
1 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

ANA PAULA ZANELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FORMAÇÃO AGROINDUSTRIAL DO OESTE DE SANTA CATARINA: 

Infraestruturas como Processos de Desenvolvimento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Beltrão/PR 

2018 
 

 

 



2 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

ANA PAULA ZANELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMAÇÃO AGROINDUSTRIAL DO OESTE DE SANTA CATARINA: 

Infraestruturas como Processos de Desenvolvimento Regional 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada junto ao  

Programa de Pós-graduação em Geografia da  

UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão/PR 

Orientador: Prof. Dr. Fernando dos Santos Sampaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Beltrão/PR 

2018 
 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, gostaria de agradecer por todo o apoio emocional e financeiro de meus 

pais, Jobeli e Elizete, de minha irmã, Cristina, meu cunhado, Iasser e meu sobrinho, Murilo.  

Gostaria de agradecer ao professor Dr. Fernando dos Santos Sampaio, pela 

oportunidade concedida, confiança depositada, as orientações e aconselhamentos durante esse 

período. 

Agradeço também aos professores do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Unioeste, os quais tive o prazer de conhecer e aprender durante o curso. À secretária Andreia, 

que estava sempre pronta para atender nossas dúvidas. 

Aos professores da qualificação e defesa, professor Dr. Carlos Cassaril, professor Dr. 

Marlon Medeiros e professor Dr. Carlos Espíndola, muito obrigada a cada sugestão no 

trabalho. E a todos do grupo de pesquisa Dinâmica Econômica e Formação Sócio Espacial. 

Gostaria de agradecer, de forma especial, a todos os velhos amigos, e aos amigos e 

colegas da UFFS e UNIOESTE que conheci neste período. 

Agradeço à Capes pela bolsa concedida.  

Obrigada também aos meus alunos de estágio, agora muitos são meus colegas de 

mestrado.  

 Quando você acha que sua vida se transformou muito e não acredita em tudo o que 

passou, eis que passa em um concurso que queria muito, vai para Campo Verde-MT, e essa 

foi mais uma virada. 

Assim, quero agradecer a tia Sueli, por ser minha inspiração como professora de 

geografia, e a Silvana, por todo o apoio e suporte nesta nova etapa.  

Agradeço também aos meus ex-alunos do Senai e da Escola Marcolino, 

principalmente, aos meus alunos da Escola Ulisses, em Campo Verde-MT, pelo apoio e 

amizade. Aos colegas professores e diretores, agradecer todo o apoio até agora. 

 

Muito Obrigada! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu viajo para conhecer minha geografia.”  

 

-Walter Benjamin 

 

 



7 

 

FORMAÇÃO AGROINDUSTRIAL DO OESTE DE SANTA CATARINA: 

Infraestruturas como Processos de Desenvolvimento Regional 

RESUMO 

 

A presente dissertação discute o processo de ocupação e formação agroindustrial na região 

oeste de Santa Catarina, desde a sua formação inicial, por pequenos produtores mercantis, até 

as novas estruturas de mercado, através da sua inserção no circuito espacial produtivo. 

Demonstrando ainda que, em cada momento histórico, a produção procede à vinda de novos 

meios logísticos. E assim, à medida que essas agroindústrias se expandiam, recebiam aparatos 

do Estado para esse crescimento, via modernização, aprendizado tecnológico e vias de 

infraestruturas necessárias para expansão. Desta forma, estruturando-se e sendo incorporadas 

ao mercado nacional e internacional. 

 

Palavras-Chaves: Agroindústria, Santa Catarina, Produção, Modernização.  
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AGRO-INDUSTRIAL FORTION WEST OF SANTA CATARINA: Infrastructures as 

Processes of Regional Development  

 

ABSTRACT 

 

The present thesis discusses the process of occupation and agro-industrial formation in the 

west region of Santa Catarina, since its initial formation by small market producers, up to the 

new market structures, through its insertion in the spatial production circuit. Demonstrating 

still that, in each historic moment the production originates the arrival of new logistic means. 

And so, as these agroindustries expanded, they received State apparatus for this growth, with 

the modernization, technological learning and infrastructure needed for expansion. 

Consequently, structuring and being incorporated into the national and international markets.  

 

Key words: Agroindustry, Santa Catarina, Production, Modernization.  
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INTRODUÇÃO  

  

 A região Oeste de Santa Catarina – Mapa 1, que nesta discussão corresponde ao local 

da pesquisa, localiza-se na divisa com a Argentina e com os estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná. Sua área equivale a 28.062 km2, composta por 120 municípios. Possui uma 

população de 1,4 milhões de habitantes (IBGE, 2016), o que corresponde a 20% da população 

do estado. Historicamente, essa região foi muito importante para a exploração da madeira e 

erva-mate, mas a partir dos anos de 1960, tornou-se local de grandes grupos econômicos e 

pela inserção desses no circuito espacial produtivo
1
 da carne.  

 

MAPA 1: Mapa da Mesorregião Oeste Catarinense: Subdivisões e Principais Cidades. 

 

 

Segundo Mamigonian (2011), o oeste de Santa Catarina é a terceira grande região 

industrial do estado, ―onde se processou um forte sistema de integração e aprisionamento dos 

colonos aos frigoríficos (suínos, frangos, perus, etc.)‖ (MAMIGOIAN, 2011, p. 87). A 

mesorregião do oeste catarinense é responsável por 16% do PIB do estado, 17% dos 

empregos, 19% dos estabelecimentos catarinenses, 23% do valor adicionado ao Fiscal do 

Estado, 31% da indústria no PIB da mesorregião. Responsável por 9% das exportações e 4% 

das importações de Santa Catarina. O estado é o que mais abate suínos, 2,8 milhões (IBGE, 

2016), e o 2º maior produtor de suínos, 6,8 milhões (IBGE, 2016). O estado também é 2º 

                                                           
1
 O circuito produtivo espacial é, segundo Santos (2008), a unidade contraditória entre produção, a distribuição,  
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maior em abate de frangos, 212 milhões (IBGE, 2016), e o 3º maior produtor de galináceos, 

140,1 milhões (IBGE, 2016), de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (2016). Segundo dados do IBGE – Censo Agropecuário (2016), as atividades 

agroindustriais de Santa Catarina estão concentradas principalmente no Oeste do estado.  

Na conjuntura mundial, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (2016), 

em 2015, o Brasil foi o quarto produtor mundial em suínos (3.643 mil. ton.), ficando atrás da 

China (56.375 mil ton.), UE-28 (23.000 mil ton.) e Estados Unidos (11.158 mil ton.). E na 

exportação de carne suína, também foi o quarto (555 mil ton.), ficando atrás da UE-28 (2.350 

mil ton.), Estados Unidos (2.268 mil ton.) e Canadá (1.120 mil ton.), respectivamente.  E na 

produção de aves é o segundo (13.146 mil ton.), ficando atrás dos Estados Unidos (17.966 mil 

ton.), e em terceiro vem a China (13.025 mil ton.). O Brasil foi o maior exportador de aves 

(4.304 mil ton.), seguido pelos Estados Unidos (2.990 mil ton.) e a UE-27 (1.150 mil ton.).  

O Estado Catarinense tem destaque no cenário agroexportador, mas pouco se tem 

estudado sobre o conjunto das agroindústrias e os transportes
2
. As perspectivas para o setor 

produtivo podem ser analisadas por meio da caracterização do processo histórico da 

infraestrutura catarinense, com foco na expansão rodoviária no século XX, desvendando a 

atuação dos agentes públicos na construção, conservação e fiscalização das rodovias. 

Neste contexto, procurar-se-á compreender o processo histórico de construção das 

infraestruturas de transporte no Estado de Santa Catarina, traçando um paralelo entre o 

desenvolvimento das agroindústrias do oeste de Santa Catarina, com a construção de fixos 

logísticos, verificando planos dos governos responsáveis pela consolidação do setor de 

transporte, principalmente no setor rodoviário, evidenciando a importância destes para 

inserção do Estado Catarinense no mercado interno e, posteriormente, mundial.  

Assim, a pesquisa busca discutir de que forma acontece o processo de produção e 

circulação de mercadorias da região Oeste de Santa Catarina para atender o mercado interno e 

as exportações, buscando analisar o desenvolvimento das agroindústrias exportadoras de aves 

e suínos da região, e a forma como se inseriram no comércio nacional e mundial. Portanto, a 

pesquisa tem como objetivo central compreender e demonstrar os processos de fixos e fluxos 

no desenvolvimento das atividades industriais de alimentos, de aves e suínos. 

Diante do exposto, cabe destacar que esta pesquisa tem como base teórico-

metodológica contribuições que permitem analisar a interação entre a economia e geografia. 

Assim, ao longo da pesquisa proposta, surgirão contribuições teóricas acerca da pequena 

                                                           
2
 Através de levantamentos bibliográficos nas revistas GEOUSP, GEOSUL, MERCATOR e RAEGA, no 

período de 2011-2017, foram contabilizados 10 trabalhos publicados sobre o tema de exportação, logísticas e 

redes. 
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produção mercantil destacada por Armen Mamigonian e Carlos Espíndola, para compreensão 

do processo de industrialização da região Oeste de Santa Catarina. Cabe ressaltar, que não se 

pode falar em desenvolvimento econômico sem destacar a importância das rodovias, ferrovias 

e portos, na atuação das forças produtivas e de acumulação de capital, destacando as ideias de 

Rogério Silveira, Alcides Goularti Filho e novamente de Carlos Espíndola. 

O Estado possui um papel importante nos investimentos ou na falta destes no processo 

de acumulação de capital (SILVEIRA; FELIPE JR., 2014), com expansão de infraestruturas 

de transportes e energias, incentivos de créditos e tributários, e as políticas setoriais. Ou seja, 

o poder público e as políticas econômicas adotadas podem impulsionar ou não, o processo de 

acumulação e a mobilidade geográfica. 

Para Carvalho (2017), as técnicas de transporte e difusão de informações são as 

responsáveis pela integração econômica dos mercados cada vez mais complexos. E, deste 

modo, surgem técnicas como just-in-time
3
 como ordenamento logístico, fazendo uma 

modificação estrutural no sistema produtivo.  

 

Os processos de reestruturação estendidos aos sistemas de gerência da 

produção e da distribuição. Assim, as entrevistas de campo demonstraram 

que nos anos 90 as principais estratégias das agroindústrias de carne era a 

implantação dos sistemas de gestão da cadeia de suprimentos (ECR – 

Resposta Eficiente ao Consumidor e EDI- Troca Eletrônica de Dados) e dos 

sistemas de gestão da produção (JIT – just in time, sistema Kanban, TQC 

Controle de Qualidade Total, HACCP- Análise de Riscos e Pontos Críticos 

de Controle, entre outras) (ESPÍNDOLA, 2011, p. 400). 

 

Assim, a produção just in time foi implementada nas agroindústrias, atendendo a 

produção conforme a demanda do cliente, evitando estoque e, consequentemente, a 

superprodução, o desperdício e a desvalorização do produto. Sendo representados por 

estratégias, planejamentos e gestões dos transportes, organizando e orientando os fluxos no 

território. 

Pereira e Lessa (2011) identificaram os processos de planejamentos e logísticas de 

transportes para exportação no norte-mineiro como estratégias de desenvolvimento regional. 

É o que ocorre na região oeste de Santa Catarina. Durante o governo do presidente Juscelino 

Kubistchek foram criadas superintendências e secretarias em busca do desenvolvimento 

regional, entre elas a SUDENE, em 1959, para o desenvolvimento do nordeste brasileiro 

(PEREIRA; LESSA, 2011). E no oeste catarinense foi designada a Secretaria dos Negócios 

do Oeste, criada na primeira metade da década de 1960, esta teve o papel efetivo na 

                                                           
3
 Inicia-se no Japão no final da década de 1950, e começa ganhar o mundo especialmente no final da década de 

1980. Designou uma nova forma de produção, a chamada produção puxada, onde a produção ocorre conforme a 

demanda do cliente. 
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construção de uma aliança local voltada aos projetos de desenvolvimento regional (SILVA; 

HASS, 2017).  

No capitalismo, o papel do sistema de transporte é integrar as bases produtivas e do 

consumo, e seus investidores nos setores de infraestruturas econômicas, contribuindo para a 

concentração das atividades produtivas (PEREIRA; LESSA, 2011). É o que se observa na 

concentração produtiva de aves e suínos em Santa Catarina. 

Conforme Coelho Neto (2013), as redes de infraestruturas estão organizadas no 

espaço-tempo, concebidas como matriz técnica, remetendo-se a um complexo e interligado 

sistema de infraestruturas que viabilizam a organização territorial e a circulação. ―A 

circulação é sinal de potência‖ (RAFFESTIN, 1993, p.181). Desta forma, a circulação é a 

consequência da estratégia de poder.  

Assim sendo, a metodologia partirá de uma análise de informações ligadas ao 

desenvolvimento econômico do oeste catarinense. Com a elaboração de tabelas e mapas; 

analisando reportagens aliadas à bibliografia, que possibilitarão chegar ao objetivo específico 

deste trabalho. A construção da dissertação foi dividida em quatro capítulos principais. 

O primeiro capítulo descreve a formação socioespacial da região Oeste de Santa 

Catarina e o surgimento das primeiras agroindústrias de carne. Foi dividido em quatro 

tópicos: o caminho das tropas; a erva-mate na região; o extrativismo e a colonização; o 

comércio e a reprodução dos capitais locais. Apresentando um território socialmente 

construído pelos agentes locais – formação e reprodução dos capitais, e os poderes públicos 

locais e Estaduais, buscando tirar a região do isolamento. 

O segundo capítulo apresenta as grandes agroindústrias exportadoras de suínos e aves, 

e para isso foi dividido também em quatro tópicos. O primeiro tópico é a continuação do 

contexto histórico, a partir da modernização da agricultura e a implantação dos sistemas de 

integrações; o segundo aborda a caracterização do setor avícola; o terceiro, a caracterização 

do setor de suínos; e o quarto tópico, as exportações. 

O terceiro capítulo busca a discussão do processo de integração territorial da região 

Oeste de Santa Catarina, através do desenvolvimento de planos governamentais e suas 

aplicações na região.  

O quarto e último capítulo apresenta as formações das redes de rodovias, portos e 

ferrovias, discutindo a formação e a importância deles para a agroindústria, apresentando 

como o transporte e os problemas de infraestrutura atingem a competitividade. Também se 

discute tendências e novos cenários de integrações nos sistemas de transportes. 
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A dissertação encerra-se com as principais conclusões alcançadas e procura delinear as 

futuras ações necessárias para a competitividade das agroindústrias catarinenses. 
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CAPÍTULO 1: O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E TERRITORIAL 

NO OESTE DE SANTA CATARINA: PERIODIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E O 

CIRCUITO ESPACIAL DAS AGROINDÚSTRIAS 

 

Para compreender a formação agroindustrial na mesorregião Oeste de Santa Catarina é 

necessário periodizar a base histórica que a antecede. É importante dividir o território, 

definindo os períodos em ciclos econômicos, e determinar a base produtiva de cada época, 

que favoreceu a conjuntura do momento, atraindo forças econômicas e provocando mudanças 

em todos os outros setores. O capítulo inicia-se com o ciclo dos tropeiros, a extração da erva-

mate, a intervenção do Estado, através de políticas de colonização, a formação e reprodução 

dos capitais e os primórdios do dinamismo urbano. Itens estes, correspondentes do século 

XVII até por volta de 1945.  

 

1.1 O CAMINHO DAS TROPAS 

 

Compreender a região é identificar os principais agentes modificadores do território, 

assim, a primeira ocupação de atividade econômica foi o tropeirismo. Teve origem nos 

séculos XVII e XVIII, e prolongou-se até o século XIX. Tinha como objetivo conduzir gado e 

mercadorias, vindas do Rio Grande do Sul, até os mercados de Minas Gerais e, em seguida, 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse caminho de mercado ficou conhecido como Caminho das 

Tropas. Nestas idas e vindas, os pousos e paradas eram obrigatórias, tornando esses locais 

base para formação de vilas e povoados. Os pequenos agricultores da região aproveitavam 

para vender alguns excedentes de suas lavouras e de suas criações, como os suínos, criados 

em meio aos pinhais. Além disso, a colheita da erva-mate também era vendida aos tropeiros, 

originando uma rota importante pela atividade tropeirista (PERTILE, 2008).  

Segundo Noeli Pertille (2008), a palavra ―tropeiro‖ provém de tropa, ―numa referência 

ao conjunto de homens que conduzira gado muar e mercadorias desde o Brasil colônia até por 

volta de 1940‖ (PERTILE, 2008, p. 32). A atividade tropeirista era nada menos do que a 

condução de animais soltos e de mercadorias em lombos de animais, especialmente em mulas 

e burros, os quais foram responsáveis por transportar produtos pelo Brasil por cerca de quatro 

séculos, e também estabeleciam o principal meio de transporte para grandes distâncias. Esse 

tipo de transporte só foi substituído pelo trem, no final do século XIX, e pelo caminhão, na 

metade do século XX. 

A presença de bandeirantes na região Oeste Catarinense, antes mesmo das suas 

delimitações, era consequência da geopolítica portuguesa, que tinha como objetivo a 
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ocupação definitiva dos campos. Segundo Bavaresco (2005), com os bandeirantes vinham 

alguns fazendeiros para estabelecer suas posses. Assim, conforme as ocupações se 

consolidavam, melhor também ficavam os meios de comunicação e de trânsito, já que as 

estratégicas preocupações do império eram abrir estradas que ligassem as missões no Rio 

Grande do Sul com o comércio de São Paulo. 

 
Ficou ao encargo da Província de São Paulo abrir o picadão que fizesse a 

ligação com o Rio Grande do Sul. Para esse trabalho foi destacado o Alfes 

Francisco da Rocha Loures, que contou ainda com a colaboração de Condá, 

líder de uma tribo Kaingang. A picada aberta cruzava o rio Chapecó, 

passando pela campina do Xanxerê, até atravessar o rio Uruguai, seguia para 

Cruz Alta ligando a Estância das Missões. Essa estrada seria de grande 

importância para o trânsito de tropas (BAVARESCO, 2005, p. 40). 

 

Essas picadas foram locais programados e seguiam os cursos dos rios ou áreas mais 

abertas. Seguindo os cursos dos rios, descobriram locais de travessias, já que este era o 

principal obstáculo. As áreas mais abertas ficaram conhecidas como campos gerais.   

Durante esse período, os produtos de subsistência, como sal, farinha, açúcar e tecidos, 

só poderiam ser transportados para os maiores centros em cargueiros de mulas. Isso significa 

dizer que boa parte das riquezas, durante o Brasil colônia, circulou por meio de mulas. Junto 

com essas estradas, brevemente abertas, ―os tropeiros possibilitaram a expansão das 

fronteiras, criaram vilas e cidades e contribuíram para integração do país‖ (PERTILLE, 2008, 

p. 34). Como eram obrigatórias as paradas para pousos, nessas idas e vindas, muitos locais 

tornaram-se base de vilas e povoados. Por exemplo, em Santa Catarina, diversos lugares de 

passagens e/ou pouso originaram ou contribuíram para o surgimento das atuais cidades ―de 

Rancho Queimado, Lages, Laguna, Lauro Muller, Pedras Grandes, Tubarão, Curitibanos, 

Chapecó, Abelardo Luz e Campo Erê‖ (PERTILLE, 2008, p. 35). Nestes lugares, a vegetação 

de destaque era a mata de araucária e erva-mate, que serviam para os tropeiros como de 

repouso e de engorda do gado.  

No entanto, o fator fundamental a ser considerado, é a indefinição quanto à 

demarcação dos limites nacionais entre Brasil e Argentina. A geopolítica portuguesa tinha 

como estratégia o envio de bandeiras para ocupar os campos e dessa forma garantir posse do 

território, para isso, o governo concedeu doações de terras para aqueles que pretendiam se 

estabelecer. Assim, para os novos moradores, o principal objetivo era a propriedade da terra e 

a criação extensiva de gado. Consideravam-se esses locais como solo pobre para fins agrícola, 

não poderiam ser cultivados, até por que não tinham pretensões de cultivar a terra, pois não 

havia conhecimentos suficientes para aplicar um sistema agrícola (BAVARESCO, 2005).  
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Com as estradas abertas e os pontos de paradas quase certos, por volta de 1870, surgiu 

uma economia natural nas proximidades dos caminhos percorridos pelos tropeiros, assim, os 

agricultores aproveitavam para vender excedentes de suas lavouras e de suas criações – como 

os suínos criados em meio dos pinhais. ―Como a alimentação dos tropeiros era constituída 

basicamente por toucinho de porco, feijão preto, farinha, pimenta-do-reino, café, arroz, 

rapadura para adoçar o café e erva-mate‖ (PERTILE, 2008, p. 39), a passagem deles foi uma 

condição de comércio para esses agricultores, que aproveitavam dessas áreas devolutas para 

colheita da erva-mate, que era vendida para os tropeiros e fazendeiros, ou ainda 

estabelecimentos comerciais locais (PERTILE, 2008). Assim, originou-se uma importante 

roda de comércio estruturado pela atividade tropeira.  

O tropeirismo seguiu como a principal atividade econômica no planalto e oeste 

catarinense, até o final do século XIX. Com as construções de ferrovias, a atividade foi 

praticamente extinta, ―restando, no oeste catarinense, até os anos 1940, os tropeiros de suínos‖ 

(GOULARTI FILHO, 2007, p. 104). Os colonos deslocavam os suínos em tropas até os 

pequenos frigoríficos para o abate. Vale a ressalva de que o fim das atividades do tropeirismo 

não significou o fim das atividades pastoris, e sim, uma transformação de atividades, 

investindo e valorizando no gado de corte, por exemplo. 

 

1.2 A ERVA-MATE 

 

 A ilex-paraguariensis, nome científico da erva-mate, era encontrada no Oeste 

Catarinense em quantidade satisfatória, bem como, uma riqueza em madeiras nobres. As 

condições do clima e do solo constituíam o melhor habitat para os ervais. 

 A exploração econômica dessa planta estava ligada ao Paraná, Rio Grande do Sul e 

Argentina, mas sendo mais frequente com a Argentina (BAVARESCO, 2005), (PERTILE, 

2008). O extremo oeste de Santa Catarina encontrava-se em abandono aduaneiro, desta forma, 

não se sabe ao certo o quanto era exportado da erva-mate, ―como no extremo Oeste de Santa 

Catarina, onde existia certa fartura em erva-mate e esta podia ser extraída sem controle‖ 

(PERTILE, p.41 apud LINHARES, 1969). Desta forma, como nesta área catarinense não 

tinham postos para fiscalizações e havia um avanço de interesses nesta matéria-prima com 

baixos custos, o Paraná e Argentina buscavam desviar a produção para seus locais, 

caracterizando contrabando.  

 Em termos econômicos, com a industrialização da erva-mate nos estados do Paraná e 

Rio Grande do Sul, e no país vizinho, Argentina, o Extremo Oeste catarinense não passou a 
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ser fornecedor de matéria-prima para esses mercados oficialmente. As distâncias entre o local 

da produção e o mercado consumidor dificultavam esse comércio, além disso, quando eram 

vendidos, esses produtos eram levado em lombo de burros, e em dias de chuvas, o produto 

umedecia, perdia qualidade e competitividade facilmente, já que havia poucas estradas que 

ligassem o oeste catarinense ao restante do estado. A única preocupação que o estado tinha 

com essa região era quanto às fronteiras entre o Brasil e a Argentina, deste modo, o interesse 

era colonizar essas terras - que aconteceria mais tarde - e resolver as questões dos limites 

nacionais e estaduais. 

 Quanto à exploração, quem retirava a erva-mate no oeste era o caboclo
4
. Ele estava 

ligado à economia natural que emergia com o tropeirismo, esta população vivia como 

posseiros na região e, em pouco tempo, mudava de lugar para atividade extrativista, já que 

para a extração da folha da planta, até o período da próxima colheita, demora em torno de três 

anos. Esta mesma população fazia atividades de subsistência, com a plantação milho, feijão, 

mandioca, batata, arroz, e a criação de animais como porcos, galinhas, cavalo e bovinos. 

Sempre para o consumo próprio e o excedente trocavam por outras mercadorias com os 

tropeiros.  

 Com a definição dos limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina, em 1916, o 

governo estadual passou a arrendar os ervais para particulares e monopolizar essa atividade 

(BAVARESCO, 2005), (PERTILE, 2008). A renda que o país obteve durante a primeira 

década do século XX com a exportação da erva-mate significou mais do que os produtos 

como o cacau, o diamante ou o ouro (PERTILE, 2008).  Segundo Pertile (2008), havia uma 

boa representatividade da erva-mate dentre os produtos exportados, tanto que em 1919, 

correspondeu 27,8% do total.  Para demonstrar a importância econômica da produção de erva-

mate para o país, em 1938 foi criado o Instituto Nacional do Mate, pelo governo de Getúlio 

Vargas. 

 A erva-mate produzida no estado estava ligada a dois tipos de exportação. A primeira, 

produzida nos vales dos rios Chapecó, Pelotas, Canoas e Peixes, escoada para o Rio Grande 

do Sul, estava ligada ao transporte de mulas. Já a segunda, cuja origem vinha dos ervatais do 

Planalto Norte de Santa Catarina, era exportada via porto de São Francisco do Sul e Itajaí. 

  Apesar da redução gradativa da produção de erva-mate em Santa Catarina, nunca 

houve um abandono na atividade, segundo o IBGE (2016), o estado é o segundo maior 

extrativista do país. Em 2016 ficou responsável por 8,3% da produção, ficando atrás do 

                                                           
4
 Segundo Bavaresco (2005), caboclo é definido como resultado da miscigenação do branco com o índio; levava 

uma vida rudimentar, vivendo em pequenos ranchos, feitos de troncos de árvores e cobertos com capim ou 

tabuinhas, mudavam-se com frequência. 
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Paraná, com 86,4% da produção nacional. Essa redução aconteceu a partir de 1930, quando a 

Argentina, principal comprador do produto catarinense, acelerou o cultivo e a produção de 

erva-mate para atender o mercado interno, gerando uma queda das exportações catarinenses 

(GOULARTI FILHO, 2007), e também, com as consequências da construção da Estrada de 

Ferro São Paulo – Rio Grande. 

 Os arrendamentos que o governo estabeleceu daquelas ―terras de ninguém‖, ―terras 

devolutas‖ (BAVARESCO, 2004), que eram habitadas por caboclos que não possuíam 

propriedade da terra e eram invisíveis aos olhos dos governantes, foi assim que se 

caracterizou o início da ocupação do Oeste de Santa Catarina. Sendo que nos primeiros anos 

do século XX não havia um acúmulo financeiro para propiciar um desenvolvimento regional. 

Além de ser marcado por um abandono político, pois, entre 1917 a 1951, apenas duas vezes 

os governadores foram visitar a região: em 1929, Adolfo Konder e em 1951, a comitiva do 

governo Bornhausem (SILVA, HASS, 2017). E também houve uma política de ocupação das 

colonizadoras, iniciando um processo de ocupação mais intensiva, retirando os caboclos das 

terras. 

 

1.3 O EXTRATIVISMO E A COLONIZAÇÃO 

 

 Sob o argumento de que as áreas do Oeste Catarinense estavam em disputas com a 

Argentina até 1895 – Questão de Palmas ou Missiones – e com o Paraná até 1916 – O 

Contestado -, a região precisavam ser ―civilizada‖ (SILVA, HASS, 2017). Segundo Peluso 

(1991), o governo catarinense, que se manteve ausente dos problemas da região por longo 

tempo, ―redimiu-se depois da extinção do Território do Iguaçu, concentrando, em Chapecó, os 

órgãos de alcance regional de sua administração política, que culminou com a criação da 

Secretaria de Estado dos Negócios Oeste, na mesma cidade‖ (PELUSO, 1991, p.305). 

Os projetos de colonização do grande oeste de Santa Catarina tinham como objetivos a 

integração territorial e econômica com o estado. Desta forma, começa-se a concessão de terras 

a empresas colonizadoras, ―tendo à frente pessoas de prestígio junto ao governo.‖ 

(BAVARESCO, 2005, p. 70). Essas empresas ganhavam do governo terras para colonizar e, 

em troca, deveriam fazer a integração do território, com estradas para o deslocamento dos 

colonos. Salientamos que para o povoamento do estado, bem como todo o Sul do Brasil, os 

imigrantes necessitavam de ―Três suportes essenciais: financiamento governamental: terras 

disponíveis e companhias colonizadoras‖ (GOULARTI FILHO, 2007, p. 73). 
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Essas empresas tinham apenas interesses econômicos, já o Estado, queria ocupar essa 

região, promovendo o desenvolvimento. O que realmente importava para os governantes era 

que a região fosse ocupada, não estando preocupados com a forma e/ou se as empresas 

colonizadoras estavam cumprindo com a integração territorial. Segundo Peluso (1991), a 

fundação de povoados na região Oeste não ocorreu de acordo com as determinações oficiais, 

―Deixamos bem clara a omissão das autoridades estaduais à vida regional. As povoações, em 

geral, foram espontâneas, mas surgiram em decorrência das necessidades de cada núcleo 

colonial‖ (PELUSO, 1991, p.292). As principais reclamações dos imigrantes às empresas 

colonizadoras eram os problemas com transportes, pelo difícil acesso. 

 Quanto ao terceiro ciclo econômico, foi marcado pela colonização definitiva da região 

por imigrantes provindos do Rio Grande do Sul, com descendências alemãs e italianas. 

Segundo Bavaresco (2005), sobre as primeiras migrações do estado vizinho para Santa 

Catarina, a ocupação acontecia ao longo do rio Uruguai, e mais tarde, expandiram até os 

limites do Paraná. A explicação possível era que mesmo que o rio Uruguai, apesar de não ser 

navegável, suas cheias anuais, permitiam que, o transporte da madeira destinado ao comércio 

Argentino acontecesse, já que não havia estradas para o deslocamento. 

  
Ainda que a principal indústria da região, a madeira, fosse 

preponderantemente rural, era comuns estabelecimentos dessa espécie nas 

cidades. Essa indústria, além da exportação pelo rio Uruguai, já usava, as 

vias terrestres, para o mercado nacional. As serrarias tornaram-se 

representativas da indústria do Oeste Catarinense. Mas enquanto nos novos 

municípios a madeira era quase a única atividade industrial, em Chapecó a 

par das serrarias, outras indústrias mantinham-se na cidade (PELUSO, 1991 

p. 296). 

 

Observa-se que as primeiras colônias fundadas na grande região Oeste estavam em 

torno no rio Uruguai, e mais tarde, com estradas pouco estruturadas, foram emancipando 

outros municípios.  

 As empresas colonizadoras exploravam as madeiras mais nobres e só depois vendiam 

as terras aos colonos. Segundo Korlln (1980) apud Bavaresco (2005), os donos das 

colonizadoras eram normalmente donos das serrarias localizadas na região, dispostos a 

explorar a abundante madeira de suas terras. Quanto mais exploração madeireira, novos 

núcleos surgiam e, consequentemente, as infraestruturas de estradas começam a se estruturar. 

 Se no grande Oeste Catarinense o problema ainda era as infraestruturas iniciais, o 

meio-oeste do estado deslumbrava o projeto de uma construção de estrada de ferro, que ligaria 

o estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Para a construção, o Governo Federal não tinha 

recursos financeiros, assim, concedeu a investidores nacionais e estrangeiros a construção da 
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estrada de ferro, e como forma de pagamento, iria conceder terras nos trechos concedidos às 

companhias, não assegurando nenhum benefício à população que já morava dessas regiões 

devolutas
5
 (PERTILE, 2008). 

 

Além das companhias colonizadoras, a construção de estradas carroçáveis e 

de ferrovias também foi de fundamental importância para fixar os 

imigrantes, desenvolver o mercado local e integrar a região ao mercado 

nacional (GOULARTI FILHO, 2002). 

 

 A estrada de ferro chegou aos primeiros anos do século XX num cenário de busca do 

―progresso
6
‖, buscando novas formas de reprodução do capital integrando as regiões, 

possibilitando assim, maior rapidez no transporte dos locais de produção de mercadorias e o 

mercado consumidor. Desta forma, a melhoria de transportes na região meio-oeste 

impulsionou o setor econômico, acelerando assim o processo de colonização e reorganização 

dessa área por pequenos produtores vindos do Rio Grande do Sul. 

 A concessão para a construção da estrada de ferro, que ficou conhecida como a 

Ferrovia Norte-Sul, foi à empresa Brazil Railway Company. O trecho catarinense foi 

construído em dois anos, entre 1908 a 1910. Como forma de pagamento, a empresa recebeu 

uma faixa de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia para explorar. Além da exploração de 

madeira, como vemos na figura 1, a companhia investia em ―indústrias de papel, frigoríficos e 

em companhias colonizadoras, formando um conglomerado‖ (PERTILE, 2008, p. 53). 

Durante a construção da ferrovia, a empresa criou a Southem Brazil Lumber & Colonization 

Company, em Três Barras, e implantou duas serrarias as margens da estrada de ferro, para a 

exploração de Araucária e demais madeiras existentes na região. 

 

                                                           
5
 Se desdobrando para um conflito entre a população residente e o governo, que ficou conhecido como a Guerra 

do Contestado. 
6
 O termo ―progresso‖ está ligado à chegada das companhias colonizadoras na região, utilizado frequentemente 

pelas elites locais ao longo do século XX (SILVA, HASS, 2017). 
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FIGURA 1: Fotografia Ferrovia São Paulo - Rio Grande do Sul, 1910. 

 

Fonte: Museu Três Barras/SC, 2012. 

 

 Com a exploração da madeira, ocorria a destruição dos ervais, trazendo prejuízos, 

sobretudo aos caboclos. De acordo com Cunha (1982), fazendo um comparativo entre os dois 

produtos explorados em Santa Catarina, no período de 1914 a 1945, tabela 1, percebe-se que a 

exploração de madeira aumentou e a erva-mate diminui, a virada aconteceu entre os anos de 

1930 a 1938. Isso ocorreu no momento da exploração de árvores maiores, as quais eram 

cortadas, caíam ou eram arrastadas, ocorrendo a destruição dos ervais e das matas nativas 

(PERTILE, 2008). Se não bastaste, houve uma decadência no comércio do excedente 

produzido, associado ao caminho das tropas, causando depressão econômica, além de um 

processo de grilagem de terras. 

 

TABELA 1: Índice de produtos para exportação: Erva-Mate e Madeira em Santa 

Catarina, de 1914 a 1945. 

PRODUTOS 1914 1920 1930 1938 1945 

Madeira 8,1% 10,5% 18,3% 27,4% 34,3% 

Erva-mate 13,2% 18,1% 20,6% 3,4% 2,3% 

Fonte:  Adaptado Cunha (1982) apud Bavaresco (2005). 
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A exploração dessas duas atividades econômicas possibilitou certa integração na 

região em nível nacional e internacional. 

Desta forma, pode-se expor que a construção da ferrovia tem dois lados. Um é o lado 

econômico, símbolo do progresso, de novas possibilidades, que segundo Pertile (2008), a 

ferrovia trouxe muita mudança à região, com maior fluidez no transporte e na comunicação. E 

o outro, foi à destruição e tragédia, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Como a 

região era ocupada por caboclos que não tinham documentações de posse das terras, os 

acordos políticos feitos com a empresa que construiu a ferrovia do Contestado, expulsaram os 

posseiros da região, também, retiraram a vegetação, trazendo um prejuízo aos exportadores de 

erva-mate. Além disso, houve a morte de caboclos, no conflito que se procedeu pela pose da 

terra, o que originou a Guerra do Contestado
7
.  

Com o comércio da madeira e o excedente produzido como o feijão, banha, entre 

outros, constituiu uma fonte de renda inicial para obtenção de outros produtos manufaturados 

ou outros produtos de ―impossível produção no lote: sal, querosene, tecido e ferragens. É 

inerente ao espírito do colono o atributo da poupança, que não deve ser confundido com 

avareza‖ (WEIBEL, 1948, p. 221 apud BAVARESCO, 2005). De maneira geral, o setor 

madeireiro marcou o início da industrialização da região, gerando uma pequena acumulação 

de capitais, que mais tarde foi direcionada para outras atividades econômicas.  

Cabe destacar que o ciclo econômico da madeira refletiu positivamente para os 

proprietários das madeireiras e não para os colonos, já que viam a madeira como um 

empecilho na área para agricultura. Ou seja, os agentes hegemônicos regionais estavam 

associados ao comércio de terras e a extração vegetal, isso significa dizer que ―eram o 

madeireiros extrativistas e os colonizadores os principais condutores da organização desse 

espaço‖ (PERTILE, 2008, p. 80). Com um avanço do capital calcado numa acumulação 

baseada na pequena produção familiar como sustentação, surgiram os pequenos produtores 

mercantis.  

Esses agentes estão refletidos nos coronéis
8
, que apareceram na chegada dos 

colonizadores. Esses grupos construíram suas representações sobre a região, e mantinham-se 

no poder através de indicações ou pelo voto, ―é possível identificar o sustentáculo da 

liderança política regional nessa primeira fase de desenvolvimento, o tripé: madeira, terra e 

                                                           
7 Para saber mais sobre a Guerra do Contestado, ver mais em: VALENTINI, D.J., 2010. 
8
 Segundo Pertile (2008) o coronel era o chefe político de reconhecimento poder econômico que conseguia apoio 

e prestígio com o Governo Estadual. 
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voto‖ (PERTILE, 2008, p. 81). Assim, se deu a formação socioespacial da região, através de 

grupos dominantes e suas representações.  

 

1.4 O COMÉRCIO E A REPRODUÇÃO DOS CAPITAIS LOCAIS 

 

A agricultura no início da colonização era de subsistência e quando havia um 

excedente era vendido e/ou trocado. Lembrando que os tropeiros eram encarregados de fazer 

este transporte através das picadas. Com a dificuldade de transportes para produção de grãos, 

propiciou-se aos colonos a criação de galinhas e porcos (BAVARESCO, 2005), já que 

precisavam produzir algo que se movia. Desta forma, com a redução no extrativismo da 

madeira, a criação de suínos animou os colonos, já que não exigiam altos investimentos, e 

havia possibilidade de comércio e transporte. Produzir excedente era essencial para esses 

colonos, para formação de uma poupança e aquisição de ferramentas de trabalho (como visto 

no item anterior). 

Os emigrantes gaúchos que já vendiam seus excedentes chegaram a Santa Catarina 

fazendo o mesmo. Os colonos cercavam determinada área para criação de suínos, impedindo 

que se espalhassem e/ou destruíssem outras plantações. Quando os animais já estavam gordos, 

eram conduzidos a pé – tropas de suínos - (GOULARTI FILHO, 2007) até a vila mais 

próxima, dada a existência de pequenos frigoríficos para serem vendidos para comerciantes 

locais e revendidos em Chapecó ou Joaçaba, onde era produzida a banha (PERTILE, 2008). 

Até o século XX era possível, principalmente no Oeste, encontrar suínos soltos, junto com a 

produção de milho e abóboras. ―Já que a finalidade da criação dos suínos era a produção de 

banha, quanto mais gordos os suínos, melhor‖ (PERTILE, 2008, p. 84).  

A ferrovia Norte-Sul foi aliada para a comercialização dos suínos, estabelecendo 

relações comerciais com São Paulo e Rio Grande do Sul. Primeiramente, com o estado 

vizinho, pela chegada dos primeiros imigrantes, ―para onde enviaram banha, suínos vivos e 

erva-mate, e de onde adquiria ferramentas e pequenas máquinas agrícolas‖ (PERTILE, 2008, 

p.86). E posteriormente, com São Paulo, onde se insere no mercado nacional com produção 

de alimentos, vendendo suínos e outros excedentes agrícolas. 

 
No oeste, a comercialização do excedente gerado pela pequena produção 

mercantil inseria-a no processo de mercantilização e especialização 

produtiva. Esse ciclo de extração do excedente gerado para os grandes 

centros consumidores (Rio de Janeiro e São Paulo) garantiam superlucros. 

Ressalta-se, ainda, que esses comerciantes transportavam seus produtos (por 

ferrovias) com subsídios do governo federal, o qual concedia gratuitamente 

os vagões, durante os anos de 1932 a 43 (ESPÍNDOLA, 1996, p.64). 
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Para Pertile (2008); Bavaresco (2005); Espíndola (1996), a comercialização dos 

excedentes produzidos pelos colonos, possibilitou constituir seu capital inicial. Isso contribuiu 

para o desenvolvimento regional, através da implantação dos primeiros frigoríficos. Ou seja, 

―O excedente acumulado por alguns comerciantes foi a base para a formação de uma nova 

atividade produtiva. O capitalismo agroindustrial do oeste catarinense‖ (ESPÍNDOLA, 1996, 

p. 80). Segundo Mamigonian (2011), a pequena produção mercantil foi o resultado da 

organização da sociedade nas áreas de colonização, praticando a divisão social do trabalho, 

abastecendo os comerciantes com seus produtos.  

Um dos casos foi a Sadia, em Concórdia, com Attílio Fontana. Este comercializava 

suínos e cereais na cidade de São Paulo, e adquiria tecidos, ferramentas, louças entre outros 

produtos, para revender essas mercadorias aos colonos de quem adquiria os produtos para 

vender no outro estado.  Dessa forma, o comerciante obtinha matéria-prima para o frigorífico 

e revendia seus produtos em São Paulo, onde se abastecia de mercadorias para as casas 

comerciais da região. Começou no início dos anos 1920, com um comércio voltado para o 

mercado local e regional. 

No ano de 1944, Fontana vendeu as casas comerciais e dedicou-se apenas à indústria. 

―A venda das lojas forneceu o capital inicial necessário para investir em outros negócios, no 

caso, os frigoríficos‖ (PERTILE, 2008, p. 87). Primeiramente, os produtos eram para um 

mercado local, em seguida, ocorreu uma evolução nas unidades industriais, diversificação de 

produtos, um mercado nacional e exportação. 

O salto econômico nos anos 1930 e 1940, em Santa Catarina, pode ser explicado com 

a integração que o Estado teve com a economia Nacional, principalmente, com a construção 

da ferrovia, que fez a região ter mais ligação com o estado de São Paulo e Rio Grande de Sul, 

em relação a outras colônias de povoamento dentro do estado, pelo difícil acesso. Assim, com 

as demandas paulistas, com o aumento da urbanização e uma classe operária cada vez maior, 

fizeram que a procura por produtos básicos como alimentos e vestuários, consequentemente, 

aumentasse também (GOULARTI FILHO, 2002). O avanço industrial de São Paulo não 

significou apenas mudanças quantitativas, mas qualitativas, ou seja, a região catarinense 

deixou de ser periferia de centro e tornou-se integrante do centro dinâmico brasileiro 

(MAMIGONIAN, 2011). Desta forma, a indústria paulista nascia e se consolidava, 

paralelamente, com a catarinense. 

 

Como argumentou Guglielmo (1975), a geografia do consumo se altera 

significativamente com os processos de urbanização e industrialização, 

colocando em primeiro plano a diversificação das formas de consumo para 
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atender primeiramente a alimentação básica. Esta diversificação passa para 

um segundo plano, sendo doravante fato principal a tendência para consumir 

produtos cada vez mais elevados e procurar a satisfação das próprias 

necessidades nutritivas sob forma mais agradável (MEDEIROS, 2010, p. 

40). 

 

Com o processo de urbanização brasileiro, ocasiona-se a mudança de padrões 

alimentares, pois a população não poderia mais produzir alimentos para o autoconsumo, como 

acontecia na área rural, assim, o consumo de alimentos sofreu fortes alterações. Desta forma, 

para regularizar o abastecimento urbano, atendendo a demanda, criaram-se uma série de 

políticas e estruturas voltadas à produção e distribuição de alimentos (MEDEIROS, 2010). 

Cada fase da ocupação da região oeste passou a ser comandada por diferentes agentes, e nesta 

dinâmica, criaram-se órgãos públicos e privados, fortalecendo a indústria e o comércio 

(PERTILE, 2008). 

Quando os frigoríficos surgiram e se consolidaram na região Oeste, encontraram uma 

grande oferta de matéria-prima. À medida que aumentava a demanda pelos centros 

consumidores, o colono ampliava sua produção. Vale ressaltar que: 

 
Somado ao declínio econômico da indústria madeireira e do poder político 

das companhias colonizadoras, coube aos diferentes setores que surgiram 

deste processo propor soluções econômicas para continuidade da 

colonização. Buscando uma aproximação com o governo do Estado para 

vencer o ―isolamento‖ o modelo agroindustrial foi escolhido pelas elites 

locais (SILVA; HASS, 2017, p.369).  

 

Com um pensamento centrado na ideia de ―abandono‖, ou seja, ―ausência do Estado 

na organização social e política, as elites locais constituíram um forte argumento para cobrar 

das autoridades da ―Capital‖ uma maior atenção do desenvolvimento regional‖ (SILVA; 

HASS, 2017, p.356). Assim, de acordo com Peluso (1991), a região Oeste surgiu das inter-

relações sociais criadas pelo povoamento implantadas pelos empresários, ―O governo estava 

ausente de seus próprios deveres. A falta de segurança comprova-o‖ (PELUSO, 1991, p.291). 

Após o linchamento de 1950, em Chapecó
9
, a organização da elite em torno de um projeto 

político efetivado com as instalações das agroindústrias, que mostra o ideal do progresso, foi 

reconhecido como processo dominante ao longo da década de 1970 (SILVA; HASS, 2017). 

                                                           
9
 Em outubro de 1950, a população de Chapecó invadiu a cadeia pública e lincharam quatro presos suspeitos de 

atear fogo na Igreja Matriz. Este período foi marcado por muitos incêndios em residências, clube e comércios. A 

população raivosa matou os acusados a tiros, facadas e pauladas, após, os corpos foram arrastados para o pátio, 

empilhados e incinerados. Esse evento atingiu de forma negativa a cidade, que ficou por mais de dois anos sem 

vender terrenos, ou seja, investimentos. Assim, o linchamento ocupa um papel central nos rumos econômicos, 

políticos e sociais da região. Justificando a justiça com as próprias mãos, diante da omissão do Estado e do 

patrocínio do poder local. Para saber mais sobre o linchamento de 1950, ver: SILVA; HASS, 2017. 
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Como já frisado anteriormente, os suportes essenciais para o povoamento eram o 

financiamento governamental, com as políticas adotadas pelos governos estaduais e federais, 

iniciaram-se vários Planos de Governo com o objetivo de integrar a economia nacional com 

uma política desenvolvimentista, pressionando assim, a formação de uma economia integrada; 

as terras disponíveis, já que o Estado Catarinense possuía uma grande quantidade de terras, 

que foram repassadas para as colonizadoras; e as companhias colonizadoras, responsáveis 

pelo povoamento. 

Desta forma, com as agroindústrias, efetivou-se a integração da região Oeste 

Catarinense ao espaço nacional e à expansão capitalista, surgindo, a partir das décadas de 

1940, empreendimentos essenciais para organizar o sistema produtivo na região.  

 

TABELA 2: Surgimento de agroindústrias na região Oeste de Santa Catarina, pós 

1940. 

Ano Local Agroindústria 

1940 Videira Perdigão S.A. Indústria e Comércio 

1942 Joaçaba Com. e Ind. Saulle Pagnoncelli 

1944 Concórdia Sadia 

1952 Chapecó S. A. Ind. e Com. Chapecó, SAICC 

1956 Seara Frigorífico Seara 

1962 Itapiranga S.A. Frig. Itapiranga 

1963 Salto Veloso Unifrico S.A. Ind. e Com. 

Década de 1960 Ouro Indústrias Reunidas Ouro S.A. 

1969 Chapecó Cooperativa Central Oeste Cat. 

1975 São Carlos FRISCAR 

1975 Chapecó Sadia 

Fonte: SILVA; HASS, 2017, p. 358 e 358. Organização: ZANELLA, A.P. 2018. 

 

Nessas três décadas, dez frigoríficos foram abertos na região oeste de Santa Catarina e, 

nesse sentido, o sistema produtivo exigiu investimentos para o crescimento e escoamento da 

produção. Desta forma, a instalação das agroindústrias foi de iniciativa do Estado e 

organizada pela iniciativa privada. Segundo Silva e Hass (2017), foi um projeto da elite local, 

para atender a sua demanda. 

No entanto, o movimento de ampliação e diversificação da base produtiva catarinense 

sofria constantes limitações: faltas de energias, recursos financeiros e infraestruturas viárias e 

portuárias (GOULARTI FILHO, 2002). Essas limitações reforçaram a desintegração 
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econômica do Estado, sem articulação comercial e produtiva com as demais regiões. Segundo 

Goularti Filho (2002), dada articulação dos novos frigoríficos, ou seja, a pressão da elite, a 

partir de 1962, com as iniciativas estaduais, a barreira começou a ser atravessada, criando 

políticas públicas, as quais serão discutidas nos próximos capítulos, para beneficiar o 

crescimento econômico do Estado.  
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CAPÍTULO 2: AS GRANDES EMPRESAS EXPORTADORAS: AGROINDÚSTRIA 

DE AVES E SUÍNO 

 

Goularti Filho (Campos, 1987, p. 194 apud 2007) classificou o período pós 1945 no oeste 

catarinense de ―surgimento do capital agroindustrial e mercantilização de produção 

camponesa‖, ou seja, é o surgimento das agroindústrias, subordinando a pequena produção, 

mas sem mexer da forma de produção de inicial.  

Dessa forma, neste capítulo discutiremos o desenvolvimento da agroindústria na região 

oeste catarinense, com enfoque na produção de aves e suínos, desde as primeiras bases até os 

dias atuais, e as suas exportações. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Como afirmado anteriormente, a gênese do desenvolvimento da região sul 

caracterizou-se pela economia natural, vendendo os excedentes aos tropeiros de gado, do Rio 

Grande do Sul para São Paulo. E ao longo deste caminho, foram se formando pequenas vilas, 

para atender e abastecer esses viajantes, com a venda e troca dos excedentes produzidos pelos 

pequenos agricultores locais, formando assim, as primeiras bases econômicas. 

Quando surgiram os primeiros frigoríficos na região, encontraram uma considerável 

oferta de matéria-prima, já que um procedimento normal nessas colônias era a criação de 

suínos. ―Na medida em que aumentava a demanda do produto pelos centros consumidores, o 

pequeno agricultor ampliava sua produção com vistas ao comércio‖ (BAVARESCO, 2005, p. 

131). Segundo Pertile (2008), as possibilidades de ampliação de um mercado e de ter o 

transporte, que no caso é a ferrovia, fizeram que os frigoríficos despertassem interesse no 

aumento de suas produções.  

 Com o processo de industrialização em outros estados, após 1930, a urbanização e o 

aumento da população operária propiciaram um aumento na demanda de produtos básicos, 

como alimentos. Com esse aumento, a busca da matéria-prima contribuiu para o aparecimento 

de uma produção organizada. Assim, ―através da aproximação a pequenos agricultores, com 

interesse na produção de suínos, as agroindústrias garantiam um abastecimento mais regular‖ 

(BAVARESCO, 2005, p. 134), deste modo, surgiam os primeiros ensaios do sistema de 

integração antes de 1960.  

 Com o crescente número de produtores de suínos na região oeste, a produção começou 

a ser vendida para agentes intermediários, que segundo Pertile (2008), fez que a suinocultura 
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se firmasse como atividade comercial, resultando uma integração no meio econômico 

nacional, ressaltando assim, uma divisão do trabalho. Destaca-se como exemplos deste 

intermédio: ―Attilio Fontana e Saul Brandalise, que veem boas perspectivas de lucro, 

dedicando-se como intermediários na comercialização da produção agrícola na região.‖ 

(BAVARESCO, 2005, p. 129). É através deste intermédio que a produção começa se 

organizar, com a aproximação dos pequenos agricultores, com interesse na produção de 

suínos, a agroindústria garantia um abastecimento regular. 

 Nesta produção organizada, os produtores recebiam os insumos, assistência técnica, 

medicamento e vacinas das empresas que estavam integrados, e as empresas ficavam 

responsáveis em adquirir a produção de suínos. Desta forma, as relações que os produtores 

tinham com intermediários foram se modificando, e substituída por uma relação entre o 

capital industrial e bancário. Vale ressaltar que o processo de integração foi fundamental para 

o fornecimento de matéria-prima para as agroindústrias. 

 Neste período, os comerciantes ainda vendiam os suínos vivos para São Paulo, até 

então lucrativos, porém, passou a dar sinais de inércia devido à dificuldade de competir com 

os frigoríficos já estabelecidos em São Paulo (PERTILE, 2008). Nos primeiros anos da 

década de 1940, surgiram três frigoríficos com relativa expressão econômica na região: em 

1940, a família Brandelise adquiriu um frigorifico no distrito de Videira, posteriormente 

denominado Perdigão S.A Comércio e Indústria; em 1942, no distrito de Herval D‘Oeste, 

surgiu o Comércio e Indústria Saulle Pagnoncelli; e em 1944, foi fundada a Sadia, no 

município de Concórdia, com a família Fontana, resultante da incorporação de um frigorífico 

já existente. 

 Com a expansão da produção de suínos, a atividade tornou-se a mais importante da 

região. Com ela cresceu também o cultivo do milho, que é base de alimento para o animal. 

Segundo Pertile (2008), a produção de suínos na região foi destinada à industrialização, deste 

modo, a instalação de frigoríficos interferiu em toda a economia da região, possibilitando uma 

acumulação para o capital agroindustrial, surgindo novos frigoríficos, como citado no capítulo 

anterior.  

 O sistema de integração implantado primeiramente em Concórdia, em 1950, 

verticaliza o sistema de aves e suínos implantados pela agroindústria do oeste catarinense 

(ESPINDOLA, 2012), isso significa dizer que:  

 
Combinação dos diferentes fatores produtivos (aquisição de máquinas 

importadas, absorção de mão- de-obra qualificada, treinamento da mão-de-

obra não-qualificada, diferenciação dos produtos, flexibilidade produtiva 

etc.) e a integração vertical (oficinas mecânicas, carpintarias, abastecimento 
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de eletricidade, empresa aérea, empresas de comercialização em São Paulo e 

outros locais) credenciaram os grupos frigoríficos catarinenses à contenda 

intercapitalista. Somem-se a isto as medidas político-institucionais 

implantadas pelos governos de Vargas e Kubitschek, que expandiram as 

atividades econômicas por meio de políticas de substituição de importações 

(ESPINDOLA, 1999, p. 41). 
 

 Esse sistema tinha como objetivo a mecanização da agricultura, utilização de adubos e 

sementes selecionadas, com a finalidade do aumento da produtividade. O avanço da produção 

fez que os agricultores adotassem estratégias para a criação de suínos e aves. A grosso modo: 

 
Neste sistema, o produtor recebe da empresa os insumos e assistência técnica 

necessários para a engorda de suínos e aves e quando os animais estão 

prontos para o abate são vendidos para a empresa, havendo o desconto dos 

insumos adquiridos pelo produtor. Assim, a empresa garante a compra, o 

produtor é obrigado a vender para cumprir as orientações, bem como a 

empresa se encarrega de fornecer os animais, rações, medicamentos, vacinas 

e dar uma ampla assistência ao produtor (BAVARESCO, 2005, p. 142 e 

143) 

 

 Neste sistema, o iniciante foi o grupo Sadia, após 1950, posteriormente, adotado por 

demais frigoríficos. Aconteceu primeiramente com os suínos, mais tarde, com a produção de 

aves. O objetivo central era a garantia de fornecimento de matéria-prima homogênea e de 

qualidade dos produtores para essas agroindústrias. 

 Para o produtor rural, a vantagem do processo de integração era a existência de 

mercado permanente para o seu produto. A desvantagem, a remuneração recebida não era das 

horas trabalhadas, como acontece nas indústrias (BAVARESCO, 2005). 

 Neste modelo de produção, os produtores integrados recebem as aves ou suínos, a 

ração e assistência técnica da agroindústria para criar os animais com peso e idade pré-

determinadas. As atividades são organizadas para que esses produtores canalizem seus 

esforços somente para criação do produto, enquanto as empresas são responsáveis para 

processar as etapas seguintes. O processo de integração tem etapas diferentes para cada tipo 

de animal (isso será discutido nos próximos tópicos).  Portanto, é possível assegurar que cada 

momento da construção do espaço no Oeste Catarinense passou atender às novas necessidades 

de reprodução do capital (PERTILE, 2007, p.160). A introdução dessas técnicas melhorou o 

aproveitamento do tempo de produção (Just in Time), cabe destacar a tendência histórica em 

planejar o tempo produtivo. Segundo Espíndola e Bastos (2005), ―a introdução do ―sistema de 

integração‖, feito pela Sadia nos anos 50 e expandido nos anos 60, possibilitou o 

planejamento dos estoques de aves e suínos para o abate‖ (ESPINDOLA; BASTOS, 2005, p. 

22), ou seja, os lotes dos animais eram entregues de acordo com as necessidades e 

especificações das empresas, para atender os mercados internos e externos.  
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 A modernização das agroindústrias no oeste catarinense, verificada a partir da década 

de 1950, proporcionou um significativo aumento na oferta de produtos, ―ao expandir a 

economia brasileira, estimulava novos investimentos no setor de frigorificação de carne. Em 

muitos casos abria a oportunidades para novos setores produtivos emergirem de forma 

competitiva na produção de alimentos de origem animal‖ (ESPÍNDOLA, 2011, p.375). A 

concorrência com outras empresas nos grandes centros demonstravam o aumento produtivo 

das empresas catarinenses.  

 
O complexo agroindustrial, já estabelecido no território barriga verde, 

diferenciava-se das demais empresas congêneres. Enquanto os frigoríficos 

multinacionais instalados em São Paulo e no Rio Grande do Sul 

especializavam-se na produção de enlatados e carnes frescas derivadas de 

bovinos para o abastecimento dos mercados internos e externos, os grupos 

de frigorificação de carne de Oeste Catarinense dedicavam-se aos processos 

de diferenciação produtiva (salame, presunto, pernil, etc.) e especialização 

de animais de pequeno porte (leitões) (ESPÍNDOLA, 1999, p. 34). 
 

  As agroindústrias que se instalaram no oeste catarinense, próximas às matérias-primas, 

aproveitando a grande oferta de suínos nas colônias, processavam e industrializavam a 

produção e deslocavam até os mercados consumidores, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Entretanto, como a ferrovia estava se tornando limitada para enviar produtos de valor 

agregado mais rápido ao mercado consumir, o Grupo Sadia buscou uma solução para a 

expansão industrial:  

 
Deslocar produtos nobres e refrigerados por estradas que não eram 

pavimentadas e em péssimas condições foi resolvido pelo Grupo Sadia com 

a compra de um avião no ano de 1952. Aos domingos era feito o transporte 

aéreo de produtos, como lombo, salame, presunto. Dois anos depois, a Sadia 

possuía sua própria empresa de transporte para produtos até São Paulo, de 

onde passaram a ser distribuída aos seus arredores (BAVARESCO, 2005, p. 

167). 

 

 A compra e instalação de empresas processadoras nos grandes centros consumidores 

foram estratégias utilizadas pelas agroindústrias para vencer a concorrência. Reduzir os custos 

com transportes entre produção e empresas, e realizar compra e vendas de seus produtos, são 

características que Bavaresco (2005) destaca nas agroindústrias do oeste catarinense. 

  

Em 1962, começou um novo período em Santa Catarina, quando o capital 

industrial passou a ser o móvel da acumulação capitalista. A modernização 

da agricultura, com a mutação do complexo agrocomercial — dos moinhos e 

frigoríficos, que comercializavam produtos quase que in natura — para o 

complexo agroindustrial de carne reforçou e consolidou o novo padrão de 

crescimento em Santa Catarina, comandado pelo Estado e pelas grandes e 

médias indústrias e agroindústrias (GOULARTI FILHO, 2002, p. 990).  
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 A partir da década de 1950, o estado criou conjuntos de assistência técnica e 

programas de crédito para ―investimentos de longo prazo associados à utilização de 

tecnologias no que se refere aos segmentos de genética, da nutrição, sanidade e 

industrialização‖ (ALVES, WEYDMANN, 2008, p. 385). A criação de assistência técnica e o 

crédito rural eram realizados através de empresas criadas e reestruturas a partir deste período. 

Ou seja, essas infraestruturas surgiram para atender demandas nacionais, onde as 

agroindústrias se beneficiaram do crédito e da extensão rural, incorporado pelo projeto de 

integração, edificadas pelo Estado, empresas nacionais e multinacionais (ESPÍNDOLA, 

2005). 

 Segundo Pertile (2008), o Governo Estadual e Federal criaram empresas no período de 

1956 – 1991 (Tabela 3) para atender esse projeto de integração nacional, e as agroindústrias 

foram beneficiadas dos créditos e da extensão rural. Ou seja, o Estado participou direta ou 

indiretamente na consolidação dos grupos agroindustriais (ESPÍNDOLA, 1996): 

 

TABELA 3: Empresas criadas no período de 1956 - 1991, Federal e Estadual: 

1956 Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural – Abcar 

1956 Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural de Santa Catarina – 

Acaresc 

1961 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE 

1961 Banco de Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina – BDE 

1963 Fundo de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – FUNDESC 

1973 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 

1974 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater¹ 

1975 Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária – Empasc 

1975 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina – BADESC 

1975 Programa de Incentivos a Capitalizações – PROCAP 

1979 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – 

Cidasc 

1991 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - Epagri² 

1- Num processo de reestruturação, a Acaresc passa a atuar com a denominação de Emater, subordinada à 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), que também substituiu a antiga 

Abcar.  

2-  A Acaresc e a Emater fundem-se e é formada a Epagri.  

Fonte: Pertile, 2008. Espíndola, 1996. Organização: ZANELLA, A.P., 2018. 
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Estes organismos financiaram a criação e o desenvolvimento de muitas empresas 

catarinenses. Por exemplo, o BDE, criado em 1961, veio para consolidar o crescimento 

econômico que surgiu no estado, ou seja, passou a financiar os investimentos regionalizados. 

Porém, em 1968, passou por uma reforma bancária, perdendo o caráter de banco de 

investimento e tornou-se apenas comercial (GOULARTI FILHO, 2012), passando a se 

chamar BESC – Banco do Estado de Santa Catarina. Hoje já extinto também, incorporado 

pelo Banco do Brasil. 

A instalação da Sadia Avícola na cidade de Chapecó contou com o financiamento do 

FUNDESC, a unidade era a única de abates de perus (ESPÍNDOLA, 1996), transformando a 

região especializada. 

 

As três maiores do setor – Sadia, Perdigão e Ceval-Hering - obtiveram, em 

1973, cerca de US$ 3,5 milhões (valores de 1977), de recursos do Fundesc. 

Isso representou certa de 10,28% do total de verbas liberadas pelo sistema 

(ESPÍNDOLA, 1996, p. 72). 

 

As políticas econômicas estaduais e federais consolidavam as bases industriais, 

promovendo reformas administrativas, investindo em infraestruturas, criando sistemas 

financeiros, entre outros. De acordo com Rocha (2011), no quinquênio de 1965 a 1970 

ocorreu uma expressiva expansão industrial catarinense, com uma cumulativa de 14% anual, 

muito superior à brasileira, que era de 4%.  

Em 1973 o principal produto catarinense exportado ainda era a madeira 

de pinho serra (US$ 35,2 milhões FOB, ou seja, 31% do valor total das 

exportações), mas logo a seguir destacam-se as vendas de fumo em folha 

(US$ 13,4 milhões, ou 12% do total), além de outras madeiras, 

manufaturadas de madeira, soja em grãos, farelo etc. Nos finais da 

década, especificamente em 1979, a madeira de pinho serrada caiu para 

US$ 16 milhões (3% do total exportado) a entraram em evidencia o 

farelo de soja (US$ 86 milhões, ou 16% do total), o fumo em folha (US$ 

77 milhões, ou 14,5% do total), carnes de galos, frangos ou galinhas 

congeladas  (US$ 52,8 milhões, ou 10% do total), roupas de cama, mesa, 

toucador, copa, cozinha e outros artigos (US$ 51,2 milhões, 10% do 

total). (BANCO DO BRASIL/ CACEX/DIESN/NUSAN) (ROCHA, 

2011, p.275). 
 

Mesmo com a crise do petróleo na década de 1970, cresceram os valores exportados 

das agroindústrias catarinenses: 

 
Ainda que a crise do petróleo tenha colaborado com a instituição de medidas 

restritivas no mercado internacional, cresceram os valores exportados por 

Santa Catarina na década de 1970. As exportações de carne suína congelada 

se expandiram em 1976 (em 1967 a Sadia vendeu um primeiro lote), quando 

foram exportados US$ 3.349.000,00, a um preço médio de 869,2 dólares por 

tonelada, mas diminuíram em virtude da suspensão das compras europeias, 
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em 1978, por alegados problemas sanitários. O motor das agroindústrias 

passou a ser a exportação de aves, pois além de contar com subsídios, estava 

ocorrendo um excedente da produção de frangos decorrente a expansão da 

avicultura nas regiões Sul e Sudeste. Das primeiras vendas de frangos 

congelados para o Kuwait, acertadas em 1975, através de uma comitiva 

oficial brasileira, a Sadia passou, a partir de 1978, a ser a grande exportadora 

do produto para Barien, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, além do 

próprio Kuwait. A receita das vendas externas da Sadia (como grupo) 

cresceu de 2 milhões de dólares em 1973, para 6,5 milhões de dólares em 

1975, aumentando para 21 milhões de dólares em 1976 e para 106 milhões 

em 1980, isto é, cerca de 15% do seu faturamento bruto (SADIA, 1994) 

(ROCHA, 2011, p.276). 

 

De acordo com Rocha (2011), os financiamentos de fontes estaduais (FUNDESC, 

PROCAP e PRODEC) possibilitaram a modernização dos parques fabris e a implantação de 

novos estabelecimentos industriais.  Assim, a região industrial do oeste catarinense apresentou 

uma rede produtiva complexa, organizadas por grupos:  

 

A Sadia e Perdigão (BRF-Brasil Foods), Seara, cooperativas etc., com a 

produção, principalmente de carnes de aves, suínos, leite e derivados. As 

exportações da região, predominantemente de carnes congeladas de aves e 

suínos, expandiram-se a partir da década de 1980. Em 1983, Sadia, Perdigão 

e Chapecó Avícola totalizaram US$ 134,2 milhões FOB exportados, 17% 

das exportações estaduais; 1992, o Oeste participou com US$ 292,7 milhões 

FOB (16% das exportações catarinenses); em 2003 as vendas ao mercado 

externo das unidades Seara, Perdigão, Sadia, Chapecó e Aurora (Cooperativa 

Central do Oeste) somaram cerca de US$ 726 milhões FOB (20% do total 

das exportações estaduais) e em 2010 essas empresas totalizaram cerca de 2 

bilhões de US$ FOB, 25% do total das exportações catarinenses. Importante 

salientar que as crescentes exportações de carne relacionam-se com o 

diferencial sanitário de Santa Catarina, único estado do país com a 

certificação de Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação, desde 2007 (ROCHA, 

2011, p.313).  
 

Desta forma, de acordo com Espíndola (1996), no início dos anos 1970, o Brasil 

passou a inserir-se competitivamente no mercado internacional exportador de carne suína e 

aves. Ou seja, segundo Mamigonian (2011), o avanço industrial catarinense, como de todo o 

sul ―significou não apenas mudança quantitativa, como também mudança qualitativa, pois a 

região deixou de ser periferia do centro dinâmico paulista, para se tornar parte integrante do 

centro dinâmico brasileiro‖ (MAMIGONIAN, 2011, p.77). 

Portanto, cada momento histórico da construção do território no Oeste de Santa 

Catarina, passou a ser marcado pelas implantações de numerosas técnicas, e elas são 

efetivadas para atender as novas necessidades de reprodução do capital (PERTILE, 2007).  

Como nos lembram Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001), o território é usado a partir 

de seus acréscimos de ciência, técnica e informação e tais características definem o novo meio 

geográfico, bem como, importantes pesquisas científicas públicas e privadas. Desta forma, a 
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reorganização do espaço não é apenas expressão de processos econômicos e tecnológicos, são 

resultados de decisões políticas e estratégias organizacionais (BECKER, 2012), sempre 

fechadas por acordos entre ambas as partes. Ou seja, os investimentos em infraestruturas vêm 

ao encontro das agroindústrias, atendendo uma necessidade comercial local. 

 

2.2 AVES
10

 

 

Segundo Pertile (2008), em termos de avicultura, no Brasil existe um modelo de 

integração conhecido como ―parceria avícola‖. A agroindústria é responsável pela produção 

dos pintinhos, eles são transferidos para propriedades dos integrados, bem como, toda a ração 

consumida no processo, quando as aves estão em tamanho determinado, são retiradas pela 

empresa integradora para o abate. 

O melhoramento genético das aves tem como características a maximização da 

produção de carne com qualidade, com o mínimo de custos produtivos. Junto vem a nutrição e 

a sanidade, que contribuem para o desempenho da avicultura no Brasil. Segundo Espíndola 

(2012), podem-se destacar cinco estratégias que foram essenciais associadas a estratégias de 

manejo, objetivando o aumento da produtividade, 

 

Pode-se verificar que: (1) durante os anos de 1960 e 1970 houve um esforço 

nacional na internalização da indústria de equipamentos avícolas, rompendo 

com isso a exportação; (2) algumas empresas surgiram da inversão de 

capitais da área de nutrição para os segmentos dos equipamentos; (3) as 

empresas nacionais saíram da simples condição de produtores imitadores 

para criadores de tecnologias; (4) o abastecimento do mercado interno 

caminhava conjuntamente com o abastecimento do mercado externo 

(América Latina, EUA e África); (5) a abertura comercial da década de 1990 

promoveu uma desnacionalização ou dumping neste segmento industrial 

(ESPÍNDOLA, 2012, p. 104 e 105). 

 

 

As inovações empregadas pelas agroindústrias vieram para resolver a produtividade, e 

para um melhor desempenho, desenvolveram pesquisas, inovações e políticas, visando menor 

dependência externa. Para Espíndola (2012), referente ao melhoramento avícola brasileiro, 

demonstrou três fases no programa: 

 
A primeira fase, período compreendido entre 1940-1960, corresponde a um 

intenso processo substituidor de importações por parte de instituições 

públicas e empresas privadas mediante a internalização de programas de 

melhoramento genético no Brasil visando à redução da dependência externa. 

                                                           
10

 Segundo ABPA (2016), são consideradas aves: Frango, Peru e Pato. 
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Destaca-se, neste caso, o decreto 55.981 de 22/04/1965 que criou 

mecanismos para o país deixar de importar o produto final (matrizes), com 

fracas perspectivas para cópia e melhoramento, para importar avós. (...) 

A segunda fase, entre 1970-1990, configura-se como uma nova etapa do 

processo substituidor de importações. Esse esforço foi resultado das 

cumulatividades obtidas anteriormente e a introdução de novas linhagens no 

plantel brasileiro. Esse processo foi realizado através de pacotes abertos ou 

fechados. No primeiro caso há possibilidades de se importar unicamente a 

linha macho ou linha fêmea de uma determinada marca. Este é o caso da 

ASA alimentos, que importava a linha macho Lohmann Indian River. No 

segundo caso, o pacote é composto de duas linhas, como por exemplo, as 

importações realizadas pela Granja Rezende que importava a linha fêmea 

Hubbard e a linha macho Petersin. (...) 

No início dessa mesma década, o governo brasileiro resolveu que, a partir de 

1975, as empresas deveriam importar avós e formar seus próprios planteis. 

Assim, Brasília financiou projetos nas universidades de Viçosa-MG, Santa 

Maria-RS, São Carlos e ESALQ-SP bem como órgãos federais 

(EMBRAPA). Em 1985, o governo federal adquiriu a Granja Guanabara e 

repassou-a à EMBRAPA, visando reforçar as pesquisas genéticas do Centro 

Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, criado em 1975, com sede em 

Concórdia-SC. (...) 

A terceira fase, pós 1990, caracteriza-se pelo intenso processo de entrada de 

grandes empresas multinacionais, o desaparecimento de outras e a redução 

de investimentos por parte de instituições públicas e de empresas privadas 

nos programas de melhoramento genético no Brasil. (...) Dessa maneira, 

quando o governo federal funcionava como aparato financeiro, foi possível 

às empresas visualizarem as oportunidades para investimentos em pesquisas 

genéticas (ESPÍNDOLA, 2012, p. 93 a 96). 

 

Desta forma, a primeira fase foi para constituir uma matriz comercial. Seus 

subprodutos eram vendidos para a produção de carne. A segunda fase teve como objetivo o 

melhoramento genético, com linhagens geneticamente superiores e comercialmente mais 

competitivas para a produção de carne e ovos. E a última fase, com a política nacional 

adotada pós anos 1990, houve uma grande inserção de mercados internacionais em genética, e 

o mercado nacional ficou prejudicado por falta de oportunidades dentro dos mercados 

internacionais já tradicionais em genética.  

O sistema de integração implantado nos anos de 1950 trouxe a verticalização do 

sistema de criação de aves e suínos, conduzindo uma nutrição ideal para esses animais de 

corte. A composição da ração para as aves advém do ―milho, farelo de soja, sorgo, triquilho, 

sal, farinha de carne, farinha de osso, fosfato, calcário e de outros ingredientes‖ 

(ESPÍNDOLA, 2012, p. 100). Vale a ressalva que o milho representa 70% do custo da 

produção. 

O sistema de ventilação, resfriamento e aquecimento em toda a extensão do aviário 

tem como finalidade controlar as condições adversas do clima e manter o conforto térmico 

das aves. Esses sistemas são controlados por softwares de gerenciamento e planejamento 
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(ESPÍNDOLA, 2012), entretanto, o elevado custo fez com que muitos integrados fossem 

reprimidos pelos altos investimentos. 

 O uso das novas tecnologias, baseadas em técnicas de melhoramentos genéticos, 

permitiu que avicultura se consolidasse e ganhasse maior competividade no mercado mundial. 

O crescimento da produção de carnes de aves é mais significativo, segundo tabela 

abaixo. O rebanho de aves no estado de Santa Catarina apresentou um crescimento de 217%, 

no período de 1990 a 2015, o que representou um crescimento médio de 14% a.a.. Com 

destaque na região oeste catarinense, responsável por 50% deste aumento. 

 

TABELA 4: Evolução dos efetivos dos rebanhos (cabeças) – Aves no Estado de Santa 

Catarina, com destaque da mesorregião Oeste, no período de 1990 – 2015. 

Ano 
Unidade Territorial 

Brasil Santa Catarina Oeste SC % SC/BR %Oeste/SC 

1990 546.235.505 66.636.309 51.401.700 12,20% 77,14% 

1995 729.531.299 84.146.740 61.534.354 11,53% 73,13% 

2000 842.740.173 123.740.489 90.770.113 14,68% 73,36% 

2005 999.041.234 156.339.440 114.428.936 15,65% 73,19% 

2010 1.238.912.537 173.767.575 117.961.302 14,03% 67,88% 

2015 1.332.078.050 145.153.142 103.095.353 10,90% 71,03% 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2016). Organização: ZANELLA, A.P., 2018. 

 

Esse crescimento pode ser explicado pelas mudanças alimentares, em que parte do 

consumo da carne bovina foi substituída pela carne de aves. Segundo Rubin e Ilha (2009), no 

período de 1995-2002, o preço da carne de frango teve queda acumulada de 27,2%, e a carne 

bovina um aumento de 9,2%. Também, as ―doenças da vaca louca‖, que poderiam contaminar 

os consumidores, favoreceram nas mudanças alimentares. 

A queda em porcentagem em Santa Catarina em relação ao Brasil, explica-se pelo 

surgimento de novos frigoríficos em outras regiões brasileiras, como por exemplo, o centro-

oeste. De acordo com Mamigonian (2011), há uma crescente ampliação dos negócios 

catarinenses no centro-oeste brasileiro, que vem acontecendo desde os anos 70, ―aproveitando 

preços baixos da terra e custos vantajosos da produção de soja, milho, etc, necessários à 

produção mais barata de aves‖ (MAMIGONIAN, 2011, p.113).  As bases alimentares desses 
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frangos, como já mencionado, é à base de soja e milho, e como a região oeste de Santa 

Catarina não é autossuficiente nesses grãos, necessita a importação de outros estados, 

encarecendo a produção, e fazendo que as empresas optem por ficar mais próximo da matéria-

prima necessária para o beneficiamento da ração. Segundo o vice-presidente da FIESC, Mario 

Lanznaster
11

, a Cooperativa de Chapecó traz de outros estados em torno de 2 mil carretas de 

milho e 500 de soja todos os meses, para alimentação das aves e suínos produzidos na região. 

A saca de milho que custa R$ 12,00, chega ao estado com o valor dobrado (Jornal G1, 2013). 

Como a expectativa do agronegócio é cada vez mais crescimento, a região torna-se limitada, 

já que nos dias atuais precisa de milho vindo do Centro-Oeste. Assim, outras regiões se 

tornam atrativas. 

Em Santa Catarina, as agroindústrias exportadoras de aves concentram-se na região 

oeste de Santa Catarina, conforme o Mapa 2, em torno da BR 282, principal via de ligação 

para os portos catarinenses, juntos com os entroncamentos na BR 470, ligação para o Porto de 

Itajaí, e BR 280, ligação para o Porto de São Francisco de Sul.  

As empresas exportadoras são a AURORA, com sedes em Xaxim, Guatambú, 

Quilombo, Abelardo Luz e Maravilha; BRF, com sedes em Concórdia, Videira, Chapecó e 

Capinzal; GLOBOAVES, com sede em Lindóia do Sul; JBS, com sedes em Seara e Itapiranga 

na região oeste, e nas demais regiões catarinenses, Ipumirim, Nova Veneza, Forquilhinha, 

Morro Grande, São José e Itaiópolis; UNIFRANGO, com sede em Ipuaçu; VOSSKO DO 

BRASIL, com sede em Lages. 

 

                                                           
11

 Entrevista ao Jornal G1, 2013 
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MAPA 2: Empresas exportadoras catarinenses de Frango, 2015 

Fonte: DEINFRA, Consórcio PROSUL-SCETAUROUTE, 2008; ABPA, 2016. Mapa adaptado pelo autor 
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Segundo ABPA (2017), no ano de 2016, o estado de Santa Catarina representou 

98,01% nas exportações de carne de pato; São Paulo 1,66%. Na produção de carne de peru, 

Paraná 27,6%, Goiás representou 23,61%, Santa Catarina 21,84%, Minas Gerais 13,71% e 

Rio Grande do Sul 13,24%. E a carne de frango para exportação, o Paraná representou 

35,85% do produzido, seguido por Santa Catarina 23,24%, Rio Grande do Sul 17,2%, São 

Paulo 6,32%, e os outros estados representaram 17,39%. 

 

TABELA 5: Portos Exportadores de Aves em 2016 

Carne Portos Exportação 

Frango 

Paranaguá-PR 35,04% 

Itajaí-SC 33,97% 

São Francisco do Sul –SC 12,61% 

Santos-SP 9,47% 

Outros 8,91% 

Peru 

Paranaguá-PR 42,85% 

Itajaí-SC 35,07% 

Rio Grande-RS 7,88% 

São Francisco do Sul-SC 7,38% 

Outros 6,86% 

Pato 

Itajaí-SC 98,01% 

Santos 1,66% 

Paranaguá 0,33% 

Fonte: ABPA, 2017. Organização: ZANELLA, A.P., 2018. 

*Não inclui embutidos 

 

Os principais portos para escoamento de aves, observando na tabela 5 os dados do 

Relatório Anual de 2017, foram os portos de Paranaguá-PR, Itajaí-SC e São Francisco do Sul-

SC. Desta forma, percebe-se a ligação das exportações dos estados, junto com seus portos, 

atendendo sua hinterland. Portanto, as aproximações com os portos são um motivo central 

que as agroindústrias não trocam a região pelo centro-oeste. 

  

2.3 SUÍNOS 

 

 Em Santa Catarina, nas localidades próximas a Chapecó e Joaçaba, os colonos criavam 

suínos soltos e/ou cercados, muitas vezes junto com a produção de milho e abobora para fazer 

sua engorda. Segundo Pertile (2008), eram chamados de ―porcos de safra‖, que existiam 
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também em outras regiões brasileiras. Quando estavam gordos, os animais eram conduzidos 

até os vilarejos mais próximos para serem vendidos para comerciantes locais. Este revendia os 

animais nas cidades citadas, onde produzia a banha, dada a existência de pequenos 

frigoríficos. 

O principal produto exportado entre os anos de 1946 e 1975 para São Paulo era a 

banha de porco. Em 1975, ocorreu o auge desta produção relativa em Santa Catarina, com 

29% da produção nacional, mas em 1985, houve uma diminuição para 12% (PERTILE, 2008; 

ESPINDOLA, 1996). A gordura animal era um produto mais consumido no Brasil, a sua 

produção e o preço tinham mercado certo.  

Em Santa Catarina, especialmente na região localizada entorno da ferrovia, a produção 

e comercialização de suínos fez com que a região estabelecesse diversas relações comerciais 

com São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Com a modernização da agricultura, ocorreram mudanças alimentares da população, 

pela consequência do incentivo da produção e do consumo de óleos vegetais – especialmente 

o da soja. Assim, segundo Bavaresco (2005), a criação de porcos tipo banha foram 

substituídos por animais com maior valor comercial, como por exemplo, as raças Duroc, 

Large White e Landrasse, que apresentava maior produtividade de carne do que os porcos 

mais comuns. 

 No processo de integração das agroindústrias e produtores na suinocultura são diversas 

etapas. Segundo Pertile (2008), o sistema de ―Ciclo Completo‖, que o produtor efetua todo o 

processo de cria, até disponibilizar os lotes de suínos para o abate. Estes suinocultores são 

integrados, pois adquirem insumos a crédito das agroindústrias, com o compromisso de 

entregar a matéria-prima para indústria.  

 Existe outro tipo de integração, conhecida como ―parceria‖, esta se divide em mais 

dois tipos de integração na suinocultura, conhecida como Criador de leitões e Terminador:  

 
A empresa integradora transfere os leitões para outro tipo de propriedade, ou 

seja, para os ―terminadores‖. Neste caso, os procedimentos são muito 

similares aos da avicultura integrada: a empresa entra com os leitões e as 

rações e o integrado com as suas instalações, mão-de-obra e alguns custos 

menores. Também há nestes casos, contratos formais entre o integrado e a 

agroindústria. Esta retira os suínos, quando atingem peso adequado para o 

abate (PERTILE, 2008, p. 99 e 100). 

 

 No mercado mundial de produção de carne suína, em 2015, os maiores produtores 

foram China, UE-28, EUA e Brasil. Já os exportadores foram EU-28, USA, Canadá Brasil e 

China (ABPA, 2016). 
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TABELA 6: Evolução dos efetivos dos rebanhos (cabeças) – Suínos no Estado de 

Santa Catarina, com destaque da mesorregião Oeste, no período de 1990 – 2015. 

Ano 

Unidade Territorial 

Brasil 
Santa 

Catarina 
Oeste Catarinense 

% 

SC/BR 
% Oeste/SC 

1990 33.623.186 3.330.516 2.217.430 9,91% 66,58% 

1995 36.062.103 4.404.480 3.056.931 12,21% 69,41% 

2000 31.562.111 5.093.888 3.788.836 16,14% 74,38% 

2005 34.063.934 6.309.041 4.868.346 18,52% 77,16% 

2010 38.956.758 7.817.536 5.945.042 20,07% 76,05% 

2015 40.332.553 6.792.724 4.543.099 16,84% 66,88% 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2016). Organização: da Autora 

 

Na tabela 6, quanto ao rebanho de suínos, o crescimento apresentado em Santa 

Catarina no período de 1990 a 2015 foi de 204%. A queda de 8,8% na produção de nacional 

entre 1995 a 2000 é o reflexo dos elevados custos da produção nacional. Porém, o Estado de 

Santa Catarina não sentiu a crise, teve um crescimento de 15,7% no mesmo período.  

E a queda em porcentagem em Santa Catarina em relação ao Brasil vem ao encontro 

com a mesma justificativa da produção de aves. O atrativo de outras regiões, como o estado 

do Paraná e a região centro-oeste, por estarem mais próximos à matéria-prima. Segundo o 

presidente da Aurora, Mario Lanznater
12

, a empresa só mantém investimentos na região Oeste 

Catarinense em razão que a maioria dos associados estão em Santa Catarina. Porém, já está 

ampliando a produção no Mato Grosso do Sul, pois não quer perder a competitividade em 

relação a outras agroindústrias. Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e 

Derivados de Santa Catarina, Clever Pirola Ávila, nos últimos anos aconteceram poucos 

investimentos de grandes frigoríficos. 

 Em Santa Catarina, as agroindústrias exportadoras de suínos concentram-se na região 

oeste, como ocorre nas de frango, em torno da BR 282, principal via de acesso aos portos 

catarinenses. A concentração de grandes empresas agroindustriais e notadamente na região 

oeste do estado, de acordo com o Mapa 3, aumenta as estatísticas produtivas da região. 

                                                           
12

 Entrevista Jornal Portal RedeComSC, junho/2013. 
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 As empresas exportadoras de suínos são a AURORA, com sedes em Joaçaba, São 

Miguel do Oeste e duas sedes em Chapecó; BRF, com sedes em Concórdia, Herval D‘Oeste e 

Campos Novos; PAMPLONA, com sede em Rio do Sul; SEARA/JBS, com sedes em 

Presidente Getúlio, Seara e Itapiranga; e a empresa UNIBON, com sede em Xanxerê. 
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MAPA 3: Principais empresas exportador de Suínos, 2015 

 

Fonte: DEINFRA, Consórcio PROSUL-SCETAUROUTE, 2008; ABPA, 2016. Mapa adaptado pelo autor 
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Segundo ABPA (2017), os principais estados exportadores de carne suína em 2016 

foram: Santa Catarina, representando 37,90% das exportações brasileiras, seguida pelo estado 

do Rio Grande do Sul, 30,22%, Paraná 13,18%, e outros estados que representam 18,7%. 

 

TABELA 7: Portos Exportadores de Carne Suína em 2016 

Portos Exportação 

Itajaí-SC 52,41% 

São Francisco do Sul-SC 12,76% 

Rio Grande-RS 12,48% 

Paranaguá-PR 9,53% 

Outros 12,82% 

Fonte: ABPA, 2017. 

 

Os principais portos para escoamento dos suínos, observando a tabela com os dados do 

Relatório Anual de 2017, foram os portos de Itajaí-SC, responsável por 52,41% de todos os 

suínos exportados da região, seguido pelo porto de São Francisco do Sul, com 12,76%, o 

porto do Rio Grande-RS, com 12,48%, e o de Paranaguá-PR com 9,53%. 

Segundo com Espíndola (2011), a dinâmica da produção dos suínos e de aves faz com 

que ocorra uma migração para o centro-oeste. De acordo com o autor, a logística do milho 

corresponde a 1% dos custos. Se as agroindústrias fossem todas para a região, a logística da 

exportação aumentaria 30% do valor. Assim, a mudança para o centro-oeste vem de 

mudanças de estruturas de produção de suínos, e não da escassez de grãos. Além que, o 

destino da produção de suínos no ano de 2016, 80,4% (ABPA, 2017) foi para o consumo 

interno. 

 

2.4 AS EXPORTAÇÕES 

 

O Brasil tem sido apontado como um dos maiores e mais bem sucedidos exportadores 

mundial do setor de carnes, apesar da dinâmica do mercado interno ser muito forte. Segundos 

relatórios da Associação Brasileira de Proteína Animal (2017), em 2016, da produção de 

frango, 34% no total produzido foram exportados, da carne de Peru, 38% foram exportados, já 

da produção de suínos, 19,6% foram destinados para exportação.  

 Em relação a barreiras não-tarifárias, que correspondem as condições sanitárias, a 

carne de frango por exemplo, não cortada em pedaços congelados e os itens refrigerados, ou 

inteiro ou em pedaços, ou seja, carnes ainda não processadas, encontram acesso dificultado 



53 

 

para exportação para UE. O empecilho é a doença ―Newcastle‖ ou salmonela (RUBIN; ILHA, 

2009), embora tais doenças já foram atestadas por inexistência, conforme missões enviadas 

dos próprios países. Assim, o frango de corte corresponde a 57,7% de toda a exportação 

brasileira (ABPA, 2016). De acordo com Espíndola (2014), o desempenho exportador das 

cadeias produtivas da carne está associado a fatores como: 

 

(a) melhoramento genético, melhoria das pastagens, manejo, sanidade, 

confinamentos, etc.; (b) um intenso processo de inovação em produto (cortes 

especiais); (c) a crise de aftosa e da vaca louca (BSE) na Europa e nos EUA; 

(d) os focos de gripe aviária na Ásia; (e) a redução de oferta mundial de 

frango por parte dos EUA e da China; (f) a estabilização da presença da 

União Europeia (EU) no mercado mundial; e (g) a conquista de novos 

mercados (Jamaica, Porto Rico, Egito, Arábia Saudita) e (h) a consolidação 

em mercados tradicionais (EUA e Europa). (ESPÍNDOLA, 2014, p. 20)  

 

Se analisarmos a figura 2, percebemos a importância da exportação de carne de aves 

para a região do oeste catarinense, a qual oscila entre 50% a 60% do total exportado em 

produtos agroalimentares. 

 

FIGURA 2: Porcentagem de Produtos Agroindustriais Exportados da Região Oeste de 

Santa Catarina, Período 2007 – 2016. 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo MDIC-ALICEWEB, 2017. Org.: ZANELLA, 2018. 

 

Desta forma, as políticas de integração regional visam à eliminação de algumas 

barreiras no setor, buscando uma ampliação do mercado externo. 
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Ao analisar os destinos das Exportações Agroalimentares da região Oeste Catarinense, 

Figura 3, observa-se uma taxa de crescimento de exportações para China, que podem ser 

explicadas pelas reduzidas tarifas impostas por conta de acordos entre Brasil e o mercado 

chinês (RUBIN; ILHA, 2009). O aumento das exportações no período de 2007 a 2016 retrata 

um acúmulo de 1.625%. Representando em 2016, 13,5% das exportações agroalimentares da 

região. Essa ascensão da China como destino das exportações vem do aumento da demanda 

de commodities. 

Já Hong Kong não apresenta qualquer barreira ao setor de carnes brasileiras e o seu 

principal objetivo é reexportar praticamente toda a produção para o mercado chinês (RUBIN; 

ILHA, 2009), ou seja, redistribuem os contêineres para rotas regionais que articulam os 

grandes centros econômicos às regiões de menos peso no mapa econômico (MONIÉ, 2011).  

É o que acontece também com os Países Baixos (Holanda), que é porto de entrada para 

outros países da Europa, e foi o maior importador agroalimentar do oeste de Santa Catarina 

em 2007, que até 2011 acumulou um crescimento de 146,6% nas exportações, mas que a 

partir de 2012 até 2016 acumulou uma perda de 55,9% nas importações. 

 

FIGURA 3: Gráfico de Destinos das Exportações Agroalimentares do Oeste de Santa 

Catarina, período 2007 - 2016 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo MDIC-ALICEWEB 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Países Baixos (Holanda) 320 398 390 459 469 390 354 309 240 218

Japão 277 521 286 442 639 471 454 472 328 286

Hong kong 150 229 250 198 267 215 193 184 120 121

Rússia 123 160 89 147 183 207 207 436 265 201

Arábia Saudita 93 93 120 122 135 162 210 158 177 150

China 21 29 15 80 154 198 150 164 187 338
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 O Japão impõe um sistema de tarifas variáveis, mesmo assim, até 2015, representou a 

melhor porcentagem em exportações da região. Segundo Rubim e Ilha (2009), as restrições a 

barreiras não-tarifárias para a proteção à saúde humana e de testes de inspeções e quarentenas.  

 Para a Rússia havia um acúmulo de crescimento entre 2007 a 2014 de 354,5% das 

exportações catarinenses, mas entre 2014 a 2016 houve uma queda de 46%. 

 A queda nas exportações em 2009 foi o reflexo da crise financeira de 2008, mostrando 

a influência do centro dinâmico da economia internacional e suas tendências políticas e 

produtivas.  

Após recuperação econômica, há novamente uma queda na exportação no período de 

2015, que está ligada aos problemas funcionais do Porto de Itajaí, por conta das fortes chuvas 

que ocasionaram assoreamento da bacia, fazendo com que o porto ficasse fechado por 25 dias, 

e houvesse o cancelamento de 60 escalas. 

 Considerando a industrialização paulista, observou-se um crescimento das demandas 

alimentares oriundas de Santa Catarina, já que a ferrovia que cortava o estado possibilitou um 

transporte eficaz. Com essa demanda, houve uma ampliação dos frigoríficos com o apoio do 

Estado, através de políticas públicas voltadas para atender a demanda nacional, e as 

agroindústrias se beneficiaram. A partir da década de 1970 ocorreu um esforço do Governo 

Federal em busca de uma maior inserção do Brasil no comércio internacional. 
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CAPÍTULO 3: O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL NA REGIÃO 

OESTE DE SANTA CATARINA.  

 

―De qualquer modo precisamos retirar Chapecó do isolamento em que se vive‖. (Irineu 

Bornhausen, Governador do Estado de Santa Catarina, 1951). 

 

 

Quando foi eleito em 1950, o Governador Irineu Bornhausen, do partido União 

Democrática Nacional (UDN), tinha anseio de fazer planos de obras para o Estado, ―via, com 

nitidez, a necessidade de o Estado de Santa Catarina construir rodovias modernas, instalar 

usinas hidrelétricas e termelétricas, desenvolver a agricultura e dar maior eficiência à 

educação e à saúde pública‖ (PELUSO JR, 1991 p. 15). Assim, abrir o capítulo com a 

epígrafe do ex-governador de Santa Catarina, Irineu Bornhausen, faz-se necessária para 

demostrar as necessidades de políticas de infraestrutura para integração estadual, mostrando  

que, segundo Santos e Silveira (2001), Lamoso (2009), as infraestruturas são distribuídas no 

espaço definido politicamente, como resultado de conflitos e cooperações, acordos e 

negociações, sempre provisórios, entre o Estado e as empresas, na construção e operação de 

grandes sistemas técnicos de fluidez no território.  

 

3.1 POLÍTICAS ESTADUAIS 

 

A configuração espacial das redes de transportes de Santa Catarina relaciona-se com 

os processos de ocupação do território e, de acordo com Rocha; Barbosa; Cabral (2007), são 

determinados pelas condições do quadro natural, como relevo e hidrografia, e com a evolução 

das atividades econômicas e as relações políticas. O relevo torna-se um agente de suma 

importância na ocupação, já que o Estado é caracterizado por suas serras – a Serra Geral, 

escarpa do planalto na porção centro-sul do estado, e a Serra do Mar, na porção norte do 

estado – que separa assim o território, o litoral e o planalto.  

De acordo com Peluso (1991), a condição natural do relevo contribuiu para o 

isolamento dos núcleos e a integração territorial: 

 

A vida econômica do estado de Santa Catarina foi sempre de difícil 

articulação, porque o relevo acidentado, como se viu, não favorece 

aproximação entre as diversas regiões. O espaço catarinense foi sendo 

ocupado, vagarosamente, em quase toda sua extensão, ainda que com baixa 

densidade, em grande parte devido à lentidão com que evoluíram os meios 

de transporte (PELUSO, 1991, p. 275). 
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Com as mudanças político-econômicas que ocorrem, os governos passaram a trabalhar 

com planos de desenvolvimento econômico, que incluíam o planejamento de infraestrutura. 

Primeiramente, a implantação das ferrovias no estado, ocorridas no início do século XX, 

promoveu o dinamismo econômico das regiões com a presença da pequena produção 

mercantil. E mais tarde, caracterizada pela preferência ao rodoviarismo (ROCHA; 

BARBOSA; CABRAL, 2007). 

O período de 1940 até 1960 é uma fase transitória de mudanças na base econômica 

catarinense, ampliação da capacidade produtiva nos setores já consolidados (como por 

exemplo, o de alimentos), e o surgimento de novas indústrias (cerâmica, metal-mecânica, 

entre outras.). Neste período, segundo Goularti Filho (2012), a pequena produção mercantil e 

as atividades extrativistas entraram em choque com o novo padrão econômico que emergia 

pautado no médio e no grande capital industrial. Aprofundando as especializações regionais e 

acelerando os processos de concentração e centralização do capital, que exigiam novas 

demandas na infraestrutura social básica – como energia, transporte e crédito. Ou seja, no 

mesmo tempo que as agroindústrias estavam em franco crescimento, o Estado estava com 

entraves nas infraestruturas que impediam o livre desenvolvimento das forças produtivas. 

(GOULARTI FILHO, 2012). 

A modernização das estradas no Estado de Santa Catarina de rodagem só aconteceu a 

partir 1950, segundo Peluso Jr. (1991), a imprensa divulgava o progresso no setor rodoviário: 

 

Ao tempo do Território do Iguaçu, uma viagem a Joaçaba era dificultosa, a 

Itapiranga constituía um problema e a Barracão uma temeridade. Não 

tínhamos verbas próprias, nenhuma máquina ou mesmo veículo para atender 

os serviços de estradas. Hoje Chapecó possui uma Residência do DER, em 

prédio adequado, apreciáveis verbas para construções, melhoramentos e 

conservação de estradas, bem como o seguinte material que colocamos em 

destaque para facilitar a gravação na memória dos negativistas: duas patróis 

grandes; cinco patróis pequenas; oito caminhões; duas britadeiras; um jeep; 

uma oficina mecânica própria (A Voz de Chapecó, de 4/3/1951, n0. 322) 

(PELUSO JR., 1991, p. 298). 

 

Os Planos de Desenvolvimento foram decisivos para o comportamento da econômica 

regional e nacional ao longo da sua história. Desta forma, as deficiências de infraestruturas do 

Estado foram sendo resolvidas a partir de planos econômicos estaduais e federais, de acordo a 

tabela 8, destacando: o Plano de Governo de Santa Catarina, o período, caracterizando o ano 

de desenvolvimento segundo o período, o governador, o que foi executado, e as rodovias 

pavimentas no período do plano vigente. 
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Em nível Federal, no início dos anos de 1940, iniciaram-se planos econômicos mais 

elaborados, bem como, a criação de organismos para formular, executar e controlar os planos 

governamentais. O plano de governo Federal ―Missão Cooke‖, período de 1942 a 1943, no 

governo de Getúlio Vargas, foi o primeiro trabalho de pesquisa analítica e sistemática em 

relação à economia brasileira, que posteriormente deram origem ao Plano Salte. Nesta missão, 

o grupo formado era de técnicos americanos patrocinados pelo governo brasileiro e 

americano. Algumas recomendações nessa missão foram o planejamento industrial em geral, 

desenvolvimento de recursos de crédito industrial, entre outros, ou seja, buscando um 

desenvolvimento interno (MATOS, 2002). Desta forma, no período que prevalece até a 

década de 70, houve planos de desenvolvimentos norteados pelo estado no desenvolvimento 

na substituição das exportações, desenvolvendo assim, o mercado interno. 

  

TABELA 8: Planos Econômicos Estaduais, período 1951 – 2014. 

Período 
Plano de 

Governo 
Governador Prioridades Elaboração 

Rodovias 

Pavimentadas 

(km) 

1951 – 

1955 

Elaboração do 

Plano de Obras 

e Equipamentos 

Irineu 

Bornhausen 

Estradas de 

rodagens; 

Energia Elétrica; 

Agricultura; 

Saúde e 

Educação; 

CELESC; 

Secretaria da 

Agricultura; 

12 

1956 – 

1960 

Plano de Obras 

e Equipamentos 

Jorge 

Lacerda e 

Heriberto 

Hulse 

Estradas de 

rodagens; 

Energia Elétrica; 

Agricultura; 

Saúde e 

Educação; 

Usina 

termoelétrica 

Jorge Lacerda 

(potência 100 

mW) – CELESC 

(9,9% do 

território 

catarinense) 

61 

1961 – 

1965 

Plano de Metas 

do Governo 

Celso 

Ramos 

Infraestrutura 

Condição do 

homem; 

Expansão 

Agrícola e 

industrial; 

Ampliação da 

CELESC (32,0% 

do território 

catarinense); 

Sistema de 

crédito 

93 

1966 – 

1970 

Plano de Metas 

do Governo II 

Celso 

Ramos 

Expansão 

econômica; 

Condições 

Sociais; 

Melhoria dos 

meios 

administrativos; 

Ampliação da 

CELESC (70,0% 

do território 

catarinense); 

Pavimentação 

estadual e federal; 

FUNDESC; 

121 

1971 – 

1974 

Projeto 

Catarinense de 

Desenvolviment

o 

Colombo 

Machado 

Salles 

Agricultura; 

Desenvolvimento 

industrial; 

Transporte; 

Ampliação da 

CELESC (82,7% 

do território 

catarinense); 

159 
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Saneamento; 

Energia; 

Ampliação de 

telefonia; 

Pavimentação e 

ampliação das 

estradas de 

rodagens 

1975 – 

1979 

Plano de 

Governo 

Antônio 

Carlos 

Konder 

Transporte; 

Educação; 

Administração e 

Planejamento; 

Saúde; 

Indústria; 

Agricultura; 

 

Ampliação da 

CELESC (85,9% 

do território 

catarinense) 

Indústria 

Carbonífera 

Catarinense; 

Pavimentação, 

terraplanagem, 

pontes e viadutos; 

BADESC e 

PROCAPE; 

608 

1979 – 

1982 
Plano de Ação 

Jorge 

Konder 

Bornhausen 

Campo 

psicossocial; 

Campo 

econômico; 

Organização 

administrativa e 

planejamento 

BESC; 

Ampliação da 

CELESC (96,0% 

do território 

catarinense); 

Pavimentação, 

terraplanagem, 

pontes e viadutos; 

1.024 

1983 – 

1987 

Carta dos 

Catarinenses 

Esperidião 

Amin 

Administrativo 

Social; 

Econômico e de 

Infraestrutura; 

Eletrificação 

rural; 

Conclusão de 

grandes linhas 

rodoviárias; 

1.105 

1987 – 

1990 

Rumo à Nova 

Sociedade 

Catarinense 

Pedro Ivo 

Campos; 

Vice: 

Casildo 

Maldaner 

Político – 

institucional; 

Social; 

Econômica e 

Infraestrutura; 

Ambiental; 

17 Seminários 

Regionais; 
388 

1991 – 

1994 

Plano Saúde, 

Instrução e 

Moradia 

Vilson 

Kleinunbing 

Metas 

fundamentais; 

Recurso de base; 

Dinamização do 

sistema 

produtivo; 

Infraestrutura; 

Sociedade e bem 

estar; 

Pavimentação de 

rodovias 

estaduais; 

172.420 terminais 

telefônicos; 

Parque 

tecnológico Alfa 

– Florianópolis; 

606 

1995 – 

1998 

Viva Santa 

Catarina 

Paulo 

Afonso 

Cidadania; 

Campo; 

Criança; 

Modernização do 

Estado; 

Acordos com 

ONG‘s, prefeitura 

e empresas 

privadas; 

421 

1999 – 

2002 

Santa Catarina: 

Estado 

vencedor 

Esperidião 

Amin 

Administrativo 

Social; 

Econômico e de 

Infraestrutura; 

Federalização do 

BESC; 

Partilha da 

CELESC; 

231 

2003 – Plano 15 I e II Luiz Descentralização Secretarias de * 
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2010 Henrique da 

Silveira 

da tomada de 

poder; 

Desenvolvimento 

Regional; 

 

2011- 

2014 

Pacto por Santa 

Catarina 

Raimundo 

Colombo 

Descentralização 

administrativa à 

desconcentração 

do poder 

decisório; 

 

Escritórios de 

Projetos na 

Secretaria do 

Estado de 

Planejamento  

2.000 Km de 

rodovias 

estaduais 

foram 

pavimentados

/revitalizados 

/recuperados 

/duplicados, 

Fonte: GOULARTI FILHO, 2005; Planos de Governos dos respectivos governadores. 

Org.: ZANELLA, A. P, 2018  

*: sem dado. 

 

Iniciados no Governo Irineu Bornhausen, através do Plano de Obras e Equipamentos – 

POE, e intensificado com o Governo Celso Ramos, com o Plano de Metas do Governo – 

PLAMEG, estes planos são baseados a solucionar os gargalos e deficiências estaduais, através 

das melhorias de energia, transporte e inversão de capitais, ou seja, a melhoria na 

infraestrutura regional, visando uma expansão das atividades comerciais e industriais. 

 

Em Santa Catarina, de 1951 a 1956 (governo Irineu Bornhausen), foi criado 

o Plano de Obras e Equipamentos (POE) que visava destinar recursos 

públicos aos investimentos em estradas de rodagem, energia elétrica, 

educação, saúde e agricultura. Em 1953, Bornhausen criou a Secretaria da 

Agricultura, desvinculando esse órgão da Secretaria de Viação e obras 

Públicas. Em sua gestão foram construídas ainda silos e pontos de vacinação 

de suínos. Os governos seguintes (Jorge Lacerda e Heriberto Hulse) 

promoveram a interligação do oeste catarinense ao litoral (ESPÍNDOLA, 

1996, p. 69).  
 

O Plano de Obras e Equipamentos foi aprovado no último ano de mandato do 

governador Irineu Bornhausen, com metas no período de 10 anos. Desta forma, no governo de 

Jorge Lacerda e Heriberto Hulse (1956-60), continuaram trabalhando as metas aprovadas no 

governo anterior, mas sem obrigação de cumpri-las.  De acordo com Goularti Filho (2005), 

durante o governo de Jorge Lacerda e Heriberto Hulse não houve um planejamento voltado 

para o POE, desta forma, apenas algumas metas foram parcialmente cumpridas, assim, o 

plano foi realizado menos de 50% das metas previstas, tendo êxito na realização dos 

programas de energético e rodoviário, já na área de educação, saúde e agricultura, os 

resultados não foram satisfatórios. 

Já na gestão iniciada por Celso Ramos (1961-1965), o planejamento veio de uma 

vontade política para alterar as infraestruturas. O PLAMEG estava orçado em 17,5 bilhões de 

cruzeiros, destes, 58,28% dos recursos estavam em investimentos de infraestrutura, 26,69% 

na melhora das condições do homem, e os 15,03% dos recursos restantes, na expansão 
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econômica, através de investimentos para expansão agrícola e industrial (GOULARTI 

FILHO, 2012). E assim, de acordo com Goularti Filho (2012), iniciou-se uma nova fase na 

economia catarinense, já que a presença das grandes indústrias na esfera política catarinense 

passou a ser mais decisiva. O Plameg foi um resultado de Seminários Socioeconômicos 

promovidos pela FIESC, onde Celso Ramos estava na frente como presidente da entidade, no 

período de 1959 e 1960. Nestes seminários realizados em 16 cidades, formou-se um 

diagnóstico sobre a economia catarinense e suas necessidades. Neste período o Estado passou 

a ser um verdadeiro condutor de políticas de integração e consolidação industrial. As 

necessidades empresariais na área de infraestrutura passaram a ser completadas pelo Estado. 

A Celesc, que atendia 9,9%, passou para 32% em 1965, devido à inauguração da 

Termoelétrica Jorge Lacerda, à construção de quatro pequenas usinas hidroelétricas, além da 

ampliação de outra (GOULARTI FILHO, 2005). Ou seja, as agroindústrias passaram a ser um 

comando político, direta ou indiretamente. 

 

O Plameg consistia em formular uma política global de desenvolvimento em 

Santa Catarina. Foram criados o BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), 

a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), a Secretaria de Negócios do 

Oeste. Vale destacar que o governo federal criou, em 1961, o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, cujos objetivos gerais 

visavam o desenvolvimento dos três estados integrantes da região Sul 

(Giesse, 1991:68) apud (ESPÍNDOLA, 1996, p. 70). 

 

Em 1963 foi criado também, pelo governo estadual, o Fundo de Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina (FUNDESC), que ficou sem operar até 1968. Segundo Espíndola 

(1996), o seu objetivo era atuar no desenvolvimento industrial.  

O PLAMEG II veio na sequência, no governo de Ivo Silveira, 1966 a 1970, 

continuando a mesma visão no plano anterior, orçado em 216 milhões de cruzeiros novos, 

destinando 62,0% à expansão econômica, 17,0% à melhoria das condições sociais, 15,0% à 

valorização dos recursos humanos e 6,0% à melhoria dos meios administrativos (GOULARTI 

FILHO, 2012). Durante o Plameg II, a Celesc atendeu 75,2% do território catarinense. Com a 

criação, em 1970, da Companhia Catarinense de Telecomunicações – Cotesc, no período de 5 

anos os serviços de comunicação atingiram 70,1%, e até 1980, atenderam todo o território 

estadual. 

No período de 1971 a 1974, o governador escolhido pelo governo militar foi Colombo 

Machado Salles, que executou o Projeto Catarinense de Desenvolvimento (PCD), orçado em 

5,6 bilhões de cruzeiro, destes, 22,7% eram destinados à agricultura, 21,8% ao 

desenvolvimento, buscando uma expansão e modernização industrial, 20,9% aos transportes, 

14,9% ao saneamento, e 5,6% à energia.  Neste período havia um projeto nacional de 
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desenvolvimento, apresentado pelo Governo Médici. O objetivo do projeto era integrar as 

regiões que ainda estavam isoladas no Estado. Assim, o Governo Federal criou a Central 

Elétrica do Sul do Brasil S/A (Eletrosul), fazendo com que a Celesc ampliasse sua demanda 

para 82,7%; e a ampliação nas telecomunicações, com investimentos estaduais e federais, 

passando de 13.449 assinantes, em 1969, para 31.963, em 1975.  Neste período foram 

construídos 565 km de estradas, e pavimentadas 159 km. 

No período de 1975-1978, o governador indicado foi Antônio Carlos Konder e o seu 

vice-governador, Atílio Fontana, proprietário da Sadia. A elaboração do Plano de Governo 

(PG) vinha ao encontro dos objetivos do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). 

Porém, o governo não estruturou o plano com programas, ou seja, apresentou apenas um 

orçamento plurianual, no período de 1976 a 1978, que contava com 12,1 milhões de cruzeiros, 

distribuídos em 24,7% para os transportes, 17,0% para educação, 11,3% para a administração 

e planejamento, 3,8% para a saúde, 2,0% para indústria e 1,7% para agricultura.  

 

Em consonância com o II PND, foram feitos investimentos federais no 

reaparelhamento do porto de Imbituba, para receber navios de maior calado; 

foi iniciada a construção da Indústria Carboquímica Catarinense (ICC), para 

aproveitar o rejeito do carvão, e ampliada a Termelétrica Jorge Lacerda. A 

área de abrangência da Celesc passou para 85,9% do Estado. Na telefonia, os 

serviços foram expandidos para todo o território estadual, atingindo os 199 

municípios. No setor de transporte foram pavimentados 608km de rodovias 

estaduais, 5,3km de pontes e viadutos e 671km de terraplanagem 

complementar (GOULARTI FILHO, 2005, p. 640). 

 

Ainda no período militar, entre 1979 a 1982, o indicado para assumir o governo do 

estado foi Jorge Konder Bornhausen, que elaborou um Plano de Ação (PA), que estava 

dividido em três programas: campo psicossocial, campo econômico e organização 

administrativa e planejamento. Porém, o PG e o PA não tinham programas específicos com 

previsão de gastos, ou seja, não definia metas quantitativas e nem tinha orçamento para 

financiar projetos. Até porque Bornhausen tinha propósitos políticos e econômicos diferentes 

de seus antecessores, defendia menos participação do Estado nas atividades econômicas.   

Durante o PA foram construídos 1.024 km de rodovias pavimentadas, 5,6 km de 

pontes e viadutos e 591 km de terraplanagem complementares. A CELESC expandiu para 

96% de consumo, atendendo mais a eletrificação rural. 

No período de 1983 a 1987, o governador eleito foi Esperidião Amin, e o seu vice-

governador, Victor Fontana, estava ligado ao grupo Sadia. Suas ações estavam pautadas na 

Carta dos Catarinenses, e estava dividida em três setores: Setor Administrativo, Setor Social e 

Setor Econômico e de Infraestrutura (GOULARTI FILHO, 2012). A Carta almejava dar 
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―prioridade aos pequenos, participação comunitária, integração estadual e qualidade de vida‖. 

Entretanto, havia uma tendência liberal, visando uma redução cada vez maior da participação 

do Estado na economia.   

Já no período de 1987 a 1990, com o governo de Pedro Ivo Campos, até sua morte, em 

1990, quando assumiu o seu vice, Casildo Maldaner, elaboraram um plano de governo 

chamado ―Rumo à Nova Sociedade Catarinense‖, dividida em quatro áreas: político-

institucional, social, econômica, infraestrutura e ambiental. O plano foi elaborado a partir de 

17 Seminários Regionais Permanentes, realizados em várias cidades do Estado. Desta forma, 

o Estado deveria assumir um papel de indutor de desenvolvimento. Mas novamente, um plano 

sem metas e sem orçamentos. 

De acordo com Goularti Filho (2012), a cada plano que passava, reduzia-se a atuação 

do Estado e aumentava a crença do mercado. A prática de planejamento já não era mais 

desenvolvida no Brasil desde os anos 1980, assim, a falta de uma diretriz nacional isolou as 

unidades na elaboração de seus planos.  

Quando eleito Vilson Kleinubing, no período de 1991 a 1994, o governo lançou o 

Plano SIM – Saúde, Instrução e Moradia. O plano contava com cinco áreas: 45,62% em metas 

fundamentais (saúde, instrução e moradia), 31,75% dos recursos com a base (pleno emprego) 

e a dinamização do sistema produtivo, 18% no fortalecimento da infraestrutura, e 4,63% em 

sociedade de bem-estar. Os gastos previstos foram de 800 milhões de BTNs (Bônus do 

Tesouro Nacional). 

 

Fazendo parte do PFL, Kleinübing seguia as orientações do movimento 

geral, impostas pela onda neoliberal que elegia o Estado como o vilão da 

crise, o que tornava impossível a realização de muitas metas propostas no 

Plano SIM, como: a restauração de 981km de rodovias e a pavimentação de 

outros 207km, além de começar a duplicação da BR-101, concluir a BR-282 

e a BR-470; no setor energético, previa a construção de mais 400km de 

linhas de transmissão, a ampliação de 45 subestações e a construção de mais 

20 novas subestações; no setor de telecomunicação, previa a ampliação de 

59,4%, com a instalação de 136.176 novos terminais telefônicos; e, para 

fomentar a indústria, defendia a reformulação do Prodec para novos 

investimentos produtivos nos setores já consolidados da indústria catarinense 

e a criação de indústrias de tecnologia de ponta (GOULARTI FILHO, 2005, 

p. 544). 

 

Porém, apenas algumas metas foram atingidas: a instalação de 172.420 terminais 

telefônicos; a pavimentação de 660 km de rodovias estaduais; e no setor de energia, apenas 

19% no proposto foi realizado. 

Quando Paulo Afonso foi eleito governador do estado, no período de 1995 a 1998, o 

plano de governo ―Viva Santa Catarina‖, ―estava dividido em quatro áreas: cidadania – 
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geração de novas oportunidades de trabalho e de renda; campo – valorização do homem e do 

seu trabalho; criança – construção do futuro; e modernização  do Estado‖ (GOULARTI 

FILHO, 2012, p.  128). Essas áreas se dividiam em 15 projetos, que o Governo Estadual 

buscou acordos com ONG‘s, prefeituras e empresas privadas, ou seja, apesar do projeto 

neoliberal, o governo estadual visava, através das parcerias, à implantação de um governo 

mais eficiente e eficaz, defendendo uma gestão democrática e descentralizada. 

No período de 1999 a 2002, Esperidião Amin voltou a ser governador no estado, com 

um plano de ―Santa Catarina: Estado Vencedor‖, com onze subprogramas, porém, era um 

plano sem planejamento e sem orçamentos. Dessa forma, o plano tinha a mesma prioridade da 

Carta dos Catarinenses, mas, de acordo com Goularti Filho (2005), os objetivos não tinham 

nenhuma articulação com a realidade concreta. Houve neste período a federalização do 

BESC, transformando-se em Banco do Brasil, além da partilha da Celesc. 

No governo de Luiz Henrique da Silveira, período de 2003 a 2010, desenvolveu-se o 

―Plano 15‖ e o ―Plano 15 II‖, que tinha como objetivo a descentralização das tomadas de 

decisões governamentais, mas que vinha ao encontro de outros planos governamentais, não 

fazia previsão de gastos nem metas físicas. 

No período de 2011 a 2014, Raimundo Colombo foi o governador catarinense, com o 

plano de governo Pacto por Santa Catarina, que tinha como objetivo uma estratégia de 

desconcentração do poder político e econômico em benefício das regiões e dos seus 

municípios. Assim, criou Escritório de Projetos na Secretaria de Estado do Planejamento, com 

634 projetos (obras e aquisições) realizados ou em execução dentro do programa. Dentre eles, 

os 2.000 km de rodovias estaduais pavimentados/ revitalizados/ recuperados/ duplicados. 

Para Mamigoian (2011), no período de 1930 a 1990, a indústria catarinense cresceu 

sob a ―égide do pacto nacionalista, vitorioso com a Revolução de 1930, que incluía a 

burguesia industrial como sócio, sob comando do latifúndio feudal ligado ao mercado 

interno‖ (MAMIGOIAN, 2011, p. 113). Dessa forma, a partir de 1955, o Estado transformou-

se em agente condutor de crescimento econômico, desenvolvendo a infraestrutura social 

básica, removendo os pontos de estrangulamento. Porém, com a entrada do Brasil na era 

neoliberal, o Estado passou a ser um coadjuvante no processo de ordenamento econômico 

(GOULARTI FILHO, 2012). Iniciaram-se as fases dos planos, mas sem planejamento.  

O Estado possuía um papel importante nos investimentos ou a falta dele no processo 

de acumulação (SILVEIRA; FELIPE Jr, 2013), com a expansão de infraestrutura de 

transporte e energia, incentivos de créditos e tributários, e as políticas setoriais, ou seja, o 
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poder público e as políticas econômicas adotadas poderiam impulsiona ou não o processo de 

acumulação do capital. 

 

3.2 LOGISTICA 

 

O desenvolvimento regional não é somente resultado de fatores de produção, mas 

também de infraestrutura. ―Vale frisar que a integração do mercado doméstico brasileiro, 

desde a década de 1940, ocorreu através de elevados investimentos no modal rodoviário, 

constituindo uma extensa rede viária‖ (SOUZA; SILVEIRA, 2011, p. 282). As infraestruturas 

são os suportes para a produção, a circulação e o consumo das mercadorias geradas pelas 

atividades produtivas e um dos elementos organizadores e produtores do espaço, 

influenciando assim, no desenvolvimento econômico e definindo as características de 

acumulações (LAMOSO, 2009). Mas, além do ponto de vista econômico, os transportes e a 

infraestrutura são setores com dinâmica própria e interesses, às vezes, opostos aos outros 

setores. Cabe salientar que as empresas de transportes que surgiram para atender as 

agroindústrias ―estão verticalmente integradas às agroindústrias, sendo quase todas de 

propriedade de irmãos de diretores executivos do Grupo Sadia‖ (ESPINDOLA, 1996, p. 149), 

mas que hoje assumem uma dinâmica de interesses próprios, pois as empresas de transporte 

têm o lucro frente às agroindústrias.  

Segundo Espíndola (1996), até 1970 as agroindústrias possuíam caminhões para levar 

suas mercadorias aos mercados consumidores, mas na década de 1980, todos esses caminhões 

foram vendidos, já que a partir de 1970, pequenos capitalistas que adquiriram caminhões, 

passaram a transportar, com exclusividade, artigos da marca Sadia, ou seja, essa atividade foi 

terceirizada. 

As empresas terceirizadas são prestadoras de serviços logísticos e são caracterizadas 

por três momentos:  

 

Primeiro: Tendo início na década de 1970, com um perfil de empresas que 

atuavam em funções específicas, como transportador, armazenador ou 

agentes de carga; 

Segundo: período existente na década de 1980 e de 1990 em que as empresas 

geralmente terceirizadas com elevado número de ativos e que buscam uma 

integração logística, diversificando os serviços prestados (surge à figura do 

Operador Logístico) e; 

Terceiro: período existente a partir do ano de 2000, onde é reduzida a 

importância dos ativos, destacando-se a questão do conhecimento aplicando 

à gestão. Logo, identifica-se um quadro de quarteirização logística, na qual 

uma empresa coordena a atividade de outra empresa terceirizada (SOUZA, 

SILVEIRA, 2011, p. 284). 
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De acordo com Rocha (2011), a partir de 1972 foi implantada uma nova política de 

incentivo às exportações. ―Os benefícios concedidos visavam facilitar a implantação de novas 

indústrias que produziram para vender ‗essencialmente‘ no mercado externo, bem como a 

formação de trading companies, que se encarregariam de dinamizar a comercialização no 

exterior‖ (DOELLING et al, 1974, p.45)‖ (ROCHA, 2011, p.269). Conforme Espíndola 

(1996), a Sadia criou, em 1980, a Sadia Trading São Paulo – escritório central – e outras 

Tradings espalhadas no mundo, procurando acelerar a distribuição de seus produtos no 

mercado interno e externo. 

As estruturas de fixos logísticos são essenciais para as nações, pois a partir do seu 

planejamento e execução, os baixos custos para os transportes são obtidos. Segundo Deinfra 

(2008), apesar de a logística não fazer parte do processo produtivo, mas sim, tratada como um 

serviço, ela faz parte do custo do produto, e contabilizada no custo final da produção e 

comercialização. Os custos dos transportes podem variar de acordo com a disponibilidade de 

infraestrutura disponível. De acordou com Silveira (2011, p.56), ―A diminuição do tempo de 

percurso e a eficiência no transporte aumentam os lucros e diminuem os custos de produção 

(redução do pedido até a entrega).‖ Desta forma, os transportes são essenciais, tanto na esfera 

da produção como na circulação, para a evolução do processo de circulação de capital. Em 

todas as fases das relações sociais e econômicas do processo – suprimentos, produção, 

distribuição e consumo. 

 Com base no exposto, conforme Espíndola (1996), existem cinco grandes fluxos para 

os produtos das empresas agroindustriais, para a jusante e para a montante do processo:  

 

1º) a coleta de matéria-prima para as unidades produtivas (raio de 

aproximadamente 20 a 50 km) desenvolvida por transportadoras, pequenos 

capitais locais e estradas de ferro; 2º o fluxo de matéria-prima entre as 

unidades produtoras, operando, na maioria das vezes, por grandes 

transportadoras e, no caso da soja, por ferrovias; 3º) transporte para os 

principais centros de comercialização, a cargo de grandes empresas 

transportadoras existentes nas sedes das unidades produtoras; 4º) o 

transporte dos produtos nos grandes centros, elaborados via frota própria das 

agroindústrias para pequenos clientes (70%) e desenvolvidos por grandes 

transportadoras, no caso dos grandes clientes; e 5º) o transporte de produtos 

refrigerados e secos (soja e farelo) para o porto, executado pelas 

transportadoras (ESPÍNDOLA, 1996, p. 153). 

 

De acordo com Huertas (2014), o transporte de produto final para os portos e 

mercados consumidores é operado por várias transportadoras de médio porte especializadas. 

Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa 

Catarina - Fetrancesc, são treze sindicatos que representam as atividades de transportes e 
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logísticas no Estado, representando 20 mil empresas de transportes catarinenses com registro 

na Agência Nacional do Transporte (ANTT). Destes, o oeste de Santa Catarina possui dois 

sindicatos desta representatividade, Sindicato Das Empresas De Transporte de Cargas do 

Oeste e Meio-Oeste Catarinense – SETCON, com sede em Concórdia, e delegacias instaladas 

nas sedes de Maravilha, Iporã do Oeste e Dionísio Cerqueira. E o Sindicato das Empresas de 

Transporte de Carga e Logística De Chapecó- SITRAN, com sede no munícipio.  

O SITRAN abrange os munícipios de Chapecó, Xaxim, Cordilheira Alta, Coronel 

Freitas, Nova Itaberaba, Guatambu, Planalto Alegre, Caxambu do Sul e Águas de Chapecó. 

De acordo com o sindicato, são no total 98 empresas associadas, destas, 40 transportam 

mercadorias frigorificadas, 10 transportam cargas frigorificadas e outros tipos de cargas, e 19 

empresas não informaram o que transportam
13

.  

  

FIGURA 3: Empresas Associadas ao SITRAN, 2018. 

 

Fonte: Sitran, 2018. Ilustração elaborada: ZANELLA, A.P., 2018. 

 

Entretanto, a terceirização da logística brasileira enfrenta diversos complicadores 

referentes à sua atuação no mercado. De acordo com Souza e Silveira (2011), o Estado 

reduziu investimentos nos modais ferroviários e marítimo nos últimos quinquênios, devido ao 

maior direcionamento de investimentos para o modal rodoviário, porém, este apresenta uma 

                                                           
13

 Dados disponíveis apenas no site do Sitran (2018). 
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baixa eficiência pela má conservação de grande parte das vias, além de trechos operando 

próximo ao seu limite.  

A procura de diminuir custos da produção pressiona a diminuição de gastos nas 

esferas da circulação como transportes, armazenagem, embalagens, entre outros (SILVEIRA, 

2013). De acordo com a FIESC (2015), o valor global dos custos logísticos para o Estado de 

Santa Catarina e sua composição entre suprimentos e distribuição física têm indicador que 

para cada real bruto faturado R$ 0,14 são custos logísticos, divididos em R$ 0,06 para 

processos de suprimentos e R$ 0,08 para distribuição física. Destes, o custo por transporte 

corresponde a R$ 0,07 por real/bruto na estrutura global dos custos logísticos. 

A distribuição dos custos globais para os diferentes processos logísticos como 

transporte, estoques, armazenagem e administração está representada no gráfico. 

 

FIGURA 4: Estrutura global dos custos logísticos catarinenses, 2015. 

 

Fonte: FIESC, 2015. Organização: ZANELLA, A. P., 2018. 

 

 O transporte representa 48% dos gastos para a indústria catarinense dos R$ 0,14 que 

representa no processo logístico. Apesar de o Brasil ―apresentar graves deficiências nas 

infraestruturas de transporte, de armazenagem e de distribuição – tomando-se como referência 

os países desenvolvidos – o setor de logística ocupa posição importante na economia 

brasileira.‖ (BARAT, 2011, p. 226). 

 No Brasil, para a movimentação de cargas, predomina-se o modo rodoviário e, em 

Santa Catarina não é diferente, como já foi apresentado nos capítulos anteriores. As rodovias 

atendem as necessidades industriais, conseguindo chegar porta a porta com suas mercadorias. 

De acordo com Santo e Silveira (2001), a malha rodoviária responde a uma demanda de 

rápido deslocamento no território nacional. Já as ferrovias não conseguiam mais atender as 
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novas demandas dos mercados regionais que estavam surgindo, ou seja, havia um 

estrangulamento desta rede. 

O modal rodoviário é o mais amplamente utilizado para os transportes de mercadorias 

das agroindústrias até os portos, ou até os países componentes do MERCOSUL (Argentina, 

Paraguai e Uruguai, e países associados Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia) (ROCHA, 

VIDAL, GUTERRES, 2011). As rodovias ligadas aos países vizinhos são voltadas ao 

desenvolvimento da integração comercial.  

Para o transporte rodoviário, o eixo MERCOSUL – Chile, com o corredor bioceânico, 

tem como objetivo reduzir os custos com acesso aos portos do Oceano Pacífico para o Brasil e 

Argentina, o Oceano Atlântico para outros países do bloco. Um exemplo, para o Brasil a saída 

pelos portos do Pacífico haverá a diminuição dos custos para exportação, sobretudo, para 

países asiáticos (SILVEIRA, 2013). 

 Segundo o Deinfra (2008), os serviços de transportes são essenciais para o 

desenvolvimento econômico de um país, assim, deixando-o mais competitivo. Quando há 

uma deficiência na infraestrutura na matriz modal de transporte, faz com que elevem os custos 

dos transportes. 

 

Em condições iguais de competitividade, o transporte de mercadorias pelo 

modo hidroviário torna-se mais barato em relação ao modo ferroviário, e 

ambos, em relação ao rodoviário. Assim, a otimização de rotas viárias 

multimodais, reduz os custos totais do transporte na movimentação de 

mercadorias entre as zonas de produção e as de consumo (DEINFRA, 2008, 

p. 21). 

 

Desta forma, segundo Silveira (2011), ―A logística é supervalorizada
14

 como a 

responsável pelas grandes transformações produtivas e comerciais‖ (SILVEIRA, 2011, p.55). 

Assim, em cada momento histórico, a produção procede à vinda de novos meios logísticos, 

um exemplo seria a vinda de uma ferrovia para escoar a pequena produção mercantil 

existente; após, os aviões para entregar as mercadorias com maior eficiência, até o surgimento 

e a modernização das rodovias para tornar-se uma logística mais eficiente.  

Conforme já dito nos capítulos anteriores, a colonização do Oeste Catarinense 

começou a desenvolver uma economia natural e mercantil de suas pequenas propriedades. 

Porém, o problema era o escoamento dos excedentes produzidos. Ou seja, na medida em que 

a industrialização exigia uma unificação do mercado, o setor ferroviário era visto com fator de 

resistência a unificação deste mercado (ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007). 

                                                           
14

 Segundo Silveira (2011), a logística representa um importante fator que contribui para as estratégias de 

conquistas do mercado e diminuição de custos. Assim, o planejamento e a gestão de transportes, de 

armazenamentos e comunicações, fazem parte da logística. E quando não for bem aplicada pode ―quebrar‖ uma 

empresa. 
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Ao longo do processo de acumulação de capital dos pequenos produtores mercantis, o 

processo colônia-venda, os animais chegavam até as casas comerciais em tropas e via de 

estrada de ferro (ESPÍNDOLA, 1996).  

 

Em virtude do deslocamento da agricultura para o abastecimento do mercado 

interno, após 1930, o governo brasileiro concedia aos comerciantes das 

regiões não-cafeeiras, requisições gratuitas para que eles utilizassem os 

vagões de trem das estradas de ferro sob administração federal. Essas 

requisições eram feitas através de acordos entre os funcionários da 

administração da estrada e os comerciantes (oligopsônico-oligopólicos) do 

oeste catarinense (ESPÍNDOLA, 1996, p. 144 e 145). 

 

Desta forma, a ferrovia foi primordial para essa colonização catarinense aos principais 

mercados do país, incentivando o processo de especialização produtiva da pequena produção 

mercantil. Entretanto, conforme Espíndola (1996), a concorrência nos gêneros alimentícios do 

Centro-Sul diminuíram as exportações oriundas do oeste. Assim, em 1940, surgiram as 

primeiras empresas de frigorificação de carne na região. Empresas estas que vieram para 

combater os concorrentes e penetrar nos mercados paulistas e cariocas. As agroindústrias 

catarinenses desenvolveram estrategicamente o processo de especialização e diversificação 

produtiva, através dos produtos de alto grau agregado. Porém, esses produtos não poderiam 

ser transportados via estrada de ferro, pela demora a chegar até a cidade de São Paulo. E as 

estradas de rodagem estavam impossibilitadas pela falta de pavimentação - BR-282, BR-470, 

BR-153, SC-458, SC-455, SC-451 – e a falta de veículos isotérmicos. Nesse sentido, a única 

saída até 1950, foi a estrada de ferro e, em seguida, o avião. 

 

Visando à solução desses problemas, o Grupo Sadia adquiriu, em 1950, 

caminhões isotérmicos e requisitou um engenheiro suíço para a montagem 

das câmaras frias de armazenagem dos produtos. Iniciava-se, pois, assim o 

transporte de produtos frigorificados para o Centro-Sul através de caminhões 

próprios. No início dos anos 50, a distância entre o oeste catarinense e São 

Paulo diminuiu em virtude da abertura da BR-116 entre Lages e Curitiba, 

eliminando assim à volta pelo litoral catarinense. O aumento das exportações 

de seus produtos para o mercado de São Paulo e Rio de Janeiro fez a Sadia 

adquirir estrategicamente, em 52, um avião Douglas da Panair, pela quantia 

de Cr$ 2,5 milhões (US$ 0,135 milhões). Esse avião fazia duas ou três 

viagens por semana para São Paulo. Em 1954 foram arrendados dois outros 

aviões, um DC-3 e um C-47. Com os três aparelhos e a inferência de Nereu 

Ramos no Ministério da Aeronáutica, o Grupo Sadia constituiu em 1955 a 

Sadia S.A. Transportes Aéreos (ESPÍNDOLA, 1996, p. 147). 

 

Assim, no período após Segunda Guerra Mundial, a Sadia pôde transportar seus 

produtos com os aviões, visando um transporte mais rápido ao mercado paulistano, e dando 

origem às companhias aéreas Transbrasil S. A. Linhas Aéreas (SANTOS; SILVEIRA, 2011) 

(MAMIGONIAN, 2011). 
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As rodovias foram eleitas pelo governo brasileiro enquanto modal ideal para efetivar a 

integração do território e interligar os ―arquipélagos econômicos e populacionais‖ (SOUZA, 

SILVEIRA, 2011), pelo baixo custo, comparando às ferrovias.  Desta forma, as rodovias 

foram essenciais às agroindústrias, chegando porta a porta ao consumidor, aumentando a 

circulação bem como a produção das mercadorias (ESPINDOLA, 1996). Para Silveira (2007), 

a decadência das ferrovias veio pelos motivos de: 

 

-A concentração dos investimentos no modo rodoviário; 

-A falta de sentido econômico nos traçados primitivos, ou seja, trechos no 

qual as atividades econômicas entram em decadência; 

-Desarticulação entre sistemas regionais; 

-Desaparelhamento do parque ferroviário; 

-Baixo rendimento dos trechos de tráfego intenso; (SILVEIRA, 2007, p. 29). 

 

No Brasil, atualmente, o modal rodoviário corresponde por 65% do total do transporte 

do país. De acordo com a Denatran, no ano de 2005 havia 183.574 veículos (automóveis e 

caminhonetes) na região oeste catarinense. Foi observado um aumento da frota de caminhões 

nacionais pós Missão Cooke, com a expansão do mercado interno e do protecionismo do 

Governo de Vargas. 

 

TABELA 9: Frota Nacional de Caminhões – Quantidade, período de 1927 – 2009. 

Ano Frota Nacional de Caminhões – quantidade 

1927 1.600 

1937 2.166 

1947 8.477 

1958 70.810 

1967 403.738 

1977 701.886 

1985 972.961 

1996 4.609.220 

2006 6.412.884 

2008 7.352.738 

Fonte: IPEA DADA
15

, 2018. Organização: ZANELLA, A. P., 2018. 

                                                           
15

 Para 1927-1985 Apud: Estatísticas históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 

1988. 2. ed. rev. e atual. do v. 3 de Séries estatísticas retrospectivas.  Rio de Janeiro: IBGE, 1990. Para 1986-

2000: Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, vários anos. Para 2001-2007: Anuário Estatístico dos 

Transportes Terrestres. Brasília: ANTT, vários anos. Obs.: A quantidade de caminhões no AEB corresponde a 

veículo comercial leve e de carga. A quantidade de caminhões no AETT é igual à soma de caminhões, 

caminhões-tratores, camionetas e caminhonetes. Série interrompida. 
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A partir dos anos 1990, a indústria automobilística mundial passou por 

desenvolvimento tecnológico e aceleração do ciclo de vida dos veículos, ou seja, houve um 

envelhecimento na frota de caminhões nacionais. A intensificação na introdução de novas 

tecnologias nos veículos passou pela formação de alianças estratégicas entre as montadoras.  

 

Em dez anos, o transporte de toneladas úteis (TU) de carga no Brasil 

aumentou em 29,5%, passando de 389 milhões em 2006 para 503,8 milhões 

em 2016, informa o anuário de 2017 da Confederação Nacional do 

Transporte (CNT). 

O mesmo levantamento mostra que, entre 2001 e 2016, a frota de caminhões 

cresceu 84,3% (de 1,5 milhão para 2,6 milhões). 

Da frota total que circula no Brasil, 1,09 milhão de caminhões são de 

empresas, 554 mil são conduzidos por caminhoneiros autônomos e 23 mil, 

são de cooperativas (MESQUITA, L., 2018, reportagem BBC Brasil). 

 

 Os planos infraestruturais estaduais interligados com os planos nacionais, já 

apresentados no início do capítulo, fizeram que ocorresse um crescimento nos veículos 

nacionais durante o período das décadas de 1950 a 1970. Ou seja,  

 
As variações observadas nos veículos decorrem, sobretudo, da necessidade 

de adaptação às condições de cada país no que se refere a: preferência dos 

consumidores, nível de renda da população, legislação local, qualidade das 

estradas, características dos combustíveis, condições climáticas, etc. 

(COSTA; HENKIN, 2016, p. 465). 

 

Assim, o crescimento da frota de veículos tem uma relação direta com a possibilidade 

de fluxos nas rodovias, com o aumento do poder aquisitivo e a facilidade de crédito pelo 

mercado. Desta forma, a ―Logística Territorial‖ é fundamental para o atendimento das 

demandas corporativas, mas também, de acordo com Silveira (2011), deve ser planejada pelo 

Estado sem necessariamente atender diretamente a esses interesses, ou seja, o Estado deve 

estar no comando de planejamento territorial e não atender apenas aos interesses de grupos 

econômicos. 

 

Há, assim, um embate entre as necessidades representadas pela ―Logística 

das Empresas‖ que pressionam constantemente o Estado (―Logística do 

Estado‖) para a viabilização de infraestruturas mais adequadas. Destaca-se, 

desse modo, após o período de 1980 a 1990 (momento em que o país tentou 

―driblar‖ a estagnação econômica e abandonou o planejamento por medidas 

imediatistas), o surgimento do ―Plano Nacional de Logística e Transporte‖ – 

este foi apresentado no ano de 2006 à sociedade – que ambiciona retomar o 

planejamento a médio e a longo prazo dos sistemas de movimento do país 

(trata-se de uma plano de Estado e não de governo que irá orientar os 

investimentos públicos e privados para os próximos 15 anos). Já em relação 

às distorções dos fluxos que o sistema tributário ocasiona no fluxo de 

transporte no país, a solução parece estar longe de ocorrer, já que esta 
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solução se encontra na reforma tributária que é refém da morosidade do 

Congresso Brasileiro (SOUZA; SILVEIRA, 2011, p. 293 e 294). 

 

De acordo com Barat (2011), o governo deu ênfase às políticas de curto prazo, pelos 

motivos das crises inflacionárias, e diminuiu a importância do planejamento de longo prazo, 

como as estratégias de crescimento e formulações de políticas públicas consistentes para as 

infraestruturas.  
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CAPÍTULO 4: TENDÊNCIAS DE NOVOS CENÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO: REDES RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E OS 

PORTOS. 

 

Os circuitos espaciais da produção demandam de infraestruturas que darão suporte à 

circulação, à produção e ao consumo. Assim, os fixos atuam como organização e produção do 

espaço, conferindo estratégias que podem garantir competitividade a um espaço estratégico, 

aos agentes econômicos e aos circuitos produtivos que fazem uso. Neste sentido, o capítulo 4 

tem como objetivo apresentar as infraestruturas de rodovias, portos e ferrovias, discutindo a 

sua importância para as agroindústrias e para a competitividade. 

 

4.1 RODOVIAS 

 

O transporte sempre foi uma condição geral de produção essencial para reprodução do 

capital. Desta forma, quando houve uma modernização nas estradas de rodagem em Santa 

Catarina, perpetrou com que os produtos das agroindústrias aumentassem sua circulação, 

atendendo porta em porta de seus consumidores.  

As condições naturais catarinenses exigiam grandes obras de engenharia, tornando um 

fator limitante nos projetos das malhas rodoviárias e também das ferroviárias (ROCHA; 

BARBOSA; CABRAL, 2007), pois sempre geravam para o Estado grandes despesas em sua 

edificação e manutenção. 

Como já apresentado, as rodovias abertas durante o processo de colonização do oeste 

catarinense, foram executadas por empresas colonizadoras que atuavam no povoamento da 

região, em acordos com o governo estadual. ―A construção de estradas era garantida pelas 

empresas e, em contrapartida, o governo fornecia terras devolutas existentes ao longo das 

rodovias, (...) após o término da construção, a manutenção e conservação das estradas passam 

a ser realizados pelo Estado‖ (ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007, p. 3 e 4). Essas 

estradas eram abertas no sentido de interligação com os núcleos de ocupação e com a estrada 

de ferro São Paulo – Rio Grande. 

Segundo Rocha; Barbosa; Cabral (2007), em 1936 foi aprovado o plano rodoviário 

estadual, o qual viabilizou a reconstrução de estradas que não possuíam um traçado adequado, 

melhorando assim, as condições de escoamento da produção e o deslocamento das 

populações. Como já apresentado, houve elevado investimento no modal rodoviário, 
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possibilitando um desenvolvimento regional, e interligando os ―arquipélagos geoeconômicos‖ 

até então existentes (SOUZA; SILVEIRA, 2011).  

Porém, até os anos 1950, a situação das rodovias catarinenses era precária, dadas as 

condições naturais do estado, como o relevo acentuado, as tempestades típicas de um clima 

subtropical, as características naturais do solo, que trazem diversos problemas que 

comprometem a qualidade da pista (ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007). Na rede Federal 

havia apenas duas rodovias, a BR-116, que atravessava o planalto catarinense, servindo 

apenas de passagem do Rio Grande do Sul para os estados do Norte e a BR 101, que tinha 

apenas dois trechos concluídos no litoral (de Joinville até a divisa com o estado do Paraná, e 

um pequeno trecho entre Florianópolis e Biguaçu).  Na rede Estadual, a única rodovia 

pavimentada com paralelepípedos era entre Itajaí e Blumenau.  Já as rodovias municipais 

apresentavam condições de tráfegos temporais.  

A extensão de estradas federais pavimentadas neste período atingiu 357 km, dos quais, 

312 km correspondia à BR-116 e 45 km, trechos da BR-101. Já em 2007, chegou a 2.246 km 

através de ligações rodoviárias norte-sul. Na rede estadual, que até os anos 50 não apresentava 

nenhuma pavimentação, em 1978 passou para 474 km de rodovias pavimentadas, e em 2007 

já contava com 4.424 km pavimentados (ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007). Desta 

forma, os sistemas de transportes tiveram uma grande evolução no que diz respeito às suas 

infraestruturas.  

As deficiências foram resolvidas através dos planos governamentais iniciadas nos anos 

1950, como o Plano de Obras e Equipamentos – POE, do Governo Irineu Bornhausen,  

apresentado no início deste capítulo, intensificado com os Planos de Metas no Governo – 

PLAMEG, do Governo Celso Ramos, e o Plano de Metas do governo Ivo Silveira 

(1966/1969) que lançou como prioridade o ―Programa de Transportes‖ já comentados 

anteriormente.  Na execução do POE, as principais rodovias beneficiadas foram: São 

Francisco do Sul – Porto União (BR-280), Itajaí – Rio do Sul – Curitibanos (BR-470), Itajaí – 

Ituporanga (BR-486), Laguna – São Joaquim (SC-438 – Serrado Rio do Rastro) (ROCHA; 

BARBOSA; CABRAL, 2007). 

Já no PLAMEG, as políticas previam uma integração socioeconômica dos Estados 

através das rodovias que possibilitasse um acesso rápido aos portos e também aos estados 

vizinhos (PR e RS).  

 

Os critérios básicos adotados na elaboração do plano rodoviário estadual 

seriam: a) Produção: importação/exportação; b) circulação: Movimento das 

populações pelos centros populosos ou produtores; c) penetração: Criar o 

acesso ao interior do Estado; d) administração: ligação de todas as sedes 
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municipais; e) segurança: assegurar o livre movimento, suficiente à defesa 

da terra e da população; f) turismo: permitir a movimentação da população 

para fins de recreação, férias, veraneio. (Mensagem do governador Celso 

Ramos, 1961) (ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007, p. 4). 

 

Nesse período, as obras executadas foram de implantação e pavimentação: no Vale do 

Itajaí, a BR 470 (entre Blumenau e Rio do Sul), a rodovia SC-411 (entre Brusque e Gaspar), 

no nordeste, a BR 280 (Joinville-São Francisco do Sul e Rio Negrinho-Campo Alegre), no 

oeste, a BR 283 (entre Chapecó e Seara). 

Até a década de 1980 foram concluídos vários trechos importantes, as longitudinais 

(BR 101, BR 116), a rodovias de ligação (BR 470, BR 480), as transversais (BR 280, BR 

282). 

A partir de 1980 houve uma redução na construção de novos fixos rodoviários, devido 

à busca de estabilidade política e um enfraquecimento no planejamento estatal. Assim, em 

1990, segundo Souza e Silveira (2011), ―entramos com o risco de um ―apagão 

infraestrutural‖, devido aos gargalos nos sistemas técnicos e ao aumento de cargas com baixo 

valor, alto peso e quantidade pelos corredores de exportação‖ (SOUZA; SILVEIRA, 2011, p. 

283). Diante à estagnação dos investimentos, o Estado adotou as concessões, a fim de resolver 

os gargalos de infraestrutura. E as empresas adotaram essa mesma postura, através de 

terceirizações e logística corporativa, desta forma, seguindo interesses e dinâmicas próprias. 

 

4.1.1 Principais Rodovias para a Agroindústria 

  

Atualmente, as vias rodoviárias catarinenses se dividem em aproximadamente 2.600 

km de rodovias federais e 6.000 km de rodovias estaduais, além das rodovias municipais 

(FIESC, 2017). As principais rodovias de ligação do estado são federais, destacando as 

longitudinais BR 101, BR 116 e BR 163, e as transversais BR 280 e BR 282. Além da rodovia 

de ligação BR 470, principal eixo de ligação da zona de produção agroindustrial aos portos de 

Itajaí e Navegantes. 

A BR 470 inicia-se no vale do rio Itajaí-Açu, passando pelas cidades de Itajaí, 

Blumenau, Curitibanos e Campos Novos. A rodovia passa pelo planalto catarinense até o Rio 

Uruguai, divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Essa estrada da ligação à região mais 

populosa do estado, e onde se concentra as atividades industriais (ROCHA; BARBOSA; 

CABRAL, 2007).   
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A BR 282, sentido leste-oeste do estado, liga à capital com o oeste do estado, é uma 

rodovia muito importante para região, pois junto com a BR 470 são rodovias para escoar a 

produção das agroindústrias aos portos.  

 
Seu trecho inicial, entre Florianópolis e São José, recebe o nome de Via 

Expressa, sendo o único trecho duplicado da estrada e um dos mais 

movimentados da rodovia, já que é a via de acesso à capital. No trecho de 

São José a Palhoça sobrepõe-se a BR-101 e, a partir deste município, passa a 

ter um traçado simples e sinuoso, pelo vale do Rio Cubatão. Ao chegar no 

planalto catarinense, a rodovia torna-se predominantemente retilínea, 

passando pelos municípios de Lages, São José do Cerrito, Campos Novos, 

trecho em que a rodovia sobrepõe-se a BR-470, Joaçaba, Xanxerê e, por fim, 

São Miguel do Oeste (ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007, p.7). 

 

A rodovia BR 282 tem projetos de se transformar em um corredor rodoviário 

bioceânica, com o país vizinho Argentina, até o porto de Antofagasta, no Chile. 

A BR 280 faz ligação no município de São Francisco do Sul, passando por Mafra e 

Canoinhas, percorre o estado do Paraná até o município de Dionísio Cerqueira, divisa com a 

Argentina. Essa rodovia faz ligação ao porto de São Francisco do Sul, importante exportação 

de soja e produtos industrializados do Nordeste Catarinense. 

Outra rodovia muito importante para as agroindústrias é a BR 163, uma rodovia 

longitudinal, que corta o estado norte-sul na região oeste. Essa estrada é responsável pelo 

fluxo de grãos do centro-oeste para as agroindústrias do estado. Segundo Mário Lanznastes
16

, 

anualmente são importados perto de 2,5 toneladas do cereal, como milho e soja, ou seja, 

segundo cálculos, 66 mil viagens de caminhão para trazer estes produtos.  

 Em estudos realizados pela FIESC (2017) analisou 2.478 km de rodovias Estaduais, no 

período de abril de 2016 a fevereiro de 2017, constatou-se que existem apenas obras de 

manutenção e conservação rodoviária. Existe ainda uma má conservação das rodovias, o que 

gera um acréscimo de 58% no combustível. ―A baixa qualidade da infraestrutura rodoviária 

brasileira é uma temática bem divulgada pela mídia, pois influi nos custos de combustíveis e 

nos custos de conservação do automóvel (maior desgaste cumulativo da reserva de 

depreciação do automóvel)‖ (SOUZA, SILVEIRA, 2011, p.287). 

Atualmente não há nenhuma obra de melhoramento rodoviário, apenas tapa buracos. 

Ainda de acordo com a FIESC, os recursos colocados nas rodovias são de R$ 4.603,00 por 

km. Porém, essa intervenção é paliativa e sem resultado eficaz.   

 

                                                           
16

 Presidente da Aurora Alimentos e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(FIESC). Entrevista Agência RBS, abril/2013. 
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Logo, estes problemas causam também um aumento  do tempo de rodagem 

dos produtos, pois uma pista duplicada, em boas condições, acarreta uma 

velocidade média de 100 km/h e uma pista em mau estado de conservação 

acarreta uma velocidade de 60 km/h, interferindo, portanto, na reprodução 

do capital (BARAT, 2011, p.287) 

 

Cabe a ressalva que o modal rodoviário está saturado em trechos vitais para a 

exportação, e deteriorado em grande extensão da malha viária. De acordo com Silveira 

(2011), a diminuição do tempo de percurso e a eficiência têm a consequência de aumentar os 

lucros e diminuírem os custos de produção, já que há uma redução na entrega dos pedidos. 

 

3.2 PORTOS 

  

 A constituição do sistema portuário catarinense, bem como em todo Brasil, está ligado 

à especialização econômica da sua hinterland. As discussões dos portos catarinenses são 

essenciais para a pesquisa desenvolvida, já que são por eles que os produtos das 

agroindústrias são exportados. Desta forma, buscaremos discutir os principais portos do 

estado. 

 

  4.2.1 Porto De São Francisco Do Sul 

 

 São Francisco do Sul, fundada em 1658, fica as margens de baía da Babitonga, 

considerado o melhor porto natural do Sul do Brasil; o porto e a vila nasceram juntos. Se 

antes era um ancoradouro natural, hoje, transformou-se num porto organizado. ―O ‗belo porto 

natural‘ de São Francisco do século XVIII e do XIX foi sendo tomado pelos trapiches no final 

do século XIX e início do XX, estes por sua vez, foram substituídos pelo porto organizado em 

meados no século XX‖ (GOULARTI FILHO, 2013, p. 30), atendendo a demanda da sua 

hinterland da erva-mate e madeira, principalmente a araucária, principais economias no 

período de 1880 a 1945. Assim, em 1955 foi inaugurado oficialmente o porto e constituída a 

autarquia estadual Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS). ―A falta de 

‗planejamento‘ de uma política portuária nacional levou à proliferação de portos na costa 

brasileira, constituídos de forma aleatória e sem relação econômica com a sua hinterland‖ 

(p.34), fato que levou à falência de alguns portos. 

Segundo Goularti Filho (2013), o Porto de São Francisco passou por cinco períodos na 

sua história econômica. De 1908, quando foi realizado o primeiro estudo para construção do 
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novo porto, a 1941, o porto ervateiro e madeireiro seguia em trajetória de crescimento e havia 

um compasso de espera, nas tentativas de construções e concessões. O segundo período, entre 

1941 a 1955, o porto especializado em madeira, e a economia catarinense ampliando sua base 

produtiva. Neste período houve uma nova concessão para o governo do Estado. O terceiro 

período, 1955 a 1978, há mudança da especialidade do porto.  

 
A mudança do padrão de crescimento em Santa Catarina pode ser entendida, 

em primeira instância, pela mudança do padrão de acumulação em nível 

nacional, que tinha como tripé básico o capital estatal, o externo e o 

nacional. Em 1962, começa um novo período em Santa Catarina, quando o 

capital industrial passa a ser o móvel da acumulação capitalista. A 

modernização da agricultura, com a mutação do complexo agrocomercial 

para a agroindústria da carne, reforça e consolida o novo padrão de 

crescimento em Santa Catarina, comandado pelo Estado e pelas grandes e 

médias indústrias e agroindústria (GOULARTI FILHO, 2013, p. 43 e 44). 

 

Ocorreu a crise na madeira e a expansão da fronteira agrícola, destacando a produção 

de soja e a consolidação do capital industrial.  

O quarto período, de 1978 a 1996, com a construção de um terminal graneleiro da 

CIDASC
17

, marcou este período, que além de graneis, passou a movimentar a produção 

manufaturados catarinenses. O quinto período, de 1996 até os dias atuais, como outros 

sistemas públicos, passou por uma política neoliberal. A privatização do Porto de São 

Francisco do Sul foi amparada pela Lei de Modernização dos Portos, na qual ―a abertura 

comercial e a reprimarização da pauta de exportação brasileira, exigiram novas mudanças nos 

portos brasileiros‖ (GOULARTI FILHO, 2013, p. 59). Hoje, o porto está fortemente focado 

na exportação de soja e produtos industrializados do Nordeste Catarinense (ROCHA; VIDAL; 

GUTERRES, 2011). 

De acordo com o Relatório Anual da ABPA – 2017, apresentado no capítulo 2, o Porto 

de São Francisco do Sul exporta 12,76% do total de suínos, frangos 12,61%, e peru 7,38%. 

 

4.2.2 Porto De Itajaí 

 

Na foz do rio Itajaí-açu, em 1820, foi fundada Itajaí, por açorianos pescadores, ―A 

expansão da Vila e o porto foram se constituído juntos, a expansão da vila estava relacionada 

com o crescimento do porto‖ (GOULARTI FILHO, 2013 p.59). Segundo Goularti Filho 

(2013) é possível identificar cinco períodos importantes para a constituição e evolução do 

Porto de Itajaí. O primeiro período de 1905 a 1934, marcado pelas demandas das colônias do 
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  Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, criada em 1970. 
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Vale do Itajaí, considerando assim, um Porto de colonização. O rio, o porto e a vila serviam 

de via de comunicação e de transporte para as colônias do Vale, como por exemplo, a cidade 

de Blumenau. O porto, além de ser base de exportação, importava muitas mercadorias e 

ferramentas necessárias para a colonização, e claro, a chegada dos imigrantes. Assim, pode-se 

dizer que o rio Itajaí-Açu e o porto de Itajaí foram o escoadouro natural da produção agrícola 

e manufatureira do Vale do Itajaí. 

O segundo período, de 1934 a 1966, foi uma fase da especialização da madeira, o 

Porto de Itajaí era o responsável por exportar boa parte da madeira catarinense. Entre os anos 

1950 e 1960, Itajaí tornou-se o maior porto madeireiro do país, exportando boa parte da 

madeira para o Centro-Oeste, para a construção de Brasília, e Sudeste do país. 

O terceiro período, 1966 a 1975, com a redução das exportações de madeira, fez com 

que o porto entrasse em crise. Novos rumos fizeram que o Porto de Itajaí buscasse 

adaptações:  

  
Em 1970, a madeira representou 61,5% das exportações catarinenses; em 

1972, caiu para 45,8%; em 1974, para 26,5%; em 1976, para 4,5%. Ou seja, 

em apenas seis anos, as exportações de madeira caíram 92,7%. No entanto, 

ao mesmo tempo em que caíram as exportações de madeira, Santa Catarina 

começava a exportação motores elétricos e alimentos congelados. No final 

dos anos 1970, o porto de Itajaí já estava adaptado às novas demandas: 

azulejos, motores e alimentos congelados (GOULARTI FILHO, 2013, p.66). 

 

 No quarto período, de 1975 a 1995, o porto passou por uma nova especialidade, 

baseada em carga geral conteinerizada. Neste momento, houve mudanças e instabilidades 

administrativas.  

 
A modernização da agricultura, com a mutação do complexo agrocomercial 

para o complexo agroindustrial de carne, reforça e consolida o novo padrão 

de crescimento em Santa Catarina, comandada pelo Estado e pelas grandes 

médias indústrias e agroindústria (GOULARTI FILHO, 2013, p.68). 

 

No quinto período, de 1995 aos dias atuais, a prefeitura municipal assumiu a 

administração do Porto, adaptando as novas exigências da economia na região Sul do Brasil. 

―A capacidade de inserir o porto e a cidade na ―cadeia logística do frio‖ é um exemplo deste 

dinamismo. A inauguração recente de terminais privados próximos a Itajaí reflete o 

reposicionamento do porto e da cidade no sistema-portuário regional estruturado em torno de 

um possível binômio Itajaí/Navegantes‖ (MONIÉ, 2011, p. 311). 

 Os empecilhos hoje encontrados no porto são as constantes e custosas obras de 

dragagem do canal de acesso ao porto, pelas dinâmicas flúvio-marinhas e de sedimentos 
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ocasionados pelo rio Itajaí-Açu. Além, da limitação da expansão das atividades portuárias 

pela inserção do centro urbano muito próximo (ROCHA; VIDAL; GUTERRES, 2011).  

 

Pela via marítima, foram escoadas 86,1% das vendas externas do Estado e, 

dessas, o principal local de saída foi o porto de Itajaí, pelo qual passaram 

quase metade dos produtos. Embora a participação seja elevada, o valor 

exportado por ele se reduziu ao longo do último triênio, ganhando espaço o 

porto de Paranaguá (com 7% das vendas catarinenses de 2016) e 

especialmente de Imbituba que, a partir de sua reestruturação, passou de 

US$ 49 milhões em 2014 para US$ 129 milhões em 2016 (FIESC, 2017, 

p.114). 

 

O que vale destacar é a importância do Porto de Itajaí para economia catarinense, pois 

é a principal via de exportação especializada em cargas frigorificadas e conteinerizadas, que 

possuem um maior valor agregado. Conforme a tabela 10, as principais cargas movimentadas 

no Complexo Portuário de Itajaí no período de 2013 a 2017 foram frango, carnes, mecânicos 

eletrônicos e a madeira. 

 

TABELA 10 : Complexo Portuário de Itajaí – Exportação, período de 2013 a 2017. 

 

Fonte: Relatório Estatístico Complexo de Itajaí, 2018.  

Elaborado: ZANELLA, A. P., 2018. 

 

A queda da exportação no ano de 2015 está ligada a fatores naturais do porto. O ano 

foi de muita influência do El Niño, assim, o estado sofreu com o aumento significativo das 

chuvas, o que provocou o assoreamento do canal e bacia do complexo portuário. De acordo 

com o Relatório do Complexo Portuário de Itajaí 2015, houve uma impraticabilidade da Barra 

US$ US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

Frango 2.930.363,00 35,57% 2.626.824,00 33,75% 2.139.266,00 33,66% 2.358.824,00 35,09% 2.640.450,00 38,36%

Carnes 1.480.786,00 17,97% 1.621.686,00 20,84% 1.236.145,00 19,42% 1.276.435,00 18,99% 1.244.316,00 18,80%

Peixes 17.258,00 0,21% 21.633,00 0,28% 14.590,00 0,23% 18.454,00 0,27% 12.665,00 0,18%

Alimentos em Geral 226.954,00 2,75% 232.897,00 2,99% 199.253,00 3,13% 160.999,00 2,39% 215.260,00 3,13%

Maçã 24.877,00 0,30% 10.990,00 0,14% 18.080,00 0,28% 9.789,00 0,15% 22.434,00 0,33%

Fumo 637.066,00 7,73% 440.238,00 5,66% 465.884,00 7,31% 383.956,00 5,71% 348.453,00 5,06%

Produtos Químicos 175.539,00 2,13% 148.394,00 1,91% 108.843,00 1,71% 75.439,00 1,12% 75.093,00 1,09%

Plásticos e Borrachas 28.526,00 0,35% 35.786,00 0,46% 27.354,00 0,43% 28.573,00 0,42% 37.653,00 0,55%

Madeiras e Derivados 1.014.020,00 12,31% 1.012.794,00 13,01% 902.143,00 14,18% 1.067.223,00 15,87% 996.919,00 14,48%

Papel e Derivados 63.749,00 0,77% 63.512,00 0,82% 58.180,00 0,91% 57.235,00 0,85% 50.440,00 0,73%

Têxteis 81.659,00 0,99% 62.927,00 0,81% 50.251,00 0,79% 60.969,00 0,91% 72.643,00 0,50%

Cerâmica e Vidros 113.545,00 1,38% 117.936,00 1,52% 115.892,00 1,82% 134.887,00 2,01% 63.380,00 0,92%

Mecânicos Eletrônicos 1.268.248,00 15,39% 1.259.148,00 16,18% 937.733,00 14,73% 1.005.083,00 14,95% 990.759,00 14,39%

Outros 176.270,00 2,14% 128.659,00 1,65% 90.417,00 1,42% 85.285,00 1,27% 113.335,00 1,65%

COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ - EXPORTAÇÃO 

CARGA 

MOVIMENTAÇÃO

2013 2014 2015 2016 2017
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no período de 25 dias, desta forma, houve também, 60 escalas canceladas. Já nos anos de 

2016 e 2017 houve uma recuperação nas exportações, principalmente nos gêneros 

alimentícios.  

 

 4.3 FERROVIAS  

 

O uso do território, segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001), pode ser 

definido pela implantação de infraestruturas, denominadas de sistemas de engenharia, mas 

também, pelo dinamismo da economia e da sociedade. Segundo Vencovsky (2011), que 

analisa os diferentes objetos e ações, foi possível determinar quatro momentos da 

periodização do sistema ferroviário brasileiro: 

 

Criação e expansão do sistema ferroviário – 1835 a 1959; 

Estatização, readequação e estagnação do sistema ferroviário – entre 1959 e 

1996; 

Desestatização e recuperação (parcial e seletiva) do sistema ferroviário – 

entre 1996 e 2007; 

Expansão orientada pelo agronegócio – após 2007 (VENCOVSKY, 2011, p. 

15). 

 

As ferrovias têm como objetivo a integração nacional, porém, no Brasil, ela vem para 

atender as regiões exportadoras. A primeira concessão ferroviária aconteceu em 1835, com 

regente Diogo Antônio Feijó, com o Decreto 100, para construção da ferrovia ―Caminho 

Novo‖, com preocupação central em realizar a ligação entre as principais regiões do país, e 

atender aos interesses primário-exportadores, que era o café. Para Vencovsky (2011), essa lei 

foi a única voltada para a interligação das regiões mais dinâmicas do país por meio das 

ferrovias.  

Segundo Vencovsky (2011), entre 1850 e 1870, foram construídos 744,122 km de 

ferrovias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Eram independentes 

ente si, sempre em sentido Oeste-Leste, ou seja, ligando interior ao porto mais próximo ao 

litoral. ―Por estar voltada ao exterior, essa produção se fixa na faixa litorânea de norte a sul, 

próxima aos portos de embarque e exportação (PRADO JÚNIOR, 2004, p. 85). As ferrovias 

vêm participar exatamente desta organização produtiva interior-portos-exterior.‖ 

(VENCOVSKY, 2006, p. 18). Não havia um projeto de expansão, uma integração nacional, 

havia apenas interesses privados, e desarticulados entre si. Nesse primeiro momento, o 

território brasileiro, segundo Barat (1978, apud CARRION, 2016) estava organizado mais 

como um ―arquipélago‖ do que como um ―continente‖. A exportação era principalmente de 

produtos primários, especialmente de café.  
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As ferrovias não encontravam problemas de concorrência com as rodovias, ainda que 

lenta, a malha ferroviária chegava em 1907 a 17.280 km, por onde transportava 35 milhões de 

passageiros e 7,5 milhões de toneladas de carga, e era operada por 56 diferentes empresas 

(CARRION, 2016). Neste primeiro momento, as ferrovias monopolizaram os serviços 

relacionados aos transportes, até mesmo inibindo o desenvolvimento de outros meios de 

transportes, como o hidroviário e o rodoviário (VENCOVSKY, 2011), que ainda não havia 

uma política de desenvolvimento adequado. 

Segundo Tony Belviso ―as ferrovias brasileiras tiveram o apogeu de expansões 

quilométricas até os anos 20 (...) culminando com a queda da Bolsa de Valores de Nova 

York.‖ (BELVISO, 2008, p. 61). Entre o período de 1870 e 1930, a construção das ferrovias 

no Brasil era justificada caso houvesse um fluxo consideravelmente de mercadorias para 

exportação (GOULARTI FILHO, 2013), ou seja, o sistema viário  estava condicionado ao 

padrão de acumulação agrário-mercantil-exportador. 

 Assim, a partir da crise de 1930 e de um processo de industrialização não-sólido no 

Brasil, houve uma decadência das ferrovias, visto que a ausência de um mercado interno forte, 

declínio das exportações e, consequentemente, redução das receitas operacionais, dificultaram 

a manutenção ferroviárias. As maiorias dessas empresas ferroviárias já haviam falido, e o 

estado assumiu os trilhos para não serem abandonadas, piorando a frágil integração nacional. 

Neste momento, o poder público permaneceu com o papel de empreender, encampando, 

mantendo e cobrindo os prejuízos à custa de impostos. ―Na década de 20, existiam 48 

empresas ferroviárias. Desse total, apenas 18 ainda permaneciam na iniciativa privada. Nos 

anos 1950, apenas uma empresa era particular, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro‖ 

(BELVISO, 2008, p. 61). Além disso, após 1930 o governo federal concedia aos comerciantes 

das regiões não-cafeeiras, requisições gratuitas para utilizar os vagões de trem para atender o 

mercado interno (ESPÍNDOLA, 1996). Assim, essas concessões foram de extrema 

importância aos comerciantes do oeste catarinense, ligando aos principais mercados do país. 

A partir de 1950, as locomotivas a vapor estavam sendo trocadas pelas diesel-elétricas, 

adquiridas dentro do modelo norte-americano, com investimentos e as operações das ferrovias 

realizadas por empresas estatais. A maioria das empresas privadas foi à falência e o governo 

foi absorvê-las progressivamente, pois as ferrovias brasileiras já estavam arcaicas.  Esse 

processo levou em 1957, no governo Juscelino Kubitscheck, à criação da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA), reunindo 18 empresas, que totalizavam 37 mil km de linhas férreas, 

cujo controle era do governo federal. Neste período, as ferrovias brasileiras transportavam 55 

milhões de passageiros e transportavam 26 milhões de toneladas de cargas (CARRION, 
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2016). Para Paulo Roberto Cimó Queiroz (2010 apud CARRION), as ferrovias começaram a 

andar para trás na década de 1960, quando as rodovias ganharam o país. 

As ferrovias não estavam no ―Plano de Metas‖ no Governo JK, ou seja, a RFFSA 

nunca mereceu uma atenção, ficando em segundo plano. Para Vencovsky (2011), apesar de 

alguns investimentos realizados na época nas ferrovias, o que foi mais priorizado foi o modal 

rodoviário, portanto, as cargas e os passageiros foram migrando para o modal rodoviário, as 

indústrias seguindo a mesma lógica, e assim começaram se estabelecer às margens de 

rodovias. Nos governos seguintes, de Jânio Quadros e João Goulart, não alteraram essa 

situação, mesmo assim,  

 

Em 1964 os transportes de passageiros chegaram a 63,9 milhões (17% a 

mais que em 1957) e o de cargas a 27,2 milhões de toneladas (5% a mais). 

Com o regime militar veio a criação, em outubro de 1965, do Grupo 

Executivo de Integração da Política de transportes, conforme propostas do 

―Acordo de Assistência Técnica‖ firmado entre o governo brasileiro e o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

(CARRION, 2016, p. 166) 
 

Com o processo de industrialização instalada no país, comandada pela dinâmica 

interna, foram se articulando as diversas partes do antigo arquipélago econômico, acentuando 

as dinâmicas de desenvolvimento desigual das regiões (VENCOVSKY, 2011). A 

industrialização se concentrou espacialmente do Sudeste, em particular em São Paulo. 

Segundo Vencovsky (2011), em 1970, a região Sudeste abrangia 81 % da atividade industrial 

no país. E assim, transformando e reforçando São Paulo como centro produtor e distribuidor 

do país (SANTOS; SILVEIRA, 2001). E neste contexto, as ferrovias foram sendo abandonas, 

já que seus traçados foram feitos para os portos exportadores e não atendiam a atual política 

econômica, que era a integração do mercado nacional. 

A passagem de grandes forças de interesses, como de montadoras internacionais de 

automóveis, dos grandes grupos petrolíferos, entre outros, influenciou nas políticas de 

transportes implementadas no Estado. Durante o regime militar foram eliminados cerca de 5 

mil km de ramais de ferrovias de baixa densidade, e os trens de longo curso foram sendo 

desativados progressivamente. Dessa forma, no mesmo tempo, o transporte de cargas passou a 

se especializar em minérios e produtos agrícolas (CARION, 2012). 

 

Em 1970, o transporte de passageiros caiu para 33,8 milhões (-47%) e o de cargas 

aumentou para 32,6 milhões de toneladas (+20%). Em 1980, o número de 

passageiros transportados reduziu-se apenas 13,8 milhões (-59%), enquanto os de 

cargas transportadas subiram para 71 milhões de toneladas (+117%) (CARION, 

2012, p. 30).  
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Segundo Carion (2016), o volume de cargas vem aumentando sem alterar o perfil de 

cargas de baixo valor. As cargas transportadas até 1996, às vésperas de sua privatização, 

chegaram a 83 milhões de toneladas. 

Ao assumir a Presidência da República, Fernando Collor de Melo criou a Lei 

8.031/90, que é o Programa Nacional de Desestatização – PND, que pouco depois incluiu a 

privatização da RFFSA, dando ao BNDES a função de executar o programa. Porém, em 1992, 

foi impedido, embora pouco tempo depois, no governo seguinte, de Fernando Henrique 

Cardoso, entre 1996 e 1998, acabou sendo executado. Leiloaram quase 28 mil km de 

ferrovias, por R$ 2 bilhões, pagáveis em prestações. Sendo que o custo de implantação de 1 

km de ferrovia é de R$ 2 milhões (CARION, 2016). 

Entretanto, ao ver do Estado, a ―participação da iniciativa privada na gestão, 

construção e operação dos serviços ferroviários gera ganhos de eficiência tanto pela melhor 

gestão dos recursos como pela possibilidade de concorrência‖ (CNT, 2013, p. 11). 

Na segunda metade do século XX, a construção de diversas infraestruturas de 

circulação contribuiu para ligar as diversas regiões entre si e com as demais, para deixar de 

serem arquipélagos. Essas políticas são vinculadas ao incentivo do sistema rodoviário e aos 

interesses do negócio petroleiro. 

Esse terceiro período teve início com a desestatização do sistema ferroviário e as 

primeiras concessões ferroviárias à iniciativa privada. 

Segundo Vencovsky (2006):  

 

A evolução e a periodização do sistema ferroviário mostram, também, que 

seus usos estiveram, em grande parte, apoiados na necessidade de transportar 

a produção aos portos exportadores, promovendo a integração internacional 

do território brasileiro. Estes usos podem ser explicados, em parte, pelos 

planos governamentais instituídos ao longo do século XX. (VENCOVSKY, 

2006, p. 27).   

  

Neste momento, verificou-se uma reestruturação no sistema ferroviário, melhorando a 

eficiência operacional, aumentando o volume transportado, sem construir novas linhas férreas 

(VENCOVSKY, 2011). Além disso, existem outros pontos importantes das concessões, pode-

se citar: o abandono de dois terços da malha antiga, a desativação de passageiros de longa 

distância e, no final deste terceiro momento, segundo Vencovky (2011), o sistema ferroviário 

volta quando prioridade da União. 

Desta forma, o quarto momento teve início em 2007, com o lançamento do Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC, que é caracterizado pela expansão do agronegócio 

globalizado, sobretudo em áreas do cerrado brasileiro. Com isso, o programa visava a 
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construção de novas ferrovias voltadas às exportações de commodities produzidas nesta área, 

recuperações ferroviárias, maior participação de empresas estatais na construção das ferrovias 

(VENCOVSKY, 2011). 

O PAC foi lançado em Janeiro de 2007, pelo decreto nº 6.025, no governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, propondo medidas voltadas à melhoria e à qualidade do gasto público e 

ao controle da expansão dos gastos decorrentes no âmbito da Administração Pública Federal 

(JULIO, 2012). Englobava um conjunto de políticas econômicas planejadas para os quatros 

anos seguintes. O principal objetivo era de acelerar o crescimento econômico do Brasil, 

investindo em infraestrutura Logística, Energética e Social. Esse programa foi um 

componente principal de planejamento estatal do Plano Plurianual de 2008-2011. Porém, não 

se caracteriza como um planejamento nacional, pois não abrangia todos os setores 

econômicos, e nem como políticas de governo, já que reunia intensificação em investimentos 

públicos e estímulos a investimentos privados (JULIO, 2012). 

Com a intensificação de investimentos públicos em infraestrutura para contribuir com 

o desenvolvimento, e estimular os investimentos privados, para Julio (2012): 

 
De acordo com a teoria do efeito multiplicador, o aumento da taxa de investimento 

estimulado pelos projetos de infraestrutura tem potencial para desencadear efeitos 

positivos na economia brasileira. Trata-se não somente de resolver gargalos do 

escoamento da produção, mas de induzir uma cadeia de investimentos (JULIO, 

2012, p.76). 
 

Neste sentido, os investimentos em infraestrutura de transportes apresentaram eficazes 

processos de dinamização da economia, essencialmente aqueles que atenderam a novas 

demandas de circulação e, consequentemente, novos investimentos e investidores.  

Hoje, o Brasil conta com uma malha de ferroviária de 29 mil km e, em Santa Catarina, 

350 km. Isso porque, com as privatizações efetuadas pela União, muitas dessas ferrovias 

foram desativadas. Antes símbolo de modernidade, depois como atraso; já as rodovias passam 

a ser um modelo com maior eficiência e rapidez.  Assim, a malha ferroviária presente no 

território de Santa Catarina é bastante restrita, e sua interligação com a malha rodoviária 

encarece muito o custo de transporte, assim, transformando a rodovia na melhor alternativa 

(FILHO; BINOTTO, 2008).  

 

4.3.1 As Ferrovias e o Transporte de Cargas no Estado de Santa Catarina 

 

De acordo com Rocha; Barbosa; Cabral (2007), das cinco estradas de ferro 

catarinenses, apenas três operam ainda: a Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina – EFDTC 
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(concessionária Tereza Cristina AS), a Ramal São Francisco e a Tronco Sul (concessionária 

ALL Logística). 

 A história das ferrovias no estado de Santa Catarina iniciou-se em 1870, com o 

projeto de Dom Pedro I, ligando São Francisco do Sul – SC a Porto Alegre – RS, pelo litoral. 

A construção da EFDTC vem para atender a demanda da exploração do carvão em Tubarão-

SC e Criciúma-SC, sul do estado catarinense. Em 1832, as primeiras explorações começaram, 

mas sem a clareza de uma qualidade do carvão, muito desistiam de explorar. Então, em 1842, 

o Governo realizou a exploração por conta do Estado, porém, sem crédito também, desiste da 

exploração. Em 1861, o Segundo Visconde de Barbacena requereu o direito do governo de 

exploração, e em 1874 conseguiu a autorização do Império para construção da ferrovia que 

tomasse cargo desde as minas até os portos de embarque de Imbituba – SC e Laguna – SC. 

(SILVEIRA, 2009). O empreendimento tornou-se um fracasso, pois as minas de carvão que 

deveriam alimentar cargas para o porto de Imbituba já se mostravam insuficientes em 1887. 

No início de 1920, a ferrovia EFDTC voltou à atividade, mas com outra reformulação, a 

exploração de carvão na região de Criciúma e de Tubarão, deixando de trafegar os trens de 

passageiros em 1970 (SILVEIRA, 2009). Hoje o principal produto transportado é o carvão 

mineral destinado à geração de energia termelétrica. 

Em 1889, o engenheiro Teixeira Soares ganhou concessão para construção de uma 

ferrovia colonizadora, a linha ligaria Itararé/SP a Santa Maria/RS. A intensão do engenheiro 

era, em princípio, ―construir a linha para colonizar as margens e com isso gerar cargas a 

ferrovia‖ (GIESBRECHT, 2009, p. 16), já que a ferrovia passaria boa parte por áreas 

―intocadas‖. Porém, as dificuldades eram muitas e aos poucos foi vendendo trechos da 

concessão. Com isso, o primeiro trecho de linha só foi entregue na região de Ponta 

Grossa/PR, onde ligava com a ferrovia E. F. Paraná, até o porto de Paranaguá em 1900. 

Somente em 1908 o primeiro trecho catarinense foi aberto, de União da Vitória até a 

foz do rio Uruguai. Essa área foi de concessão da empresa Brazil Railway, que assumiu em 

1906. Devido a dificuldades, somente em 1910 a linha chegou até a divisa do Rio Grande do 

Sul, passando pelo rio Uruguai por uma ponte provisória de madeira. Nesta área acarretou 

grandes problemas sociais e, em 1912, iniciou-se a Guerra do Contestado, que só teve fim em 

1916.  

Ao perceber os problemas enfrentados na linha Itararé-Santa Maria, em 1916, 

começou-se a pensar uma linha alternativa, ligando Mafra (PR) a Bento Gonçalves (RS), 

começou a ser construída em 1939, sendo concluída em 1965, pelo Exército. Essa linha foi 
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aos poucos se sobressaindo à linha Itararé- Santa Maria, até que em 1983, uma enchente 

serviu como motivo para fechar a linha (GIESBRECHT, 2009). 

A América Latina Logística do Brasil S.A. (ALL) obteve a concessão ferroviária desta 

malha através do leilão de 1997. O estado ficou responsável por 1.204 quilômetros, com os 

principais entroncamentos Mafra-Lages e Mafra-São Francisco do Sul, como mostra o mapa 

4.  

 

MAPA 4: Ferrovias de Santa Catarina, 2007. 

 

Fonte: ROCHA; BARBOSA; CABRAL, 2007. 

 

A linha construída de Mafra a São Francisco do Sul, em 1917, até hoje sobrevive com 

o tráfego de cargas. A movimentação é de 3 trens/dia, composto por 80 vagões. Os principais 

produtos enviados para o porto são: soja, farelo, óleo vegetal e material siderúrgico; e 

enviados para Mafra são: trigo, cevada, malte e material siderúrgico pista (ROCHA; 

BARBOSA; CABRAL, 2007).  Os principais clientes atendidos são: Cargill, Bunge AmBev, 

Unilever, Votorantim, Scania, Ipiranga e Gerdau. 

 De acordo com Rocha; Barbosa; Cabral (2007), a Secretaria de Infraestrutura 

desenvolveu em 2003 o ―Estudo de Viabilidade do Sistema Ferroviário de Santa Catarina‖, 

propondo duas novas ferrovias de integração estadual, em pontilhado no mapa: a Ferrovia 



89 

 

Litorânea, ligando Imbituba e Araquari; e a Ferrovia Leste-Oeste, ligando as cidades de 

Chapecó a Itajaí, conhecida como Ferrovia do Frango, com o objetivo de escoar a produção 

diretamente ao porto de Itajaí. Existe também outro projeto de integração federal Norte-Sul, 

que é a Ferrovia do Milho, ligando o Panorama - SP, Chapecó-SC e Rio Grande - RS, com o 

objetivo de diminuir custos na produção das aves e suínos, já que as agroindústrias do oeste 

catarinense estão longe das áreas produtivas dos cereais. 

Frente a isso, percebe-se que os projetos ferroviários estão sendo discutidos há mais de 

vinte anos, e não saem do papel.  Já as ferrovias apresentam um gargalo para exportações, 

pois atendem uma pequena parcela da economia, ou seja, o modal ferroviário é muito 

importante na cadeia logística dos grãos em algumas parcelas do território. 

 

4.4. TENDÊNCIAS 

 

Em 2011 foi criada ―A Frente Parlamentar Mista de Ferrovia‖, presidida pelo 

deputado federal Pedro Uczai (PT-SC). Segundo Vicente Abate (2012), ―as atividades do 

grupo, composto por deputados e senadores, é mais um símbolo da retomada do sistema 

ferroviário brasileiro‖ (ABATE, 2012 p. 43) 

Diversas foram as iniciativas de implantação de um sistema ferroviário que atendesse 

às necessidades de transportes de cargas no Estado de Santa Catarina, tentativas essas que 

tratavam quase sempre de particularidades produtivas ou iniciativas políticas. Após décadas 

de abandono, o setor das ferrovias vem sendo discutido nos últimos anos para ocupar um 

lugar de destaque na matriz brasileira de transportes.  

Com a oficialização, em maio de 2013, pela Frente Parlamentar Mista de Ferrovias, o 

traçado da ―Ferrovia do Frango‖ ou Ferrovia da Integração (SC), animou lideranças políticas, 

empresariais e comerciais, no sentido de que os trens de carga vão garantir os rumos na 

economia do Estado.  

Quando o projeto busca contemplar ―as tendências de reestruturação tecnoeconômicas, 

do espaço de fluxos, devem, pois, ser confrontadas com projetos alternativos vindos da 

sociedade, do território‖ (BECKER, 2012 p. 289), neste sentido, o traçado de ferrovia que 

vem sendo discutido por essas lideranças políticas é que buscam a relevância da valorização 

do trabalho catarinense, fazendo escoar a produção do estado.  

As greves dos caminhoneiros que aconteceram em fevereiro 2015 e em maio de 2018, 

mostraram como uma classe trabalhadora pode parar o país e provocar uma grande crise de 

abastecimento. Mas, além disso, despontou o quanto o país é dependente das rodovias.  
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No Brasil não há um projeto de Estado, apenas de governo. Assim, com a mudança de 

um governo para o outro, abandonam-se projetos, e criam-se novos. Projetos a curto prazo 

têm visibilidade política e eleitoral, essenciais para representações políticas das classes que 

elegem, buscando assim, fazer carreira política. 

Segundo Paulo Rezende
18

, os governos brasileiros não pensaram e não pensam em 

adotar outro tipo de transporte, pois não traz impacto eleitoral. Como já foi apresentado nos 

capítulos anteriores, existem muitos trabalhadores envolvidos nos transportes das 

agroindústrias, a montante como a jusante do processo. Assim, os projetos ferroviários do 

―Frango‖ (Oeste-Leste de Santa Catarina), e a Ferrovia do ―Milho‖ (Norte-Sul no país), ficam 

só como projetos engavetados, transformando-se em ―uma novela mexicana‖ (RENO, 

2012)
19

.  

De acordo com o projeto Master Plan, sugere-se a criação de um corredor bioceânico 

que ligaria o estado catarinense com as regiões produtivas da Argentina e Paraguai, ligando os 

portos do estado e ao Porto de Antofogasta, no Chile.   

 

Implantação do Eixo de Transporte Bi-Oceânico, um eixo ferroviário 

ligando os portos de Santa Catarina, e as cargas nacionais e internacionais, 

às regiões produtivas do Paraguai e da Argentina, bem como ao porto de 

Antofagasta, no Chile, compreendendo, em Santa Catarina, os seguintes 

segmentos: São Francisco do Sul – Lages, Imbituba – Lages, Lages – Divisa 

SC/RS (até São João, Vacaria/RS). (DEINFRA, 2008, p. 18). 

 

Uma ação de planejamento do estado foi o Plano Catarinense de Desenvolvimento – 

PCD, que buscou um desenvolvimento na construção de cenários para o período de 2007 a 

2015. Este plano pautou-se na visão de futuro, construída com base no contexto internacional, 

nacional e estadual, desta forma, buscando uma área de atuação a infraestruturas, segue as 

diretrizes:  

 

TABELA 11: Diretrizes da dimensão econômica e meio ambiente, PCD período 2007 

a 2015:  

Áreas de Atuação Diretrizes 

Infraestrutura 

Potencializar os sistemas logísticos de Santa 

Catarina de modo a aumentar a capacidade de 

movimentação de cargas e consolidar o estado como 

centro integrador da plataforma logística do Sul do país 

para os mercados nacional e internacional. 

Fortalecer o processo de ampliação e manutenção 

da rede de rodovias pavimentadas do estado. 

                                                           
18

 Entrevista BBC Brasil, 2018. 
19

 Entrevista de Reno Caramori (PP-SC), em 2012 deputado e presidente da Comissão de Transportes da Alesc. 
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Manter a universalização do acesso e melhorar a 

qualidade do serviço de energia elétrica. 

Ampliar a oferta de gás natural no estado, 

buscando atender novas regiões e segmentos. 

Ampliar e melhorar a infraestrutura de saneamento 

básico visando à universalização do abastecimento de 

água, a ampliação dos serviços de coleta e tratamento de 

esgoto e resíduos sólidos. 

Criar mecanismos e programas de captação de 

recursos de agências e fundos para investimentos na área 

de infraestrutura. 

Criar programas e ações integradas para garantir a 

segurança nas rodovias, 

Universalizar o acesso aos serviços de telefonia e 

comunicação. 
Fonte: DEINFRA, 2008. Organizado: ZANELLA, A.P., 2018. 

 

Na área de infraestrutura de transporte, as diretrizes e estratégias indicam a 

transformação catarinense em uma plataforma de exportação e importação capaz de atender 

toda a região Sul do Brasil, através da expansão e modernização  da estrutura portuária, a 

construção de rodovias e novos ramais ferroviários. Além de processos de ampliações e 

manutenções de redes rodoviárias, e estudos para captar recursos e realizar parcerias para 

execução das obras.  

Além do PCD, existe o Master Plano de Santa Catarina, que é ―Projeto Estruturantes 

da Infraestrutura Logística de Santa Catarina‖, que é o processo de planejamento territorial 

orientado para eliminar entraves ao desenvolvimento do estado e promover assim, novos 

focos de dinamismo à sua economia. Esse projeto foi concluído em 2005. 

Este estudo mostrou que o modal rodoviário é o mais adequado para os transportes de 

cargas geradas no próprio Estado. É nessa lógica econômica que a matriz de transporte atual 

de cargas, com origem e destino para o estado, é de 92% rodoviário, e apenas 8% ferroviária.  

E assim, o projeto propõe que o Estado adote uma malha rodoviária capaz de suprir de forma 

eficiente a demanda por transporte de carga em direção aos portos (através de pavimentações, 

recuperação e manutenção da malha rodoviária, e a duplicação das principais rodovias do 

Estado). Desta forma, o estudo da FIESC vem ao encontro do projeto, pois propunha um 

corredor rodoviário (nas BR‘s 163, 282 e 470), buscando uma melhor eficiência. Já que é 

através das BR 282 e BR 470 que se movimentam cerca de 80% do volume de carne 

destinada aos portos.  

O PCD-2015 apoia-se nas análises e projetos formulados pelo Master Plan. Desta 

forma, o cenário prevê a transformação da atividade portuária em importante setor da 

economia estadual, duplicação da capacidade dos portos catarinenses, oferecendo mais vazão 
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à exportação aos estados e países vizinhos, integrando os eixos estratégicos de transportes, 

potencializando a exploração privada. 

Há também outra iniciativa, que é da FIESC, chama-se GT RODOVIAS OESTE SC 

DO FUTURO, que visa contribuir com o planejamento, mais segurança e eficiência da malha 

rodoviária do oeste catarinense. Segundo estudos realizados pela FIESC (2017), que analisou 

2478 km de rodovias Estaduais entre abril de 2016 e fevereiro de 2017, não há obras de 

recuperações das rodovias, apenas abras de manutenção e conservação. Este estudo ainda 

expõe sugestões de corredores viários a serem explorados por iniciativas privadas a fim de 

melhorar o fluxo para os portos. 

As melhorias de infraestruturas devem ser acompanhadas da adequação, expansão e 

melhoria dos principais eixos viários importantes ao estado. Investindo nas rodovias estaduais 

e nacionais. Mas, além disso, investir em equipamentos de segurança e na fiscalização do 

trânsito, visto que, ampliando a conservação das vias trará mais segurança aos usuários. 

Avalia-se que a atividade logística é considerada fundamental pelas empresas para o 

aumento da fluidez territorial e para o funcionamento dos circuitos espaciais produtivos. 

Desta forma, existe uma associação do sucesso econômico de um país a uma boa 

infraestrutura de transportes. Fixos sendo construídos para atender às atividades econômicas e 

às necessidades das empresas. Segundo Pereira e Lessa (2011), identificar o processo de 

planejamento e logística de transporte é estratégia de desenvolvimento regional. E é o que foi 

apresentado na dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os governos Estaduais e Federais, apesar de terem criado políticas de ocupações da 

região oeste, primeiramente com as bandeiras, após com os tropeiros, até a efetiva 

colonização, pouco estavam presentes aos problemas da região. Objetivo era ocupar e a 

integrar, não se preocupando de que forma aconteceria. Assim, as empresas colonizadoras 

recebiam as terras e em troca deveriam fazer a integração do território. Vale frisar que a 

colonização do oeste catarinense não ocorreu do litoral para o interior, e sim, de imigrantes do 

Rio Grande do Sul. 

A madeira marcou o início de uma pequena produção mercantil, já que com a 

atividade, mais o excedente produzido como o feijão, banha de porco, milho, entre outros, 

gerou uma pequena acumulação de capital. 

Com a efetivação da colonização, os colonos que já vendiam seus excedentes no Rio 

Grande do Sul, chegaram a Santa Catarina fazendo o mesmo. Primeiramente com o estado 

gaúcho, enviando a banha, suínos vivos e erva-mate, e adquirindo ferramentas e pequenas 

máquinas agrícolas. Com a finalização da construção da estrada de ferro, as trocas começam 

com o estado paulista, assim se inserindo no mercado nacional, vendendo suínos e outros 

excedentes agrícolas. 

A venda desses excedentes possibilitou a constituição de um capital inicial, 

contribuindo para implantação dos primeiros frigoríficos. Primeiramente, atendendo ao 

mercado local, após investimentos, com evolução das unidades industriais, iniciou-se uma 

diversificação nos produtos, e comercialização nos mercados nacionais. Dessa forma, entre 

1930 e 1940, o sucesso das agroindústrias catarinenses pode ser explicado pela expansão 

industrial de São Paulo, aumentando a urbanização, fazendo aumentar a demanda por 

produtos básicos, como alimentos. Como houve uma forte demanda por alimentos, criaram-se 

órgãos para fortalecer a indústria e comércio, aumentando a produtividade, e investimentos 

públicos e privados, organizando a região em torno do projeto de instalações de frigoríficos. 

Dessa forma, a busca de matéria-prima fez que a produção começasse a se organizar, 

surgindo assim os primeiros sistemas de integração, através do intermédio da comercialização 

de produtores e agroindústria, destacando Attílio Fontana e Saul Brandalise. Assim, o 

produtor, neste sistema, tinha a garantia de um mercado permanente do seu produto, e os 

comerciantes, uma estabilidade nos produtos.  

O processo de integração e a modernização da agricultura, em 1950, proporcionou o 

aumento significativo na oferta de produtos. O governo federal e estadual estimulavam novos 

investimentos no setor, através de assistência técnica e créditos rurais, como já citados, 
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ABCAR, ACARESC, FUNDESC, EMBRAPA, EMATER, CIDASC, EPAGRI, entre outras. 

Essas políticas econômicas fizeram com que a base agroindustrial fosse se consolidando e se 

expandindo, fazendo que com excedente produtivo fosse exportado. 

Por conseguinte, a partir dos anos 1960, as indústrias ampliaram para as exportações 

por meio da intensificação das vendas através da inserção de novos países, principalmente nos 

anos de expansão interna. Em 1967, a Sadia exportou o primeiro lote de carne suína 

congelada, e em 1975, de frango congelado. Com a crise nacional entre 1982-1983, com o 

mercado interno estagnado, a saída para as agroindústrias foi a ampliação da exportação. A 

crescente exportação de carnes da região veio da diferenciação através da certificação da Zona 

Livre de Aftosa sem vacinação 

Atendendo ao mercado Europeu, Asiático e Árabe, hoje as exportações destes dois 

produtos correspondem mais de 70% do que a região oeste exporta no setor de alimentos. 

 Para atender ao mercado nacional e internacional, além da assistência técnica e 

crédito, o governo lançou uma série de medidas de infraestruturas para atender o crescimento 

dessas agroindústrias, como energia, transporte, entre outros. Vale frisar que essas 

infraestruturas são suporte para a produção, circulação, até chegar ao consumo final. A 

logística não faz parte do processo produtivo, mas influência muito no valor final do produto. 

Ou seja, o custo final de um determinado produto pode variar de acordo com a 

disponibilidade e eficiência da infraestrutura.  

A partir de 1950, iniciou-se também um intenso investimento em políticas de 

infraestruturas, principalmente de estrada de rodagem. Assim, as deficiências infraestruturais 

foram sendo resolvidas através de Planos como o POE, PLAMEG I e II, PCA, PA Carta dos 

Catarinenses, entre outras. Ou seja, o estado era agente condutor do crescimento. A partir de 

1980, devido à instabilidade política e econômica, e com a entrada de uma política neoliberal, 

o Estado passou a ser um coadjuvante no processo econômico. Exemplo disso, até 1990 o 

governo federal financiava pesquisas de inovações genéticas, após, são caracterizadas pelo 

intenso processo de entrada de empresas multinacionais de genética e o abando do estado 

nesta pesquisa. Assim, o estado foi abandonando políticas de longo prazo. 

Outro exemplo são os fixos rodoviários que não cresceram neste período, conforme a 

percentagem dos fluxos. Ou seja, chegou-se aos anos de 1990 com um risco de apagão 

infraestrutural, com o abandono das ferrovias e a estagnação nos investimentos rodoviários.  

Hoje, as movimentações das cargas agroindustriais são feitas através de vias 

rodoviárias até os portos para a exportação, ou até o consumidor final no mercado interno. As 

rodovias respondem a demanda de rápido deslocamento, porém, existe uma dependência 
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nesse único modal. Cabe destacar que o modal rodoviário encontra-se saturado em alguns 

pontos vitais para exportação. Assim, o aumento de tempo em trânsito influência no valor 

final do produto, perdendo competitividade ou não. 

Desta forma, as agroindústrias, com apoio da instituição FIESC, realizaram estudos 

para expansão e modernização das estruturas portuárias, construções de corredores 

rodoviários e ferroviários. Ou seja, em um mundo em que a economia é globalizada, para 

competir com o mercado internacional, são necessários investimentos para manter a 

competitividade, levando em conta as tendências mundiais nos segmentos de infraestruturas. 

Há a necessidade de qualidade dos fixos de transportes para manter o fluxo de mercadorias 

para não perder a competitividade, através de planejamentos e de políticas públicas para 

tornar os sistemas de transportes funcionalmente adequados, através de uma multimobilidade, 

que já ocorre nos países desenvolvimento, atendendo a todos os segmentos econômicos e 

sociais, não ficando dependente de apenas um modal de transporte.  
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