributions: verification of functionality and utility of Zac- 

carelli et al. (2008), from the mapping of the fundamentals of competitive performance of the technological cluster 

of Santa Rita do Sapucaí, and propose and test alternative indicators of measurement of some of these fundamentals. 

 
Key-words: Cluster. Competitiveness. Competitiveness indicators. Local productive arrangement. Technological Cluster. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de clusters de negócios, ou arranjos 

produtivos locais (APL’s), remete a uma nova maneira 

de pensar as economias e políticas  nacionais, estaduais 

e urbanas, suscitando ou implicando no reconhecimento 

de novos papéis para empresas, governos e outras ins- 

tituições orientadas para o aumento da competitividade. 

A capacidade competitiva de aglomerados de empresas 

relativa a empresas externas a esses agrupamentos suge- 

re que a vantagem competitiva desses, em alguma me- 

dida, está associada menos a uma determinada empre- sa 

ou mesmo a um dado setor,  mas,  antes, relaciona-se à 

localização das unidades de negócios  (Porter, 1999). A 

respeito  dessa  consideração,  Lastres  e Cas- 

siolato (2003) afirmam que a concentração geográfica  

de empresas e o aproveitamento das sinergias coletivas 

geradas por suas interações fortalecem as chances de 

sobrevivência e crescimento das mesmas, principalmen- 

te as de pequeno porte, constituindo-se em significativa 

fonte geradora de vantagens competitivas duradouras. 

Para entender a dinâmica competitiva de clusters de ne- 

gócios, aspectos particularmente relevantes têm sido fo- 

calizados, como: (i) captura do conhecimento externali- 

zada por meio de parcerias estratégicas e    colaborações, 

(ii) geração de conhecimento a partir das universidades, 

institutos e laboratórios de  pesquisa; (iii) transferência 

de conhecimento entre empresas; e (iv) movimento de 

pessoal técnico e gerencial entre empresas e instituições. 

Com o mesmo propósito, ou seja, a compreensão dos 

processos de expansão da competitividade de clusters, 

constata-se a presença de uma vertente de estudiosos que 

optam por investigar normas e práticas existentes que 

facilitam o aprendizado sistemático e interativo en- tre 

as empresas que compõem um cluster (Lang,   2009). 

Com uma contribuição inovadora para o estudo 

de agrupamentos de empresas, um grupo de pesquisado- 

res brasileiros propõe uma abordagem estratégica cen- 

trada na concepção de um sistema supraempresarial, no 

qual o cluster de negócios é entendido como um sistema 

específico e íntegro de nível superior às empresas (Za- 

carelli, Telles, Siqueira, Boaventura & Donaire, 2008). 

Os autores defendem que o entendimento da di- 

nâmica e dos processos envolvidos na gênese e na evolu- 

ção dos clusters, como a autoevolução e o estabelecimen- 

to de governança, constituem a base para a compreensão, 

avaliação e reconhecimento dos mesmos. Na busca  pelo 

 

 

conhecimento dos aspectos relacionados com a competi- 

tividade desses sistemas supraempresariais, Zacarelli et 

al. (2008) apresentam um conjunto de onze fundamentos, 

originados de efeitos secundários decorrentes da concen- 

tração geográfica e vinculados a evidências observáveis 

da presença de vantagem competitiva do sistema que, 

além de oferecer indicação de condições específicas pro- 

piciadas pela natureza sistêmica do agrupamento, sinali- 

zam o potencial competitivo de um determinado cluster. 

Entendendo a importância dos clusters de negócios para o 

desenvolvimento de regiões, estados e países, em última 

análise, e reconhecendo que o tema ainda é relativamente 

recente e limitadamente estudado em Administração, o 

presente trabalho tem, como objetivos, (1) o desenvolvi- 

mento de uma avaliação da competitividade, via exame 

de fundamentos de performance competitiva, e (2) a pro- 

posição de métricas para alguns desses fundamentos de 

um cluster brasileiro de tecnologia, caracterizado formal- 

mente como um Arranjo Produtivo Local Eletroeletrôni- 

co e conhecido informalmente como Vale da Eletrônica. 

A escassez de casos de clusters de tecnologia operando 

com modelo de inovação e crescimento baseado no triân- 

gulo empresa / instituição de ensino e pesquisa / governo 

e, particularmente, o destaque como um dos principais 

Pólos de Tecnologia de Minas Gerais e do Brasil, justi- 

fica a seleção desse agrupamento de empresas como ob- 

jeto de estudo. Localizado no município de Santa Rita  

do Sapucaí, Sul de Minas Gerais, e com uma população 

relativamente limitada, estimada em 36.150 habitantes, o 

município possui um PIB per capita 50% maior do que   

a média do Estado e tem, como principal propulsor de 

sua economia, a concentração de mais de 140 empresas 

intensivas em tecnologia, que formam uma estrutura pro- 

dutiva com importante interação e apresentam um alto 

grau de especialização, gerando mais de 9.500 empregos 

diretos e indiretos (Sindvel, 2009). Um dado significativo 

da importância do Vale da Eletrônica no cenário tecno- 

lógico e produtivo do país é o fato de ter sido pioneiro  

no Brasil no desenvolvimento de tecnologia para trans- 

missão e recepção digital de imagens (HDTV), ofertan- 

do produto de qualidade antes de grandes empresas da 

Zona Franca de Manaus, que desfrutam de um pacote 

superior de incentivos fiscais em termos de vantagens de 

operação. Entende-se que o presente artigo oferece uma 

contribuição relevante no avanço da compreensão e dis- 

cussão dos fundamentos teóricos, que potencializam e/ 

ou sustentam a competitividade de clusters de  negócios. 
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Nesse  sentido,  acredita-se  que   a   pesqui-   

sa apresentada forneça informações significativas, 

particularmente, dos aspectos competitivos  de  clus-  

ters de empresas de base tecnológica, propiciando 

futuras  pesquisas  e  aprofundamentos  sobre  o     tema. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O quadro conceitual de referência foi desen- 

volvido em três seções encadeadas. Inicialmente, apre- 

senta-se a concepção de clusters e arranjos produtivos 

locais, estabelecendo-se conexões e comparações entre 

esses conceitos; exploram-se, a partir dessa plataforma, 

perspectivas de compreensão e apreensão de sua compe- 

titividade de clusters; em função da opção pelo estudo  

da competitividade, segundo o modelo de Zaccarelli et 

al. (2008), detalha-se o constructo proposto por esses 

autores, fundamentos da performance competitiva de 

clusters,  como  base  instrumental  para  a  investigação. 

 
2.1 CLUSTERS E ARRANJOS PRODUTIVOS LO- 

CAIS 

 
A definição apropriada de um aglomerado de 

empresas varia entre as diferentes localidades, dependen- 

do dos segmentos em que competem as empresas parti- 

cipantes, assim como das respectivas estratégias (Porter, 

2009). Não raro, clusters são definidos como concentra- 

ções geográficas de empresas – similares, relacionadas 

ou complementares – que atuam na mesma cadeia pro- 

dutiva, auferindo vantagens de desempenho associadas, 

em alguma medida, à sua localização  e, eventualmente, 

à sua especialização. Essas empresas partilham, além da 

infraestrutura, o mercado de trabalho especializado e con- 

frontam-se com oportunidades e ameaças comuns (Por- 

ter, 1990; Doeringer & Terkla, 1995; Rosenfeld, 1997). 

Distintas definições na literatura, envolvendo  sistemas 

locais de produção, têm em comum duas ca- 

racterísticas básicas: a interação entre as firmas e a pro- 

ximidade geográfica e/ou setorial entre as empresas. Os 

clusters diferem, ainda, em relação às características do 

setor dominante, da extensão da interdependência exis- 

tente entre as firmas, da disponibilidade de suporte insti- 

tucional e/ou governamental e do grau de associativismo. 

Assim, as noções de arranjos produtivos locais, distritos 

industriais e clusters de negócios aplicados a experiên- 

cias de desenvolvimento econômico local, envolvem, em 

maior ou menor grau, concentração de pequenas e médias 

empresas, em um território geograficamente delimitado 

(Sebrae, 2004). Pode-se admitir que arranjos produtivos 

locais (APL’s) constituem um tipo particular de cluster, 

formado por pequenas e  médias  empresas  agrupadas 

em torno de uma atividade ou de um negócio, em que 

se enfatiza o papel desempenhado pelos relacionamentos 

formais e informais entre empresas e demais instituições 

envolvidas. As firmas compartilham uma cultura comum 

e interagem, como um grupo, com o ambiente sociocul- 

tural local. Essas interações, de natureza cooperativa e/ 

ou competitiva, estendem-se além do relacionamento co- 

mercial e tendem a gerar, além de ganhos de escala, eco- 

nomias externas, associadas à socialização do conheci- 

mento e à redução dos custos de transação (Sebrae, 2004). 

Os  APL’s  podem  ser  diferenciados  dos  clus- 

ters não só pela natureza dos vínculos criados entre 

atores (frequência e qualidade das interações), mas 

também pelo papel que organizações públicas cum- 

prem no desenvolvimento endógeno do agrupamento. 

Espera-se  que  nos APL’s  a  atuação  do governo (em 

suas diferentes esferas) seja pautada por estra- tégias 

ativas de apoio e incremento da produtividade.  Por sua 

vez, o desenvolvimento econômico em clusters ocorrerá 

com maior participação das empresas  priva- das nas 

iniciativas locais, segundo Figueiredo e Di Se- rio 

(2007). Um cluster tecnológico, conforme Ibrahim    e 

Fallah (2005) é uma concentração geográfica de em- 

presas de tecnologia que usualmente são formadas em 

torno de centros de pesquisa como universidades ou la- 

boratórios; a diferença entre eles está relacionada com    

o tipo de tecnologia, a cultura e o grau de maturidade. 

 
2.2 COMPETITIVIDADE DE CLUSTERS 

 

Independente da terminologia adotada, verifica-

se concordância quanto ao ganho em competitividade de 

empresas pertencentes a clusters, devido a uma sé- rie de 

forças positivas (Lang, 2009). Em pesquisas de- 

senvolvidas em diferentes países ao longo da década de 

80, Porter (1990) evidenciou a importância das empresas 

se localizarem em regiões onde exista acesso favoreci- 

do a fluxos de informações sobre tecnologia e    clientes. 

Na sua visão analítica de competitividade de um 

sistema produtivo, Porter (1990) destacou a existência si- 

multânea de três dimensões: eficiência das organizações 

empresariais em termos de custos de implantação e de 

operação dos empreendimentos; dinamismo das cadeias 

produtivas em que se inserem; e condições de desenvol- 

vimento das regiões em que se localizam. Seu modelo 

conhecido como “Diamante” é uma representação gráfica 

dos determinantes da vantagem competitiva de uma na- 

ção, região ou localidade. De acordo como esse construc- 

to, os quatro atributos que modelam o ambiente no qual 

as empresas competem e que promovem (ou desfavore- 

cem) o estabelecimento de vantagens competitivas, são 

(Porter, 1990): (1) Fatores-chave de produção e a relação 

de dependência entre esses fatores e a vitalidade do setor, 

sendo classificados como fatores básicos (disponibilidade 

de recursos naturais, oferta de mão de obra etc.) e fato- 

res avançados (infraestrutura especializada, treinamento 

etc.); (2) Condições de demanda, com ênfase na demanda 

interna da região em termos de exigência dos consumido- 

res locais, como referência de qualidade de oferta que ca- 

pacite as empresas locais para atuar em outros mercados 

competitivamente; (3) Estratégia, estrutura e rivalidade, 

ou seja, uma condição de operação para os negócios que 

demande e potencialize as empresas a desenvolver e man- 

ter padrões superiores de competitividade como atributo 

indispensável de sobrevivência da organização; (4) Seto- 

res correlatos e de apoio ou, em outras palavras, a situação 

(favorável ou desfavorável) de presença, operação, inte- 

ração e capacidade de oferta e desenvolvimento competi- 

tivo de setores participantes da rede de negócios, na qual 

o cluster se insere. A aglomeração de empresas influencia 

o potencial de competição dos negócios presentes a essa 

concentração espacial de negócios de três maneiras am- 

plas, conforme Porter (1999): (1ª.) Aumento da produtivi- 

dade das empresas ou setores componentes; (2ª.) Fortale- 

cimento da capacidade de inovação e, em conseqüência, 

pela elevação da produtividade; e (3ª) Formação de novas 

empresas ou de extravasamentos e/ou efeitos colaterais 

de vários tipos entre empresas e setores. Assim, os aglo- 

merados seriam definidos como um sistema de empresas 

e instituições inter-relacionadas cujo valor como um todo 

é maior do que a soma das partes (Porter, 2009). O mes- 

mo autor destaca que cada uma dessas três influências na 

competição depende, até certo ponto, dos relacionamen- 

tos pessoais, da comunicação face a face e da interação 

entre as redes de indivíduos e as instituições. Dessa forma, 

mecanismos organizacionais e aspectos culturais formais 

e informais geralmente desempenham papel importante 

no desenvolvimento e funcionamento dos aglomerados. 

Para Haddad (2000), a competitividade de    um 

cluster se baseia na capacidade de operacionalizar um 

modelo de desenvolvimento endógeno em nível local ou 

microrregional de forma sustentável: “constelações de 

micro, pequenas e médias empresas autônomas de base 

local que conseguem desenvolver formas cooperativas de 

produção altamente flexíveis, inovadoras e competitivas, 

com capacidade de penetração nos grandes mercados in- 

ternacionais”. De acordo com Mason, Castleman e Parker 

(2008), o maior valor dos clusters é a sua contribuição para 

criação de conhecimento: empresas que participam de um 

cluster compartilham seu saber, suas informações, suas 

experiências, reforçando a capacidade da região, assim 

como das empresas individualmente. As características 

competitivas de um cluster dependem das características 

socioeconômicas da região, incluindo aspectos locais (his- 

tória, cultura, origem da indústria e recursos de liderança). 

Para Zacarelli et al (2008), 

“as empresas componentes de clusters de negócios 

desfrutam  de  vantagens   competitivas   sobre   empre-   

sas concorrentes isoladas,  sendo  que  a  fonte  para  es-  

sas   potenciais   vantagens   não   foi   construída conscien- 

temente   por   nenhum   empreendedor   ou     estrategista”. 
 

 

2.3 FUNDAMENTOS DA PERFORMANCE COMPE- 

TITIVA DE CLUSTERS – MODELO ZACARELLI ET 

AL (2008) 

 
O modelo dos onze fundamentos de per- 

formance competitiva de clusters proposto por Za-  

carelli et al (2008) considera, em particular, três 

concepções conceituais desenvolvidas a partir da pers- 

pectiva de clusters de negócios enquanto sistemas de 

nível superior às empresas componentes desse  sis-  

tema,   quais   sejam,   entidade   supraempresarial, auto- 

-organização  e  governança  supraempresarial,  em que: 

 
“Entidade supra-empresarial se constitui em um sistema ins- 

tituído pela inter-relação de um conjunto de negócios relacio- 

nados a determinado produto, linha, categoria ou mercado, em 

que o processo de integração e a dinâmica das relações entre 

as organizações implicam efeitos sistêmicos de amplificação 

da capacidade competitiva do sistema e de seus componen- 

tes em relação a empresas situadas externas a ele”(44    p.); 

 

 
“Auto-organização supra-empresarial constitui um pro- 

cesso de caráter espontâneo e evolutivo resultante do 

conjunto de efeitos sistêmicos decorrentes das relações 

estabelecidas em uma entidade supra-empresarial (dos 

negócios entre si e com o ambiente), caracterizado pelo 

desenvolvimento de condições mais complexas e progres- 

sivamente mais competitivas ao longo do tempo” (46    p.); 
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“Governança  supra-empresarial  constitui   o   exercício   

de influência orientadora de caráter estratégico de en- 

tidades  supra-empresariais,  voltado  para   a   vitalidade  

do agrupamento,  compondo  competitividade  e  resulta-  

do agregado e afetando a totalidade das organizações 

componentes   do   sistema   supra-empresarial”   (52    p.). 

 
Cientes da complexidade inerente aos fatores re- 

lacionados com a competitividade de um sistema comple- 

xo, como clusters de negócios, os autores sugeriram aspec- 

tos significativos na determinação de sua competitividade 

tos, refletindo cada um dos efeitos secundários da concen- 

tração de negócios (que caracteriza-se como um sistema 

íntegro), são apresentados na Figura 1. Nessa representa- 

ção, encontram-se descritos os impactos na competitivi- 

dade relacionados para cada fundamento (causa e efeito). 

Observa-se que os nove primeiros fundamentos 

independem da existência de governança supraempresa- 

rial, estando associados ao processo de auto-organização. 

Os  dois  últimos  fundamentos,  por  sua  vez,  só   exis- 

 

2º Grupo: inviável por auto-organização; demanda governança 

10 CARÁTER EVOLUCIO- 

-NÁRIO por introdução de 

(novas) tecnologias 

Movimento de intervenção, pois ten- 

dência de uniformidade tecno-lógica 

desestimula inovações. 

Diferencial competitivo resultante de 

inovação (redução de custos, ampliação 

de mercado, etc.). 

11 ESTRATÉGIA DE RESUL- 

TADO orientada para cluster 

Movimento de intervenção, como 

adoção de estratégias de combate   

a clusters oponentes, por exemplo. 

Gestão baseada em ampliação da capaci- 

dade de competir versus resultado/lucro 

agregado do cluster. 

Fonte: Adaptado de ZACCARELLI et al (2008, p.24). Clusters e Redes de Negócios. São Paulo: Atlas, 2008. 

como entidade supraempresarial. O resultado dessa cons- 

trução conceitual, em que os onze fundamentos   propos- 

tirão   na   presença   de   uma   governança   constituída. Sobre os Fundamentos da performance competitiva    de 

clusters de negócios ou, simplesmente, fundamentos   de 

man e Cook (2004). Buscou-se, a partir desta intervenção, 

a apreensão de potenciais avaliações de  competitividade 

Figura 1- Fundamentos da performance competitiva de clusters clusters, algumas considerações relevantes devem ser re- 

conhecidas: 

 O fundamento é uma condição vinculada à com- 

petitividade do cluster e tem caráter potencializador da 

capacidade competitiva do mesmo; 

 A causa associada ao impacto na competitivi- 

dade está relacionada com a condição representada pelo 

fundamento que irá determinar conseqüências estratégi- 

cas para o agrupamento; 

 O efeito associado ao impacto na competitivi- 

dade reflete as fontes de vantagens competitivas relacio- 

nadas aos benefícios e valor para clientes ou condições 

privilegiadas de custo; e 

 Os fundamentos 10 e 11 apresentam causas as- 

sociadas a movimentos de intervenção que, originadas 

por ação e decisão de governança, proporcionam uma 

solução de compromisso entre competitividade e lucrati- 

vidade para o sistema. 

 
3 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO 

TRABALHO 

Considerando os objetivos propostos e o objeto 

de pesquisa selecionado, realizou-se um estudo descriti- 

vo, envolvendo revisão da literatura e levantamento de 

dados secundários, tendo como base, principalmente, o 

diagnóstico elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 

em 2007, e os registros atuais disponíveis em órgãos go- 

vernamentais, incubadoras de empresas, instituições de 

ensino e na entidade de classe representativa das empre- 

sas que compõem o APL, o Sindvel. Procedeu-se comple- 

mentarmente a entrevistas de natureza confirmatória com 

respondentes vinculados às fontes de dados. O caráter da 

investigação, devido à sua configuração de levantamento 

de informações e, eventualmente, de percepções de ges- 

tores envolvidos com o objeto de pesquisa, pode ser clas- 

sificado como descritivo, de acordo com Selltiz, Wrights- 

de clusters de negócios, examinando-se a condição dos 

fundamentos de performance competitiva de Zaccarelli 

et al (2008) e utilizando-se das métricas propostas pelo 

modelo. 

Neste sentido, seria possível caracterizar a pes- 

quisa, segundo seu propósito (conforme Patton, 1990), de 

avaliação formativa, ou seja, objetivando uma avaliação 

crítica dos “pontos fortes e fracos” dessa avaliação da 

capacidade competitiva de aglomerados, particularmen- 

te para o objeto de estudo analisado. Da perspectiva do 

método, segundo Isaac & Michel (2000, p.14), a pesquisa 

constitui-se em um estudo documental e de campo, asso- 

ciado ao exame de contexto de um sistema supraempre- 

sas. 

Adotou-se um procedimento de coleta e trata- 

mento de dados qualitativo, compatível com o propósito 

da pesquisa, orientado para a compreensão da capacidade 

competitiva de clusters e o desenvolvimento de uma fer- 

ramenta operacional de análise de sua competitividade. 

Em síntese, a pesquisa conduzida pode ser classificada 

como descritiva, segundo sua abordagem, de avaliação 

formativa, em função de seu propósito, documental e de 

campo, em relação ao método utilizado e, qualitativa, 

conforme o procedimento adotado. 

A compreensão dessa configuração é especial- 

mente relevante na consideração e interpretação de indi- 

cações, pressupostos e limitações dos resultados do estu- 

do. O trabalho tem, como ponto de partida, a constituição 

de quadro conceitual por meio de revisão bibliográfica, 

compreendendo conceitos relacionados a clusters e com- 

petitividade de clusters, focalizando a proposta teórica 

dos onze fundamentos de performance competitiva, apre- 

sentado por Zacarelli et al (2008). Com base nas infor- 

mações obtidas dos levantamentos realizados de dados 

secundários, desenvolveu-se uma análise da presença de 

cada um dos fundamentos na caracterização dos aspectos 

 IMPACTO NA COMPETITIVIDADE 

FUNDAMENTO 
CAUSA 

CAUSA EFEITO 

1º Grupo: viável por auto-organização; não demanda governança 

1 CONCENTRAÇÃO geográ- 

fica 

Diferencial competitivo na atração 

de clientes, pela isenção de despesas 

específicas. 

Percepção dos clientes de variedade 

superior, ampliação da escolha de for- 

necedor e garantia em preços. 

2 ABRANGÊNCIA de negó- 

cios viáveis e relevantes 

Diferencial competitivo no atendi- 

mento e no menor custo associado 

ao acesso de suprimentos. 

Custo de busca/acesso inferiores; re- 

dução da necessidade de estoques ou 

prazos de reposição (proximidade de 

fornecedores). 

3 ESPECIALIZAÇÃO das 

empresas 

Diferencial competitivo na velocida- 

de de desenvolvimento com investi- 

mentos e custos inferiores. 

Especialização de negócios favorece 

redução de despesas agregadas de 

operação e diminuição do volume de 

investimento necessário. 

4 EQUILÍBRIO com ausência 

de posições privilegiadas 

Diferencial competitivo no menor 

custo agregado do conjunto dos 

negócios. 

Lucros equilibrados e não relativamente 

altos, devido à competição entre os 

negócios. 

5 COMPLEMENTARIDADE 

por utilização de subprodutos 

Diferencial competitivo ligado à 

redução de custos decorrente da 

eficiência agregada. 

Favorecimento da presença e estabele- 

cimento de novos negócios e aporte de 

receita adicional. 

6 COOPERAÇÃO entre em- 

presas do cluster 

Diferencial competitivo devido a 

transferências e desenvolvimento 

compartilhado de competências. 

Aumento da competitividade devido à 

impossibilidade de contenção de troca 

de informações entre negócios. 

7 SUBSTITUIÇÃO seletiva de 

negócios do cluster 

Diferencial competitivo  vinculado 

à presença permanente de empresas 

competitivas. 

Extinção de negócios com baixa com- 

petitividade por fechamento da empresa 

ou mudança de controle. 

8 UNIFORMIDADE do nível 

tecnológico 

Diferencial competitivo na evolução 

e acesso à tecnologia em produtos e 

processos na produção e oferta das 

empresas. 

Estímulo ao desenvolvimento tecnoló- 

gico e, pela proximidade geográfica e 

lógica, transferência de tecnologia para 

os demais negócios. 

9 CULTURA da comunidade 

adaptada ao cluster 

Diferencial competitivo ligado ao 

sentimento de inclusão e orgulho 

dos trabalhadores das empresas do 

cluster. 

Aumento da motivação e satisfação com 

o reconhecimento da comunidade em 

relação ao status atribuído relacionado 

ao trabalho. 
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Considerações 

e contexto 

 
  

 

 

competitivos do cluster conhecido como Vale da Eletrô- 

nica e caracterizado como APL Eletroeletrônico de Santa 

Rita do Sapucaí. 

No processo de investigação, optou-se, em situ- 

ações específicas, por coligir dados de entrevistados vin- 

culados às entidades consideradas no estudo. 

 
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para cada um dos onze Fundamentos de Perfor- 

mance Competitiva, apresentados na Figura 1, são desen- 

volvidas avaliações focalizadas nas condições e no con- 

texto do Vale da Eletrônica. Nesse processo, adotaram-se 

(a) métricas para a caracterização ou identificação da po- 

sição dos fundamentos, (b) fatos relacionados à condição 

do cluster objeto de estudo como base de reflexão e inter- 

pretação para a métrica considerada e (c) considerações e 

informações de contexto vinculadas ao cluster de negó- 

cios tecnológicos do Vale da Eletrônica sob a perspectiva 

proposta pelo modelo utilizado. 

Algumas das métricas adotadas são diferentes 

daquelas sugeridas pelos autores do modelo, resultado da 

inviabilidade de aplicação dessas em razão da indisponi- 

bilidade de dados para tanto. Os resultados estão resumi- 

dos nas Figuras 2 a 12. 

A configuração esquemática da cadeia de negó- 

cios do cluster em estudo, esboçando atividades e pro- 

cessos de interação entre os agentes, está representada na 

Figura 2. 

A instalação, em 1958, da Escola Técnica de Eletrônica (ETE), pioneira na América Latina, do 

Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) em 1965, pioneiro no país no ensino superior 

em telecomunicações, e da Faculdade de Administração e Informática (FAI) em 1971, uma das 

pioneiras no país no ensino superior da informática possibilitou a formação de profissionais 

qualificados e especializados, promotores e indutores do surgimento espontâneo de uma aglo- 

meração produtiva de empresas de base tecnológica. O Inatel, na década de 80, já apresentava, 

mesmo que de maneira informal, a incubação de empresas oriundas dos projetos de seus alunos, 

além de também ter apoiado o projeto de consolidação do arranjo por meio da disponibilização 

de seus laboratórios e consultorias técnicas (IEL, 2007). A oferta de empregos para profissionais 

de média e alta qualificação constitui também um importante diferencial do pólo produtivo, além 

dos empregos indiretos gerados. As instituições geram um desenvolvimento natural da capacita- 

ção local em elétrica, mecânica, eletrônica, informática e telecomunicações, atraindo indústrias e 

incentivando os próprios profissionais ao empreendedorismo. Ressalta-se que as três instituições 

de ensino – ETE, FAI e Inatel incluem em seus currículos o ensino de disciplinas ligadas ao em- 

preendedorismo, uma forma de estimular seus estudantes a perseguirem uma inserção profissional 

Figura 2 - Configuração ilustrativa da cadeia de negócios (APL) de Santa Rita do Sapucaí.  
Fonte: Autores 

por meio da abertura de suas próprias empresas. 

 

Figura 4 - Análise do 2º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica. 

 
FUNDAMENTO 2: ABRANGÊNCIA DE NEGÓCIOS VIÁVEIS E RELEVANTES 

Métrica 
Métrica utilizada: categorias de atores da cadeia produtiva que fazem parte do cluster; número de 

setores correlatos e complementares (proposta dos autores). 

 

 

 
Informação 

De acordo com a Figura 1, o cluster envolve todos os atores necessários para criar, desenvolver, 

produzir e comercializar seus produtos. Os principais ramos de atividade das empresas que compõem 

o APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí são: telecomunicações (22%), eletroeletrônica 

(18%), segurança eletrônica (12%), automação (11%) e tecnologia da informação (11%) (IEL, 

2007). Empresas de serviço, incluindo consultorias em gestão e mercado, qualidade, agências de 

publicidade e promotoras de eventos complementam e diferenciam o cluster. 

 
Considerações 

e contexto 

As instituições de ensino criam capacidade técnica em Eletrônica, Telecomunicações e Informática 

e motivam a geração de inúmeras empresas. Neste contexto, as empresas contam com recursos 

humanos de alta qualificação, com condições de se adaptar rapidamente às bruscas mudanças que 

caracterizam o mercado de produtos eletroeletrônicos. 

Fonte: Autores 

 
Figura 3 - Análise do 1º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica 

Fonte: Autores 

 
Figura 5 - Análise do 3º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica. 

 

 
FUNDAMENTO 1: CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA EM ÁREA REDUZIDA 

Métrica 
Métricas utilizadas: distância dos principais concorrentes (Zaccarelli et al, 2008); quantidade de 

municípios envolvidos no cluster; densidade demográfica de empresas (proposta dos autores). 

 
Informação 

Município de Santa Rita do Sapucaí; 141 empresas distribuídas em 351 km2; distâncias dos prin- 

cipais centros de negócios e de tecnologia: 384 km de Belo Horizonte, 360 km do Rio de Janeiro, 

202 km de São Paulo e 190 km de Campinas (Sindvel, 2009). 

 
FUNDAMENTO 3: ESPECIALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Métrica 
Métrica utilizada: percentual de empresas que terceirizam parte de sua produção; número médio 

de fornecedores locais envolvidos na produção de um produto do cluster (proposta dos autores). 

 
Informação 

Mais de 70% das empresas terceirizam parte de sua produção para suas vizinhas. Cada produto 

fabricado no cluster envolve mão de obra e peças de, em média, 15 empresas do parque industrial 

(IEL, 2009). 
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Considerações 

e contexto 

 
Considerações 

e contexto 

 

 

O pólo abriga empresas produtoras de componentes e equipamentos para as áreas de comunicação 

e telefonia, elétrica, eletrônica, informática, automação comercial e industrial, segurança e área 

médica. São equipamentos tão diversos como: displays, placas e circuitos, aparelhos eletrônicos 

para teste, baterias de celular, geradores e transformadores de energia, impressoras, câmeras, alar- 

mes, cercas elétricas, sensores, antenas, conversores, transmissores, moduladores, entre outros. 

São freqüentes os casos de empresas que surgem por processos de cissiparidade, situação em que 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores 

 

Esse tipo de relação favorece a intensificação dos fluxos de conhecimento entre as empresas e é 

relativamente comum que elas se consorciem no desenvolvimento de produtos, na busca por novos 

mercados consumidores e no provimento de assistência técnica pós-vendas, fator fundamental para 

vários tipos de produtos fabricados na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores 

o empregado de uma firma, estimulado e freqüentemente apoiado materialmente por seu emprega- 

dor, abre sua própria empresa e se torna fornecedor dele. As incubadoras são ambientes propícios 

para a disseminação de idéias. Elas não só encorajam a criação de novas empresas como também 

o desenvolvimento de novos produtos e processos. Esta prática é tida como um elemento central 

para a agregação de valor e a diversificação da produção. O APL atrai empresas também de outros 

setores. Essas empresas são clientes exigentes do APL, contribuindo para o crescimento da região e 

para o desenvolvimento das empresas, sobretudo em relação à qualidade e atualização dos produtos. 

Figura 8 - Análise do 6º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica 

 

Figura 6. Análise do 4º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica. 

 
FUNDAMENTO 4: EQUILÍBRIO COM AUSÊNCIA DE POSIÇÕES PRIVILEGIADAS 

Métrica 
Métrica utilizada: número de negócios da mesma indústria ou setor (Zaccarelli et al, 2008) e dis- 

tribuição homogênea de porte de empresas (proposta dos autores). 

 

 

Informação 

Predominância de micro (32%) e pequenas empresas (47%) que são fruto, na sua maioria, das três 

incubadoras de base tecnológica existentes na cidade (IEL, 2007). Cada um dos diferentes segmen- 

tos do setor eletroeletrônico existentes no cluster é representado por, pelo menos, dez empresas, 

todas de mesmo porte. 

 

 

 

 

 

 

Considerações 

e contexto 

Um traço marcante na trajetória do pólo industrial de Santa Rita é que ele se apóia num movimen- 

to contínuo de criação de firmas, quase todas, na origem, de pequeno porte, não obstante várias 

delas ocupem atualmente posições de liderança no mercado nacional em seus respectivos nichos 

de produtos. O sucesso destas empresas pioneiras parece ter sido decisivo para ajudar a moldar o 

consenso futuro no município não apenas sobre a importância de desenvolver um setor industrial 

como também para as virtudes das pequenas empresas e do empreendedorismo local. Santa Rita 

abrigou uma grande empresa do setor (que chegou a empregar mais de 4 mil pessoas), mas as dis- 

putas entre os acionistas, a posterior venda de parte do controle para uma empresa multinacional e 

a subseqüente reestruturação realizada pelos novos proprietários, que reduziu a menos da metade o 

número de empregados, com forte impacto social sobre a cidade, reforçou a preferência dos vários 

atores relevantes pelos empreendimentos de menor porte e origem local, menos volúveis e mais 

comprometidos com a vida do município (Sindvel, 2009). 

Fonte: Autores 

 
Figura 7 - Análise do 5º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica. 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 
FUNDAMENTO 6: COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS 

Métrica Métrica utilizada: indicador qualitativo (Nível de Cooperação entre Negócios). 

 

 

 
 

Informação 

A articulação entre empresas é comum e vai desde o compartilhamento informal de máquinas e 

equipamentos (mais comum entre as microempresas) até os contratos formais de fornecimento 

de componentes ou de desenvolvimento conjunto de produtos. Com freqüência observa-se, por 

exemplo, que empresas com encomendas que superam sua capacidade de produção “terceirizem” 

parte da demanda para outros produtores, sem a necessidade sequer do estabelecimento de contratos 

formais. Os empresários também compartilham estandes em feiras e a participação em missões 

nacionais e internacionais. (IEL, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações e 

contexto 

As empresas do APL de Santa Rita do Sapucaí nascem, em geral, por iniciativa de empreendedo- 

res, que estudaram na própria região. Isto parece influenciar o alto grau de integração entre essas 

empresas, estimulando seu crescimento conjunto. O sistema educacional em Santa Rita. Aparen- 

temente. exerce papel decisivo na dinâmica das empresas. Em primeiro lugar, porque uma parte 

importante dos empresários se formou na cidade, mantendo relações afetivas no local (amizade, 

convivência etc.), participando de redes sociais anteriormente à sua condição de empreendedo- 

res, favorecendo maior grau de confiança mútua entre eles. Em segundo lugar, a formação em 

ambientes acadêmicos comuns faz com que as especializações técnicas obtidas pelos indivíduos 

nas escolas e universidades locais sejam complementares e ocorram posteriormente ao estabele- 

cimento de suas firmas. Em terceiro lugar, a experiência do aprendizado compartilhado desde os 

laboratórios da escola induz ao trabalho cooperado, favorecendo a construção de confiança nas 

capacidades uns dos outros. Observa-se cooperação entre empresas na superação de barreiras 

tecnológicas e compartilhamento de ações de negócio (como marketing, centrais de compra e 

distribuição, centros de P&D de projetos e de design, entre outros, geralmente inviáveis para a 

empresa individual, são liderados pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos 

e Similares do Vale da Eletrônica - Sindvel). O Sindvel, como entidade de classe representativa 

das empresas do APL, com o apoio de agentes locais, estaduais e federais, desenvolve uma gama 

de projetos e ações voltados para inovação e desenvolvimento das empresas (Feira Industrial do 

Vale da Eletrônica, missões comerciais nacionais e internacionais, rodadas de negócio locais, 

nacionais e internacionais, certificações e homologações de produtos, projeto setorial integrado 

(PSI) para internacionalização das empresas, participação em feiras nacionais e internacionais). 

Assim, o Sindvel desenvolve e consolida a marca “Vale da Eletrônica”. Uma característica mar- 

cante é a articulação entre empresas, centros de ensino e pesquisa (principalmente, ETE e Inatel), 

incubadoras de empresas (Inatel e Incubadora Municipal) e a Prefeitura Municipal, possibilitando 

compartilhamento de conhecimento. 

 

 
FUNDAMENTO 5: COMPLEMENTARIDADE POR UTILIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS 

Métrica 
Métrica utilizada: número de empresas que compram e vendem subprodutos de outras (Zaccarelli 

et al, 2008). 

Informação 
Devido ao tipo de indústria, não são gerados subprodutos aproveitáveis. As empresas mantêm 

relações de complementaridade via fornecimento de componentes e insumos umas para as outras. 
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Considerações 

e contexto 

 

 

Figura 9-  Análise do 7º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores 

O surgimento precoce de instituições locais de ensino de boa qualidade ofereceu alternativas   

de formação para os filhos das elites locais que de outra forma teriam que deixar a cidade para 

completar seus estudos. Algumas das empresas de equipamentos eletrônicos que foram surgindo 

em Santa Rita tiveram em comum o fato de terem sido criadas por jovens filhos de famílias com 

tradição e patrimônio acumulados nos negócios ligados ao café e que depois de terem adquirido 

formação técnica e/ou superior resolveram se aventurar em empresas industriais próprias. Além 

disso, e talvez mais importante do que a participação dos filhos da elite rural local, foi a atração 

de estudantes de outros municípios e estados brasileiros. Até hoje, muitos desses estudantes se 

formam na escola técnica e no Inatel e permanecem na cidade; alguns deles acabam por trabalhar 

nas firmas locais ou se tornam empreendedores. Existe, ainda, outro elemento cultural que também 

serviu para aproximar os homens de negócio da região: a maçonaria. Muitos dos empreendedores 

são adeptos dos preceitos da maçonaria, que prega a construção de uma sociedade melhor e o 

trabalho em conjunto. Isso atenua até a concorrência entre eles. 

 

 

Fonte: Autores 

 
Figura 10. Análise do 8º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica 

Figura 12 - Análise do 10º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica 

 

 
FUNDAMENTO 8: UNIFORMIDADE DE NÍVEL TECNOLÓGICO 

Métrica 
Métrica utilizada: índice de inovação e de investimento em P&D pelas empresas do cluster (pro- 

posta dos autores). 

 

 

 

 

Informação 

Em média, 9% do faturamento das empresas é investido em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

– PD&I, índice comparável a países desenvolvidos. 63% das empresas implementaram alguma 

atividade de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I) entre 2004 e 2007, sendo 64% das 

microempresas, 78,6% das pequenas empresas e 100% das empresas de porte médio. Em 53% 

delas, tais atividades incluíram produto e processo, enquanto os 47% restantes focaram apenas 

em produto. O desenvolvimento de novos produtos é uma das marcas das empresas do APL, que 

só em 2006 requereram 12 patentes (IEL, 2007). 

 

 

Considerações 

e contexto 

Asignificativa influência das instituições de ensino e pesquisa na governança do arranjo se expressa 

em um alto percentual de empresas que surgiram como spin offs das atividades acadêmicas. Em 

consonância com esse resultado, verificou-se a ocorrência de uma proporção elevada de empresários 

com curso superior completo – 32% nas microempresas, 35,7% nas pequenas e 75% nas pequenas 

empresas – bem como de trabalhadores com graus de escolaridade superiores aos verificados entre 

o conjunto das empresas de pequeno porte brasileiras (IEL, 2007). 
Fonte: Autores 

 
Figura 11-  Análise do 9º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica 

 

 

Fonte: Autores 

 
Figura 13 -  Análise do 11º Fundamento para o cluster de negócios do Vale da Eletrônica 

 
FUNDAMENTO 11: ESTRATÉGIA DE RESULTADO ORIENTADA PARA O CLUSTER 

 
FUNDAMENTO 7: SUBSTITUIÇÃO SELETIVA DE NEGÓCIOS 

Métrica 
Métrica utilizada: índices estatísticos de encerramento de empresas e de estabelecimento de em- 

presas novas (Zaccarelli et al, 2008). 

 

 

 
Informação 

De 17 empresas em 1977, o cluster apresentava, ao final de 2009, 141 empresas de base tecno- 

lógica, o que representa um crescimento em torno de 600% em um período de 32 anos (Sindvel, 

2009). A taxa de mortalidade das empresas que compõem o APL tecnológico, desconsiderando-se 

as lojas do comércio local, apresenta uma média anual de 5% (Sindvel, 2009), significativamente 

abaixo da média nacional para micro e pequenas empresas com até dois anos de existência, que 

é de 22% (Sebrae, 2005). 

 
Considerações 

e contexto 

A ação das incubadoras parece ser decisiva para reduzir a taxa de mortalidade das novas firmas 

em seus primeiros anos de vida – problema bastante comum em se tratando de microempresas. 

E mesmo aqueles que não conseguem levar adiante suas empresas, adquirem experiência que 

aumenta suas chances de inserção no mercado de trabalho como empregados de outras firmas. 

  
FUNDAMENTO 10: CARÁTER EVOLUCIONÁRIO POR INTRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS 

Métrica Métrica utilizada: indicador qualitativo 

 

 

 

 

 

 

 
Informação 

Destaca-se a alta média anual de projetos e pesquisas desenvolvidos pelas instituições locais, 

segundo posição de entrevistados vinculados a centros de pesquisa locais, que chega a 20 por 

ano em algumas. A maioria deles, em certos casos todos eles, são voltados para as empresas do 

próprio APL e alcançam todos os portes, com maior atenção às micro e às médias empresas. Como 

resultado, quase todos os projetos geraram produtos, processos ou novas tecnologias e, para 

metade das instituições, alguns depósitos de patentes (IEL, 2007). Somente no período de 2007 

a 2009, um total de 57 diferentes projetos para desenvolvimento de produtos inovadores foram 

financiados com recursos da Fapemig, em diferentes modalidades de editais, somando, aproxi- 

madamente, R$11 milhões em recursos não reembolsáveis (Sindvel, 2009). Existe desde 2005, 

na estrutura organizacional do município, uma Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia que 

responde pelo programa de incubação e demais ações relacionadas com a inovação tecnológica 

do APL (Prointec, 2010). 

 

 

 

 

Considerações e 

contexto 

A sinergia existente entre as empresas e as instituições de ensino e pesquisa cria um ambiente 

favorável à inovação, o qual é ainda mais incentivado pelos recursos oriundos das instituições 

governamentais de fomento. A existência de uma secretaria municipal de ciência e tecnologia é 

algo bastante incomum no Brasil, mesmo nos municípios de maior porte. Além da secretaria, são 

muitos os exemplos de intervenções da governança voltadas para a evolução tecnológica: existência 

de um Núcleo de Inteligência Competitiva Setorial para monitorar os micro e macro ambientes 

relacionados com os negócios das empresas que compõem o cluster; financiamento governamental 

de centros de pesquisa, desenvolvimento e projetos nas instituições para atender as empresas do 

APL; elaboração de editais de fomento específicos para inovação no APL, entre outros. 

 

 
FUNDAMENTO 9: CULTURA DA COMUNIDADE ADAPTADA AO CLUSTER 

Métrica 
Métrica utilizada: percentual de famílias com um trabalhador do cluster em relação ao número 

total de famílias da região (Zaccarelli et al., 2008). 

 
Informação 

Cerca de nove mil habitantes - de um total de 34 mil - trabalham no parque industrial, ou seja, 

quase 30%, segundo dados fornecidos por funcionários e corroborados por gestores da Prefeitura 

Municipal (2010). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, cujo propósito principal se 

constituía na avaliação da competitividade de clusters de 

negócios com a utilização do modelo de Zacarelli et al 

(2008), focalizou, como objeto de estudo, o Vale da Ele- 

trônica. Como contribuição adicional do estudo, foram 

propostas métricas para alguns dos fundamentos, quando 

não houve viabilidade de uso de indicadores sugeridos 

por Zaccarelli et al (2008). Uma síntese das principais 

indicações fornecidas pela pesquisa é apresentada na Fi- 

gura 14. 

A necessidade de indicadores para taxas de evo- 

lução, como métrica para alguns fundamentos, demandou 

a adoção de medida, preferencialmente homogênea, para 

captura do comportamento no tempo. Nesse sentido, ope- 

racionalmente optou-se pela Compound Annual Growth 

Rate (CAGR), ou seja, taxa composta de crescimento 

anual, definida como CAGR=(vf/vi)(1/N)-1, onde vf, 

vi e N são, respectivamente, valor final, valor inicial e 

número de anos considerados. 

A análise da performance competitiva do Vale 

da Eletrônica à luz dos fundamentos propostos pelo mo- 

delo de Zacarelli et al (2008) sugere que o agrupamento 

de empresas estudado pode ser compreendido como um 

cluster de negócios. A manifestação efetiva de efeitos 

secundários da concentração espacial das organizações 

instaladas na região estudada assegura, segundo quadro 

de referência conceitual, a presença de um sistema supra- 

empresarial. 

Os efeitos secundários, definidos como funda- 

mentos da performance competitiva, puderam ser consta- 

tados, remetendo o agrupamento ao conceito preconizado 

como cluster de negócios, embora esse sistema não possa 

ser classificado como um cluster completo, ou seja, como 

um processo concluído de evolução por auto-organiza- 

ção, em função de não atender de forma conclusiva os 

fundamentos 5 e 7. 

No processo desenvolvido de avaliação da com- 

petitividade do cluster do Vale da Eletrônica, foi possível 

identificar a existência de um conjunto combinado de fato- 

res peculiares a esse cluster, que merecem ser destacados 

e aprofundados em estudos posteriores, quais sejam: 1. 

Estrutura educacional em Santa Rita, fundamental não só 

para a formação da mão de obra e de uma base de conhe- 

cimento respeitável nacionalmente na área de eletrônica 

e de telecomunicações; 2. Redes sociais com participação 

de professores, empresários e políticos locais formados 

em torno dessas instituições e o decorrente fortalecimento 

de ambiente propício a um processo de desenvolvimento; 

3. Presença de redes sociais densas, capazes de articular 

várias esferas da vida comunitária local, como instituições 

de ensino, empreendimentos privados, organizações da 

sociedade civil, poder público local, entre outras, poten- 

cializando a mobilização de recursos materiais e simbóli- 

cos destas diferentes esferas para objetivos convergentes; 

4. Existência de cultura consolidada de empreendedoris- 

mo, fomentada intensamente nas diferentes dimensões 

da comunidade em que o cluster estudado se localiza, o 

que propicia um ambiente de criação de novas empresas 

locais; 5. Processo intenso de difusão de informações, 

resultante do  direcionamento  das atividades produtivas 

e de esforços político-institucionais para a  consolida- 

ção e o fortalecimento de uma “vocação” no município. 

verifica-se,   aparentemente,   que   a    presença 

dessas determinantes sociais, políticas e empresariais 

compõem a cultura da região e os paradigmas do clus- 

ter, induzindo a identificação da cidade como um polo 

tecnológico com projeção nacional. Os resultados econô- 

micos expressivos das empresas do cluster, por sua vez, 

realimentam o envolvimento destas forças com o futuro 

do polo numa espécie de círculo virtuoso de crescimento. 

Os  aspectos   particulares   identificados   para 

o Vale da Eletrônica oferecem oportunidades inte- 

ressantes para futuros aprofundamentos  ou  aborda- 

gens nesse mesmo cluster ou clusters comparáveis, 

compreendendo, por exemplo, aspectos competitivos 

relacionados com capital intelectual, cultura de ino- 

vação, redes de valor e  capital  social,  quatro  aspec-  

tos inerentes  a  clusters  e  já  estudados,  isoladamen-  

te,  por  diferentes  pesquisadores  (Mason  et  al,  2008). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

Métrica 
Métrica utilizada: taxas de crescimento do cluster - faturamento, no de empresas e no de empregos 

(proposta dos autores). 

 

 

 

 

 
Informação 

Salto dado no PIB do município que foi de R$ 277 milhões (preços correntes) e R$ 8,5 mil (per 

capita) em 2002 para R$ 565 milhões e R$ 16,5 mil, respectivamente, em 2007. Ou seja, um cres- 

cimento de quase 100% em apenas cinco anos, segundo IBGE PIB 1999-2002 e IBGE Diretoria de 

Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2007). O cluster fechou o ano de 2009 com 9.500 

empregos, um crescimento de quase 100% em relação aos 4.800 existentes em 2006 (Sindvel, 

2009). O faturamento anual também subiu de R$ 500 milhões em 2006 para R$ 1, 15 bilhões em 

2009 (130%). Tomando como referência 2009, o Vale da Eletrônica fabrica em torno de 12 mil 

itens que são comercializados no Brasil e no exterior, o que representa um crescimento de quase 

60% em relação ao ano de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações 

e contexto 

A governança local do APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí é liderada pelo Sindicato 

das Indústrias de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do vale da Eletrônica - Sindvel, que 

realiza uma gestão compartilhada com o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais – FIEMG, através do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/NRMG, e com o Serviço brasileiro  

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, com a participação ativa das três principais 

instituições de ensino e pesquisa da cidade – FAI, ETE e Inatel (SECTES, 2010). 

 

Alguns movimentos de intervenção recentes contribuíram para os resultados do cluster: 

(1) No âmbito do Projeto Estruturador APLs, Santa Rita do Sapucaí foi contemplada com 

recursos na ordem de R$ 16 milhões para o período de 2008 a 2010 voltados, especi- 

ficamente, para desenvolver um conjunto de oito ações executadas e gerenciadas pelas 

instituições que compõem a governança do APL – Sindvel, FAI e Inatel (SECTES, 2010). 

(2) Também integrando o Sistema Mineiro de Inovação e no contexto do Projeto Estruturador 

de Desenvolvimento Regional Setorial, Santa Rita do Sapucaí recebeu investimentos para 

a implantação do Pólo de Excelência de Eletrônica e Telecomunicações, sendo o único 

município de Minas Gerais caracterizado como APL e Pólo de Excelência ao mesmo 

tempo. Os comitês gestor e consultivo do Pólo são constituídos pelas três instituições de 

ensino, prefeitura municipal e sindicato empresarial (SECTES, 2010). 

(3) Além do atual escritório internacional no Uruguai, serão abertos outros quatro escritórios 

do Vale da Eletrônica no Exterior: no Chile, no México, em Hong Kong e em San José, 

na Califórnia. O intuito é prospectar novos negócios e facilitar a compra de matéria- 

-prima na Ásia. 

(4) As empresas do cluster integram um Projeto Setorial Integrado (PSIs), executados 

por meio de parceria entre a Apex-Brasil e o Sindvel, visando o fortalecimento dos 

setores produtivos brasileiros no mercado internacional. 

(5) O estabelecimento de um Sistema para Certificação da Qualidade é uma das ações desen- 

volvidas em um projeto do APL que surgiu da parceria entre o Sindvel e outros agentes, 

como o IEL e o Sebrae-MG. 

(6) Um exemplo recente de intervenção é o projeto do Sebrae-MG para reforço da competi- 

tividade do Vale da Eletrônica que é apoiado pelo governo do estado, IEL e Sindvel. A 

proposta é que as empresas do APL aproveitem outros nichos de consumo para serem 

mais competitivas e sustentáveis, como a produção de sistemas integrados, chamado 

nesse projeto de building connectivity, que permite unificar as redes de uma edificação, 

integrando todos os sistemas (segurança, ventilação, iluminação, telecomunicações, 

áudio e vídeo). 
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Figura 14 - Síntese das Indicações sobre Fundamentos do Cluster do Vale da Eletrônica 

cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 25 nov. 2010. 
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INDICAÇÕES SOBRE FUNDAMENTOS DO CLUSTER DO VALE DA ELETRÔNICA 
 

FUNDAMENTO MÉTRICA CONSIDERAÇÕES 

DISTÂNCIA DE CONCORRENTES MAIOR OU IGUAL A 190  km 

1 
CONCENTRAÇÃO 

geográfica 
NÚMERO DE MUNÍCIPIOS / CLUSTER 1 

DENSIDADE  DEMOGRÁFICA EMPRESARIAL 

2 
ABRANGÊNCIA  de negócios 

viáveis e relevantes 

0,4 EMPRESAS / km
2

 

TELECOM/ELETROELETR./SEG.ELETR./ 

CATEGORIAS DE ATORES CADEIA PRODUTIVA AUTOMAÇÃO/TI/SERV.  CORRELACIONADOS 

(Gestão/Mercado/Qualidade/Comunicação/Eventos/...) 

3 
ESPECIALIZAÇÃO das 

empresas 

NÚMERO DE SETORES ASSOCIADOS AO   CLUSTER 
 

FRAÇÃO DE EMPRESAS COM TERCEIRIZAÇÃO 

PARCIAL  DA PRODUÇÃO 

NÚMERO MÉDIO DE FORNECEDORES LOCAIS NA 

PRODUÇÃO DE PRODUTOS DO CLUSTER 

15 

 
MAIOR OU IGUAL A  70% 

15 

 
 

NÚMERO DE NEGÓCIOS DO MESMO SETOR MAIOR OU IGUAL A 10 EMPRESAS/SETOR 

4  
EQUILÍBRIO com ausência 

de posições privilegiadas 

HOMOGENEIDADE  DE  PORTE EMPRESAS/SETOR 

COMPLEMENTARIDADE 

por utilização de subprodutos 

NÚMERO  DE EMPRESAS ENVOLVIDAS NA 

MICRO-EMPRESAS .............32% (CERCA DE 45) 

PEQUENAS EMPRESAS ..... 47% (CERCA DE 66) 

ESCASSEZ DE SUBPRODUTOS PASSÍVEIS DE 

REAPROVEITAMENTO 
5 

COMERCIALIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE OUTRAS NOTA  1:  APARENTE  DISFUNÇÃO  (TIPO  DA  INDÚSTRIA) 

NOTA 2: PRESENÇA APRECIÁVEL DE INTER-RELAÇÕES DE 

COMPLEMENTARIDADE  ENTRE  FIRMAS/NEGÓCIOS 

[   ]_NULO        [   ]_VERIFICÁVEL       [   ]_MEDIANO 

6 
COOPERAÇÃO entre GRAU DE COOPERAÇÃO ENTRE NEGÓCIOS [ X ]_FREQUENTE  [  ]_INTENSO 

empresas do cluster (INDICADOR QUALITATIVO) NOTA:       COMPARTILHAMENTO       DE       MÁQUINAS      E 

INSTALAÇÕES; DESENVOLVIMENTOS CONJUNTOS; 

DIVISÃO DE PEDIDOS; PARCERIAS EM EVENTOS; ... 

 

ÍNDICE DE ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS CAGR = 7% (PERÍODO: 1977 ---  2009) 
7 

SUBSTITUIÇÃO seletiva de 
negócios do cluster 

ÍNDICE DE ENCERRAMENTO DE OPERAÇÕES (INFERIOR À MÉDIA  NACIONAL) 

ÍNDICE DE INOVAÇÃO PARA EMPRESAS  DO 

CLUSTER 
63% DE EMPRESAS COM APORTE EM PD&I 

8 
UNIFORMIDADE do  nível 

tecnológico 
GRAU DE INVESTIMENTO EM P&D DOS NEGÓCIOS 9% DO FATURAMENTO (MÉDIA) 

FAMÍLIAS DA REGIÃO COM TRABALHADORES NO 

CLUSTER (%) 
87% (ESTIMATIVA COM FAMÍLIA DE 3,3   PESSOAS) 

9 
CULTURA da comunidade 

adaptada ao cluster 

INDIVÍDUOS DA REGIÃO LIGADOS AO  CLUSTER (%) 27% 

 
(MÉDIA DE CERCA DE 20 PROJETOS DE P&D) 
(DESENVOLVIDOS POR CENTROS DE PESQUISA LOCAIS) 

10 

CARÁTER EVOLUCIO- 

NÁRIO por introdução de 

(novas) tecnologias 

GRAU DE INTRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS 

(INDICADOR  QUALITATIVO) 
(R$11 MILHÕES EM FINANCIAMENTO DE 

PESQUISAS) 
 

TAXA DE CRESCIMENTO DA RECEITA DA REGIÃO CAGR = 23% (PERÍODO: 2002 ---  2009) 

11 

ESTRATÉGIA DE 

RESULTADO orientada para 

cluster 

TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE EMPRESAS CAGR = 7% (1977 --- 2009)  [APROXIMAÇÃO] 

TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO  DE EMPREGOS CAGR = 26% (PERÍODO: 2006 ---  2009) 

http://www.prointec.com.br/index.asp
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2002/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.mpedata.com.br/Pagi-
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RESUMO 

 

Este trabalho, que se propõe um ensaio, tem por objetivo produzir algumas reflexões acerca da formação do adminis- 

trador. Assim, tem-se por objetivo discutir a possibilidade de formação de um administrador consciente das questões 

de seu tempo e ainda capaz de gerar valor para as organizações. Essa discussão se dá no bojo da existência ou não da 

possibilidade de convergência entre os paradigmas postos por uma formação baseada em competências e aqueles caros 

a uma formação orientada pelas teorias críticas. Inicialmente trata-se das características dos paradigmas citados de ma- 

neira a subsidiarem análises a respeito do contexto das escolas de negócio, bem como questões relacionadas ao ensino 

de administração e suas dificuldades e ainda busca-se entender a essência das ações propostas pelos pesquisadores para 

que se tenha uma formação de qualidade de maneira a verificar possíveis convergências. Ao final, verifica-se a possibi- 

lidade de convergência dos paradigmas citados apontando questões para futuras pesquisas e discussões sobre o tema. 

 
Palavras-chave: Formação do Administrador. Pedagogia das competências. Pedagogia crítica. Escolas de negócios. 

Ensino de administração. 

 
ABSTRACT 

 

This work, which proposes a test, aims to produce some reflections on the administrator formation process. So, it has 

the objective of discussing the possibility of forming an administrator aware of the issues of his time and still able to 

generate value for organizations. This debate is at the heart of whether or not the possibility of convergence between 

the paradigms laid by a competency based education and those expensive to an education guided by critical theory. 

Initially these are the characteristics of the paradigms mentioned so to subsidize analyzes about the context of busi- 

ness schools, as well as issues related to management education and its difficulties and it is still seeking to understand 

the essence of the actions proposed by the researchers in order to have a quality formation process allowing to verify 

possible convergences. At the end, there is the possibility of convergence of the paradigms cited pointing out questions 

for future research and discussions on the subject. 

 
Keywords: Training Administrator. Pedagogy Skills. Critical Pedagogy. Business Schools. Administration Teaching. 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe um ensaio. Neste con- 

texto, ainda que Meneghetti (2011) adverte que o ensaio 

serve de recurso aos intelectuais para que possam pensar 

a realidade, livres das amarras da ciência de inspiração 

positivista, atreve-se a produzir algumas reflexões tendo 

por objetivo discutir a possibilidade de formação de um 

administrador consciente das questões de seu tempo e 

ainda capaz de gerar valor para as organizações. 

Tal discussão parece bastante oportuna a um 

tempo em que se vivenciam profundas transformações 

nos objetivos das organizações, como também nas ex- 

pectativas em relação aos administradores que atuam em 

uma realidade marcada por diferentes relações entre cau- 

sa e efeito”. Neste contexto, é premente repensar a for- 

mação do administrador já que o ambiente de negócios 

“tem-se caracterizado por uma dinâmica na qual o mais 

visível e importante parece ser velocidade, tecnologia, 

expansão e interdependência internacional, concentração 

de capitais, homogeneização de processos e produtos” 

(RUAS, 2003, p. 56), o que gera um forte processo de 

intensificação da concorrência e, em consequência, a ne- 

cessidade das empresas buscarem elementos que as dife- 

renciem no mercado. Essa diferenciação repousa na ca- 

pacidade e qualidade dos administradores, uma vez que a 

técnica e a maquinaria estão à disposição de quem possa 

comprá-las. 

Considerando-se os objetivos colocados, este 

artigo inicia-se por tratar dos conceitos e premissas de 

uma perspectiva de formação baseada em competências, 

bem como das bases de uma formação sob a ótica crítica. 

Também é importante questionar a (in) adequação das 

instituições de ensino no contexto atual, o que tem real 

importância a este trabalho, dado que as possibilidades  

e limitações destas escolas à formação impactam e, ao 

mesmo tempo, refletem as ações e políticas sugeridas 

pela literatura. Segue-se à verificação e discussão da im- 

portância, efetividade e limitações do ensino de adminis- 

tração. Por fim, traça-se um panorama das ações que a 

literatura recomenda para uma formação de qualidade, 

por se acreditar que desta forma é possível verificar pos- 

síveis convergências e/ou divergências das perspectivas 

colocadas por modelos de formação baseados nas teorias 

críticas ou na vertente da formação baseada em compe- 

tências. 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PEDAGOGIA DAS 

COMPETÊNCIAS E A PEDAGOGIA CRÍTICA 

 
A noção de competências ganha força a partir 

da década de 1980 por meio das mudanças de ordem 

política, econômica e tecnológica, em âmbito mundial, 

que tem impacto direto no mundo do trabalho e em suas 

demandas como atesta Delors (2003) ao explicar que a 

relação entre o ritmo do progresso técnico e a qualidade 

da intervenção humana torna-se cada vez mais evidente, 

assim como a necessidade de se formar agentes econômi- 

cos aptos a utilizar as novas tecnologias. Dado que esta 

noção de competências “pretende representar um conjun- 

to das práticas sociais que têm definido a maneira como 

as empresas e o mercado de trabalho gerenciam a força 

de trabalho” (NUNES, 2007, p. 37), verifica-se, então, o 

estreitamento entre o espaço de trabalho e o locus educa- 

cional e de formação, sinalizando um forte vínculo entre 

educação e trabalho. 

Considerando as premissas explicitadas e a ne- 

cessidade de intervenção na prática educativa,   observa- 

-se a emergência de uma pedagogia das competências 

que trata de um conjunto de formulações que se propõe  

a orientar práticas educativas que  tenham por  objetivo  

o desenvolvimento de capacidades humanas amplas, en- 

tendidas como necessárias ao exercício profissional nas 

condições atuais de flexibilização do trabalho que o mun- 

do produtivo vem colocando (ARAÚJO, 2001, p. 43). 

Esta pedagogia, então, tem seu processo de for- 

mação definido em termos de competências terminais 

exigíveis ao final do curso, ano, ciclo ou formação, as 

quais são explicitamente detalhadas e descritas em ter- 

mos de saberes e ações, devendo ser avaliadas por meio 

de critérios de desempenho previamente definidos (NU- 

NES, 2007). 

Quanto ao currículo, têm-se uma organização 

curricular que vem sendo feita, principalmente, a partir 

dos elementos de competência identificados e normaliza- 

dos (NUNES, 2007, p. 4). 

Como se vê, a pedagogia das competências 

defende a passagem de um ensino centrado nos saberes 

disciplinares a um ensino que produza competências ve- 

rificáveis em situações e tarefas específicas. 

Como se pode ver ante o exposto, a noção de 

competência supera a mera descrição de atividades a 

realizar, pois traz em seu cerne uma definição do que é 

necessário fazer para atingir um desempenho   gerencial 

mailto:acruvinel@me.com
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esperado. Segundo Ruas (2005, p. 123), “isso pressupõe 

flexibilidade, aptidão à mudança e adequação às circuns- 

tâncias, elementos muito apropriados ao contexto econô- 

mico atual”. 

Desta forma, crê-se ficar claro que o foco prin- 

cipal desta corrente é pensar o ensino de forma necessa- 

riamente associada à prática e, portanto, às necessidades 

de organizações e empresas nas suas empreitadas diárias 

e definições acerca do futuro. 

Feitas as considerações sobre a perspectiva da 

formação baseada em competências, passemos a discutir 

as perspectivas de formação à luz das vertentes críticas. 

A Teoria  Crítica surge, a partir da década de  

70, do empenho de alguns estudiosos “em fazer a críti- 

ca da educação dominante, pondo em evidência as fun- 

ções reais da política educacional que, entretanto, eram 

acobertadas pelo discurso oficial” (SAvIANI, 2010, p. 

392). Num primeiro momento, as críticas se baseiam na 

constatação de que educação “consiste na reprodução da 

sociedade em que ela se insere” (SAVIANI, 2008, p. 13) 

e por esse motivo, mais tarde, são denominadas teorias 

crítico-reprodutivistas. 

Contudo, ainda que estas teorias guardem o mé- 

rito de “dar sustentação teórica para a resistência ao auto- 

ritarismo, para a crítica a pedagogia tecnicista e para des- 

mistificar a crença na autonomia da educação em face das 

relações sociais” (SAVIANI, 2010, p. 395), não fornecem 

alternativas de orientação pedagógica para a prática edu- 

cativa e, segundo Maranhão (2010, p. 114), “fracassaram 

ao não irem além da análise da dominação, desconside- 

rando a escola como um agente de resistência”. Dadas as 

limitações das teorias crítico-reprodutivistas, a partir da 

década de 80, segundo Saviani (2010, p. 402), emergiu “a 

necessidade de se construírem pedagogias contra-hege- 

mônicas, isto é, que em lugar de servir aos interesses do- 

minantes se articulassem com os interesses dominados.”. 

Essas pedagogias críticas buscam, então, enfatizar o con- 

flito e a contradição presentes na construção da realidade. 

No que tange à educação, exigem compreender a trajetó- 

ria histórico social do pensamento filosófico educacional 

e o atual contexto em que ele se insere. 

Também é importante salientar a agenda de tra- 

balho destas pedagogias críticas que, segundo Maranhão 

(2010), se atém à análise do currículo oculto (teoria críti- 

ca do currículo e teoria do currículo oculto), à análise do 

material didático e, por fim, se atendo aos programas de 

curso. Além dessas esferas internas à escola, a pedagogia 

crítica desenvolve uma sólida análise das questões de Es- 

tado, educação e cultura. 

Dado o contexto, pensar na convergência das 

duas tradições epistemológicas, requer pensar nas críticas 

de seus autores. Aqueles de tendência crítica fundam suas 

colocações principalmente na ideia de que uma educação 

tradicional necessariamente está comprometida com o 

papel de reprodução e confirmação da ordem social, im- 

pedindo, assim, um movimento de mudança nas relações 

sociais postas. Por sua vez, aqueles partidários de um mo- 

delo baseado em competências discordam do abandono 

das demandas do mercado, reforçando a exigência de ar- 

ticulação entre trabalho e educação. 

Ante o exposto, questiona-se: é possível criar 

valor para as organizações e resultados para o capital en- 

quanto se compreende seu contexto, suas histórias e seus 

compromissos? Parece que essa questão pode ajudar a 

pensar ações e novas formas de formação do administra- 

dor que não estejam de todo comprometidas com o mer- 

cado, mas que também não originem profissionais que 

não tenham a mínima condição de intervir assertivamente 

em suas profissões, afinal, pelo menos por hora, nos pare- 

ce que aqueles que escolhem tornarem-se administrado- 

res, o fazem por vários motivos, mas predominantemente, 

desejando atuar nas empresas. 

Dado que o locus da formação em administra- 

ção, tradicionalmente, e ainda de forma bastante repre- 

sentativa, se dá nos programas de graduação e pós-gra- 

duação das escolas de negócios, necessita-se de algumas 

considerações a este respeito para que se possa perceber 

as opções desses lugares e sua colaboração com uma ou 

outra perspectiva. 

 
3 CONTEXTO DAS ESCOLAS DE NEGÓCIOS 

 

As escolas de negócios são um caso de suces- 

so, em termos comerciais, na educação mundial e brasi- 

leira, o que pode ser verificado através dos registros de 

conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação em 

administração das escolas e universidades que aumenta- 

ram, significativamente, a partir da década de 90, deixan- 

do pouca dúvida quanto ao fato de se viabilizarem como 

grande negócio. 

Contudo, delineiam-se no horizonte desafios 

substanciais, uma vez que há dúvidas sobre os efeitos e 

relevância dos produtos educacionais, na carreira de seus 

alunos e na prática empresarial, o que é corroborado pelo 

crescimento dos competidores, incluindo empresas de 

treinamento, consultorias, ensino à distância e os chama- 

dos produtos in company (FERREIRA, 1995). 

Outro sintoma repousa no rápido crescimento 

das universidades corporativas em todo o mundo, cobrin- 

do praticamente todos os setores da indústria e de servi- 

ços que não concedem grau acadêmico. Também é im- 

portante salientar que muitas organizações de pesquisa e 

ensino existem a parte das escolas de negócio, sendo pos- 

sível observar que cursos rápidos, segundo Pfeffer e Fong 

(2003, p. 26) estão “sendo oferecidos como alternativas 

às escolas de negócios, e as pesquisas conduzidas e publi- 

cadas por várias empresas especializadas nesse serviço, 

como alternativa à pesquisa das escolas de negócio”. 

Observa-se, então, que urge a necessidade de 

mudanças e adequações das instituições de ensino às 

novas realidades, sobretudo quando se verifica a inér-  

cia destas mesmas instituições frente aos novos desafios 

uma vez que não se observam “profundas mudanças ou 

reformas na educação contemporânea de administração e 

também não se antevê o aparecimento de forças ou atores 

que podem ser razoavelmente esperados para ultrapassar 

a inércia” (PFEFFER E FONG, 2003, p. 25). 

Essas inquietações nascem de diversas teses e 

hipóteses que buscam verificar razões para a perda da re- 

levância das escolas de negócio. Examinando a literatura 

disponível, percebe-se que as conclusões dos estudiosos 

do tema convergem para o distanciamento daquilo que 

estas instituições produzem e ensinam e as novas neces- 

sidades das empresas e do mercado. Fonseca et al. (2007, 

p. 2) são taxativos ao dizer que “há uma queixa corriquei- 

ra das empresas, que afirmam que as instituições de en- 

sino superior (IES) estão produzindo conhecimento ina- 

dequado às realidades dos mercados”. Na mesma direção 

Skora et al. (2006, p. 1), em pesquisa com empresários   

e executivos reconhecidos, “apontaram que as IES não 

estavam formando os administradores que eles necessi- 

tavam, na medida em que os formandos apresentariam 

conhecimentos, mas não sabiam como utilizá-los”. 

Isto posto, é seguro recomendar as conclusões 

de Ruas que apontam para a necessidade das IES atende- 

rem às novas demandas de formação gerencial que vão na 

direção de estimular e explorar formas de pensar e atuar 

de maneira diferenciada, ou seja, construir alguma coisa 

pessoal, tratando também da necessidade de lidar ade- 

quadamente com ambientes mais complexos, ou ainda  

de poder tomar decisões de forma rápida e confiável  em 

situações pouco conhecidas (RUAS, 2003). 

Este cenário nos coloca algumas questões. De- 

ve-se acreditar que as IES causam uma “deformação”, 

ou na melhor medida, são irrelevantes para formação re- 

querida pelo mercado? Desta maneira deve-se promover 

uma adequação entre ensino e mercado ou o (des)alinha- 

mento entre os conhecimentos incentivados e aqueles 

possíveis? Ao se distanciar do mercado as IES o fizeram 

por corroborarem e se preocuparem em prover a resistên- 

cia necessária a uma formação crítica? 

Ainda que se coloque um tema extremamente 

complexo e extenso e na mesma medida instigante, acre- 

dito nos interessar, neste trabalho nos ater à indagação 

de haver uma opção à realidade observada. Cremos que 

as limitações e falhas impingidas às IES não são fruto do 

desejo de emancipação ou resistência à força do utilita- 

rismo e resultado tão presentes em nossa cultura. 

De outra sorte, verifico uma grande incapacida- 

de de adequação e entendimento das questões de nosso 

tempo (algumas já colocadas), fazendo com que estas 

instituições ainda não consigam servir ao que recomenda 

uma corrente e tampouco à outra. Esta inadequação tem 

como produto as noções e perspectivas que permeiam o 

ensino de administração atualmente, o que nos obriga, 

também, a verificá-los. 

 
4 O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O ensino de administração tanto sobre uma óti- 

ca crítica, quanto na perspectiva de uma formação base- 

ada em competências converge para uma grande incer- 

teza sobre o retorno da formação gerencial na atividade 

profissional, como acreditam Antonelo e Ruas (2005,  p. 

36) ao afirmarem que “há uma grande incerteza acerca 

do retorno destes investimentos, especialmente no que 

concerne à apropriação, na atividade profissional, do que 

é apreendido em sala de aula, bem como em termos de 

sustentação e repercussões das experiências”. Segue com 

constatações semelhantes Ruas (2005, p. 122) ao revelar 

que “observações e análises em evidência nos últimos 

anos destacam as dificuldades enfrentadas, no campo do 

ensino da administração, a partir de uso de métodos pe- 

dagógicos tradicionais, quando se trata de fazer frente a 

demandas de atuação gerencial”. 

O que vemos é que no que diz respeito ao ensino 

de administração e possíveis caminhos, temos tendências 

que convergem para duas questões fundamentais que,   a 



Gestão A gestão do conhecimento e a inteligência competitiva nas organizações de aprendizagem 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.12, n.1, p. 30-37, 2012 34 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.12, n.1, p. 30-37, 2012 35 

 

 

nosso ver, são consequência direta da dicotomia 

estabele- cida entre críticos e entusiastas das 

competências na es- truturação das escolas de negócios. 

Para os defensores da formação baseada em 

competências, observa-se grande ênfase na constatação 

do distanciamento existente entre o ensino de adminis- 

tração e as exigências das organizações, o que é propala- 

do por Mintzberg e Gosling (2003) ao denunciar a larga 

fronteira entre essas duas posições, ou ainda, como ensina 

Oliveira e outros (2010, p. 1) ao revelar “o hiato entre o 

conhecimento teórico obtido nas disciplinas e as compe- 

tências exigidas pelas organizações”. No   tocante 

ao enfoque crítico, os grandes desafios residem em algu- 

mas constatações que devem sobrevir às ações de corre- 

ção. 

A primeira delas é a constatação de que “a pes- 

quisa e a definição do conteúdo do ensino nas escolas de 

administração dependem, em grande parte, do dinheiro 

privado que determina as orientações ideológicas dos co- 

nhecimentos sobre administração” (AKTOUF, 2005, p. 

152). Ainda de acordo com o mesmo autor, é importante 

salientar que há uma definição restrita de administração 

centrada na predominância do fator capital e na preocu- 

pação do enriquecimento individual. 

Verifica-se, também, a onipresença dos 

aspectos quantitativos, em particular a do cálculo 

econômico e, por fim, a falta de cultura geral na 

formação do administra- dor (AKTOUF, 2005). Nesta 

direção também temos Buss e Reinert (2009, p, 227) que 

denunciam que a “pobreza epistemológica em que se 

encontra a administração de- corre da ausência do 

componente humanista-filosófico na gestão de toda a 

organização”. Por sua vez, essa ausência gera um 

engessamento intelectual, com grandes perdas 

humanísticas, não só na administração, mas em quase to- 

das as áreas do conhecimento humano. 

Verificando uma e outra vertente, conclui-se 

que, independentemente do olhar ou alinhamento 

teórico, fica patente que, na área de administração, é 

necessário que o ensino passe por mudanças, a fim de se 

enquadrar melhor nas novas demandas de negócios e 

formação de cidadãos (PLUTARCO; GRADVOHL, 

2010). 

Parece-nos então que o ensino de administração, 

como está estruturado, não consegue atender às deman- 

das críticas e tampouco às demandas de formação basea- 

da em competências. Cabe novamente indagar: é possível 

formar um administrador que esteja apto às demandas do 

mercado e ao mesmo tempo consciente e participativo 

das questões de seu tempo? Na busca de respostas, passa- 

mos ao exame das ações e técnicas propostas pela litera- 

tura estudada, ressaltando o compromisso com a busca de 

reflexões e possíveis caminhos, sem nenhuma exigência 

de respostas definitivas e tampouco receitas replicáveis. 

 
5 AÇÕES NECESSÁRIAS PARA MELHORAR A 

FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

 
Como fruto dos estudos relatados nos textos li- 

dos, sobre a formação do administrador, houve inúmeras 

proposições de ação na direção de melhorias. Contudo, 

uma análise mais criteriosa mostra-nos que os pesquisa- 

dores apresentam pontos de vista ou raízes de pensamen- 

to comuns. Observamos, também, que em dado momento 

as sugestões dos autores se repetiam, o que nos parece um 

indício de que os estudos fornecem um panorama confi- 

ável a respeito daquilo que se deve considerar ao buscar 

um ensino de melhor qualidade. 

Uma medida bastante citada é a necessidade de 

se contemplar a realidade social do aluno na definição 

das diretrizes e programas dos cursos, como bem destaca 

Alvarães (2009, p. 7) ao vaticinar que, em consonância 

com as diretrizes do Conselho Federal de Administração 

(CFA) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa- 

cionais Anísio Teixeira (INEP), “os projetos pedagógicos 

dos cursos devem contemplar em seu currículo conteúdos 

inter-relacionados com a realidade social na qual o aluno 

está inserido”. 

Outra demanda dos autores diz respeito à ne- 

cessidade de integração das empresas e de suas práticas 

ao processo de ensino (FESTINALLI; CANOPF; BER- 

TUOL, 2007). Neste raciocínio, Oliveira (2010, p. 16) 

aponta que “muito deve ser feito na academia para uma 

melhor integração da teoria com a prática, questionando- 

-se não apenas por uma simples observação, mas empi- 

ricamente, verificando que o conhecimento teórico rece- 

bido não foi suficiente para garantir sucesso na prática 

gerencial.”. Fonseca et al. (2007) sugerem a valorização 

de programas ministrados dentro de empresas e a neces- 

sidade de desenvolver programas de aprendizado focados 

na resolução de problemas. 

Também é importante proporcionar experiên- 

cia internacional real e balanceada aos futuros adminis- 

tradores, combinada com a criação de mecanismos    que 

favoreçam a integração da experiência individual com o 

conhecimento individual, adaptando o ensino aos alunos 

disponíveis. (MINTZBERG; GOSLING, 2003). 

Outras possibilidades trazidas por estes mesmos 

autores sugerem a superação do ensino de administração 

organizado na lógica das funções, para um modelo base- 

ado na lógica da natureza do trabalho, no qual “a sala de 

aula é o lugar para se afastar e refletir, enquanto a orga- 

nização é o lugar para ligar o que foi aprendido à práti- 

ca atual” (MINTZBERG; GOSLING, 2003, p. 37).   Em 

termos de ferramentas sugerem-se “conferências, jogos e 

simulações, projetos, estudos de caso, vivências, leituras 

guiadas, role playing, seminários e instrução programa- 

da” (ANTONELLO; RUAS, 2005, p. 37). 

Sugestões bastante interessantes na direção de 

superar a fragmentação disciplinar do ensino investindo 

na interdisciplinaridade, como forma de tornar os pro- 

gramas mais verídicos em relação aos problemas encon- 

trados em situações reais de gestão, em que os assuntos 

não chegam a ser resolvidos segmentados por discipli- 

nas, podem ser encontradas nos estudos de Pfeffer e Fong 

(2003). Numa lógica claramente baseada na noção de 

competências, pode-se recordar Nunes (2007) que parte 

do entendimento de que os modelos de formação que nor- 

teiam os cursos precisam ser submetidos à revisão crítica 

partindo-se da premissa de que a formação deve incorpo- 

rar, além da aquisição de saberes conceituais, os saberes 

relacionados ao fazer e ser. 

Noutra direção, de alinhamento mais crítico, 

inicia-se com a recomendação de Maranhão (2010) para 

quem o estímulo do pensamento crítico deve ser desen- 

volvido em sala de aula, para que o discente se torne res- 

ponsável pelo que produz profissionalmente e se compre- 

enda como agente de mudanças ou de manutenção das 

estruturas vigentes. 

Outras possibilidades repousam nas sugestões 

de Aktouf (2005) para quem se deve reabilitar a cultura 

geral, criar métodos que deem ao ensino de administração 

a perspectiva de um projeto social e, ainda, exigir do alu- 

no que tenha experiências com todos os lados envolvidos 

pela prática das organizações para que possa comparar 

com a teoria. Ainda, este autor revela o desejo de condu- 

zir os alunos para que possam perceber e avaliar seus pre- 

conceitos e conceitos sobre o que devem fazer enquanto 

administradores (AKTOUF, 2005). 

Também é bastante citada a necessidade de for- 

mação humanística e desenvolvimento de conhecimentos 

genéricos (PFEFFER; FONG, 2003). Essa recomenda- 

ção também se insere em estudos de perspectiva crítica, 

como alternativa para o entendimento da perspectiva po- 

lítica presente na educação (MARANHÃO, 2010). Por 

fim, observa-se a indicação de técnicas tais como: uso   

de textos clássicos (RUAS, 2005), incentivo à iniciação 

científica e uso da pesquisa-ação (TEIXEIRA; vITCEL; 

LAMBERT, 2007), utilização de Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) (SKORA et al., 2006) e uso de clássicos 

da literatura (FISCHER et al., 2007). 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória deste ensaio foi definida no desejo 

de verificar quais as perspectivas de diversos trabalhos 

sobre a formação em administração, acreditando-se, desta 

maneira, poder contribuir para o desenvolvimento dos es- 

tudos sobre o tema. 

Uma das mais importantes descobertas foi per- 

ceber que todos os trabalhos partiam de uma perspectiva 

epistemológica bastante definida, que muitos definiram 

também como antagônicas. Trata-se da lógica de pensar a 

melhora da formação do administrador numa perspectiva 

crítica, ou então numa perspectiva de formação baseada 

em competências. Essa visão dicotômica, então, ditou na 

maioria dos trabalhos o tom das avaliações e das críticas, 

seja no contexto das escolas de negócio e o ensino que 

propiciam, seja nas ações propostas para melhora da qua- 

lidade da formação. 

A convergência foi verificada apenas na consta- 

tação de que o ensino de administração, como está posto, 

não atinge objetivos desejáveis, seja na formação de um 

cidadão consciente que propõe e busca mudanças, seja na 

formação de executivos e administradores prontos a pro- 

duzir resultados consistentes às suas organizações. 

No tocante às ações propostas, verificou-se que 

há possibilidades reais de entrosamento. Observa-se que 

as várias perspectivas de análise dos cursos de adminis- 

tração parecem perfeitamente complementares às medi- 

das propostas pelos autores para tornar efetiva a formação 

do administrador, possibilitando a estes o entendimento 

das questões de nosso tempo num perspectiva ampliada, o 

que certamente possibilitaria a consecução dos objetivos 

de qualquer empresa ou organização de crescer e gerar 

resultados. 
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Neste cenário, arrisca-se a advogar a tese de que 

é possível a convergência de ações a priori vinculadas a 

uma crença de formação crítica com aquelas oriundas da 

preocupação de formação baseada em competências, for- 

 
mando, assim administradores com visão mais abrangen- 

te e, ao mesmo tempo, preparados para atuar num mundo 

cada vez mais multifacetado, convergente e paradoxal. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a Educação a Distância (EAD), apresentando as diferenças entre a mo- 

dalidade presencial e a modalidade a distância em uma universidade privada. Algumas das características que definem a 

EAD são: separação física e temporal entre professores e estudantes, os quais não estão normalmente juntos fisicamente, 

mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet, e também 

podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. 

Além disso, é discutida a necessidade e a importância da presença de especialistas multidisciplinares, bem como de 

disposições organizacionais e administrativas especiais, para que se tenha uma educação a distância de qualidade. Com 

o intuito de realizar a comparação acima citada, utiliza-se um estudo de caso e pesquisa documental, para a apresentação 

e descrição dos dados encontrados das duas modalidades de educação citadas. Apesar da proposta de democratização 

presente na modalidade de EAD, percebe-se a existência de contradições que comprometem a qualidade do ensino a 

distância, tais como a transformação do ensino similar ao processo de produção em massa, a não utilização de práticas 

de interação efetivas e eficazes, além da carência de instrumentos de avaliação contínuos. Desse modo, a existência de 

tais contradições deve ser problematizada, visto que um planejamento integrado de um sistema de EAD é necessário 

e benéfico aos atores sociais (docentes, alunos, especialistas e profissionais diversos), na medida em que permitem a 

interação e o diálogo na construção do conhecimento. 

 
Palavras-chave: Educação a distância. Tecnologias. Contradições. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the Distance Learning (ODL), showing the differences between face and distance mode  

in a private university. Some of the features that define DL are: physical and temporal separation among teachers 

and students, who normally are not together physically, but may be connected together by technologies, especially 

telematics, such as the Internet, and can also be used the mail, radio, television, video, CD-ROM, telephone, fax and 

similar technologies. In addition, Moore (2007) presents the need and importance of the presence of multidisciplinary 

experts, as well as special organizational and administrative arrangements, in order to have a quality distance educa- 

tion. In order to perform the comparison mentioned above, we use a case study and documentary research for the 

presentation and description of the findings of the two forms of education mentioned previously. Despite the proposal 

of democratization in this mode of distance education, we notice the existence of contradictions that undermine the 

quality of distance education, such as the transformation of similar education to the process of mass production, the 

non-use s of effective and efficient interaction practices , and the lack of ongoing assessment tools. Thus, the exis- 

tence of such contradictions should be questioned, since an integrated planning of an ODL system is necessary and 

beneficial to the social actors (teachers, students, various experts and professionals), as they allow for interaction and 

dialogue construction of knowledge. 

 
Keywords: Distance Learning. Technologies. Contradictions. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância - EAD traz em si mar- 

cas e características que a concretizam num tempo e es- 

paço peculiares. É uma modalidade que estabelece uma 

dinâmica continuada e aberta de aprendizagem, de tal 

maneira que o indivíduo possa se tornar sujeito ativo de 

seu conhecimento, independentemente do tempo e do es- 

paço. Para tal é pertinente a utilização de materiais edu- 

cativos, sustentada por meios e formas de comunicação 

diferenciados. 

As primeiras experiências educativas com Edu- 

cação a Distância datam do final do século XvIII, mas 

ampliaram-se a partir da metade do século XIX com o 

processo de qualificação perante as demandas da indus- 

trialização e divisão dos processos de trabalho. 

No contexto educacional brasileiro, a EAD sur- 

ge como alternativa para atender a parcela da popula- 

ção que se encontra excluída do ensino presencial e que 

tem necessidade de formação continuada e permanente. 

Enquanto prática educativa, esta modalidade tem como 

objetivo primordial a democratização e o compromisso 

com esse público que apresenta características particula- 

res tais como: adultos inseridos no mercado de trabalho, 

residentes em locais distantes das universidades, com 

carga horária reduzida para estudo presencial ou mesmo 

aqueles que não conseguiram aprovação em cursos pre- 

senciais. 

A ideia de mudança na noção de espaço e tempo, 

bem como do advento de novas tecnologias que possibi- 

litam uma conexão planetária entre os diferentes sujeitos, 

tem seus reflexos na educação sob a forma da EAD. 

Hoje, anúncios de Educação a Distância estão 

presentes em outdoors, televisão, jornais, revistas, ofer- 

tando um número grande de vagas e possibilidades de 

capacitação e formação. Mas será que esses cursos são 

oferecidos com qualidade? Será que as modalidades, pre- 

sencial e a distância, são equivalentes enquanto promoto- 

ras de desenvolvimento e capacitação com qualidade? 

O presente artigo pretende discutir e refletir so- 

bre a Educação a Distância enquanto modalidade educa- 

cional crescente em número de cursos oferecidos por uni- 

versidades, por meio de um estudo de caso para a análise 

e comparação entre o Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração - modalidade a distância - e o Projeto Pe- 

dagógico do Curso de Administração - MODALIDADE 

PRESENCIAL - de uma mesma universidade. 

Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, uma análise 

dos diferentes modos de entendimento da modalidade de 

EAD, suas definições e fases de desenvolvimento. 

 
2 GLOBALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA 

 
A configuração atual de um mundo capitalista, 

globalizado e competitivo tem ocasionado uma reestrutu- 

ração na sociedade sob diversos âmbitos: social, econô- 

mico, político, cultural e educacional, que se refletem nas 

mais distintas formas de adaptação pelos indivíduos que 

a compõem em relação ao seu próprio desenvolvimento. 

Novos parâmetros sociais são exigidos com o advento de 

tecnologias, juntamente com os novos meios de comuni- 

cação, a alta competitividade, o gerenciamento, o com- 

partilhamento de informações, entre outros. 

É difícil estimar quando o termo globalização 

passou a ser utilizado, porém, Prado (2003) avalia que tal 

fato ocorreu na década de 1980, podendo ser compreen- 

dido segundo quatro linhas básicas, sendo elas: a) globa- 

lização como uma época histórica; b) globalização como 

um fenômeno sociológico de compressão do espaço e 

tempo; c) globalização como hegemonia dos valores libe- 

rais e, d) globalização como fenômeno socioeconômico. 

Guiddens (1997) apud Belloni (2008) menciona 

a globalização como um fenômeno que ultrapassa a di- 

mensão econômica e que sugere uma transformação do 

espaço e do tempo, a partir da idéia de ação à distância e 

da intensificação dos meios de comunicação. 

Tal afirmação é corroborada por Prado (2003) 

ao explicitar seu entendimento de globalização como um 

fenômeno sociológico de compressão do espaço e tempo. 

O sistema educacional apresenta-se como um processo 

complexo em que cada sujeito se envolve à sua maneira, 

através da construção de significados e sentidos mediados 

por meio de ferramentas interativas e dialógicas. Têm 

sido apresentadas novas propostas de ensino conforme 

demandas do sistema produtivo, determinando novos 

padrões político-sociais e ideológicos na formação pro- 

fissional. 

A modalidade de EAD é vista por Preti (1998) 

como uma “resposta aos desafios político-social, econô- 

mico, pedagógico e tecnológico, postos à sociedade com 

a implantação do programa neoliberal, a globalização da 
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economia e a introdução das novas tecnologias no siste- 

ma produtivo e de comunicação” (p. 20). 

Peters (1983) apud Belloni (2008), em sua aná- 

lise sobre a EAD, menciona a associação que faz entre   

a EAD e o método fordista ao considerá-la como “uma 

forma de estudo complementar à era industrial e tecnoló- 

gica – uma forma industrial de educação – e, portanto, o 

‘ensinar’ a distância é também um processo industrial de 

trabalho” (p.10). 

Tal posição é duramente criticada por diversos 

autores, tais como Rumble,(1995); Farnes, (1993); Evans 

& Nation,(1989,1992) e Stevens,(1996) apud Bello- 

ni,(2008) os quais defendem uma EAD não sob o estilo 

fordista de educação em massa, mas sob um ponto de vis- 

ta mais aberto e flexível. 

O método fordista de produção é considerado 

por Moraes Neto (1991) como um processo de produção 

mecanicista, via linha de montagem, o qual consiste no 

desenvolvimento da proposta taylorista, caracterizada, 

entre outros, pela fragmentação do processo de trabalho, 

pela separação da concepção e execução e pela utilização 

do monopólio do conhecimento para controlar cada fase 

do processo de trabalho e seu modo de execução. 

Na educação, a repercussão de tal lógica se 

apresenta, segundo Belloni (2008), a partir da expansão 

da oferta de educação, da implantação de grandes e vá- 

rias unidades, do planejamento centralizado, do uso de 

tecnologias e da otimização de recursos. Outros autores 

defendem que a EAD nasceu a partir do modelo da li- 

nha de montagem sugerida por Ford, na medida em que 

fragmenta o processo de trabalho entre as figuras do web- 

designer, do tutor, professor e pedagogo, além de ser um 

método com alta centralização, falta de criatividade no 

produto, no processo e na estrutura da organização (VA- 

LENTE & MATTAR, 2007). 

De fato, a modalidade  de  EAD  foi  elabora- 

da como alternativa de adaptação à nova concepção de 

tempo e espaço, na qual várias pessoas estão interligadas 

pelas mais distintas ferramentas tecnológicas, num traba- 

lho autônomo de construção do conhecimento, baseado 

nas trocas aluno-professor, aluno-tutor, aluno-aluno e 

professor-tutor situados em diferentes pólos de educação. 

Porém, tal perspectiva, deve considerar o conceito central 

de sua atuação, ou seja, aquele que o define: a educação. 

Autores como Coll, Palácios & Marchesi (1995) apon- 

tam que a principal finalidade da educação é    promover 

o desenvolvimento dos seres humanos. Para tanto, esses 

autores descrevem duas possibilidades: a) o enfoque cog- 

nitivo-evolutivo adotado por Piaget, o qual defende como 

meta da educação o aceleramento dos processos naturais 

e universais do desenvolvimento e; b) o enfoque alterna- 

tivo, o qual diz que o papel da educação é o de promover 

e facilitar mudanças que dependem da exposição a situ- 

ações específicas da aprendizagem. Todavia, a finalidade 

do processo educativo de promoção de desenvolvimento 

do ser humano vem de encontro à crítica de uma Educa- 

ção a Distância que desenvolva profissionais em massa, 

via um sistema educacional precário, em que os recur- 

sos estruturais e intelectuais nem sempre correspondem 

àqueles considerados ideais para se adquirir um conhe- 

cimento ideal e, conseqüentemente, o desenvolvimento. 

Desse modo, a educação precisa ser concebida como um 

sistema terciário, com prestação de serviços de boa qua- 

lidade e não como um sistema industrial, já que pretende 

ser formadora de opinião na sociedade em geral. Mais do 

que uma fonte de capital possibilitada pela produção em 

massa, as instituições que oferecem cursos de EAD preci- 

sam investir em qualidade, de modo a promover o desen- 

volvimento humano apropriadamente (BELLONI, 2008). 

Corroborando com tais ideias, Gadotti (2000) menciona 

que: 

“A educação, em particular a educação a distância, é um 

bem coletivo e, por isso, não deve ser regulada pelo jogo do 

mercado, nem pelos interesses políticos ou pelo furor legi- 

ferante de regulamentar, credenciar, autorizar, reconhecer, 

avaliar, etc. de muitos tecnoburocratas. Quem deve decidir 

sobre a qualidade dos seus certificados não é nem o Estado e 

nem o mercado, mas sim a sociedade e o sujeito aprendente” 

(p. 8). 

 

Tendo feito uma análise sucinta dos diferentes 

modos de entendimento do método de EAD e sua relação 

com o fenômeno da globalização, procurar-se-á definir tal 

processo, de modo a facilitar o entendimento daquele que 

é o objeto de estudo desse trabalho. 

 
3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A EAD pode ser vista como uma modalidade de 

educação de demanda universal que traz em si caracte- 

rísticas peculiares para atender às necessidades sociais e 

pedagógicas da sociedade contemporânea. Apresenta-se 

como uma expressão contextualizada ao longo do tempo 

e, portanto, de difícil conceituação universal. 

Entretanto, algumas características podem ser encontra- 

das em diferentes definições, tais como a separação física 

entre professor e aluno, o sistema tecnológico de comu- 

nicação bidirecional, a organização de apoio-tutoria, a 

aprendizagem autônoma e flexível e a comunicação mas- 

siva (ELIASQUEVICI, 2007). 

Enquanto prática educativa, a EAD deve atender 

ao princípio programático da igualdade de oportunidades 

para todos – inscrito no inciso I do artigo 206 da Cons- 

tituição Federal – proclamando como um dos objetivos 

primordiais a democratização do acesso à educação. E 

resguardada na LDB que estabelece que “o poder público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de progra- 

mas de ensino a distância em todos os níveis e moda- 

lidades de ensino e de educação continuada” (Art. 80). 

(FILHO, 2003). 

O Decreto n. 2.494, de 10 de Fevereiro de 1998 

que regulamenta o Art. 80 da Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação (LDB) – n. 9.394/96 - caracteriza a EAD como: 

 
“... Uma forma de ensino que possibilita a autoaprendiza- 

gem, com a mediação de recursos didáticos sistematica- 

mente organizados, apresentados em  diferentes  suportes 

de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação”. (Art.1º) 

 

Para Aretio (1987, p. 56): 

 

“A educação a distância é um sistema tecnológico de comu- 

nicação de massa e bidirecional, que substitui a interação 

pessoal, em aula, de professor e aluno, como meio preferen- 

cial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos 

recursos didáticos e o apoio de uma organização tutorial, 

que propiciam a aprendizagem autônoma dos estudantes”. 

 

Para Moran (2002, p.39), a EAD está fundamen- 

 
 

Quadro I – Fases da Educação a Distância 

tada nas seguintes características: 

 

“Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, 

mediado por tecnologias, onde professores e estudantes 

estão  separados  espacial  e/ou  temporalmente.  É  ensino- 

-aprendizagem onde professores e estudantes não estão nor- 

malmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, 

interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, 

como a internet, mas também podem ser utilizados o cor- 

reio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o 

fax e tecnologias semelhantes”. 

 

 

Assim, a EAD pode se apresentar ou não por 

momentos presenciais, mas a principal característica re- 

fere-se à separação física e/ou temporal entre professores 

e alunos, sendo que a comunicação e interação acontecem 

primordialmente por meio de tecnologias de comunica- 

ção. 

Para Moore (2007, p.2): 

 

“Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre 

normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exi- 

gindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, 

comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais”. 

 

Este autor considera a EAD como uma relação 

de diálogo, estrutura e autonomia que 

necessita de recursos técnicos para mediar a comunica- 

ção. Além disso, analisa a EAD como um subconjunto 

dos programas educacionais existentes, caracterizados 

por grande estrutura, pouco diálogo e grande distância 

transacional. 

Segundo esse mesmo autor, a Educação a Dis- 

tância modificou-se ao longo do tempo, passando por cin- 

co fases (gerações) de acordo com o quadro I. 

Fase Tecnologia Características Ferramentas Meio de comunicação 

 

 

Correspondência 

 
Serviços postais ba- 

ratos e confiáveis 

 
 

Estudo em casa, indi- 

vidual 

 
 

Materiais de ensino 

por correspondência 

 

 

Textos impressos 

 

Transmissão por 

rádio e televisão 

 

Rádio 

Televisão 

 

Estudo em casa, inde- 

pendente, 

Pouca interação 

Programas Educativos 

rádio e televisão 

Livros didáticos 

Guias de Estudo 

 

Rádio - Voz 

Televisão- Imagem 

Texto impresso 
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Fonte: Adaptado pelos autores (Moore, 2007) 

 

Nessa última geração, o processo educacional 

denominado a distância se diferencia dos modelos tra- 

dicionais não apenas por suas práticas pedagógicas, mas 

também e principalmente pela estruturação de uma rede 

de atores reunidos em um ambiente virtual de aprendi- 

zagem e pela inserção da variável planejamento no seu 

desenvolvimento. Tal processo caracteriza-se como um 

sistema de educação a distância integrado, formado por 

componentes que operam em um ambiente físico, políti- 

 

Quadro II - Componentes de um sistema de EAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Aretio (2001) e Moore (2007) 
 

Aretio (1987) apresenta os principais objetivos 

e motivações que movem instituições e governos a in- 

vestirem nesta modalidade educacional, sendo eles: a) 

democratização do acesso à educação; b) condução de 

uma aprendizagem autônoma e ligada à experiência; c) 

promoção de um ensino inovador e de qualidade; d) in- 

centivo à educação permanente e, e) redução de custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co, econômico e social, e quando ocorre o ensino e apren- 

dizagem a distância, incluí o aprendizado, ensino, co- 

municação, criação e gerenciamento, quando os diversos 

atores sociais (docentes, alunos, especialistas e profissio- 

nais diversos) interagem, dialogam, colaboram e constro- 

em o conhecimento. 

Por sua vez, para Garcia e Aretio (2001), os 

componentes considerados como subsistemas são os se- 

guintes representados no Quadro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em relação às diversas metodologias educacionais, as di- 

ferenças fundamentais que se apresentam entre os cursos 

tradicionais e a EAD baseiam-se principalmente, segun- 

do Filho (2003), na presença em local e tempo determi- 

nados de alunos e professores nos cursos presenciais e a 

forte influência da organização educacional (planejamen- 

to, plano e projeto) nos cursos não presenciais. 

Filho (2003) ainda argumenta que a EAD não se mos-  

tra como opositora ao ensino presencial, mas sim como 

complemento, já que combinações dos mesmos podem 

ser feitas e resultarem positivamente para a qualidade do 

ensino. O autor também apresenta que o progresso nas 

ações educativas com qualidade depende de um embasa- 

mento jurídico capaz de propiciar investimentos financei- 

ros no âmbito da EAD. Além disso, Eliasquevici (2007) 

apresenta que “o limiar entre educação a distância e edu- 

cação presencial está cada vez mais tênue, tendo em vista 

as facilidades tecnológicas disponíveis” (p. 86). 

Como uma proposta de nova modalidade edu- 

cacional, a EAD é vista com muita expectativa, entretan- 

to, com o uso inadequado, corre-se o risco de reafirmar 

os fracassos dos sistemas educacionais já existentes. O 

planejamento da modalidade de EAD, envolvendo a vi- 

são estratégica e a complexidade do processo, é perme- 

ado por diversos fatores, tais como os que envolvem o 

crescimento da demanda, a diversificação do mercado, 

os aspectos políticos, culturais e jurídicos, as iniciativas 

governamentais, o desenvolvimento tecnológico, a ca- 

pacidade institucional, entre outros. (ELIASQUEVICI, 

2007). 

Um grande desafio que se apresenta a EAD é 

tornar o crescimento da demanda compatível com a qua- 

lidade da educação. A superação dos preconceitos – tal 

como aquele que considera a EAD como apenas um 

barateamento do ensino – e os temores, expressos, por 

exemplo, no receio de que a EAD ocupe o lugar do ensino 

presencial, revelam a necessidade de uma transformação 

social, na qual há um potencial a ser explorado com a 

EAD, principalmente no que se refere à democratização 

do acesso educacional (FILHO, 2003). 

Para a EAD assumir “... seu caráter de prática 

educativa comprometida com a (re) construção da socie- 

dade” exige-se, portanto, “apoio institucional e media- 

ção pedagógica capazes de garantir a efetivação do ato 

educativo”. (FILHO, 2003, p.32). Assim, a EAD exige 

ação do poder público, de modo que se estabeleçam cri- 

térios para o funcionamento adequado dos cursos, com 

base no projeto pedagógico, na infraestrutura tecnológica 

e nos recursos materiais e humanos. Além disso, faz-se 

necessário o estabelecimento de instrumentos eficazes de 

acompanhamento, fiscalização e intervenção. 

4 METODOLOGIA 

Realizou-se uma pesquisa descritiva, de natu- 

reza qualitativa (GIL, 2002) através do método Estudo 

de Caso (YIN, 2005). Para atingir o objetivo proposto, 

realizou-se inicialmente uma pesquisa exploratória atra- 

vés da internet, para localizar uma universidade que dis- 

ponibilizasse como fonte oficial projetos pedagógicos dos 

cursos a distância e presencial, possibilitando uma análise 

comparativa entre esses dois projetos, além de outros do- 

cumentos como edital de seleção de ingressantes e guia 

de orientação a novos alunos. Os dados foram coletados 

através de pesquisa documental em fontes eletrônicas. 

Godoy (1995) diz que a abordagem qualitativa oferece 

algumas possibilidades de pesquisa, sendo uma delas a 

pesquisa documental, na qual os documentos são impor- 

tantes fontes de dados. 

Dessa forma, nesse trabalho utilizou-se o méto- 

do de estudo de caso, através de uma pesquisa documen- 

tal, dentro de uma abordagem qualitativa, para compara- 

ção e análise entre os projetos pedagógicos modalidade 

presencial e a distância. 

Foram utilizados os seguintes documentos para 

análise comparativa entre os projetos pedagógicos, pre- 

sencial e a distância: 

•Projeto Político Pedagógico do Curso de Admi- 

nistração modalidade presencial; 

•Projeto Político Pedagógico do Curso de Admi- 

nistração modalidade a distância; 

•Guia do Aluno; 

•Editais do Processo Seletivo; 

•Manuais do Processo Seletivo; 

•Decreto n. 6.303, de 12 de dezembro de 2007; 

•Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

•Decreto Nº 5.622 de 20 de dezembro de 2005; 

•Referências de Qualidade para Educação Supe- 

rior a Distância. SEED/MEC, 

•Resolução n. 4, de 13 de julho de 2005. 

 

5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

A Universidade Alfa é uma instituição de ensi- 

no privada presente no mercado há sessenta e dois anos. 

Atua em várias áreas do conhecimento e oferece o curso 

de Administração a distância desde 2005. 

O Curso de Administração Presencial é ofereci- 

do no período matutino e noturno, sendo integralizado em 

 

 

Universidades 

Abertas 

Articulação de vá- 

rias tecnologias: 

Correio, rádio, tele- 

visão telefone, bi- 

blioteca local 

 
Acessibilidade 

Grande escala 

Grandes investimen- 

tos 

 
Programas Educativos 

rádio e televisão 

Livros didáticos 

Guias de Estudo 

Rádio/Gravador Audio- 

tapes gravados 

Televisão 

Textos impressos 

Conferência por tele- 

fone 

 
Teleconferência 

Áudio 

Vídeo 

Tempo Real 

Pouca flexibilidade 

Pouca interação 

Audioconferência 

Teleconferência Vide- 

oconferência 

Audiocassete 

Televisão 

CD/DvD 

 
Internet/web 

 
Computador 

Interação 

Colaboração 

Dialogicidade 

WWW 

Integração das ferra- 

mentas 

 
Sistema integrado 

 

Subsistemas Características 

 

Estudante 

Elemento básico e destinatário de todo fazer educativo em cursos a distância. Conhecer 

como é seu desenvolvimento psicológico, estilos de aprendizagem e motivações é importante 

para garantir um bom desempenho. 

Docente Multiplicidade de agentes que intervêm desde o projeto de curso 

Comunicação Emissor, receptor, mensagem canal e retroação. 

 

Estrutura, organização 

e gestão 

Complexa, integrando unidades responsáveis por todo o processo: matrícula, informação, 

inscrição, produção de materiais, distribuição de materiais, coordenações, avaliações, 

centros de apoio. 

 

Outros componentes 
 

Missão, programas e currículos, técnicas e estratégias de ensino, relação entre alunos. 
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oito etapas, com carga horária de 3.450 horas, apresen- 

tando 120 vagas semestrais por turno. 

O Curso de Administração a distância é ofere- 

cido em cinquenta e oito polos, apresentando cinco    mil 

vagas no Edital do Processo Seletivo, sendo integralizado 

em oito etapas semestrais, com carga horária de 3.000 ho- 

ras, conforme apresentado no site: 

de estratégias e procedimentos inerentes à administração 

e; 

Iv - Conteúdos de Formação Complementar: 

estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar 

para o enriquecimento do perfil do formando. 

O Curso presencial da Universidade Alfa é inte- 

gralizado também em oito etapas, e com carga horária de 

3.450 horas. 

As Tabelas 1 a 8 comparam a carga horária das 

disciplinas do Curso de Administração nas duas modali- 

Quadro III – Características do curso de Administração – Modalidade a distância – Universidade Alfa. dades, presencia e a distância. 

Tabela 1 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 1ª Etapa 
 

Disciplinas Carga Horária Presencial 
Carga Horá- 

ria a distância 

Atividades Complementares I 60 60 

Contabilidade Básica 110 75 

Empreendedorismo e Criatividade 50 30 

Matemática Básica 90 45 

Metodologia do Trabalho Científico 60 15 

Psicologia Organizacional 30 30 

Sociologia das Organizações 30 30 

Teorias da Administração 60 45 

Seminários de Integração - 32(Presencial) 

Oficinas de Apoio A Aprendizagem - 32(Presencial) 

Total: 490 394 

Fonte: www.universidadealfa.br 

 

Tabela 2 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 2ª Etapa 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.universidadealfa.br 

 

 

5.1 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO 

DE ADMINISTRAÇÃO A DISTâNCIA DA UNIVER- 

SIDADE ALFA (UA) 

 
O Projeto Pedagógico do Curso de Adminis- 

tração da UA apresenta-se bem estruturado, adequado à 

Resolução n. 4, de 13 de julho de 2005 do Conselho Na- 

cional de Educação, que institui as Diretrizes Curricula- 

res Nacionais do Curso de Graduação em Administração 

(DCN – Administração). 

Especificamente, o Art. 5º dispõe sobre o a or- 

ganização curricular dos cursos, indicando as áreas de 

formação e seus respectivos conteúdos, sendo: 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados 

com  estudos  antropológicos,  sociológicos,  filosóficos, 

psicológicos, ético-profissionais, políticos, comporta- 

mentais, econômicos e contábeis, bem como os relacio- 

nados com as tecnologias da comunicação e da informa- 

ção e das ciências jurídicas; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: rela- 

cionados com as áreas específicas, envolvendo teorias da 

administração e das organizações, bem como a adminis- 

tração de recursos humanos, mercado e marketing, ma- 

teriais, produção e logística, financeira e orçamentária, 

sistemas de informações, planejamento estratégico e ser- 

viços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas 

Tecnologias: abrangendo pesquisa operacional, teoria dos 

jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.universidadealfa.br 

 

Tabela 3 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 3ª Etapa 

CURSO SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO 

Situação legal Portaria 1871/MEC de 02/06/05 – Credencia a UA para a oferta de cursos supe- 

riores a distância. Autorizado em reunião do Conselho Universitário de 30.09.05. 

Curso Presencial - Reconhecido. Portaria MEC 1.758, de 09/12/1993. DOU 

13/12/1993. 

Certificação do egresso Bacharel em Administração 

Duração 4 anos 

Carga horária 3.000 horas 

Organização curricular 

Etapas - 8 etapas Duração da etapa - 6 meses 

Encontros Presenciais - presenciais mensais ou quinzenais, conforme oferta para a turma, no polo determinado, na 

forma de oficinas de apoio à aprendizagem, seminários e provas presenciais. 

Avaliação de aprendizagem - Avaliações presenciais nos polos de apoio presencial e atividades de avaliação conti- 

nuada no ambiente virtual de aprendizagem- AVA ONLINE. 

Para aprovação na etapa, o aluno deverá alcançar a nota igual ou superior a 7,0 pontos e ter frequência mínima de 

75% nos encontros presenciais. 

Materiais de estudo - os alunos receberão no decorrer do curso: 

Manual do aluno - contém orientações sobre o curso, sobre a modalidade de ensino a distância, formas de avalia- 

ção, sugestões para melhor aproveitamento nos estudos. 

Livros Didáticos - capítulos elaborados especialmente para EAD, com conteúdos relativos a cada etapa. 

Ambiente virtual de Aprendizagem – AvA ALFA ONLINE. 

Este material está incluso no valor da mensalidade. 

 

Disciplinas Carga Horária Presencial 
Carga Horá- 

ria a distância 

Análise das Demonstrações Contábeis 75 45 

Instituições do Direito 60 45 

Língua Portuguesa 60 45 

Matemática para Decisões Administrativas I 75 45 

Teoria das Organizações 60 45 

Seminários de Integração 
 32 (Presen- 

cial) 

Oficinas de Apoio a Aprendizagem 
 32 (Presen- 

cial) 

Total: 330 304 

 

Disciplinas Carga Horária Presencial 
Carga Horá- 

ria a distância 

Atividades Complementares 50 60 

Contabilidade Gerencial e Análise de Custos 75 45 

Estatística Básica 60 45 

Informática Aplicada 75 45 

Matemática para Decisões Administrativas II 60 45 

Organização Sistemas e Métodos 40 45 

 

http://www.universidadealfa.br/
http://www.universidadealfa.br/
http://www.universidadealfa.br/
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Seminários de Integração  32 

Oficinas de Apoio a Aprendizagem  32 

Total: 360 349 

Fonte: www.universidadealfa.br 

 

Tabela 4 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 4ª Etapa 

 

 

 

 

 

Fonte: www.universidadealfa.br 

 

Tabela 7 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 7ª Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.universidadealfa.br 

 

Tabela 5 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 5ª Etapa 
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Tabela 8 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 8ª Etapa 
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Tabela 6 - Comparação entre a carga horária do Curso de Administração Modalidade Presencial e a Distância 6ª Etapa 

 

 

 

 

 

Fonte: www.universidadealfa.br 

Estratégia de Marketing e Pesquisa de Mercado 90 45 

Fundamentos do Comércio Exterior 40 45 

Gestão da Logística 55 30 

Gestão Financeira 75 75 

Tópicos Especiais em Administração I 20 30 

Fundamentos do Comércio Exterior  45 

Atividades Complementares  60 

Seminários de Integração  32 

Oficinas de Apoio à Aprendizagem  32 

Total: 390 394 

 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária Presencial 

Carga Horá- 

ria a distân- 

cia 

Comunicação Empresarial 35 30 

Economia de Empresas 75 45 

Estágio Supervisionado de Aplicabilidade 160  

Estatística Inferencial 40 45 

Gestão da Qualidade 20 45 

Gestão de Materiais 40 30 

Matemática Financeira 75 45 

Atividades Complementares  60 

Seminários de Integração  32 

Oficinas de Apoio a Aprendizagem  32 

Total: 445 364 

 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária Presencial 

Carga 

Horária a 

distância 

Avaliação de Empresas 55 60 

Economia Brasileira Contemporânea 20 30 

Elaboração e Análise Orçamentária 55 45 

Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Ne- 

gócios 
55 45 

Estágio Supervisionado Curricular I 160 - 

Gestão Estratégica 75 75 

Sistemas de Informações Gerenciais 55 45 

Atividades Complementares  60 

Seminários de Integração  32 

Oficinas de Apoio à Aprendizagem  32 

Total: 475 423 

 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária Presencial 

Carga 

Horária a 

distância 

Administração de Recursos Humanos 60 45 

Atividades Complementares 50 45 

Gestão da Produção 60 45 

Macroeconomia e Políticas de Intervenção 55 45 

Marketing Básico 65 60 

Matemática Financeira para Decisões Gerenciais 20 30 

Métodos Quantitativos 60 45 

Projeto Integrado 20  

Atividades Complementares  60 

Seminários de Integração  32 

Oficinas de Apoio a Aprendizagem  32 

Total: 390 394 

 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária Presencial 

Carga 

Horária a 

distância 

Elaboração e Análise de Projetos 60 45 

Estágio Supervisionado Curricular II 280 - 

Ética Empresarial 20 30 

Jogos de Empresa 40 60 

Mercado de Capitais e Derivativos 75 90 

Técnicas de Consultoria e Assessoria 35 30 

Tecnologia e Segurança da Informação 40 30 

Tópicos Especiais em Administração II 20 30 

Seminários de Integração  32 

Oficinas de Apoio à Aprendizagem  32 

Total: 570 378 

 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária Presencial 

Carga Ho- 

rária a dis- 

tância 

Atividades Complementares 50  

Equipe e Liderança dos Recursos Humanos 60 45 

 

http://www.universidadealfa.br/
http://www.universidadealfa.br/
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Percebe-se que as disciplinas são as mesmas, 

porém há uma diferença de carga horária entre as duas 

modalidades e na modalidade a distância, o Estágio Cur- 

ricular não está incluído em sua estrutura Curricular e 

este não é obrigatório. Caso queira, o aluno poderá reali- 

zar estágio em empresas e instituições públicas ou priva- 

das situadas nos municípios sede dos Polos de EAD, com 

as quais a Universidade Alfa manterá convênio para este 

fim. 

O Guia do Aluno apresenta a Estrutura Curri- 

cular e a carga horária de cada disciplina, divididas em 

Teóricas, Práticas e Atividades. 

As aulas teóricas são consideradas a partir de 

Roteiros de Estudo enviados aos alunos, juntamente com 

um caderno das atividades a serem desenvolvidas para 

avaliação a distância. 

 
5.2 AVALIAÇÕES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

- MODALIDADE A DISTÂNCIA -UNIVERSIDADE 

ALFA 

 
As avaliações presenciais correspondem a 

66,70% da pontuação distribuída e as não presenciais a 

33,3% da pontuação. 

Analisando os modelos de Avaliação das disci- 

plinas e das Etapas do Curso de Administração a Distân- 

cia da Universidade Alfa identificou-se duas avaliações 

presenciais por semestre. 

As avaliações a distância compreendem ativida- 

des que o aluno realizará a medida que estuda os Roteiros 

de Estudo. São entregues ao aluno, junto com cada vo- 

lume de Roteiros de Estudos, os cadernos de atividades 

avaliativas. 

A Tutoria adotada pela Universidade Alfa  para 

o Curso de Graduação em Administração a Distância   é 

elaboração das avaliações (Presenciais e a distância). 

Os Seminários são conduzidos por docentes que 

realizam palestras, simpósios e outras atividades. No caso 

específico das Oficinas, são conduzidos pelos preceptores 

(tutores presenciais) que objetivam desenvolver ativida- 

des de aprendizagem. 

Não  há  um  Trabalho  de  Conclusão  de Curso 

(TCC) definido no Projeto pedagógico a Distância. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A Educação a Distância está presente no cenário 

educacional brasileiro, atendendo às demandas de capaci- 

tação profissional e cursos formais dentro do sistema edu- 

cacional, (graduação e pós-graduação lato sensu), passan- 

do por cursos oferecidos por universidades corporativas e 

cursos não regulamentados. 

No que tange os cursos nos quais não há regu- 

lamentação, como preparações para concursos públicos e 

treinamentos corporativos, é natural que o próprio aluno- 

-aprendente avalie a qualidade que está recebendo: ma- 

terial, qualidade dos professores, qualidade das aulas e 

possibilidade de tirar suas dúvidas. Todos estes aspectos 

devem contribuir com a finalidade de aprender. 

Quanto aos cursos formais regulamentados, ob- 

serva-se que a obtenção do título é uma das finalidades 

do discente, mas não deixa de lado o conhecimento que 

deve adquirir para a prática da profissão que pretende de- 

senvolver. Como a prática dificilmente é passada (exce- 

tuando-se os cursos técnicos) cabe à avaliação tradicional 

do conteúdo teórico programático de cada disciplina, que 

vai compor o escopo total de conhecimento que as ins- 

tituições reguladoras esperam da escola e do estudante 

daquele curso para lhe garantir o título desejado. 

De acordo com os conceitos e definições, a preo- 

pesquisa, busca informações e, principalmente, escreve. 

Comparando com o ensino presencial, este último dado 

diferencia o aluno que é simplesmente ouvinte de aulas 

daquele que fixa o conteúdo e até o aprofunda. 

Apesar de a Educação a Distância objetivar a 

democratização ao acesso à educação, propiciando uma 

aprendizagem autônoma e ligada à experiência, por meio 

da promoção de um ensino inovador e de qualidade, com 

incentivo à educação permanente, a análise das práticas 

da Universidade Aberta apresenta algumas contradições 

apresentadas a seguir. O modelo de educação adotado en- 

contra-se em uma fase inicial (Fase I – Correspondência) 

dos modelos de Educação a Distância segundo Moore 

(2007). Utilizam-se apenas textos impressos como meio 

de comunicação e os estudos individuais são isolados.   

O ambiente virtual não é utilizado. Parece que a moda- 

lidade está sendo utilizada para expansão do número de 

alunos matriculados, tornando a educação como ensino 

em escala, dentro de um sistema fordista de produção, 

que impossibilita um desenvolvimento e formação acadê- 

mica adequados, comprometendo os resultados a serem 

obtidos pelos discentes que se utilizam dessa forma de 

aprendizagem, assim como o próprio futuro da implanta- 

ção desta modalidade de ensino por instituições coerentes 

com esta proposta de inovação educacional. 

Diferença de carga horária: há uma diferença de 

carga horária entre as duas modalidades. Percebe-se que 

as disciplinas são as mesmas, mas na modalidade a dis- 

tância as disciplinas têm menor carga horária. 

As possibilidades hoje são muitas e a análise 

deste estudo de caso deixa evidente que ainda é necessá- 

rio maior atenção frente aos desafios que esta modalidade 

de estudo requer. Também  é importante ressaltar que   o 

processo educacional denominado a distância se dife- 

rencia em alguns aspectos dos modelos tradicionais de 

ensino. Destaca-se aqui que as diferenças não se limitam 

apenas no que se referem às práticas pedagógicas, mas 

também, e principalmente, em sua estruturação. A EAD, 

em sua estrutura, é composta por uma rede de atores reu- 

nidos em um ambiente virtual de aprendizagem e também 

pela inserção da variável planejamento no seu desenvol- 

vimento. Caracteriza-se como um sistema integrado de 

Educação a Distância, formado por todos os processos 

componentes que operam em um ambiente físico, polí- 

tico, econômico e social. O processo de ensino e apren- 

dizagem, incluí aprendizado, ensino, comunicação, cria- 

ção e gerenciamento, no qual os diversos atores sociais 

(docentes, alunos, especialistas e profissionais diversos) 

interagem, dialogam, colaboram e constroem o conheci- 

mento. 

Dessa forma, o sistema integrado de educação  

a distância compõe-se de seus métodos, recursos, ferra- 

mentas e tecnologias que possibilita a cada aluno o de- 

senvolvimento de suas capacidades cognitivas, sociais, 

emocionais profissionais e éticas. Deve-se considerar a 

educação a distância como um método, técnica ou mes- 

mo uma estratégia de educação, que não dissocia os con- 

ceitos de ensino – aprendizagem, e que visa promover e 

implementar situações em que os docentes ensinam e os 

alunos aprendem. 

Cientes das limitações próprias de um estudo de 

caso sugerem-se novas pesquisas e estudos sobre o tema, 

para a verificação da sua utilização, assim como também 

promover aprimoramentos futuros, visto possibilidades e 

contribuições que a EAD pode gerar para a educação ge- 

ral da população. 

estruturada com preceptores. O Preceptor ou Tutor Pre- 

sencial tem por atribuição acompanhar, de forma sistemá- 

tica, as atividades de aprendizagem dos alunos. O aluno 

encontra-se com o preceptor nos encontros presenciais ou 

solicitando ao Núcleo de Apoio ou Pólo de Apoio. 

Em decorrência da metodologia adotada, o preceptor é 

quem conduz, na sua maioria, as atividades de aprendi- 

zagem. 

Os docentes têm atribuições relativas à elabora- 

ção dos conteúdos e ministram as aulas ou palestras nos 

Encontros  Presenciais.  Também  são  responsáveis pela 

cupação quanto à qualidade do ensino superior no Brasil, 

é natural que ela seja maior quando se trata da Educação 

a Distância. Como em qualquer ramo de negócio, é pos- 

sível haver instituições pouco habilitadas a oferecer um 

ensino de qualidade. 

Entretanto, o que se deseja ressaltar é que no 

ramo do ensino superior, existem fatores inerentes a tal 

processo que o favorecem comparativamente ao processo 

de aprendizagem presencial: exigência de provas presen- 

ciais com fiscalização dos postos de recepção e o uso de 

processos de aprendizagem “ativa”, nos quais o aluno lê, 
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RESUMO 

 

O estudo O brincar com a/na língua: a possibilidade de (re-)constituição dos sentidos na alfabetização apresenta 

reflexões sobre os modos de relação dos alfabetizandos com a língua, em brincadeiras escolares. Nessa relação, a 

presença de uma significativa tensão das dimensões materna e nacional da língua, com manifestações verbais de es- 

tranhamentos desses sujeitos sobre as materialidades escritas da Língua Portuguesa, estão presentes durante o brincar. 

São efeitos de sentidos originados do processo histórico e político de formação da língua nacional brasileira e que se 

colocam presentes, ainda hoje, nessa relação. Serão demonstrados, pois, fatos de linguagem que retratam as formas 

de identificação e inscrição da criança-aprendiz na aprendizagem dessa língua (escrita) na alfabetização e seus efeitos 

na constituição de sua identidade linguística. Tal compreensão proporciona reflexões sobre processos menos tensos 

na relação das crianças com a língua, no favorecimento da inscrição desses sujeitos escolares na língua nacional, sem 

haver a desconstituição de sua língua materna no processo de alfabetização. 

 
Palavras-chave: Brincar. Língua materna. Língua nacional. Estranhamentos. Alfabetização. 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The study Playing with/in the language: the possibility of (re-) constitution of the senses in the literating process 

presents reflections on the learners’ ways of relation of with the language, in school tricks. In this relation, the pres- 

ence of a significant tension of mother and national language dimensions with verbal manifestations of strangeness of 

these citizens on the written materiality of the Portuguese Language are present during playing. They are sense effects 

originated in the historical and politician process of Brazilian national language formation and that still are placed in 

this relation today. Language facts will be demonstrated in order to portray the forms of identification and registration 

of the child-apprentice in the learning process of this (written) language in the literating and its effect in the constitu- 

tion of his/her linguistic identity. Such understanding provides reflections on less tense processes in the relation of 

the children with the language, in the aiding of the registration of these school citizens in national language, without 

having the deconstruction of their mother language in the literating process. 

 
Word-key: To play. Mother language. National language. Strangeness. Literating. 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo “O brincar com a/na língua: a possibi- 

lidade de (re-)constituição dos sentidos na alfabetização” 

se propõe, a partir da Análise do Discurso, a retratar par- 

te da pesquisa desenvolvida na Dissertação de Mestrado 

“Língua Materna, Língua Nacional e Processos de Identi- 

ficação na Alfabetização” (SOUZA, 2010). 

A partir dos dispositivos de interpretação da 

Análise do Discurso Francesa (AD), propõe-se uma refle- 

xão sobre os modos de relação dos alfabetizandos com a 

língua em brincadeiras escolares. Ressalta-se que a ques- 

tão dos processos de identificação da criança com a lín- 

gua é perpassada pelos processos históricos de políticas 

de línguas estabelecidas no Brasil (ORLANDI, 2006). 

O Estado, ao reconhecer a alteridade de línguas 

presentes no território brasileiro, investiu na difusão de 

um imaginário de língua nacional, por meio do apaga- 

mento dessas diferenças. Interessa-nos aqui, portanto, 

apresentar os efeitos dessa historicidade nos modos de 

identificação do sujeito na língua, de modo particular, na 

aprendizagem da escrita na língua, na alfabetização. 

Por considerarmos significativa a tensão presen- 

te na relação língua materna e língua nacional no proces- 

so ensino-aprendizagem da língua (escrita) na alfabetiza- 

ção, o objeto de estudo se coloca na manifestação verbal 

dos estranhamentos das crianças quanto às materialidades 

dessa língua durante o brincar. 

Nesse caso, é o brincar da criança com a língua 

que nos possibilita um olhar sobre as marcas discursivas 

da memória dos dizeres sobre a língua,   movimentando- 

-se na relação criança-aprendiz, professor alfabetizador e 

ensino da escrita da Língua Portuguesa, na alfabetização. 

Por certo, nas redes de filiações discursivas entre os su- 

jeitos (criança e professor) e a língua (em suas diferentes 

dimensões e materialidades), perceberemos marcas de 

movimentos (parafrásticos e polissêmicos) de sentidos 

deslocando-se entre as formações discursivas durante o 

brincar. 

Marcas essas que, por um efeito de memória das 

políticas de línguas estabelecidas na história do Brasil, 

determinam os processos de identificação destes sujeitos 

na língua, na injunção a assumirem ideologicamente uma 

dada posição discursiva no processo ensino e aprendiza- 

gem da língua, na alfabetização. 

2 DA PESQUISA: A METODOLOGIA E O CORPUS 

DE ANÁLISE. 

 
Metodologicamente, em AD se trabalha com 

enunciados de um corpus de linguagem inscrito em uma 

prática discursiva. O corpus de análise foi constituído du- 

rante as conversas estabelecidas ao longo das brincadei- 

ras, vivenciadas pela pesquisadora e as crianças . É im- 

portante ressaltar que essas brincadeiras foram gravadas 

em vídeos (além de fotografadas). 

Para a análise dos enunciados presentes no falar/ 

dizer infantil, foi selecionado um recorte das conversas 

estabelecidas para cada grupo de crianças. É interessante 

destacar que o contato entre as crianças e a pesquisadora 

aconteceu somente no momento dos encontros em que as 

atividades previstas pela pesquisa foram realizadas. 

Houve uma preparação detalhada e cuidadosa 

das atividades feitas com as crianças nesses encontros. 

Em vista da natureza do objeto de observação (a manifes- 

tação verbal dos estranhamentos das crianças quanto às 

materialidades dessa língua durante o brincar), e conside- 

rando o que foi exposto sobre os conflitos e contradições 

em relação à(s) língua(s) na história e na escola, optou-se 

por propor brincadeiras que permitissem certo envolvi- 

mento e espontaneidade dessas crianças ao falarem sobre 

a língua, bem como a vivência de um espaço comparti- 

lhado favorável à descompressão na relação dessas crian- 

ças com a pesquisadora no início de cada encontro e, pos- 

sivelmente, na relação dessas com a língua e os processos 

escolares. 

Além disso, acreditávamos que o brincar possi- 

bilitaria adensar a nossa reflexão sobre a relação dessas 

crianças-aprendizes com a língua nas atividades escola- 

res, como também a movimentação de outros sentidos 

que ali pudessem adentrar. Como veremos mais adiante, 

para cada grupo de criança foi realizado um tipo de brin- 

cadeira e, em cada uma, o brincar ocupou lugares na re- 

flexão que extrapolaram a simples estratégia de interação. 

Nessas brincadeiras, utilizamos figuras em tecido (borda- 

dos) e alfabeto móvel (letras móveis), preparados exclusi- 

vamente para essas atividades. As figuras representavam 

temas infantis (carro, avião, boneca, por exemplo), e tam- 

bém com alguma relação à memória discursiva pedagógi- 

ca (abelha, passarinho, helicóptero), que trazem relações 

grafo-fonêmicas (h, lh, ss, nh) próprias da Língua Portu- 

guesa. 

mailto:claudianovaes@fai-mg.br
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Nos momentos da coleta do corpus de análise 

houve também a preocupação da pesquisadora de ten- 

tar não influenciar os modos de interação destes sujeitos 

(professores e crianças) na/sobre a materialidade da lín- 

gua portuguesa. Embora se soubesse que o simples fato 

destas atividades terem sido orientadas por uma pesqui- 

sadora (que também é professora), bem como tais ativida- 

des terem sido realizadas no espaço escolar do cotidiano 

destes sujeitos, esses foram fatores determinantes que 

intervieram e produziram efeitos significativos em tais 

relações, em função das imagens que os sujeitos se fazem 

uns dos outros conforme o contexto, as condições de pro- 

dução (PÊCHEUX, 1969). 

O que se salienta é que as palavras apresentadas 

às crianças não foram colocadas como sendo as corretas. 

Ao contrário, elas foram apresentadas como um termo de 

referência para a comparação. Acreditávamos que, desse 

modo, as reflexões infantis permitiriam uma observação 

da presença dos “[...] traços de memória de língua apaga- 

da presentes na língua” [...] que se pratica cotidianamente 

pelas crianças (na escola e fora dela), de modo semelhan- 

te ao “[...] ocorrido nas regiões que tiveram altos índices 

de imigração de italianos no Brasil” (PAYER, 2003, p. 

222). 

No decorrer de cada brincadeira, as crianças fo- 

ram provocadas a verbalizar aos membros de seu grupo 

seus modos de compreensão sobre as produções escritas 

e, principalmente, suas formas de compreensão quanto 

aos modos de funcionamento da escrita desta língua. Nas 

diferentes interações estabelecidas durante as brincadei- 

ras foi significativa a manifestação das crianças sobre 

seus estranhamentos quanto à forma material escrita da 

língua, nos seus modos de funcionamento legitimados. 

Em tais dizeres, especial atenção foi dada à presença de 

marcas linguísticas e enunciativas dos processos de signi- 

ficação e de identificação dessas crianças-aprendizes com 

a língua portuguesa, em suas diferentes dimensões e ma- 

terialidades discursivas. 

É importante ressaltar que o foco de análise con- 

centrou-se sobre os fatos linguístico-discursivos presen- 

tes na tríade professor – língua – criança, com relevância 

na manifestação de seus estranhamentos quanto à forma 

material escrita dessa língua. 

Essas expressões de estranhamento (admiração, 

dúvida, espanto, hesitação) das crianças aprendizes são 

importantes na medida em que podem indicar pontos que 

condensam a memória da língua, como memória de pon- 

tos de tensões pelos quais já passou a língua, e com os 

quais o sujeito se defronta, conforme indicam os traba- 

lhos sobre imigrantes (PAYER, 2006). 

As formas linguísticas já conhecidas pela crian- 

ça, como parte da sua língua materna, se encontram com 

aquelas desconhecidas por ela e presentes na língua (es- 

crita) legitimada, na língua nacional. 

De fato, o estranhamento da criança, em seu 

contato com a escrita, pode se relacionar ao estranho que, 

segundo Sigmund Freud (1919 [1996]), se coloca como 

assustador e remete ao que, no entanto, é conhecido, ve- 

lho, e há muito familiar; algo (re-) conhecido e há muito 

estabelecido no sujeito ou que se alienou em decorrência 

de um processo de repressão, de forma que permaneceria 

oculto, mas com que o sujeito cotidianamente se defronta. 

 
2 O BRINCAR COM A/NA LÍNGUA E A POSSIBI- 

LIDADE DE (RE-) CONSTITUIÇÃO DE SENTIDO. 

 
Os alunos em alfabetização dos quais falamos 

são crianças. Sabemos que essas se mostram e mostram  

o seu mundo, caracteristicamente, por meio do brincar. 

Nele e, por meio dele, as crianças se manifestam criati- 

vamente: pelo brincar, elas têm a possibilidade de fruir 

sua liberdade de criação . É no brincar que “[...] o indi- 

víduo, adulto ou criança, pode ser criativo e utilizar sua 

personalidade integral: e é somente sendo criativo que o 

indivíduo descobre o seu eu (self)” (WINNICOTT, 1975, 

p. 79-80) . Em nossa leitura, compreendemos que, sendo 

criativo, o sujeito se realiza nas suas potencialidades. 

Pelo brincar, há a possibilidade de ser estabe- 

lecido um espaço compartilhado de transição, em uma 

tênue relação entre aquilo que se coloca como realidade 

ou fantasia para a criança, na busca pelo domínio de sua 

realidade, de suas experiências. 

Quando brinca, a criança tem a possibilidade de 

instaurar um processo de faz de conta, em uma atitude 

mental de relação com o mundo real e o imaginário, o que 

lhe permitirá (re-) constituir significativamente o seu es- 

paço-tempo e seus sentidos, em um processo permanente 

de formulação e domínio daquilo que lhe é constitutivo e 

representado (percebido) em sua realidade social presente 

ou passada. 

Para Winnicott (1975, p. 76), este ato de brincar 

permite à criança trazer para a brincadeira “[...] objetos 

ou fenômenos da realidade externa, usando-os a serviço 

de alguma amostra da realidade interna ou pessoal”.    Já 

Brougère (2004) caracteriza o brincar como um fenôme- 

no de segundo grau, de modo que a brincadeira estabele- 

cida pela criança no faz de conta, torna-se uma referência 

para algo que exista de verdade, o que lhe permitirá a 

constituição de um novo significado para a realidade (por 

ela já transformada). 

Para ambos os pesquisadores, o brincar vem se 

colocar como um meio significativo e próprio da criança 

interagir e significar (nesta relação) o seu mundo interior 

e exterior (social, histórico e cultural), nos quais se inse- 

re. 

Deste modo, o brincar com a língua e sua escri- 

ta (com os moldes legitimados ou não) nos incita a um 

olhar reflexivo para as marcas que evidenciam os modos 

de inscrição e de identificação dessas crianças-aprendizes 

na língua, no processo de alfabetização. Isto porque, as 

tramas que as envolvem durante o brincar (bem como nos 

próprios sentidos dados aos objetos ou brinquedos que, 

neste caso, são também figuras, letras e palavras), per- 

mitem intercambiar relações afetivas e intelectuais com 

os sujeitos (pais, crianças e professores alfabetizadores), 

com a língua e os sentidos que transitam no contexto es- 

colar. 

Quando brinca com as palavras e suas letras, há a 

possibilidade de identificação da criança com os sentidos 

que se encontram filiados em dadas formações discursi- 

vas, e que constituem os traços daquilo que a determina, 

e que são (re-) inscritos em seu discurso (PÊCHEUX, 

1997). Por isso, o brincar nesta pesquisa constituir-se em 

um meio rico de estimulação para o processo de constitui- 

ção e de identificação da criança nesses sentidos, de for- 

ma a nos indicar marcas dos modos como ela se encontra 

“[...] sujeito de e sujeito à língua, na história” (ORLAN- 

DI, 2005a, p. 49). 

Acreditamos que o brincar da criança (e também 

do adulto) torna-se um recurso valioso para a interpreta- 

ção dos modos de constituição, de repetição e de ruptura 

dos sentidos postos em funcionamento nas práticas edu- 

cativas de ensino de língua e, por isso, um lugar privile- 

giado para o nosso olhar analítico. 

Reafirmamos que, durante as brincadeiras das 

crianças com a língua, é estabelecido um espaço com- 

partilhado favorável para uma relação não só cognitiva, 

mas também afetiva entre as crianças e a pesquisadora 

(que ainda lhes era desconhecida, mas que se propunha a 

brincar com elas nesses jogos). 

Além disso, o brincar nesta pesquisa, como dis- 

semos, possibilita a descompressão da própria relação 

dessas crianças com a língua nas práticas educativas na 

alfabetização, além de adensar a nossa reflexão sobre as 

relações dessas crianças-aprendizes com a língua nas ati- 

vidades escolares; bem como a movimentação de outros 

sentidos que ali pudessem adentrar. 

 
2.1 AS BRINCADEIRAS EM UM ESPAÇO COMPAR- 

TILHADO DE CONSTITUIÇÃO DE SENTIDO. 

 
Ao realizar as brincadeiras na pesquisa de cam- 

po, tínhamos como objetivo observar como as crianças 

percebiam o funcionamento da escrita no momento da 

correspondência grafo-fonêmica, estando ela constituída 

e subjetivada em sua Língua Materna. 

Além disso, o modo como as crianças explica- 

vam suas hipóteses de representação escrita em relação 

àquela determinada pelo padrão convencional de escrita. 

Também se fazia necessário investigar como a forma grá- 

fica produzida pela criança era acolhida no espaço escolar 

em relação à forma convencional de língua ensinada e 

apreendida, além dos efeitos de sentidos provocados pela 

injunção ao abandono da língua materna nesse processo 

educativo. Na relação criança x língua (escrita) perceber 

os efeitos de retorno dos processos históricos de institu- 

cionalização da língua (portuguesa) na relação da criança 

com a escrita (em termos de memória constitutiva e de 

imaginário de língua), e como estas determinam os mo- 

dos como ela se inscreve nessa língua, na alfabetização. 

Por fim, identificar algumas marcas linguísticas na fala   

e nas formas gráficas produzidas pelas crianças que de- 

monstram seus processos de identificação e inscrição na 

língua (escrita), na tensa relação entre língua nacional e 

língua materna. 

 
2.1.1 A brincadeira Quebra a Cuca 

 

A brincadeira Quebra a Cuca foi realizada com 

os grupos de crianças do primeiro ano do ensino funda- 

mental, tanto da Escola A quanto da Escola B. Em re- 

sumo, a brincadeira consistia na escolha da figura pela 

criança para a escrita de seus nomes, com o auxílio do 

alfabeto móvel. 

Após a realização de suas produções, as crian- 

ças foram estimuladas a comparar suas produções com 

aquela apresentada pela pesquisadora no quadro de metal. 

No início do encontro, as crianças foram convidadas a se 
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sentarem à mesa e observar as figuras bordadas que ali se 

encontravam. 

De início, elas ficaram tímidas, mas a pesquisa- 

dora as estimulou a escolherem as figuras que achariam 

mais interessantes, bonitas ou até mesmo engraçadas para 

serem exploradas durante a brincadeira. 

Logo em seguida, elas começaram a explorar as figuras e 

escolherem algumas: 
 

  
Fig. 1. Bordados utilizados nas brincadeiras do primeiro ano– Escola A 

(Fotos: SOUZA, 2010). 
 

 

Escolhidas as figuras, a pesquisadora os questio- 

nou sobre os seus nomes. A cada rodada, era representado 

por escrito o nome de uma das figuras escolhidas, com o 

auxílio do alfabeto móvel (letras móveis). Foi combina- 

do que, quando as crianças terminassem suas produções, 

elas apresentariam aos colegas seus trabalhos, e conta- 

riam como foi que pensaram para organizar suas produ- 

ções escritas. 

Logo em seguida, as crianças receberam a ins- 

trução para que fechassem seus olhos e abrissem somente 

quando ouvissem um apito. Neste momento, a pesquisa- 

dora colocou ao centro da mesa a palavra escrita confor- 

me a ortografia vigente. Quando a pesquisadora apitou, as 

crianças abriram seus olhos e inúmeras reações e obser- 

vações aconteceram sobre os modos como organizaram 

suas escritas. A figura abaixo resume a situação observa- 

da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. A utilização do alfabeto móvel na representação escrita – Es- 

cola B (Foto: SOUZA, 2010). 

2.1.2 A brincadeira qual é a palavra? 

 

A brincadeira “Qual é a Palavra” foi realizada 

com crianças do segundo ano do ensino fundamental I. 

Inicialmente, a pesquisadora explicou-lhes o que naque- 

le espaço iria acontecer. Foi interessante perceber como 

essas crianças demonstraram interesse em querer brincar 

com os materiais, pois ao término da brincadeira, elas 

continuaram a brincar de outros modos, recusando-se a 

voltar para as atividades da sala de aula. 

Nesta brincadeira, cada criança foi estimulada a 

escolher uma figura bordada com a qual gostaria de brin- 

car. Feitas as escolhas, a pesquisadora os questionou so- 

bre os possíveis nomes de cada figura e como as crianças 

gostariam de nomeá-las durante a brincadeira . Em cada 

rodada da atividade foi escolhida uma figura e colocada 

ao centro. Neste momento, as crianças ficavam com os 

olhos fechados enquanto a pesquisadora não desse o sinal 

para abri-los. 

Diferente da brincadeira anterior, nessa hora a 

pesquisadora colocou várias palavras que supostamen-  

te representariam o nome da figura colocada ao centro. 

Foram várias as palavras exploradas e, dentre elas, o 

helicóptero, a abelha, o trem, o passarinho, o cachorro,   

a bicicleta. Para cada nome, foram apresentadas fichas 

com formas diferentes de representá-las na escrita. Por 

exemplo, para a figura do helicóptero, foram apresenta- 

das fichas escritas nas seguintes formas: HELICÓTERU, 

ELICÓPTERO, HELICÓPTERU, HELICÓPTERO. 

Dado o sinal, as crianças abriram os olhos e cada 

uma tentou descobrir qual era a palavra que representa- 

ria o nome da figura escolhida. A criança que primeiro 

escolhesse uma palavra, explicaria o motivo pelo qual a 

escolheu. Neste momento, muitas questões sobre a lín- 

gua foram suscitadas pelas crianças quando em confronto 

com as diferentes possibilidades de escrita de um mesmo 

nome. A imagem abaixo indica em síntese a experiência 

vivenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. O momento da escolha da palavra pelas crianças do segundo ano 

– Escola A (Foto: SOUZA, 2010). 

 

2.1.3 A brincadeira roda de leitura 

 

Com as crianças do terceiro ano do ensino fun- 

damental I foi realizada a brincadeira “Roda de Leitura 

1” . Essa brincadeira iniciou-se com a apresentação das 

crianças e da pesquisadora. Cada uma deveria dizer o 

seu nome e o que mais gostava de brincar. Em seguida, a 

pesquisadora apresentou às crianças uma caixa colorida 

que continha vários textos produzidos por alunos de seis 

e sete anos de idade, de outras escolas, em anos passados. 

Abaixo, um dos textos explorados pelas crianças nesta 

brincadeira. 

 
“Era uma vez uma bela ador mesida que chamava Elizabete 

apareseu umbripi abechou tivagarinho e ossete anãodimi- 

rarão é lalevãotou e falou quei é vose eu sou o brisipi um 

brisipi o brisipi falou euquerocaza comvose eu tabeiquéro 

cazar comvose viverão fezes para sebre nacasté lo cazarão 

parasebre. Fim”. (CAGLIARI, 1989). 

 
 

Após a pesquisadora mostrar os textos, as crian- 

ças escolheram um deles para ler. Somente depois da lei- 

tura individual (e silenciosa), a brincadeira daria prosse- 

guimento: elas rodariam uma colher para ver quem faria 

a leitura oral para os colegas. A criança apontada pela 

colher leria em voz alta o texto escolhido. Essa criança, 

por sua vez, escolheria outro texto na caixa de leitura. 

Quanto mais vezes a criança fosse escolhida, mais pontos 

ganharia na brincadeira. Contudo, essa brincadeira não 

deu prosseguimento em nenhum dos dois grupos, porque 

quando as crianças começaram a ler os textos, no mo- 

mento da leitura silenciosa, tamanho foi o estranhamento 

(FREUD, 1919 [1996]) quanto à forma como os textos 

foram registrados. A partir daí, inúmeras conversas foram 

estabelecidas entre a pesquisadora e as crianças. Como 

essa situação estimulou o debate entre as crianças, a brin- 

cadeira não deu prosseguimento. Nesse momento, muitos 

sentidos de língua atravessaram este espaço compartilha- 

do de relações entre crianças, língua e ensino. 

 
3 DAS ANÁLISES: LÍNGUA PORTUGUESA PELO/ 

NO OLHAR DOS SUJEITOS ESCOLARES. 

 
A relação da criança com a materialidade escri- 

ta da língua portuguesa, em suas dimensões materna e 

nacional, está permeada de fatores histórico-contextuais: 

a língua materna intervém de modo constitutivo na rela- 

ção do sujeito (criança-aprendiz e professor    alfabetiza- 

dor) com a língua (escrita) no espaço escolar, de modo   

a produzir efeitos importantes na constituição das iden- 

tificações da criança à língua no decorrer do processo de 

ensino e aprendizagem, na alfabetização. 

Durante o brincar, percebemos que é o padrão 

linguístico próprio da dimensão materna da língua o re- 

ferente utilizado pelas crianças nos primeiros momentos 

do processo de alfabetização. Conforme há o desenvol- 

vimento do ensino dos padrões linguísticos da língua na- 

cional, as crianças-aprendizes tendem a aproximar suas 

produções a esse padrão linguístico, em uma relação em 

que escrever conforme tal padrão torna-se determinante 

para uma escrita correta, em que o jeito de escrever/falar 

é subestimado, no processo. 

Contudo, para as crianças que se encontram em 

um processo inicial de alfabetização (primeiro ano do en- 

sino fundamental), parece não haver diferença entre as 

materialidades linguísticas da língua materna com aquela 

que irá aprender na escola. Este fator lhes gera expecta- 

tivas positivas para a aprendizagem da escrita no espa- 

ço escolar. Vemos, neste momento, a ideia do desejo de 

aprendizagem de escrever a língua que já as constitui. 

Em decorrência do grau de alteridade entre a 

língua materna da criança com a materialidade da língua 

nacional que irá aprender, observamos que no decorrer 

do processo de alfabetização a ideia do desejo  transfere- 

-se para a de necessidade, ou mesmo, de obrigação. Isto 

porque a forma como o ensino da língua se organiza no 

espaço escolar as faz perceber a necessidade de que suas 

escritas estejam organizadas conforme os padrões da lín- 

gua nacional, o que se parece muito além de sua língua; 

como uma língua estranha. Esta situação faz com que 

compreendam que a língua que até então utilizavam não 

seria a mesma daquela que estão aprendendo na escola. 

Quanto maior o distanciamento da língua mater- 

na da criança, maior será a necessidade de aprendizagem 

dos padrões linguísticos propostos pela escola. É neste 

ponto que vemos os sentidos de língua postos na história 

do Brasil intervindo de modo constitutivo no processo 

atual de alfabetização, na categorização do que seja cer- 

to/errado nas produções infantis. Há um pré-construído 

no processo escolar de que a Língua Nacional é a língua 

correta e a única possível. Por esse motivo, esse padrão 

linguístico é ensinado, aprendido e supostamente utiliza- 

do por todos no cotidiano escolar. Conforme o avanço do 

tempo da escolarização, a inscrição das crianças na lín- 

gua nacional se dá de forma imperativa: a língua materna 
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deve se constituir a língua nacional. Para elas, parece não 

haver outra forma de relacionar-se com a língua, sem es- 

tar nos padrões linguísticos determinantes na língua na- 

cional. Os sentidos culturais e historicamente depositados 

em outras formas materiais são destituídos de lugar. 

O processo de ensino de língua na alfabetização, 

tal como se organiza atualmente, desse modo, vem dar 

continuidade ao processo de homogeneização da língua 

nacional em todo o território brasileiro. Ressalta-se a im- 

portância da aprendizagem desse padrão linguístico pelas 

crianças nos períodos iniciais de escolarização. Contudo, 

o que de fato se questiona são as formas como ela se efe- 

tua no processo escolar, de modo a impedir que a criança 

se inscreva na língua. 

Em função da fixação e permanência do pré- 

-construído de que a língua seja somente a língua nacio- 

nal, a língua materna da criança é destituída de signifi- 

cação desde os momentos iniciais da escolarização. Em 

consequência, esta situação produz efeitos de estranha- 

mentos aos olhos das crianças, que estão por aprender 

essa língua. 

Em um primeiro momento, vimos que o estra- 

nhamento se dá para a criança quando sua produção es- 

crita não se encontra adequada aos padrões determinados 

pela escola, fato este que retoma ou produz o sentido de 

algo que não deveria ter sido feito. Para as crianças que 

já sabiam ler e escrever, esse estranhamento vinculou-se 

ao fato de suas escritas muitas vezes estarem fora desse 

padrão escolar, ou seja, percebiam nela a presença de algo 

familiar que deveria permanecer oculto e que, no entanto, 

se apresentava. 

Percebe-se, contudo, que os sentidos filiados à 

memória de língua materna ocupam um lugar significa- 

tivo nesses sujeito, mesmo como língua a ser apagada. 

Essa situação produz efeitos de incertezas, recusas e re- 

tração nessa memória, por não lhes ser mais permitido 

tê-la como referente em suas escritas no espaço escolar. 

Os sentidos de língua, tais como se movimen- 

tam na escola, produzem efeitos nos processos de iden- 

tificação da criança com a escrita dessa língua e que são 

interessantes de ser considerados pelo professor e demais 

profissionais da área, no processo escolar. Principalmente 

quando as identificações linguísticas primeira da criança 

não constituem as mesmas daquelas desenvolvidas na/ 

pela escola; há sentidos de língua (materna e nacional) 

que necessitam ser observados e compreendidos no  pro- 

 
cesso escolar de inscrição da criança-aprendiz na dimen- 

são da língua nacional. Sentidos esses que, grande parte 

das vezes, são percebidos, mas se silenciam. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: NOVOS OLHARES 

PARA A PRÁTICA EDUCATIVA NA ALFABETI- 

ZAÇÃO 

Vimos que os sentidos de língua, tais como são 

conduzidos no processo escolar, estimulam as crianças   

a se referenciarem somente aos padrões legitimados da 

língua nacional e seus sentidos. As rupturas e fragmenta- 

ções ocasionadas pela forma como se organiza o processo 

educativo conduzem a uma relação sem-sentido e de falta 

para as crianças, principalmente quando em relação com 

a escrita da língua, na escola. Há de se considerar a neces- 

sidade de se habitar um espaço compartilhado na relação 

educativa, de modo que as crianças-aprendizes estabele- 

çam interações menos tensas com os sentidos de língua 

que transitam na escola, onde e quando há diferenças a 

serem trabalhadas. 

Para que as crianças se inscrevam e se identi- 

fiquem aos padrões linguísticos da língua nacional será 

importante que o processo ensino-aprendizagem lhes 

possibilite modos diferentes de formulação dos sentidos 

de língua já postos, em uma relação mais harmônica com 

a língua. Será importante que os professores se permitam 

transitar por outros universos simbólicos e, quem sabe, 

retomarem às suas primeiras identificações linguísticas, 

sobretudo quando há diferenças, para de fato terem outros 

olhares para os modos como esses aprendizes se relacio- 

nam com a língua na escola. 

Nesse caso, o brincar com a língua vem propi- 

ciar, principalmente aos sujeitos-aprendizes, inúmeras 

oportunidades de (re-) significação dos sentidos de lín- 

guas postos e, de modo consequente, a inscrição na língua 

nacional, em uma relação educativa mais harmônica en- 

tre as diversidades linguísticas presentes na Língua Por- 

tuguesa, sem, contudo, haver a descaracterização de uma 

dada forma, em detrimento da permanência da outra. 

Quem sabe deste modo, tanto o professor quanto 

a criança experimentarão novas formas de dizer e de se 

marcarem autores de seus dizeres. Somente deste modo, 

pode-se trabalhar a relação de falta e de ruptura aos sen- 

tidos de língua que os constituem em sujeitos de lingua- 

gem. 
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RESUMO 

 

A Expocomp é uma exposição permanente e itinerante com acervo temático em Computação e Informática que visita 

escolas de ensinos fundamental e médio de Minas Gerais. A Expocomp é um espaço não formal de educação que tem 

o propósito de disseminar conhecimentos sobre a área aos alunos e educadores das instituições de ensino mineiras. 

Este artigo apresenta as escolas, o número de visitantes e os depoimentos colhidos durante quatro ciclos de realização 

da exposição, de 2008 a 2011. 

 
Palavras-chave: Exposição. Expocomp. História da computação. Divulgação. Escolas. 

 

ABSTRACT 

 

Expocomp is an itinerant and permanent exhibition with a thematic collection in Computer Science. It is a non formal 

education space which aims to disseminate knowledge about this specific field to the students and teachers from El- 

ementary and High Schools in Brazil. This paper presents the schools, the number of visitors and the testimonies given 

by teachers during four cicles of exhibition, from 2008 to 2011. 

 
Keywords: Exhibition. Expocomp. Computing history. Publishing. Schools. 

1 INTRODUÇÃO 

 

As exposições temáticas são caracterizadas 

como espaços de educação não-formal, nas quais não se 

seguem estruturas fixas de conteúdos e os conhecimentos 

não são colocados à prova. Trata-se de uma abordagem 

educacional em que se incluem ideias de crescimento e 

desenvolvimento pessoal, assim como a ampliação da 

visão do mundo daqueles que visitam uma exposição 

[Studart 2005]. 

No campo da disseminação de conhecimentos 

sobre a história da área de Computação e Informática,    

o Computer History Museum figura como uma das três 

principais instituições em todo o mundo, ao lado da IEEE 

Annals of the History of Computing e do Charles Bab- 

bage Institute [Haigh 2004]. 

Esse museu norte-americano, localizado no es- 

tado da Califórnia, organiza suas exposições com a se- 

guinte visão: que elas permitam compreender a evolução 

da computação como uma força singular da vida humana, 

mostrando seu impacto social e os seus elementos rel- 

evantes para o maior público que possam alcançar. As 

exposições devem ser apresentadas aos visitantes não 

apenas imersas em um clima de opinião já pré-estabelec- 

ida por seus historiadores, mas de forma que esses saiam 

plenamente informados da fonte de seus conhecimentos 

[Computer History Museum 2010]. 

Com apoio de governos de diversas esferas 

públicas, o número de exposições no Brasil vem crescen- 

do, principalmente, com temas ligados à Astronomia e à 

Física. Contudo, são poucos os projetos de extensão que 

realizam montagens de exposições itinerantes que visam 

à disseminação de conhecimentos sobre a área de Com- 

putação e Informática para estudantes e educadores de 

escolas de ensino fundamental e médio. Observa-se, en- 

tretanto, que com o advento do centenário de nascimento 

de Alan Turing, algumas exposições estão sendo realiza- 

das pelo país, como o evento “Alan Turing” organizado 

pelo Museu da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul [UFRGS 2012]. 

No ano de 2007, a FAI – Centro de Ensino Su- 

perior em Gestão, Tecnologia e Educação idealizou a Ex- 

pocomp, como um projeto de extensão de seu curso de 

Sistemas de Informação. A Expocomp é uma exposição 

itinerante que tem o objetivo de disseminar a área de 

Computação e Informática nas escolas de Minas Gerais. 

O acervo desta exposição é formado por pai- 

néis sobre a história da área, por artefatos construídos   

ao longo do tempo para agilizar e aprimorar a realiza- 

ção de cálculos matemáticos, por computadores e peri- 

féricos utilizados pela sociedade brasileira após a década 

de 1960 e, também, por materiais lúdicos que ajudam no 

desenvolvimento das habilidades mentais e da cognição 

[Siqueira 2009]. 

O objetivo deste artigo é apresentar os resul- 

tados quantitativos obtidos ao longo de quatro anos de 

realização permanente da Expocomp, entre os anos de 

2008 e 2011, e registrar alguns dos depoimentos obtidos 

sobre ela. A Seção 2 relata a origem da Expocomp e a 

metodologia utilizada durante a exposição. As escolas e 

o número de visitantes durante os quatro anos de realiza- 

ção da Expocomp são mostrados na Seção 3. A Seção 4 

apresenta os depoimentos de professores e diretores das 

escolas sede e as conclusões deste trabalho. 

2 Origem e Metodologia 

A Expocomp foi concebida para atender ao Pro- 

grama de Popularização da Ciência e Tecnologia do Es- 

tado de Minas Gerais, que é mantido pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPE- 

MIG). 

Este programa tem o objetivo de fomentar ações 

para a educação, difusão e popularização da cultura 

científico-tecnológica junto à sociedade em geral. 

O público-alvo da Expocomp é formado por educado- 

res e estudantes dos ensinos fundamental, médio e téc- 

nico. Para a composição do roteiro da exposição foi uti- 

lizada, como referência, parte da metodologia proposta 

em “Museologia: roteiros práticos” desenvolvida pela 

Museums & Galleries Comission [Resource 2005]. Esta 

obra visa o estabelecimento de parâmetros relativos à 

conservação e preservação de acervos, às pesquisas e aos 

programas de visitantes de exposições. 

O roteiro utilizado durante a exposição segue os 

passos descritos a seguir. a) Organizados em pequenos 

grupos, os visitantes percorrem o acervo da exposição 

que se inicia com a apresentação, pelo instrutor, dos ar- 

tefatos utilizados pela humanidade para realizar cálculos 

matemáticos ao longo do tempo. 

Nesta etapa, é feita a observação de que antes do 

advento dos computadores digitais, as pessoas que real- 

izavam as tarefas de cálculo eram chamadas de computa- 

dores e seus instrumentos eram basicamente mecânicos 

[Ceruzzi 2003]. b) Em seguida, apresentam-se alguns 

computadores e periféricos em escala cronológica de fab- 
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ricação. Apresenta-se um painel sobre o ENIAC e finali- 

za-se com painéis do Personal Computer (PC). Também 

está à disposição dos visitantes uma série de painéis que 

relata a biografia de personalidades da área, como Alan 

Turing, Charles Babbage e Jonh von Neumann. 

Continuando a exposição, os visitantes con- 

hecem a bibliografia utilizada para a montagem da ex- 

posição, na qual estão inclusas biografias, obras sobre a 

história da computação e algumas obras infanto-juvenis 

sobre a área. c) O módulo denominado “Jovem Pesquisa- 

dor” é um módulo prático. Os visitantes experimentam os 

materiais de madeira utilizados para cálculo e os jogos de 

desafio disponíveis. Nesse espaço existem quiosques para 

envio de cartões virtuais sobre o tema da exposição. d) Fi- 

nalmente, os visitantes recebem as cartilhas instrucionais 

para elaboração dos materiais em suas residências,  entre 

as quais estão “Como usar os bastões de Napier para cal- 

cular” e “Brincando com a torre de Hanói”. Essas duas 

cartilhas foram elaboradas com o apoio do ex-aluno João 

Marco de Paula Santana, do Curso de Sistemas de Infor- 

mação, como atividade de Iniciação Científica. 

A Figura 1 a seguir apresenta um dos painéis 

que ficam à exposição na Expocomp. Neste painel está a 

biografia de Charles Babbage (1791-1871), matemático 

britânico criador de uma máquina analítica, cujo projeto 

é precursor dos computadores digitais modernos. 

Para a elaboração desses painéis foi necessária 

uma profunda pesquisa de biografias, com seleção, 

análise e síntese de dados relevantes. A arte dos painéis 

foi elaborada pelo design gráfico Júlio Silva, profissional 

contratado para esse fim. 

3 RESULTADOS QUANTITATIVOS DOS CICLOS 

ANUAIS DA EXPOCOMP  NAS ESCOLAS 

 
Desde o ano de 2008, a Expocomp já foi apre- 

sentada em dezenove instituições de ensino fundamental, 

médio e de nível técnico, sendo todas elas localizadas nos 

municípios que pertencem à Associação dos Municípios 

da Microrregião do Médio Sapucaí (AMESP), sul do Es- 

tado de Minas Gerais. 

O projeto da Expocomp foi desenvolvido para 

atingir a comunidade escolar e também as famílias e a 

população dos municípios onde a exposição é montada. O 

caráter itinerante da Expocomp permite levá-la às escolas 

municipais, estaduais ou privadas, na zona urbana ou ru- 

ral. 

A partir do segundo semestre de 2008,  iniciou- 

Tabela 1 - Total de visitantes em escolas registrados entre 2008 e 2011 
 

Ano Número de visitantes 

2008 1.497 

2009 2.659 

2010 702 

2011 744 

Total 5.602 

 
Tabela 2-  Escolas sede da Expocomp entre 2008 e 2011 

Figura 1 - Painel da Expocomp sobre Charles Babbage. -se o agendamento de visitas pelas escolas interessadas 

em receber a Expocomp em seus estabelecimentos de 

ensino. A partir da confirmação do interesse, cada esco- 

la sede permaneceu, em média, cinco dias com o acervo 

exposto à sua comunidade. Em cada exposição realizada, 

a Diretoria da escola sede convidou outras instituições de 

ensino do município para visitá-la. No caso das escolas 

públicas estaduais, os professores e alunos das escolas 

municipais e dos Centros de Educação Infantil foram 

convidados para conhecer a exposição. 

A Figura 2 mostra a montagem da Expocomp na 

biblioteca de um escola estadual de Pouso Alegre-MG. 

 
Figura 2 - Parte da Expocomp montada no setor de biblioteca da escola. 

 

 
 

Considerando os quatro ciclos anuais de reali- 

zação da Expocomp foram registrados 5.602 visitantes, 

conforme mostra a Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DEPOIMENTOS E CONCLUSÕES SOBRE OS 

CICLOS 

 
Antes do início da montagem da exposição nas 

escolas, os professores recebem um memorial com instru- 

. 

 

Cidade 

 

Escola sede 

 

Anos 

Careaçu 
E.E.Vereador Joaquim Borges 

da Costa 
2008 

Cachoeira de 

Minas 

E.E. Cônego José Eugênio de 

Faria 
2008 

Santa Rita do 

Sapucaí 
E.E.Doutor Delfim Moreira 2008 

Camanducaia 
Centro Educacional Mara- 

natha 
2008 

Congonhal E. E. Mendes de Oliveira 2008 

Pouso Alegre E. M. Antônio Mariosa 2008 

Pouso Alegre Inpettecc 
2008 e 

2009 

Piranguinho 
E. E. Sebastião Pereira Ma- 

chado 
2009 

Monte Sião 
E. E. Provedor Theófilo Tava- 

res Paes 

2009 e 

2010 

São Sebastião 

da Bela Vista 

E. E. Coronel Gabriel Capis- 

trano 
2009 

Itajubá Colégio XIX de Março 2009 

Estiva E. E. Cônego Francisco Stella 
2009 e 

2011 

Itajubá E. E. Major Pereira 2009 

São José do 

Alegre 
E. E. Maria Lina de Jesus 2009 

Inconfidentes E. E. Felipe dos Santos 
2009 e 

2011 

Pouso Alegre E. E. Vinicius Meyer 2010 

Itajubá 
Unidade  em  Ensino Técnico 

– SENAC 
2010 

Borda da 

Mata 

Colégio Nossa Senhora do 

Carmo 
2011 
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ções e material de apoio sobre a exposição. 

Após a montagem, também existem instruções 

que são dadas pessoalmente pela organização do even-  

to no local. Finda a realização da exposição, o professor 

responsável, que foi indicado pela instituição de ensino, 

precisa responder algumas perguntas sobre contribuições 

do evento para a sua escola. Algumas das perguntas for- 

muladas são apresentadas a seguir. 

Para cada uma delas, apresenta-se uma das res- 

postas dadas. 

a) Qual foi a aprendizagem alcançada pelos alunos e/ou 

professores com a realização da Expocomp? Os profes- 

sores da E.E. Sebastião Pereira Machado de Piranguinho 

(MG) entenderam que a visita da Expocomp “possibilitou 

visualizar a evolução da capacidade do homem de criar; a 

mutabilidade de saberes no decorrer do tempo e a criação 

de estratégias mediantes as necessidades que surgem.” 

b) Quais competências ou habilidades foram desenvolvi- 

das pelos participantes? A direção da E.E. Cônego Fran- 

cisco Stella de Estiva (MG) explicou que “todo trabalho 

que se utiliza de exemplos práticos, como laboratórios, 

exposições, mostras etc. tem um alcance pedagógico bem 

maior. 

Em suma, a escola toda tirou grande proveito 

das atividades realizadas em decorrência da Expocomp.” 

c) Quais os benefícios que esse projeto trouxe aos educa- 

dores da Escola no processo de ensino? Os professores 

da  E.E. Coronel Gabriel Capistrano de São Sebastião  

da Bela Vista (MG) gostaram do formato da exposição, 

afirmando que “a exposição foi elaborada de maneira 

adequada para entendimento e interesse de todas as   fai- 

xas etárias.” Pode-se concluir que os requisitos básicos 

do processo de aprendizagem, como estimulação, atitude 

interessada e motivação apareceram nas situações lúdicas 

que surgem durante as visitas à exposição. 

Pelas características de educação não-formal 

deste projeto, não há uma abordagem direta de conteúdos 

curriculares, porém os professores puderam aproveitá-lo 

como recurso durante a apresentação de assuntos relacio- 

nados às suas disciplinas, como Filosofia, Matemática e 

História. Os depoimentos obtidos dos educadores e dos 

estudantes (de maneira não formal) nos permitem enten- 

der que a Expocomp está sendo bem recebida pelo seu 

público-alvo. 

Em relação à FAI, este projeto de extensão per- 

mitiu a organização e o catálogo de um acervo com cer- 

ca de 90 itens, entre painéis, equipamentos, mídias de 

armazenamento, jogos lúdicos e de raciocínio lógico. A 

FAI também adquiriu uma bibliografia inédita para sua 

biblioteca, com obras sobre a História da Computação, 

biografias de grandes personalidades e várias obras infan- 

to-juvenis sobre a área. 

A Expocomp, por envolver a mobilidade de 

computadores e peças já antigas, precisa de grandes 

cuidados em seu transporte. Desta forma, espera-se fu- 

turamente promover um ambiente na própria instituição 

onde ela fique permanentemente montada e disponível 

para visita. Este ambiente facilitará a coleta de dados 

relacionados à satisfação do visitante, opiniões e su- 

gestões,  principalmente,  dos  estudantes  e  educadores. 
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RESUMO 

 

Entendendo que o coração do modelo da Hélice Tríplice é o entendimento de como universidade, indústria e governo 

podem interagir para fortalecer a capacidade inovativa de uma região / nação, o presente estudo tem como objetivo 

fazer uma reflexão sobre a existência do modelo da Hélice Tríplice em um Arranjo Produtivo Local Eletroeletrônico 

localizado no Sul de Minas Gerais, buscando identificar os papéis e as relações existentes entre os três elementos 

que compõem o modelo – universidade, indústria e governo e o reflexo dessas relações na inovação tecnológica e no 

desenvolvimento. O trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre os conceitos relacionados com inovação, 

sistemas produtivos e inovativos locais e o modelo da Hélice Tríplice, apresenta o APL Eletroeletrônico de Santa Rita 

do Sapucaí, foco do estudo e, finalmente, com base em levantamentos de dados primários e secundários junto aos prin- 

cipais atores que compõem o APL, faz uma análise do processo de inovação ali ocorrido e relaciona este processo com 

o modelo da Hélice Tríplice. Os dados e análises apresentados permitiram constatar a existência do modelo da Hélice 

Tríplice no processo inovativo que ocorre no APL no qual redes interativas entre empresas, academias e governo além 

de promover a inovação criam oportunidades para o compartilhamento de conhecimento, para o estabelecimento de 

uma cultura empreendedora e para o direcionamento de pesquisas científicas e de políticas públicas mais voltadas para 

a realidade de um mercado em constante mudança. Espera-se que o artigo contribua para um melhor entendimento do 

modelo da Hélice Tríplice e do processo inovativo que ocorre em um Arranjo Produtivo Local desenvolvido e de base 

tecnológica, propiciando futuras pesquisas e aprofundamentos sobre o tema. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Hélice Tríplice. Arranjo Produtivo Local. Inovação. Desenvolvimento regional. 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Understanding that the heart of the Triple Helix model is the understanding of how universities, industry and govern- 

ment can interact to strengthen the innovative capacity of a region / nation, this study aims to reflect on the existence 

of the Triple Helix model in a Local Productive Arrangement Home Network located in southern of Minas Gerais 

state, seeking to identify the roles and relationships between the three components of the model - university, industry 

and government and the reflection of these relations on technological innovation and development. The work begins 

with a literature review on the concepts related to innovation, local production and innovation systems and the Triple 

Helix model, presents the APL Home Network Santa Rita do Sapucaí focus of the study, and finally, based on survey 

of primary and secondary data with the main actors in the APL, analyzes the process of innovation occurring there and 

relate this process with the Triple Helix model. The data and analyzes presented showed evidence for the existence of 

the Triple Helix model of innovation process that occurs in APL in which interactive networks between companies, 

academia and government as well as promoting innovation create opportunities for knowledge sharing, for the estab- 

lishment of an entrepreneurial culture and the direction of scientific research and public policy more focused on the 

reality of a changing market. It is hoped that the paper will contribute to a better understanding of the Triple Helix 

model and the innovative process that occurs in a Local Production Arrangement and developed technology-based, 

providing future research and insights on the subject. 

 
KEYWORDS: Triple Helix. Cluster. Innovation. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO rações vem sendo considerada o formato organizacional 

mais adequado para promover o aprendizado intensivo e 

sobre a existência do modelo da Hélice Tríplice em um 

Arranjo Produtivo Local Eletroeletrônico localizado   no 

2004).  

Formuladores de políticas de fomento ao desen- 

No mundo atual, a inovação e o conhecimento 

são os principais fatores que definem a competitividade  

e o desenvolvimento de nações, regiões, setores, empre- 

sas e até indivíduos (CASIOLATO; LASTRES, 2000). O 

conhecimento e a tecnologia tornaram-se cada vez mais 

complexos, aumentando a importância das interações 

entre empresas e outras organizações como uma forma 

de adquirir conhecimento especializado (MANUAL DE 

OSLO, 2005). 

Nesse contexto, a expressão “economia basea- 

da em conhecimento” foi cunhada para descrever a ten- 

dência das economias avançadas em criar dependência 

do conhecimento, da informação e dos altos níveis de 

especialização, levando a uma crescente necessidade de 

pronto acesso a esses fatores pelos setores público e pri- 

vado (MANUAL DE OSLO, 2005). Além do reconheci- 

mento dos papéis da inovação e do conhecimento para o 

desenvolvimento, outras questões também contribuíram 

para um melhor entendimento do processo de inovação 

nos últimos anos, entre as quais se destacam: (i) a com- 

preensão de que a inovação constitui-se em processo de 

busca e aprendizado, sendo fortemente influenciada por 

formatos institucionais e organizacionais específicos; (ii) 

o entendimento de que existem importantes diferenças 

entre sistemas de inovação de países, regiões, setores e 

organizações em função de cada contexto social, políti- 

co e institucional específico; (iii) a visão de que, apesar 

das tecnologias da informação e comunicação permitirem 

uma eficiente difusão de informações e conhecimentos 

codificados, os conhecimentos tácitos de caráter locali- 

zado e específico continuam tendo um papel primordial 

para a inovação e permanecem difíceis (senão impossí- 

veis) de serem transferidos (CASIOLATO; LASTRES, 

2000). 

A constatação de que uma visão baseada em co- 

nhecimento concentra-se nos processos interativos por 

meio dos quais o conhecimento é criado e trocado den- 

tro das empresas e entre empresas e outras organizações, 

tem resultado na expansão de acordos colaborativos, na 

crescente expansão de redes industriais e na maior inte- 

gração com centros produtores do conhecimento, aspec- 

tos identificados dentre as principais tendências para os 

processos inovativos atuais (CASIOLATO; LASTRES, 

2000). Como conseqüência, a formação de redes de inte- 

gerar conhecimento e inovações, como as aglomerações 

produtivas e o ambiente onde se estabelecem. 

Neste formato, o processo de inovação é entendido como 

interativo e dependente das diferentes características de 

cada agente e de sua capacidade de absorver e gerar co- 

nhecimentos, da articulação de diferentes agentes e fontes 

de inovação, bem como dos ambientes onde estes estão 

localizados e do nível de conhecimentos tácitos existen- 

tes nestes (LEMOS, 2003). 

Assim, a criação de regiões inovadoras surge 

como um objetivo comum em qualquer lugar do mundo 

que busque desenvolver sua economia com base no co- 

nhecimento. Uma região inovadora é aquela que tem a 

capacidade de se mover através de paradigmas tecnológi- 

cos e, periodicamente, se renovar por meio de novas tec- 

nologias e novas empresas geradas a partir de uma base 

acadêmica (ETZKOWITZ; KLOFSTEN, 2005). Partindo 

do pensamento de Schumpeter (1950) de que a capacida- 

de inovativa depende da construção e institucionalização 

de uma rede heterogênea de entidades públicas e privadas 

que possam prover a expertise para criação de empresas, 

financiamento dos “gaps”, capital semente e empreende- 

dorismo coletivo, Leydesdorff e Etzkowitz (1998) propu- 

seram o modelo da Hélice Tríplice para descrever as dinâ- 

micas existentes nos arranjos institucionais envolvendo 

universidades, empresas e governos e nas relações ocor- 

ridas entre eles durante os processos de inovação (ET- 

ZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000 e ETZKOWITZ; 

KLOFSTEN, 2005). 

As interações entre universidade, indústria e go- 

verno – a Hélice Tríplice, podem ser consideradas como 

fator chave para o desenvolvimento regional, visto que 

além da capacidade de pesquisar em áreas emergentes e 

campos interdisciplinares com potencial de comercializa- 

ção, contempla também a capacidade de utilizar eficaz- 

mente estes recursos de conhecimento (ETZKOWITZ; 

KLOFSTEN, 2005). 

Entendendo a importância dessas questões no 

contexto do desenvolvimento regional brasileiro e basea- 

do no fato de que o coração do modelo da Hélice Tríplice 

é o entendimento de como universidade, indústria e go- 

verno podem interagir para fortalecer a capacidade ino- 

vativa de uma região / nação (DOOLEY; KIRK, 2007),  

o presente estudo tem como objetivo fazer uma  reflexão 

Sul de Minas Gerais, Brasil, buscando identificar os  pa- 

péis e as relações existentes entre os três elementos que 

compõem o modelo – universidade, indústria e governo  

e o reflexo dessas relações na inovação tecnológica e no 

desenvolvimento. 

O trabalho inicia-se com uma revisão bibliográ- 

fica sobre os conceitos relacionados com inovação, siste- 

mas produtivos e inovativos locais e o modelo da Hélice 

Tríplice, apresenta o APL Eletroeletrônico de Santa Rita 

do Sapucaí, foco do estudo e, finalmente, com base em le- 

vantamentos de dados primários e secundários junto aos 

principais atores que compõem o APL, faz uma análise 

do processo de inovação ali ocorrido e relaciona este pro- 

cesso com o modelo da Hélice Tríplice. 

 
2 SISTEMAS PRODUTIVOS E INOVATIVOS LO- 

CAIS 

 
O processo de inovação moderno é o resultado da inte- 

ração entre atores de diversas naturezas e interesses. As 

redes de conhecimento devem ser capazes de articular e 

gerenciar as diversas competências desses atores com o 

objetivo de atingir o sucesso na concepção e implementa- 

ção das inovações (MAMÃO, 2007). 

É importante considerar que uma inovação só 

produz impactos econômicos abrangentes quando se 

difunde amplamente entre empresas, setores e regiões, 

desencadeando novos empreendimentos e criando novos 

mercados (TIGRE, 2006). A visão sistêmica da inovação 

considera a influência das instituições externas sobre as 

atividades inovadoras de empresas e outros atores, en- 

fatizando a importância da transferência e da difusão de 

idéias, experiências, conhecimentos, informações e sinais 

de vários tipos. 

A inovação é vista como um processo dinâmico 

em que o conhecimento é acumulado por meio do apren- 

dizado e da interação (MANUAL DE OSLO, 2005). As 

abordagens sistêmicas da inovação alteram o foco das 

políticas anteriores baseadas numa visão dicotômica e 

linear da inovação, em que o processo inovativo inicia- 

va nas instituições científicas para depois ser transferido 

para o setor produtivo. Na visão sistêmica, a ênfase é na 

interação entre instituições e nos processos interativos de 

criação, difusão e aplicação de conhecimentos, visando 

potencializar  o  aprendizado  e  a  inovação (LASTRES, 

volvimento econômico e social em todo o mundo têm 

buscado captar e compreender as novas formas de desen- 

volvimento industrial e tecnológico, assim como conce- 

ber novas estratégias que o estimulem e orientem. 

Nesse contexto, a mobilização dos agentes produtivos 

sob a forma de atores coletivos e dentro de uma perspecti- 

va sistêmica se destaca como uma das estratégias centrais 

nas políticas de todos os países e, em particular, daqueles 

menos desenvolvidos (REDESIST, 2010). 

Ao se analisar o papel exercido pelas micro e pe- 

quenas empresas (MPEs) no desenvolvimento de regiões 

e países e a importância do processo inovativo adotado 

por elas, pode-se constatar que o aproveitamento das si- 

nergias coletivas geradas pela participação em arranjos   

e cadeias produtivas locais favorecem os processos de 

aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovativa, 

fortalecendo, consequentemente, as chances de sobre- 

vivência e crescimento e constituindo-se em importante 

fonte geradora de vantagens competitivas sustentáveis 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2004). 

O fenômeno de concentração de empresas com- 

petitivas é estudado há aproximadamente vinte anos e 

recebeu uma série de denominações com pequenas dife- 

renças entre elas, como cluster, APL e cadeia produtiva. 

De acordo com a definição proposta pela RedeSist 

(2010), Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPILs) 

são: conjuntos de agentes econômicos, políticos e sociais, 

localizados em um mesmo território, desenvolvendo 

atividades econômicas correlatas e que apresentam vín- 

culos expressivos de produção, interação,   cooperação   

e  aprendizagem.  SPILs  geralmente  incluem  empresas 

- produtoras de bens e serviços finais, fornecedoras de 

equipamentos e outros insumos, prestadoras de serviços, 

comercializadoras, clientes, etc., cooperativas, associa- 

ções e representações - e demais organizações voltadas   

à formação e treinamento de recursos humanos, informa- 

ção, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, promoção 

e financiamento . 

Complementando esta definição, a RedeSist 

(2010) limita o termo Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

para os casos fragmentados e que não apresentam signifi- 

cativa articulação entre os agentes. Apesar dessa diferen- 

ciação de terminologia usada pela RedeSist (2010), o ter- 

mo Arranjo Produtivo Local é aquele predominantemente 

adotado no Brasil, conforme esclarecido nos   parágrafos 
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seguintes. 

De acordo com a o Grupo de Trabalho Perma- 

nente (GTP) para Arranjos Produtivos  Locais  (APLs) 

da FINEP e também adotado pelo SEBRAE , arranjos 

produtivos são aglomerações de empresas localizadas em 

um mesmo território, que apresentam especialização pro- 

dutiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores 

locais tais como governo, associações empresariais, insti- 

tuições de crédito, ensino e pesquisa. 

Esta definição aponta para seis aspectos-chave 

que caracterizam um APL, quais sejam: (i) a existência de 

uma aglomeração com um número significativo de em- 

presas que atuam em torno de uma atividade produtiva 

principal; (ii) a dimensão territorial; (iii) o conhecimento 

tácito: especialização e conhecimento que as pessoas e 

empresas de um território têm sobre uma atividade eco- 

nômica principal; (iv) inovação e aprendizagem interati- 

vos entre os diferentes atores - empresas, empresas e suas 

associações, empresas e instituições técnicas, científicas 

e financeiras, empresas e poder público e outras possíveis 

combinações; (v) a presença de uma governança voltada 

para a articulação de processos cooperativos produtivos e 

inovativos;  (vi) a diversidade de atores econômicos, po- 

são aqueles cuja interdependência, articulação e vínculos 

consistentes resultam em interação, cooperação e apren- 

dizagem, possibilitando inovações de produtos, proces- 

sos e formatos organizacionais e gerando maior competi- 

tividade empresarial e capacitação social. 

Os APLs desenvolvidos são aqueles denomina- 

dos pela RedeSist (2010) como Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais (SPILs) e apresentam como principais 

diferenciais os seguintes aspectos: (i) maior capacidade 

de atrair novas empresas, fornecedores, prestadores de 

serviços, bancos, etc; (ii) as lideranças atuam, princi- 

palmente, em entidades de classe, com relacionamentos 

formais; (iii) há maior disponibilidade de recursos finan- 

ceiros oferecidos por bancos e entidades financeiras; (iv) 

as empresas melhor estruturadas investem mais no desen- 

volvimento do arranjo, com recursos próprios e de tercei- 

ros; (v) presença de centros de pesquisa e instituições de 

ensino superior com propostas específicas para o arranjo; 

(vi) empresas são mais competitivas e atuam em outros 

níveis de mercado (regional, nacional e     internacional); 

(vii) implementação de iniciativas de marketing territo- 

rial. 

 
3 O MODELO DA HÉLICE TRÍPLICE 

peso  muito grande devido às exigências políticas    (ET- 

ZKOWITZ; ZHOU, 2006). 

Ou seja, pensando sobre a modelagem da infra- 

estrutura de conhecimento de um sistema global, Ley- 

desdorff e Etzkowitz (1996) identificaram a existência de 

três dinâmicas - as dinâmicas econômicas do mercado, 

as dinâmicas internas de produção do conhecimento e a 

governança dos diferentes níveis de interface e propuse- 

ram um modelo de relações entre universidade, indústria 

e governo que eles denominaram como Hélice Tríplice 

(LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1996). 

Para os autores, os modelos lineares expressos 

em termos de “market pull” ou “technology push” foram 

insuficientes para induzir a transferência de conhecimen- 

to e tecnologia. As regras e regulamentos tiveram de ser 

reformuladas e uma estratégia de interface inventada a 

fim de integrar o “market pull” com o “technology push” 

por meio de novos mecanismos organizacionais (ET- 

ZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). 

Observa-se, ainda, que a evolução dos sistemas 

de inovação e o conflito sobre qual caminho adotar nas 

relações Universidade - Empresa reflete, diretamente, 

nas  variações  dos  arranjos  institucionais  das  relações 

Universidade-Empresa-Governo, levando a três estágios 

distintos do modelo, conforme apresentado a seguir (ET- 

ZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). 

• Hélice Tríplice I – Modelo estático das rela- 

ções entre Universidade, Indústria e Governo: governo 

engloba academia e indústria e dirige as relações entre 

eles (regimes socialistas, América Latina e alguns países 

da Europa). 

• Hélice Tríplice II – Modelo “laissez-faire” das 

relações entre Universidade, Indústria e Governo: esferas 

institucionais são separadas por rígidas fronteiras que cir- 

cunscrevem as relações entre elas. A interação ocorre por 

meio de relações industriais, transferência de tecnologia 

e contratos oficiais. 

• Hélice Tríplice III – Modelo de relações inte- 

rinstitucionais entre Universidade, Indústria e Governo: 

gera uma infraestrutura de conhecimento em termos da 

sobreposição das esferas institucionais, onde cada uma 

delas assume o papel da outra, emergindo organizações 

híbridas nas interfaces (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 

2000). O modelo da tríplice hélice incorpora a dinâmica 

dos elementos (esferas institucionais) em atividades inte- 

rinstitucionais (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1999). 

líticos e sociais (empresas produtoras de bens e serviços 

finais, fornecedoras de insumos e equipamentos, presta- 

doras de serviços, comercializadoras, clientes etc, órgãos 

de classe, instituições privadas e públicas de ensino, pes- 

quisa, consultoria, bem como instituições políticas e de 

promoção e financiamento e a comunidade organizada 

em geral) com ações voltadas, direta ou indiretamente, ao 

desenvolvimento da atividade produtiva local (SEBRAE, 

2010). 

De acordo com Lastres (2004), os sistemas e ar- 

ranjos produtivos locais privilegiam: (i) as relações entre 

conjuntos de empresas e destes com outros atores; (ii) os 

fluxos de conhecimento, em particular em sua dimensão 

tácita; (iii) as bases dos processos de aprendizado para  

as capacitações produtivas, organizacionais e inovativas; 

(iv) e a importância da proximidade geográfica e identi- 

dade histórica, institucional, social e cultural como fontes 

de diversidade e vantagens competitivas. 

Na metodologia adotada pelo SEBRAE (2010), 

os arranjos produtivos podem ser classificados em três 

diferentes níveis, conforme o estágio de desenvolvimen- 

to em que se encontram: arranjos incipientes, em desen- 

volvimento ou desenvolvidos. Os arranjos desenvolvidos 

 
 

Ao longo dos anos 90, nações de diferentes ní- 

veis de industrialização formularam suas estratégias de 

inovação baseadas na elaboração das relações academia- 

-indústria deliberadas pelas políticas relacionadas com 

pesquisa e desenvolvimento (LEYDESDORFF; ETZKO- 

WITZ, 1996). Três modelos foram elaborados nesse perí- 

odo para estudar a inovação: (i) a abordagem comparativa 

de sistemas nacionais de inovação; (ii) a tese “Mode 2” 

de produção do conhecimento científico; (iii) e a Hélice 

Tríplice das relações universidade, indústria e governo. 

Enquanto na primeira abordagem os sistemas de inova- 

ção foram definidos, exclusivamente, em termos de uni- 

dades institucionais de análises e, na segunda, em termos 

de reconstruções baseadas em perspectivas emergentes 

da comunicação, a abordagem da Hélice Tríplice combi- 

na essas duas perspectivas como diferentes subdinâmicas 

do sistema sob estudo e adiciona a dinâmica do mercado 

como uma terceira perspectiva (LEYDESDORFF, 2006). 

A Hélice Tríplice surgiu a partir da análise da dupla hélice 

indústria-universidade e da percepção de que o governo 

era parte essencial da equação de inovação, mesmo quan- 

do ele era suprimido por razões ideológicas ou tinha  um 

Figura 1 – Modelo Hélice Tríplice I Figura 2 – Modelo Hélice Tríplice II 
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Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, p. 111 Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, p. 111 

 
Figura 3 – Modelo Hélice Tríplice III 

 

 
 

Fonte: Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, p. 111 
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No modelo de inovação da Hélice Tríplice III, 

universidade, indústria e governo trabalham em conjunto 

para alcançar as inovações regionais ou nacionais em 

ciência e tecnologia, formando uma relação de benefí- 

cio mútuo entre eles. Por outro lado, o modelo também 

defende a tese de que a universidade é cada vez mais o 

centro para a inovação descontínua em sociedades base- 

adas no conhecimento, substituindo a empresa como a 

principal fonte de desenvolvimento econômico e social 

do futuro. 

A interação entre universidade-indústria-gover- 

no é a fonte da origem e/ou do desenvolvimento de movi- 

mentos de incubadoras, centros de investigação interdis- 

ciplinar e capital de risco, seja privado, público ou social 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2006). O modelo se concentra na 

sobreposição de rede de comunicações e nas expectativas 

de remodelagem dos arranjos institucionais entre univers- 

idades, indústrias e agências governamentais (ETZKOW- 

ITZ; LEYDESDORFF, 2000). 

Entendido como o autêntico modelo da Hélice 

Tríplice e adotado como tal, o estágio III emerge das rela- 

ções intensivas de complexidade crescente que têm surgi- 

do ao longo da capitalização do conhecimento, e baseia- 

se num conjunto complexo de relações organizacionais 

entre as esferas sobrepostas que, cada vez mais, rompem 

as fronteiras entre elas. Em adição às ligações existentes 

entre as esferas institucionais, cada esfera é crescente- 

mente capaz de assumir o papel da outra: as universidades 

passam a ter tarefas empreendedoras como conhecimento 

de mercado e criação de empresas, enquanto as empresas 

desenvolvem uma dimensão acadêmica, compartilhando 

conhecimento e capacitando seus funcionários em níveis 

superiores de conhecimento (LEYDESDORFF; ETZ- 

KOWITZ, 1998). 

O aumento das interações entre as instituições 

tem como efeito a geração de novas estruturas dentro de 

cada uma delas, tais como incubadoras de empresas e 

centros de negócios nas universidades, ou centros de pes- 

quisa nas empresas e alianças estratégicas entre diferen- 

tes companhias. Essas interações têm também permitido 

a criação de mecanismos de integração entre as esferas 

na forma de redes, por exemplo, de pesquisadores de 

academia, governo com indústria e organizações híbridas 

(LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1996). 

No modelo da Hélice Tríplice, a rede de relações 

universidade-indústria-governo reestrutura continua- 

mente a matriz de oportunidades de um sistema complexo 

que surge como resultado da reconstrução de diferentes 

ângulos de cada instância participante. Todos os agentes 

são envolvidos em discursos de diferentes níveis, seja 

dentro de suas respectivas instituições, nas interfaces 

específicas das hélices ou nos níveis generalizados nos 

quais um terceiro ator pode vir participar. 

Os reflexos são apenas parcialmente sincroni- 

zados pela rede de relacionamentos, permitindo que os 

participantes encontrem nichos na economia baseada no 

conhecimento (LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1998). 

Em contraste com a Hélice Dupla, não se espera que a 

Hélice Tríplice seja estável. 

Na Tríplice Hélice, onde cada esfera pode se re- 

lacionar com as outras duas, espera-se o desenvolvimento 

de uma sobreposição de comunicações, redes e organiza- 

ções entre as hélices (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 

2000). Em outras palavras, as fontes de inovação que con- 

figuram uma Hélice Tríplice não são a priori sincroniza- 

das. Elas não são fixadas em uma ordem pré-estabelecida, 

gerando quebra-cabeças para os participantes, analistas e 

políticos resolverem. 

Esta rede de relações gera uma reflexiva sub- 

dinâmica de intenções, estratégias e projetos que agre- 

gam valor pela reorganização e harmonização contínua 

das infraestruturas envolvidas (ETZKOWITZ; LEYDES- 

DORFF, 2000). 

O modelo da Hélice Tríplice inclui três elemen- 

tos básicos: (i) papel mais proeminente da universidade 

na inovação; (ii) relações de colaboração entre as três 

esferas institucionais; (iii) além das suas funções tradi- 

cionais cada esfera institucional também desempenha o 

papel das outras (ETZKOWITZ; KLOFSTEN, 2005). 

Pode-se, ainda, identificar a existência de quatro 

processos relacionados com as principais mudanças 

ocorridas na produção, troca e uso do conhecimento que 

emergem do modelo, quais sejam (ETZKOWITZ et al, 

2000 e ETZKOWITZ, 2000): 

(1) Transformação interna de cada uma das hélices, 

como o desenvolvimento de laços laterais entre as empre- 

sas por meio de alianças estratégicas ou o pressuposto de 

uma missão de desenvolvimento econômico por parte das 

universidades; 

(2) Influência de uma esfera institucional sobre     a 

outra na transformação realizada. 

(3) Criação de uma nova camada de redes e orga- 

nizações trilaterais a partir da interação entre as três hé- 

lices, servindo tanto para institucionalizar e reproduzir  a 

interface, como para estimular a criatividade organizacio- 

nal e a coesão regional. 

(4) Efeito recursivo dessas redes interinstitucionais 

representando academia, empresa e governo, tanto sobre 

as esferas originais como sobre a sociedade em geral. 

Sob as perspectivas histórica e econômica, é interessante 

observar que o modelo da Hélice Tríplice foi derivado de 

uma análise da renovação da economia da cidade ameri- 

cana de Boston, ocorrida na década de 30, por meio da 

colaboração entre universidade, indústria e governo para 

criação de empresas a partir das pesquisas acadêmicas 

(ETZKOWITZ; KLOFSTEN, 2005). 

Dentre os vários modelos de inovação baseados 

no conhecimento, o modelo da Hélice Tríplice é aquele 

que provê uma abordagem analítica que permite analisar 

as redes de conhecimento e interação existentes nos pro- 

cessos inovativos em nível nacional, regional, institucio- 

nal e individual (LU; ETZKOWITZ, 2008). 

Com o objetivo de otimizar o potencial para cri- 

ação, distribuição e produção do conhecimento, o mod- 

elo da Hélice Tríplice defende que redes interativas de 

inovação precisam ser criadas entre academias, empresas 

e governo de forma que (LU; ETZKOWITZ, 2008): 

• Oportunidades possam ser criadas para a “cir- 

culação de cérebros” e a partilha de conhecimentos entre 

acadêmicos, profissionais de empresas e gestores gover- 

namentais. Pesquisa acadêmica seja relacionada com a 

prática de negócios e alimentada pelas demandas reais de 

mercado; 

• Cultura empreendedora seja desenvolvida e 

empresas possam ser criadas a partir das redes de inova- 

ção da Hélice Tríplice como resultado do compartilha- 

mento de conhecimento entre academia, indústria e gov- 

erno. 

• Novas iniciativas políticas possam emergir 

das redes, dando ao governo uma melhor compreensão 

de onde a pesquisa está localizada e, consequentemente, 

permitindo que sejam elaboradas políticas para suportar 

novas áreas de pesquisa. 

 
4 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL ELETRO- 

ELETRÔNICO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 

 
A política para APLs do Governo de Minas 

Gerais estruturou-se efetivamente nos últimos anos, espe- 

cialmente a partir de 2006, com a Lei Estadual que insti- 

tui a Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais, e com a instalação, em 2008, do Núcleo Gestor de 

Arranjos Produtivos Locais (BOTELHO, 2010). 

Independente das políticas federal e estadual, o 

arranjo produtivo local de Santa Rita do Sapucaí começou 

a ganhar sua estruturação a partir de 1985, momento em 

que o poder público municipal, entendendo o potencial 

endógeno do município, focou no desenvolvimento das 

pequenas empresas do segmento de eletroeletrônica por 

meio da adoção de políticas que possibilitaram a insta- 

lação de novas fábricas e a sustentação das já existentes, 

como o deferimento de impostos, cessão de terrenos, 

pagamento de aluguéis por tempo determinado e nego- 

ciações com o governo estadual. 

É nessa época que surgiu a alcunha “Vale da Ele- 

trônica”, que permanece até hoje na identidade e logo- 

marca da região . A instalação em 1958 da Escola Técnica 

de Eletrônica (ETE), pioneira na América Latina, do In- 

stituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) em 1965, 

pioneiro no país no ensino superior em telecomunicações, 

e da Faculdade de Administração e Informática (FAI) em 

1971, pioneira no ensino superior de informática, possi- 

bilitou a formação de profissionais altamente qualificados 

e especializados, promotores e indutores do surgimento 

espontâneo de uma aglomeração produtiva de empresas 

de base tecnológica. 

Localizada no Sul de Minas Gerais e com uma 

pequena população estimada em 36.150 habitantes, Santa 

Rita do Sapucaí possui um PIB per capita 50% maior do 

que a média do Estado e tem como principal propulsor 

da sua economia a concentração de mais de 140 empre- 

sas intensivas em tecnologia que formam uma estrutura 

produtiva com forte interação e apresentam um alto grau 

de  especialização  gerando,  aproximadamente,  mais de 

9.000 empregos diretos e indiretos (SINDVEL, 2009). 

Os principais ramos de atividade das empresas 

que compõem o APL Eletroeletrônico de Santa Rita do 

Sapucaí são: telecomunicações (22%), eletroeletrônica 

(18%), segurança eletrônica (12%), automação (11%) e 

tecnologia da informação (11%). Na área de telecomu- 

nicações, o APL atende 70% do mercado nacional de ra- 

diodifusão e é um dos pioneiros nas pesquisas, produção 

de conversores (set-top-boxes) e transmissão de sinal dig- 

ital (IEL, 2007). Uma característica importante do APL  

é a predominância de micro (32%) e pequenas empresas 

(47%) que são fruto, na sua maioria, das três incubadoras 

de base tecnológica existentes na cidade (IEL, 2007). 

O APL se caracteriza pela cooperação entre em- 
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presas para superar barreiras ao avanço tecnológico e 

aproveitar os benefícios de ações conjuntas de market- 

ing, centrais de compras e distribuição, centros de pes- 

quisa, desenvolvimento de projetos e design, geralmente 

inviáveis para uma pequena empresa. 

O ciclo virtuoso de crescimento gerado pela tr- 

oca de informações e experiências existente entre as em- 

presas do APL é liderado por uma associação de   classe 

– Sindvel , filiado à Fiemg , que atua em parceria com 

as instituições de ensino e demais entidades como    IEL 

, SEBRAE e agentes governamentais locais, estaduais e 

federais. As Tabelas 1 e 2 a seguir reúnem, respectiva- 

mente, as principais informações que caracterizam atual- 

mente o APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí e 

sua evolução nos últimos quatro anos, enquanto o gráfico 

representado na Figura 4 ilustra o crescimento do APL 

em número de empresas desde a sua origem, em 1977, 

com a instalação da primeira empresa de base tecnológi- 

ca na cidade. Ainda com relação aos dados e evolução do 

APL, destaca-se o salto dado no PIB do município que 

foi de R$ 277 milhões (preços correntes) e R$ 8,5 mil 

(per capita) em 2002 para R$ 565 milhões e R$ 16,5 mil, 

respectivamente, em 2007. Ou seja, um crescimento de 

quase 100% em apenas cinco anos . 

Quanto ao estágio de desenvolvimento em que 

se encontra, o APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sa- 

pucaí é considerado pelo governo de Minas Gerais o que 

 
Tabela 1 – O APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí 

apresenta maior grau de organização (SECTES, 2010), 

sendo classificado, de acordo com o Sebrae (2010) como 

um APL desenvolvido, ou como definido pela RedeSist 

(2010), representa um Sistema Produtivo e Inovativo Lo- 

cal (SPIL). 

 
5 O PROCESSO DE INOVAÇÃO NO APL ELETRO- 

ELETRÔNICO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 

 
Com o objetivo de compreender e analisar como 

a inovação ocorre no APL Eletroeletrônico de  Santa 

Rita do Sapucaí foi realizado um levantamento de dados 

secundários contemplando, principalmente, o diagnóstico 

elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em 2007 e 

os registros atuais disponíveis nos órgãos governamen- 

tais, incubadoras de empresas, instituições de ensino e na 

entidade de classe representativa das empresas do APL 

(Sindvel). 

O diagnóstico do IEL (2007) se baseou em uma 

ampla pesquisa com 82 empresas do APL, além de pes- 

quisas complementares realizadas com as instituições de 

ensino e incubadoras de empresas locais. 

De forma a sistematizar as análises do presente estudo, 

os resultados do diagnóstico (IEL, 2007) foram utilizados 

como ponto de partida para cada item analisado e, em 

seguida, complementado com informações atualizadas, 

obtidas diretamente junto aos gestores do Sindvel. 

 

Faturamento 

Exportação 

PIB a preços correntes (2007) 

Previsão de crescimento de 15% em 
R$1bilhão em 2008  (2) 

2009 (2) 

U$ 16 milhões (2) 42 empresas exportadoras (2) 

565.328  mil reais (1) 

PIB per capita (2007) 16.508 reais (1) 

 

Fontes: (1) IBGE: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1, acesso em julho 2010 

(2) Sindvel (2009) 

(3) Dados obtidos diretamente com as incubadoras (2010) 

 
Tabela 2 – Crescimento progressivo do APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí 

 

 2006 2007 2008 2009 

Empresas 73 107 137 141 

Empregos 4.800 7.200 8.600 9.500 

Produtos 7.800 9.600 11.500 12.000 

Faturamento R$ 500 milhões R$ 780 milhões R$ 1 bilhão R$ 1,15bilhões 

Empresas Exporta- 22 36 47 58 

doras 

Homologações de 0 0 14 22 

Produtos 

Certificações ISO 6 22 42 42 

9001 
 

Fonte: Sindvel (2009) 

 
Figura 4 – Evolução do APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Sindvel, 2009, p.35 

Considerando-se que o estudo é baseado no 

modelo da Hélice Tríplice (LEYDESDORFF; ETZKO- 

WITZ, 1998), as informações estão agrupadas conforme 

as três esferas institucionais ali contempladas: academia, 

indústria e governo. 

a) Academia 

• Um dos principais motivos para o aparecimen- 

to e desenvolvimento de empresas de alta tecnologia  na 

 
região é a presença de um conjunto de instituições de en- 

sino e pesquisa. O Inatel, a FAI e a ETE são, em conjun- 

to, um grande centro formador de mão de obra altamente 

qualificada, que é absorvida pelas indústrias da região e 

de onde saem os novos empresários do APL (IEL, 2007). 

• As instituições geram um desenvolvimento na- 

tural da capacitação local em elétrica, mecânica, eletrôni- 

ca, informática e telecomunicações, atraindo indústrias e 

Unidade territorial Município de Santa Rita do Sapucaí, MG 351 km2 (1) 

Empresas de base tecnológica 

Radiodifusão, Telecom, Segurança, Auto- 

mação, Informática, Biomedicina, Eletro- 

eletrônicos e Partes, peças e serviços (2) 

141 micro, pequenas e médias  em- 

presas (2) 

Ensino médio profissionalizante 

Eletrônica,  Informática, Contabilidade, 

Elétrica, Telecomunicações, Equipamentos 

Biomédicos, Qualidade e Administração (2) 

1.200 alunos em 3 estabelecimentos 

de ensino: ETE, Colégio Tecnológi- 

co e Senai (2) 

Engenharia de Telecomunicações, Engenha- 

Ensino superior (presencial) 
 

 
 

Incubadoras de Empresas 

ria da Computação, Engenharia Biomédica, 

Administração, Sistemas de Informação e 

Pedagogia (2) 

Incubadora Municipal, Incubadora do Inatel 

e Incubadora da FAI (2) 

9.500 (2) 

12.000 (2) 

2.200 alunos em 2 estabelecimentos: 

INATEL e FAI (2) 

69 graduadas + 27 residentes (3) 

Postos de trabalho 

Produtos 

Habitantes 36.150 (1) 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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incentivando os próprios profissionais ao empreendedo- 

rismo (IEL, 2007). 

• Os egressos das instituições, apesar das dis- 

tintas formações consideradas, inserem-se, em geral, nas 

empresas do próprio APL (IEL, 2007). 

• Destaca-se a alta média anual de projetos     e 

 
tivo do recém-criado Polo de Excelência de Eletrônica   

e Telecomunicações, que tem como principal missão ar- 

ticular e agregar as competências necessárias para o de- 

senvolvimento tecnológico setorial, de forma a contribuir 

para o aumento da capacidade de inovação e da qualifi- 

cação de recursos humanos e para a promoção da   com- 

 
do, a Fapemig, que sozinha financiou projetos de mais 

de 33% daquelas empresas do APL com ações de P&D. 

Agências e bancos de fomento federais, como BNDES, 

CNPq e FINEP, além  do  Banco  de  Desenvolvimento 

de Minas Gerais - BDMG, também são  representativos. 

 

42,5% das empresas já recorreram a recursos de agências 

de fomento (IEL, 2007). 

• Destaca-se que de quase 150 projetos apresen- 

tados pelas empresas participantes da pesquisa nos três 

últimos anos a instituições de fomento, mais de 67%  fo- 

pesquisas desenvolvidos pelas instituições locais, que 

chega a 20 por ano em algumas. A maioria deles, em 

certos casos todos eles, são voltados para as empresas  

do próprio APL e alcançam todos os portes, com maior 

atenção às micro e às médias empresas (IEL, 2007). 

• Os projetos e pesquisas em cooperação com as 

empresas do APL têm duração média de dois a três anos 

e, além de bem vistos pelas instituições de ensino são, 

por vezes, tidos como um objetivo institucional (IEL, 

2007). 

• Os principais benefícios identificados são a 

capacitação de professores e alunos pelo contato com a 

indústria, integração entre teoria e prática, além do   en- 

petitividade e sustentabilidade desses setores estratégicos 

(SECTES, 2010). 

b) Indústria 

• As empresas do APL de Santa Rita do Sapucaí 

nascem, em geral, a partir da iniciativa de empreendedo- 

res que estudaram na própria região. Isto parece influen- 

ciar o alto grau de integração entre essas empresas, o que, 

por sua vez, estimula seu crescimento conjunto (IEL, 

2007). 

• Engajadas quanto à dinâmica do setor eletrôni- 

co, 63% das empresas implementaram alguma atividade 

de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I) entre 

2004 e 2007. Em 53% delas, tais atividades incluíram 

Figura 5 – Percentual Médio do faturamento investido em P&D entre 2004 e 2007 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fonte: IEL, 2007, p. 50 

volvimento destes na realidade da transferência de tec- 

nologia, permitindo sua dedicação em tempo integral. 

Representa, ainda, novas parcerias que possibilitam 

captação de recursos para pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), busca de novas tecnologias e manutenção dos 

laboratórios (IEL, 2007). 

• Os principais instrumentos ou formas para o 

relacionamento entre esses agentes são a troca informal 

de informações e os projetos de P&D conjuntos, além de 

conferências públicas, consultorias e intercâmbio tempo- 

rário de pessoal (IEL, 2007). 

• As principais linhas de pesquisa para o desen- 

volvimento de projetos com empresas do APL são ele- 

trônica, informática e telecomunicações, com influência 

também de sistemas de informação, engenharias de con- 

trole e automação, elétrica e biomedicina (IEL, 2007). 

• Os recursos para os projetos vêm de institui- 

ções de fomento ou, em alguma medida, de benefício 

previsto na Lei de Informática. Em menor proporção, as 

empresas e instituições de ensino também investem re- 

cursos próprios para remunerar as pesquisas e projetos 

(IEL, 2007). 

• Como resultado, quase todos os projetos ge- 

raram produtos, processos ou novas tecnologias e, para 

metade das instituições, alguns depósitos de patentes 

(IEL, 2007). 

• A partir do final de 2009, as três   instituições 

passaram a compor, juntas, os comitês gestor e   consul- 

produto e processo, enquanto os 47% restantes focaram 

apenas em produto. Para mais de 54%, um departamento 

interno de PD&I é o principal local para realizar essas 

atividades e outros 33% o fazem dentro da empresa sem 

um departamento específico (IEL, 2007). 

• O volume de recursos investido em pesquisa  

e desenvolvimento no mesmo período também foi alto, 

conforme apresentado na Figura 5. Além do maior núme- 

ro das que investem em inovação, as empresas de tecno- 

logia da informação são também as que investem maiores 

quantias nessas atividades, acompanhadas por eletroele- 

trônica e telecomunicações, não por acaso ramos de alta 

capacidade inovativa na região (IEL, 2007). 

• Quase metade das empresas que implementa- 

ram ações com propósito de inovar disseram usar algum 

benefício fiscal, em larga medida relacionado ao Proto- 

colo ICMS e benefícios previstos na Lei de Informáti- 

ca, tais como o programa Processo Produtivo Básico 

(empresas com ligação ao mercado de informática), que 

oferece redução de impostos indiretos condicionada ao 

cumprimento de regras básicas de processo industrial e 

aplicação de recurso em P&D (IEL, 2007). 

• As principais linhas de financiamento para pro- 

jetos de P&D do APL estão relacionadas a instituições 

ou programas com foco no desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas ou vinculados a programas estaduais, 

como o Sebraetec e o programa Amitec, criado pelo IEL 

Minas, além da agência de fomento à pesquisa do   esta- 

ram aprovados para financiamento (IEL, 2007). 

• Entre 2004 e 2007 parcerias com as institui- 

ções de ensino locais resultaram em quase 80 projetos 

(IEL, 2007). 

• O principal recurso das instituições de ensino 

utilizado pelas empresas são os laboratórios de desenvol- 

vimento (IEL, 2007). 

• O convênio com instituições de ensino pare- 

ce manter relação direta com a apresentação de projetos 

de pesquisa e desenvolvimento a agências, bancos e pro- 

gramas de fomento, pois grande número desses projetos 

parte das empresas que procuram parcerias com as insti- 

tuições locais (IEL, 2007). 

• Mais de 84% das empresas do APL mostraram 

importar-se com a capacitação de seus funcionários de 

várias formas. Mais de 50% das empresas dizem investir 

até 1% do seu faturamento anual em treinamento dos fun- 

cionários, sendo os mais comuns os investimentos acima 

de 0,5% (IEL, 2007). 

• O desenvolvimento de novos produtos é uma 

das marcas das empresas do APL, que só em 2006 re- 

quereram 12 patentes. Todas as empresas que registraram 

patentes, um indicador da capacidade de inovar, disseram 

investir em capacitação (IEL, 2007). 

• A preocupação com qualidade passou a ser 

vista pelas empresas como um critério para a competiti- 

vidade. O estabelecimento de um Sistema para Certifica- 

ção da Qualidade é uma das ações desenvolvidas em um 

projeto do APL que surgiu da parceria entre o Sindvel e 

outros agentes, como o IEL e o Sebrae-MG (IEL, 2007). 

• A cooperação entre as empresas para superar 

barreiras ao avanço tecnológico e aproveitar os bene- 

fícios de ações como marketing, centrais de compra e 

distribuição, centros de pesquisa e desenvolvimento de 

projetos e de design, entre outros, geralmente inviáveis 

para a empresa individual, é liderada pelo Sindvel , a en- 

tidade de classe representativa das empresas do APL que, 

com o apoio de vários agentes locais, estaduais e federais 

desenvolve ainda uma gama de projetos e ações volta- 

dos para a inovação e o desenvolvimento das empresas, 

como: Feira Industrial do Vale da Eletrônica, missões co- 

merciais nacionais e internacionais, rodadas de negócio 

locais, nacionais e internacionais, certificações e homolo- 

gações de produtos, projeto setorial integrado (PSI) para 

internacionalização das empresas, participação em feiras 

nacionais e internacionais, desenvolvimento e consolida- 

ção da marca “Vale da Eletrônica”, entre outros (Sindvel, 

2009). 

• As empresas avaliam como positiva a lideran- 

ça exercida pelo Sindvel, principalmente no que se refere 

ao envolvimento dos agentes locais e busca constante de 

recursos para as empresas, corroborada pelo já real cres- 

cimento do polo (IEL, 2007). 

c) Governo 
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• No âmbito governamental, o processo de ino- 

vação ocorrido no APL é direta e indiretamente impac- 

tado pelas políticas públicas federais, estaduais e muni- 

cipais, com predominância das políticas estaduais, visto 

que a gestão 2003/2010 priorizou a área de ciência, tec- 

nologia, inovação e ensino superior, colocando a questão 

da inovação como estratégica para tornar o Estado de 

Minas Gerais líder na economia do conhecimento (SEC- 

TES, 2010). 

• É importante destacar a representatividade dos 

governos estadual e municipal na governança do APL, 

que atuam diretamente nos conselhos consultivo e deli- 

berativo com representantes das Secretarias Estadual e 

Municipal de Ciência e Tecnologia. A seguir são apre- 

sentados os principais aspectos identificados nos últimos 

anos relacionados com a participação dos governos fe- 

deral, estadual e municipal na inovação do APL Eletroe- 

letrônico de Santa Rita do Sapucaí. Governo Estadual: 

• Promulgação, em 2006, da Lei nº 16.296, que 

estrutura a política estadual de apoio aos Arranjos Produ- 

tivos Locais e a concessão de deferimento do ICMS na 

importação de matéria-prima e venda de produto acabado 

(IEL, 2007). 

• Criação, em 2006, do Sistema Mineiro de Ino- 

vação (SIMI) do qual faz parte o Projeto Estruturador de 

Desenvolvimento Regional Setorial que contempla os 

Arranjos Produtivos Locais, Polos de Excelência e Polos 

de Inovação. O APL Eletroeletrônico de Santa Rita do 

Sapucaí é um dos quatro APLs de Minas Gerais priori- 

zados pelo projeto, conforme estabelecido no Plano Mi- 

neiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2007-2023 

(SECTES, 2010). 

• No âmbito do Projeto Estruturador APLs, San- 

ta Rita do Sapucaí foi contemplada com recursos na or- 

dem de R$ 16 milhões para o período de 2008 a 2010 

voltados, especificamente, para desenvolver um conjunto 

de oito ações executadas e gerenciadas pelas instituições 

que compõem a governança do APL – Sindvel, FAI e Ina- 

tel (SECTES, 2010). 

• As ações definidas dentro do escopo do Proje- 

to Estruturador APLs para o período contemplado foram 

discutidas e delineadas em conjunto pela governança re- 

presentada pelas instituições de ensino, Sindvel, governo 

estadual, governo municipal, Sebrae e IEL/Fiemg. Den- 

tre essas ações destacam-se a realização de chamadas 

anuais da Fapemig   para projetos de inovação do    APL 

Eletroeletrônico e a implantação  e  operacionalização  

do Bureau de Inteligência, do Centro de Referência em 

Software Embarcado e da Design House, já citados na 

Tabela 4 anterior nas atividades realizadas pela academia 

(SECTES, 2010). 

• Também integrando o Sistema Mineiro de 

Inovação e no contexto do Projeto Estruturador de De- 

senvolvimento Regional Setorial, Santa Rita do Sapucaí 

recebeu investimentos para a implantação do Polo de Ex- 

celência de Eletrônica e Telecomunicações, sendo o úni- 

co município de Minas Gerais caracterizado como APL e 

Polo de Excelência (SECTES, 2010). 

• No âmbito do Projeto Estruturador Rede de 

Inovação Tecnológica, o APL foi contemplado com in- 

vestimentos na ordem de R$2,5 milhões para a readequa- 

ção da Incubadora Municipal de Empresas, a qual terá 

uma nova sede e a capacidade aumentada em 43%, pas- 

sando a incubar 20 empreendimentos de base tecnológica 

(SECTES, 2010). 

• O APL está entre os sete arranjos de Minas Ge- 

rais contemplados com recursos do Banco Interamerica- 

no de Desenvolvimento (BID) na ordem de U$ 3 milhões 

para investimentos em inovação e desenvolvimento tec- 

nológico a partir de 2010 (SINDVEL, 2009). 

• O governo também tem apoiado o setor e be- 

neficia a região através de ações e incentivos, como o 

Programa de Indução à Modernização Industrial – Proim 

e o Programa de Apoio às Empresas de Eletrônica, In- 

formática e de Telecomunicações – Proe-Eletrônica, com 

recursos do Fundiest (Fundo de desenvolvimento de in- 

dústrias estratégicas), além da atuação da Rede Mineira 

de Tecnologia para substituição competitiva das importa- 

ções (IEL, 2007). 

• Somente no período de 2007 a 2009, um total 

de 57 diferentes projetos para desenvolvimento de pro- 

dutos inovadores foram financiados com recursos da Fa- 

pemig, em diferentes modalidades de editais, somando, 

aproximadamente, R$11 milhões em recursos não reem- 

bolsáveis. 

Governo Municipal: O Programa Municipal de 

Incubação Avançada de Empresas de Base Tecnológica - 

PROINTEC e a Incubadora Municipal de Empresas “Si- 

nhá Moreira” – IME, foram criados em 1998 por meio da 

Lei 3.043/98 e suas ações são viabilizadas por meio de 

parcerias com instituições governamentais e acadêmicas 

(PROINTEC, 2010). 

• O Conselho Consultivo do PROINTEC é 

constituído pelo Diretor do Programa Municipal de Incu- 

bação, pelo Secretário Municipal de Ciência Tecnologia 

e Inovação e por representantes das Instituições Acadê- 

micas do APL (PROINTEC, 2010). 

• O número médio de projetos e pesquisas de- 

senvolvidos pelas incubadoras varia de acordo com a na- 

tureza jurídica e o tempo de existência, mas está em torno 

de três por ano. Nas incubadoras de Santa Rita, 20% a 

30% desses projetos e pesquisas estão voltados para em- 

presas do APL, em geral a micro e pequenas, com pouca 

participação de médias empresas e duração inferior a seis 

meses. O desenvolvimento dos projetos e pesquisas é fi- 

nanciado em grande medida por instituições de fomento 

(de 75% a 100%) e, em menor proporção, pela gestora, 

com recursos próprios da incubadora, pelas universida- 

des ou clientes, nessa ordem (IEL, 2007). 

• No período de 2007 a 2009, vinte e duas em- 

presas incubadas na Incubadora Municipal foram con- 

templadas com recursos não reembolsáveis da ordem   

de R$ 2,3 milhões para desenvolvimento de projetos    

de inovação financiados pela Fapemig, Finep e Sebrae 

(PROINTEC, 2010). 

• Existe, desde 2005, na estrutura organizacio- 

nal do município, uma Secretaria Municipal de Ciência 

e Tecnologia que responde pelo programa de incubação 

e demais ações relacionadas com a inovação tecnológica 

do APL (PROINTEC, 2010). Governo Federal: 

• A participação do governo federal na inovação 

do APL está relacionada, principalmente, com as políti- 

cas de Ciência, Tecnologia e Inovação estabelecidas para 

o país, assim como, as políticas de desenvolvimento, par- 

ticularmente a Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP) em que são apontadas as áreas prioritárias e os 

setores estratégicos para o desenvolvimento do país 

• Legislações como Lei da Inovação, Lei da In- 

formática e Lei do Bem, que compõem a política nacio- 

nal de inovação também são componentes importantes 

para o processo de inovação, dando sustentabilidade para 

as ações mais diretas desenvolvidas pelo governo estadu- 

al e instituições de ensino (MCT, 2010). 

• De forma mais direta, pode-se destacar a parti- 

cipação de instituições como Finep, CNPq, Sebrae e Se- 

nai no apoio à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico ocorrido nas empresas e instituições do APL 

(SINDVEL, 2009). 

• No período de 2007 a 2009 somente os editais 

de subvenção econômica para inovação da Finep contem- 

plaram 19 empresas do APL com um total de recursos da 

ordem de R$ 30 milhões não reembolsáveis (SINDVEL, 

2009). 

• O Edital FINEP/PRIME, Primeira Empresa 

Inovadora, contemplou, em 2009, quarenta e uma empre- 

sas do APL, sendo mais da metade delas empresas incu- 

badas (SINDVEL, 2009). 

• Destaca-se, ainda, o Fundo de Investimentos 

Rotatec constituído com recursos da Finep (R$ 4,8 mi- 

lhões), Fapemig (R$ 4 milhões) e setor privado (R$ 3,2 

milhões) para investimentos em projetos inovadores do 

APL (SINDVEL, 2009). 

 
3 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se os conceitos referentes ao mo- 

delo da Hélice Tríplice apresentados anteriormente e as 

informações levantadas sobre a participação das três es- 

feras institucionais – academia, indústria e governo no 

processo de inovação ocorrido no APL Eletroeletrônico 

de Santa Rita do Sapucaí, é possível constatar que as 

interações ali identificadas caracterizam a existência de 

uma Hélice Tríplice, que pode ser representada pela Fi- 

gura 6 a seguir. 

Figura 6 – Hélice Tríplice do APL Eletroeletrônico de Santa Rita do 

Sapucaí 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fonte: adaptado de Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, p. 111 
 

 

As atividades interinstitucionais identificadas 

são caracterizadas, principalmente, pela Incubadora Mu- 

nicipal de Empresas, pelo Polo de Excelência em Ele- 

trônica e Telecomunicações, pelo Bureau de Inteligência, 

Desenvolvimento e Inovação e pela própria governança 

do APL. Relacionando-se cada um dos aspectos inerentes 

ao modelo da Hélice Tríplice citados na literatura, com a 

realidade identificada no APL Eletroeletrônico de  Santa 

INATEL 
 

FAI 
 

 
ATIVIDADES 

INTERINSTITUCIONAIS 
GOVERNOS ESTADUAL, SINDVEL 

MUNICIPAL E FEDERAL EMPRESAS 
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Rita do Sapucaí, obtém-se o modelo ilustrado na  Tabela 

3. Os dados e análises apresentados permitiram constatar 

a existência do modelo da Hélice Tríplice no processo 

inovativo que ocorre no APL no qual redes interativas 

entre empresas, academias e governo, além de promover 

a inovação, criam oportunidades para o compartilhamen- 

to de conhecimento, para o estabelecimento de uma cul- 

tura empreendedora e para o direcionamento de pesqui- 

sas científicas e de políticas públicas mais voltadas para 

a realidade de um mercado em constante mudança. 

Esta constatação está alinhada com a perspecti- 

va de uma economia baseada no conhecimento, na qual 

a universidade torna-se elemento chave do sistema de 

inovação tanto como provedor de capital humano como 

berçário de novas empresas. No caso estudado, a ori- 

gem e, talvez, principal razão da história de sucesso do 

APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí, está na 

existência de duas universidades empreendedoras que, 

desempenhando alguns dos papéis da indústria e do go- 

verno, representam a instituição principal de uma região 

inovadora, conforme já defendido na literatura (ETZKO- 

WITZ; KLOFSTEN, 2005). 

Além disso, pode-se constatar que as três esfe- 

ras institucionais (pública, privada e acadêmica) estão 

entrelaçadas em uma espiral de vínculos que emergem 

em vários estágios da inovação industrial e em processos 

de decisão política. 

Este trabalho abre caminhos para novas pesqui- 

sas em outros APLs e regiões inovadoras, ou mesmo para 

futuros aprofundamentos ou abordagens no mesmo APL 

já estudado, contemplando, por exemplo, as políticas públicas envolvidas e os indicadores de inovação e de competi- 

tividade existentes. 

 
Tabela 3 – A Hélice Tríplice no APL Eletroeletrônico - comparação teoria x prática 

MODELO CONCEITUAL APL ELETROELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

Papel mais proeminente da 

universidade na inovação 

(ETZKOWITZ; KLOFSTEN, 

2005). 

 Um dos principais motivos para o aparecimento e desenvolvimento de empresas 

de alta tecnologia na região é a presença de um conjunto de instituições de ensino 

e pesquisa. 

 As instituições geram um desenvolvimento natural da capacitação local em elé- 

trica, mecânica, eletrônica, informática e telecomunicações, atraindo indústrias 

e incentivando os próprios profissionais ao empreendedorismo. 

 Entre 2004 e 2007 parcerias com as instituições de ensino locais resultaram em 

quase 80 projetos. 

 Todas as ações investidas pelo governo no APL envolvem pelo menos uma das 

instituições de ensino. 

 As instituições de ensino participam da governança do APL, do conselho consul- 

tivo do Polo de Excelência e da Incubadora Municipal de Empresas. 

 

 

 

 

 

Relações de colaboração entre 

as três esferas institucionais 

(ETZKOWITZ; KLOFSTEN, 

2005). 

 O APL se caracteriza pela cooperação entre empresas para superar barreiras ao 

avanço tecnológico e aproveitar os benefícios de ações conjuntas. 

 O ciclo virtuoso de crescimento gerado pela troca de informações e experiências 

existente entre as empresas do APL é liderado por uma associação de classe – 

Sindvel que atua em parceria com as instituições de ensino e demais entidades 

como IEL, SEBRAE e agentes governamentais locais, estaduais e federais. 

 Representantes das instituições de ensino, governo estadual, municipal e empresas 

(Sindvel) compõem juntos a governança do APL e o Polo de Excelência. 

 Os projetos e investimentos definidos para o APL são decididos em conjunto pelas 

três esferas institucionais (por exemplo, o Projeto Estruturador APLs e Projeto 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

 

 

 

 

 

 

 
Formam uma relação de bene- 

fício mútuo entre elas 
 

(ETZKOWITZ;  ZHOU,  

2006). 

 As empresas usufruem dos benefícios relacionados com ações como marketing, 

centrais de compra e distribuição, centros de pesquisa e desenvolvimento de 

projetos e de design etc. 

 As instituições se beneficiam com a capacitação de professores e alunos, integra- 

ção entre teoria e prática, além do envolvimento destes na realidade da transfe- 

rência de tecnologia, permitindo sua dedicação em tempo integral. Representa, 

ainda, novas parcerias que possibilitam captação de recursos para pesquisa e 

desenvolvimento, busca de novas tecnologias e manutenção dos laboratórios. 

 Crescimento do APL muito acima da média nacional: aumento de 94% do PIB 

per capita e 104% do PIB preços correntes em 5 anos (2002 a 2007). 

 Aumento em apenas três anos (2006 a 2009) de 54% no faturamento, 98%   no 

emprego gerado e 93% no número de empresas do APL. 

 Empresas beneficiadas diretamente com investimentos governamentais da ordem 

de R$ 40 milhões não reembolsáveis em apenas três anos (2007 a 2009). 

 
 

MODELO CONCEITUAL 

APL ELETROELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

Cada esfera é crescentemente 

capaz de assumir o papel da 

outra com transformação in- 

terna de cada uma das hélices. 

(LEYDESDORFF; ETZKO- 

WITZ, 1998, LEYDESDOR- 

FF; ETZKOWITZ, 1996, 

ETZKOWITZ et al, 2000 e 

ETZKOWITZ, 2000). 

 Papel empreendedor das duas universidades: projeto pedagógico, incubadoras  

e feiras tecnológicas. 

 Atuação das universidades em projetos empresariais, estudos mercadológicos, 

inteligência competitiva, consultorias e treinamentos. 

 Empresas investem em capacitação de funcionários, inserem mestres e doutores 

no quadro funcional e participam de projetos compartilhados com outras empresas 

e instituições de ensino. 

 Profissionais de empresas apresentam trabalhos em congressos e publicam artigos 

em revistas científicas. 

 Criação de estruturas empresariais dentro das universidades: Bureau de Inteligên- 

cia na FAI e ICC no Inatel. 

 Empresas desenvolvem alianças estratégicas para desenvolvimento de projetos 

inovadores no APL. 

 Governo estadual participa ativa e diretamente da elaboração de projetos. 

 
 

Influência de uma esfera ins- 

titucional sobre a outra na 

transformação realizada 

(ETZKOWITZ et al, 2000 e 

ETZKOWITZ, 2000). 

 Cursos de capacitação feitos sob medida para as empresas do APL. 

 Bureaus de projetos e serviços das instituições de ensino são estruturados de 

acordo com a necessidade e para atender as demandas das empresas do APL. 

 Editais de fomento do governo estadual (Fapemig) são elaborados em conjunto 

com as empresas e instituições de ensino do APL. 

Criação de uma nova camada 

de redes e organizações trilate- 

rais a partir da interação entre 

as três hélices, servindo tanto 

para institucionalizar e 

 Comitê gestor do APL 

 Polo de Excelência de Eletrônica e Telecomunicações 

 Bureau de Inteligência, Desenvolvimento e Inovação do APL 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA DA FAI 

1 PERFIL 

 

A Revista Científica da FAI é um periódico técnico-científico editado anualmente, sempre em busca do aprimoramento, 
da eficiência e da qualidade. 

 

2 MISSÃO 
 

Divulgar o conhecimento científico nas áreas de gestão, tecnologia e educação através da publicação de contribuições. 
 

3 NORMALIZAÇÃO 

 

Os originais para a seleção deverão ser enviados por e-mail: revistadafai@fai-mg.br. Após análise do artigo pelo ava- 
liador, o mesmo será encaminhado para o autor fazer as correções necessárias. 

 

a) formatação da página: folha A4. Margens: esquerda, direita, superior e inferior de 2cm; 
 

b) título e subtítulo: fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito e centralizados. Devem ser separados 
entre si por dois pontos; 

 

c) autores: nome (s) do (s) autor(es), qualificação do autor, vinculação profissional e e-mail, em fonte  Times 
New Roman, tamanho 10, alinhados à esquerda; 

 

d) resumo: fonte Times New Roman, tamanho 10, justificado. Os artigos deverão ser acompanhados de resumos 
constituído de parágrafo único em português, com cerca de 150 a 250 palavras; cinco palavras-chave sepa- 
radas por ponto e finalizadas por ponto, com alinhamento à esquerda. O resumo em inglês (Abstract), com 
cerca de 150 a 250 palavras; cinco palavras-chave (Keywords) separadas por ponto e finalizadas por ponto, 
alinhamento à esquerda; 

 

e) corpo do trabalho: fonte Times New Roman, tamanho 12, justicado, com espaçamento de 1,5 entre linhas. 
Texto formatado em 2 colunas; 

 

f) referências e citações: as referências devem ser digitadas com fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhadas 
à esquerda, com espaçamento de 1,5 entre as linhas e separadas entre si por um espaço em branco. Devem ser 
apresentadas em ordem alfabética e conter todos os dados necessários à sua identificação, conforme as normas 
NBR 6023:2002. As citações deverão seguir a NBR 10520:2002 utilizando o sistema autor/data; 

 

g) notas: devem ser reduzidas ao mínimo necessário e apresentadas ao final do texto numeradas seqüencialmente; 
 

h) ilustrações: devem apresentar títulos em fonte Times New Roman, tamanho 10. A identificação aparece na 
parte superior precedida da palavra designativa (diagramas, gráficos, fotografias, quadros, figuras, entre ou- 
tros), seguida de seu número de ocorrência no texto (algarismos arábicos), travessão e o respectivo título. A 
indicação da fonte aparece na parte inferior mesmo que seja de produção do próprio autor; 

 

i) tabelas: fonte Times New Roman, tamanho 10. A identificação aparece na parte superior precedida da pala- 
vra designativa (tabela), seguida de seu número de ocorrência no texto (algarismos arábicos), travessão e o 
respectivo título. A indicação da fonte aparece na parte inferior mesmo que seja de produção do próprio autor; 

j) recomendações: recomenda-se que se observem as seguintes normas da ABNT: 

NRB 5892:1989 - Norma para datar; 
NBR 6022:2003 - Artigo em publicação periódica impressa; 
NBR 6023:2002 - Referências; 
NBR 6024:2003 - Numeração progressiva das seções de um documento escrito; 
NBR 6028:2003 - Resumo; 
NBR 10520:2002 - Citações em documentos; 

 

k) extensão: artigos de 5 a 12 laudas; comunicações 4 laudas e resenhas 4 laudas; 

l) procedimentos complementares: 
 

 em folhas anexas ao corpo de texto deve constar o nome do autor, instituições a que está ligado, cargo que 
ocupa, formação acadêmica, endereço, e-mail e telefone para contato; 
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 deve ser colocado cerca de cinco trechos do artigo contendo de uma a duas frases (as que o autor julgar 
relevantes), fonte Times New Roman 14 em negrito. 

 

4 NORMAS EDITORIAIS 
 

a) a Revista Científica da FAI publicará artigos em português. Apresentando sempre resumos em português  e 
inglês; 

 

b) os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista da FAI. Nenhuma parte das publicações poderá 
ser reproduzida sem permissão prévia do conselho editorial ou sem contar com o crédito de referência, de 
acordo, com as leis de direitos autorais vigentes no Brasil; 

 

c) a aceitação do trabalho para publicação implica na transferência de direitos do autor para a Revista Científica 
da FAI, sendo assegurada a mais ampla divulgação da informação; 

 

d) a Revista se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, 
com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores; 

 

e) junto ao artigo o autor encaminhará declaração no sentido de aceitação das regras da Revista e da qual fará 
constar não ter apresentado o trabalho, na íntegra, em nenhum outro veículo de informação, bem como a au- 
torização ou declaração de direitos cedidos por terceiros caso transcreva figuras, tabelas ou textos transcritos 
ou traduzidos, com mais de 200 vocábulos, editado por outros autores; 

 

f) o conteúdo dos trabalhos é de exclusiva responsabilidade de seus autores; 

g) em cada exemplar da Revista Científica da FAI constarão as normas para apresentação de trabalho; 

h) os originais encaminhados à Revista da FAI podem ser incorporados às seguintes seções: 

 artigos: compreende textos que contenham relatos de estudos ou pesquisas concluídas, revisões de literatura; 

 comunicações de pesquisas: reúnem informações sobre projetos e pesquisas em andamento ou recém-concluídas 

(dissertações, teses e outros documentos); 

 resenhas: configuram-se como apreciação e análise crítica e interpretativa de obras recém-lançadas, cabendo 

ao resenhista toda a liberdade de julgamento; 

 registro: informações sobre eventos. 
 

5 AVALIAÇÃO 
 

a) poderão ser submetidos para a publicação textos inéditos em português que se enquadrarem nas normas para 
publicação de cada uma das seções; 

 

b) para publicação o artigo deverá ter a aprovação de pelo menos dois avaliadores, os quais emitirão parecer às 
cegas (Double Blind Review), isto é, sem conhecimento do(s) nome(s) do(s) autor(es) ou da(s) instituições a 
que está(ão) vinculados(s). Somente o editor saberá o nome dos avaliadores; 

 

c) os artigos poderão ser aceitos sem restrições, com pequenas mudanças, com grandes alterações, ou rejeitados. 
Quando as alterações forem poucas e tratarem de aspectos formais, ou ainda com vistas apenas de manutenção 
da homogeneidade e da qualidade da publicação, a redação fará as mudanças necessárias, respeitando, todavia, 
o estilo e as opiniões dos autores. Nos casos de grandes aleraçãoes o autor se encarregará da reformulação; 

 

d) poderão ser aceitos artigos de acadêmicos de pós-graduação e de profissionais graduados que sejam de inte- 
resse para as áreas de gestão, tecnologia e educação; 

 

e) os avaliadores terão prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão de seus pareceres, cujas cópias anônimas 
serão enviadas aos seus autores; 

 

f) de cada trabalho publicado serão enviados 3 exemplares da publicação ao(s) seu(s) autor(es). 


