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Resumo: Este artigo busca compreender o impacto das
FRQGLo}HVGHWUDQVSRUWHGHFDUJDFRPRVXSRUWHDRGHsempenho das atividades econômicas em pequenos municípios nordestinos de população predominante rural.
Foi realizada análise quantitativa e com dados qualitativos, a partir de uma pesquisa com representantes dos
VHWRUHVSURGXWLYRVHP6DQWD0DULDGR&DPEXFi±3(
SHTXHQR PXQLFtSLR QRUGHVWLQR GH SHU¿O WtSLFR UXUDO
Inicialmente, quando analisados os problemas gerais
que impactam nas atividades econômicas, os transportes aparecem de forma secundária. No entanto, quanGR LQTXLULGRV HVSHFL¿FDPHQWH VREUH DV FRQGLo}HV GH
transporte, a qualidade das infraestruturas e da oferta de
VHUYLoRV DSUHVHQWDP DYDOLDo}HV QHJDWLYDV 2EVHUYDVH
em análises de cluster que os problemas afetam mais
fortemente as atividades desenvolvidas no campo, visto
que demandam mais transportes e realizam seus deslocamentos predominantemente em estradas precárias.
Também preocupam os produtores rurais, os custos altos e a irregularidade na oferta de transportes. A pesquisa conclui que para melhorar o desempenho econômico
das atividades desenvolvidas no meio rural, em termos
GHFRQGLo}HVGHWUDQVSRUWHGHYHPVHLPSOHPHQWDUSROtticas e programas de manutenção permanente das infraestruturas rodoviárias. Para grande parte dos negócios
que funcionam na zona urbana a estratégia é implantar algum nível de regulação para melhorar a oferta de
transportes locais e intermunicipais.
Palavras-chave: Atividades econômicas rurais, transporte rural, estradas rurais, análises de clusters, regulação de transportes.
Recebido em: 3 de janeiro de 2020.
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Abstract:7KLVSDSHUVHHNVWRH[SORUHWKHLPSDFWRIFDUgo transport conditions, as a support to the performance
of economic activities in small northeastern municipalities with a predominantly rural population. Quantitative
and qualitative data analysis were performed, based on
a survey of representatives of the productive sectors in
Santa Maria do Cambucá - PE, a minor northeastern
PXQLFLSDOLW\ZLWKDW\SLFDOUXUDOSUR¿OH,QLWLDOO\ZKHQ
the general problems that impact on economic activities
are analyzed, transport appears secondary. However,
ZKHQ DVNHG H[SOLFLWO\ DERXW WUDQVSRUW FRQGLWLRQV LQIUDVWUXFWXUHTXDOLW\DQGVHUYLFHV¶SURYLVLRQWKH\SUHVHQW
negative evaluations. It is observed in cluster analyzes
WKDWWKHSUREOHPVD൵HFWPRUHVWURQJO\WKHDFWLYLWLHVGHYHORSHGLQWKH¿HOGVLQFHWKH\GHPDQGPRUHWUDQVSRUW
and carry out their displacement predominantly on precarious roads. Rural producers are equally concerned
about high costs and irregularities in the transport supply. The research concludes that to improve the economic performance of activities developed in rural areas,
in terms of transport conditions, policies and programs
for permanent maintenance of road infrastructure must
be implemented. For most of the businesses that operate in the urban area, the strategy is to implement some
level of regulation to improve the supply of local and
intercity transport.
Keywords: Rural economic activities, rural transport,
rural roads, cluster analysis, transport regulation.
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1 INTRODUÇÃO
A busca pelo crescimento e desenvolvimento
HFRQ{PLFRGHXPSDtVGHGLPHQV}HVFRQWLQHQWDLV
e de grande diversidade como o Brasil deve levar
HPFRQVLGHUDomRDVHVSHFL¿FLGDGHVGDVHFRQRPLDV
regionais e locais. Por essa razão, as estratégias e
os instrumentos de desenvolvimento devem ser caSD]HVGHOLGDUFRPHVVDGLYHUVLGDGH 2/,9(,5$
025(,5$/,0$ 0XLWDVYH]HVRGHVHQvolvimento econômico, dependendo de sua qualidade e trajetória, tende a gerar desigualdades na
distribuição espacial da renda. Para Souza (2019)
essas diferenças de desenvolvimento decorrem de
contextos sociais, econômicos, ambientais, instiWXFLRQDLV H GHPRJUi¿FRV GLYHUVRV 'LVSDULGDGHV
de renda e pobreza têm raízes históricas no país.
Elas coexistem desde a colonização e vêm se
agravando ao longo do tempo. Tais disparidades
VREUHVVDHPVH WDQWR HQWUH UHJL}HV TXDQWR GHQWUR
de uma mesma região. Nesse contexto, destaca-se
a região Nordeste com os piores indicadores de pobreza e desenvolvimento, principalmente no meio
UXUDO 52'5,*8(6  2/,9(,5$ /,0$
RAIHER, 2017).
Na última década, o processo de urbanização se concentrou mais nas cidades de médio
porte, por apresentarem maior peso econômico
H DVVXPLUHP IXQo}HV GH VXSULU GHPDQGDV QmR
atendidas em centros menores. Esse fenômeno
WHPRFDVLRQDGRUHGXomRJUDGXDOGDVSRSXODo}HV
de muitas cidades pequenas (STAMM et al.,
2013). Particularmente no Nordeste, essa tendência tem se manifestado. Quando comparados
RVGDGRVGRVFHQVRVGHPRJUi¿FRVGHHGH
 REVHUYDVH XPD VLJQL¿FDWLYD GLPLQXLomR
desse contingente. As características climáticas
regionais e a baixa produtividade agropecuária,
há décadas têm contribuído para essa redução
/(,7(628=$ 

e frágeis economicamente necessitam de políticas
H¿FLHQWHVSDUDPDQWHUHPDOJXPQtYHOGHYLWDOLGDGHHDWUDWLYLGDGH2IXWXURGHVVDVORFDOLGDGHVYDL
GHSHQGHU GD FRQYHUJrQFLD GH Do}HV GRV VHWRUHV
públicos e privados com vistas a se adaptarem a
HVVH FHQiULR 6286$ 52&+$  $/%$5(//2'(3217,:(,66 
A economia rural nordestina basicamente de
VXEVLVWrQFLDpSRXFRDWUDWLYDSDUD¿[DUDSRSXODomRQRFDPSR2VSRXFRVLQYHVWLPHQWRVUHFHQWHV
em infraestruturas de transportes limitam-se à manutenção de acessos pavimentados às sedes municipais. As redes vicinais, que proporcionam acesso
às áreas rurais mais restritas e permite que a população exerça seu direito de ir e vir, apresentam graYHV GH¿FLrQFLDV )5,6&+7$.  $V EDL[DV
HUDUHIHLWDVGHPDQGDVGHWUDQVSRUWHVGL¿FXOWDPR
GHVHQYROYLPHQWRORFDO 628=$ HWHQGHP
a consolidar modos alternativos, precários e informais de transportes.
$SHVDU GHVVDV FRQGLo}HV DGYHUVDV WDOYH] SRU
VLWXDo}HV IXQGLiULDV JHRJUi¿FDV FOLPiWLFDV RX
culturais diferenciadas, muitos municípios pequenos, apesar de também estarem reduzindo suas
SRSXODo}HV FRQVHJXHP DLQGD RFXSDU HFRQRPLcamente no campo uma parte considerável delas,
DSUHVHQWDQGR XP SHU¿O GHPRJUi¿FR SDUWLFXODU
com população rural superior à urbana.
Pequenos municípios com população predominante rural correspondem ainda a praticamente
um terço dos municípios do Nordeste brasileiro.
1HOHVYLYHPFHUFDGHVHLVPLOK}HVGHKDELWDQWHV
que corresponde a 11,3% de toda a população
nordestina (IBGE, 2010). Por essa característica,
SRGHPDSUHVHQWDUYiULRVSUREOHPDVHGHVD¿RVHFRnômicos e sociais comuns. Essa situação, portanto,
representativa de muitos municípios brasileiros e
nordestinos em particular, precisa ser melhor compreendida.

Um quarto dos 5.570 municípios brasileiros
(1.364 municípios) teve redução populacional,
de acordo com estimativas de população dos municípios, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de
*HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD ,%*( $ UHGXomR SRSXlacional concentra-se, principalmente, no grupo de
municípios com até 20 mil habitantes (32,4% ou
1.233 municípios) (SARAIVA, 2017).

Nesse contexto, é necessário como recomenda
Sabandar (2007), que se pesquise sobre a interação
entre os meios de transportes e a economia rural e
como as carências existentes podem ser superadas,
para reforçar as economias locais e frear o processo de esvaziamento populacional e econômico. As
FRQGLo}HVGHWUDQVSRUWHVQHVVHVWHUULWyULRVSRGHP
desde que melhoradas, apoiar junto com outras poOtWLFDVD¿[DomRYDQWDMRVDGHVVDVSRSXODo}HV

Com a emergência da globalização e da especialização dos mercados, localidades mais remotas

Além disso, é importante destacar o papel do
WUDQVSRUWH UXUDO SDUD DOFDQoDU DOJXQV GRV  2E-
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MHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 2'6 
SURSRVWRV SHOD 2UJDQL]DomR GDV 1Do}HV 8QLGDV
218 SDUDSULQFLSDOPHQWHQRDOtYLRGDSRbreza, desigualdade, mudança climática e degradação ambiental. Meios de transportes adequados e
VXVWHQWiYHLVSDUDDVSRSXODo}HVUXUDLVSRGHPDMXdar a superar problemas de pobreza, especialmente
o alívio da fome, melhorar o bem-estar, o acesso
à educação, a igualdade de gênero, o desenvolvimento econômico sustentável e a resiliência da inIUDHVWUXWXUDHQWUHRXWURV 218 
Nesta pesquisa, parte-se do pressuposto que os
pequenos municípios com população predominanWHUXUDOQR1RUGHVWHGR%UDVLOSRGHPWHUSHU¿OGH
SUREOHPDVHGHVD¿RVHFRQ{PLFRVHVRFLDLVSUy[Lmos, fazendo com que diretrizes emanadas a uma
GHODV SRVVDP VHU ~WHLV D XP FRQMXQWR VLJQL¿FDWLYR GH VLWXDo}HV (VVHV PXQLFtSLRV SUHFLVDP VHU
HVWXGDGRVD¿PGHVHYHUL¿FDUHPVXDVFDUrQFLDV
nos meios de transportes e em suas infraestruturas,
FRPRWDPEpPLGHQWL¿FDUHPFRPRHVVDVTXHVW}HV
GL¿FXOWDPRGHVHPSHQKRGDVHFRQRPLDVORFDLV
3DUDWDO¿PpSURSRVWDDDSOLFDomRWHQGRFRPR
paradigma para a problemática exposta, um estudo
de caso em Santa Maria do Cambucá, um pequeno
município no agreste setentrional pernambucano,
com população estimada para 2019 de 14.137 habitantes, com 74,85% vivendo no meio rural de
acordo com o censo do IBGE (2010). É um pequeno município rural típico do nordeste brasileiro
com atividades econômicas basicamente de subsistência e com uma população rural dispersa.
De acordo com a Base de Dados do Estado
(BDE, 2017), a economia do município de Santa Maria do Cambucá baseia-se em empregos na
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDRFXSDo}HVIRUPDLVHLQIRUmais no comércio e serviços, na agricultura e pecuária pouco intensivas, na extração de calcário e
QDLQG~VWULDGHFRQIHFo}HVGHEDVHIDPLOLDUFRPR
parte do polo do Agreste.
A pobreza do município se caracteriza por um
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em 2010 (0,548), pelo Produto Interno Bruto (PIB)
per capita em 2017 de apenas R$ 7.258,79, por
apenas 5,4% da população estar formalmente empregada e por 46,6% da população viver com até
½ salário mínimo per capita. A pobreza relativa se
revela, quando se constata que em termos de PIB
per capitaRPXQLFtSLRHVWiUDQTXHDGRHP
HQWUH RV  PXQtFLSLRV EUDVLOHLURV H HP 

com relação aos 185 municípios pernambucanos.
$LQGD DV UHVWULo}HV ¿VFDLV VH GHPRQVWUDP FDbalmente pela dependência das transferências do
Estado ou da União (96% das receitas municipais
provêm de fontes externas) (IBGE, 2017).
2 tQGLFH GH *,1, HP  GR PXQLFtSLR HVtudado é 0,46, o que indica que se trata de um
município com pouca desigualdade social, sendo
a população predominantemente pobre. Quando comparados aos índices do estado Pernambuco (0,64), da região Nordeste (0,63) e do Brasil
(0,60), mostra que o município apresenta menos
desigualdade do que o estado, região e país que se
encontra (BDE, 2010).
2REMHWLYRSRUWDQWRGHVWDSHVTXLVDpH[DPLnar em que medida os meios e as infraestruturas
de transporte que dão suporte às atividades econômicas em Santa Maria do Cambucá - PE representam um entrave ao desenvolvimento econômico e social local. Esta pesquisa se apoia nas
SHUFHSo}HVHH[SHFWDWLYDVGHUHSUHVHQWDQWHVGRV
principais setores econômicos. Busca-se como
consequência perceber os principais problemas
e suas possibilidades de superação e o papel do
setor público em apoiar por meio de políticas setoriais, o fortalecimento da infraestrutura e dos
serviços de transportes para ajudar a frear o seu
processo de esvaziamento.
Este artigo também busca contribuir com a literatura sobre os transportes e infraestruturas como
VXSRUWH jV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV HP UHJL}HV SRbres, em especial para os pequenos municípios de
SHU¿O UXUDO GR 1RUGHVWH EUDVLOHLUR QDV VHJXLQWHV
TXHVW}HV L &RPRDSRSXODomRHQYROYLGDGLUHWDPHQWH QDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV GHVVH SHU¿O GH
municípios avalia os transportes disponíveis?; (ii)
Como os diferentes grupos de atores locais são
afetados?; e iii) Como os problemas percebidos
podem ser superados?. Através da percepção dos
SUREOHPDV LGHQWL¿FDGRV H FRPR RV DWRUHV DFUHGLtam que podem superar podem-se traçar diretrizes
de políticas públicas regionais.
Além desta introdução, este artigo é composto por uma revisão da literatura relatando sobre a
HFRQRPLDUXUDOHPUHJL}HVSREUHVHDUHODomRGRV
transportes e suas infraestruturas com o desenvolvimento rural na segunda seção. Na sequência é
apresentada a metodologia utilizada na pesquisa,
RVUHVXOWDGRVHDVGLVFXVV}HV3RU¿PVmRDSUHVHQWDGDVDVFRQVLGHUDo}HV¿QDLV
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2 REVISÃO DA LITERATURA
A importância de manter pessoas no campo e
LQFHQWLYDU VHX GHVHQYROYLPHQWR MXVWL¿FDVH SHOD
grande dependência de toda a população da produção rural. Incentivos e apoios governamentais em
geral são poucos, o que desestimula muitos e provoca o abandono do campo, em virtude das pessoDVGHVHMDUHPPHOKRUHVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRFRP
maior comodidade e longe das intempéries climáWLFDV $/%$5(//2'(3217,:(,66 
Nesse contexto, Matte et al. (2019) expressam a
preocupação em manter a atratividade da atividade
UXUDOGHVWDFDQGRDVGL¿FXOGDGHVGHUHQRYDomRJHracional na condução de propriedades familiares.
$ UHGXomR GDV SRSXODo}HV UXUDLV SRU UD]}HV HFRnômicas e sociais tem ocorrido não só no Brasil,
PDVWDPEpPHPPXLWDVUHJL}HVGRPXQGRHPGHsenvolvimento.
Estudos de Chen e Wang (2019) e Yuan et al.
(2018) no contexto chinês e de Diao, Magalhães e
Silver (2019) no contexto africano, destacam que
UD]}HVHFRQ{PLFDVWrPLQGX]LGRUHVLGHQWHVUXUDLV
a migrarem para as cidades em busca de trabalho
mais bem remunerado. Concluem ainda que muitas famílias rurais nas áreas próximas às cidades
têm mudado da atividade primária da agricultura
para outras demandadas pela economia urbana.
Essa tendência se fortalece com o tempo, em conWUDVWHFRPRPRGHORWUDGLFLRQDOGHGLYHUVL¿FDomR
dos meios rurais de subsistência como alternativa.
Para Santana et al. (2017) e Phillipson et al.
(2019), a agricultura familiar focada em unidades
de trabalho domésticas e as empresas rurais (SAN726 $1'5$'( 0$5$&$-È   SRGHP
juntas desempenhar papéis econômicos importantes para o desenvolvimento local e nacional, desGHTXHVXSHUDGDVGL¿FXOGDGHVGHGLYHUVDVRUGHQV
Dentre essas se destacam as carências de transporWHVSDUDHVFRDUDSURGXomRDGL¿FXOGDGHGHDFHVVR
a insumos, a falta de orientação técnica (YUAN et
DO DOpPGHGH¿FLrQFLDVQDVLQIUDHVWUXWXUDV
Em adição, Nojima (2008) ressalta que essas barreiras conduzem as atividades rurais a resultados
HFRQ{PLFRV VLJQL¿FDWLYDPHQWH LQIHULRUHV jTXHOHV
observados nas cidades.
&RPXQLGDGHV UXUDLV HQIUHQWDP GHVD¿RV HVSHciais associados à acessibilidade e à conectividade
FRPRVPHUFDGRV5HVWULo}HVQDVLQIUDHVWUXWXUDVH
serviços de transporte rural frequentemente contriRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 51, n. 2, p. 169-185, abr./jun., 2020
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EXHP SDUD OLPLWDU DV RSo}HV GH GHVHQYROYLPHQWR
ORFDO 'HVVD IRUPD FRQ¿JXUDPVH GLVSDULGDGHV
VLJQL¿FDWLYDV HQWUH RV FRQWH[WRV XUEDQRV H UXUDLV
(VELAGA et al., 2012). Corroborando com isso,
Stastná e Vaishar (2017) defendem que a oferta
frequente de transportes representa uma das prinFLSDLV DOWHUQDWLYDV SDUD D ¿[DomR GR KRPHP DR
campo.
Ainda nesse contexto, Gomes et al. (2019)
destacam a tendência do estreitamento das relao}HVFDPSRFLGDGHSHORDXPHQWRGDGHPDQGDSRU
viagens pendulares, pela ampliação do acesso dos
rurícolas a serviços públicos de educação, saúde
e benefícios sociais; e pelo crescente consumo de
meios de transporte e as tecnologias da informação e comunicação. Essas mudanças acarretaram a
incorporação de novos valores, hábitos e práticas,
alterando modos de vida e tornando-os os habitantes rurais mais exigentes em termos de bem-estar.
Em abordagem macroeconômica, Araújo
(2006) ressalta que existe uma ligação entre crescimento econômico e transporte. A razão é que o
processo de crescimento gera demandas crescentes de transporte para dar acesso físico a mercados
cada vez mais distantes para produtos e matérias-primas. Neste sentido, debilidades nos transportes
limitam os potenciais de desenvolvimento, não só
SRUTXHPiVFRQGLo}HVUHVWULQJHPRVJDQKRVQRFRmércio, mas também porque podem afetar adversamente o crescimento da produtividade de outros
setores. Como síntese, Sipus e Abramovic (2017)
defendem que uma rede adequada de transportes
entre áreas rurais e urbanas é essencial para apoiar
as demandas das economias regionais.
Nessa mesma linha de argumentação, mas no
FRQWH[WR FKLQrV 4LQ H =KDQJ   GHVWDFDP
que o acesso às estradas facilita a especialização
na produção agrícola. Em aldeias com melhores
acessos rodoviários, os agricultores plantam menos números de colheitas, compram mais fertilizantes e contratam mais mão de obra. No geral, as
estradas rurais são importantes na especialização
agrícola e na redução da pobreza, especialmente
HP UHJL}HV LVRODGDV H HPSREUHFLGDV 3DUD 6RX]D
  HVVDV LQIUDHVWUXWXUDV GmR VXSRUWH DRV ÀXxos de bens e serviços hierarquizados no território
na ordem ascendente, campo-aldeia-cidade-metrópole, e no sentido descendente, metrópole-cidade-aldeia-campo. A riqueza de uma região baseia-se
em vários fatores, dentre eles, as infraestruturas
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de transportes que facilitam a circulação de bens e
serviços no território.
Como consequência do esvaziamento rural,
empresas de transporte de passageiros competem
pelas linhas urbanas mais lucrativas, enquanto vastas áreas rurais permanecem desatendidas. Como
solução, sistemas de integração urbano-rural de
transporte público podem desempenhar um papel
importante no desenvolvimento das áreas rurais
(STASTNÁ; VAISHAR, 2017).

ram abordados na zona urbana e rural, no local de
IXQFLRQDPHQWRGRVVHXVQHJyFLRV8PÀX[RJUDPD
demostrando os passos metodológicos destinados
à análise do problema proposto, pode ser observado na Figura 1.
)LJXUD±)OX[RJUDPDGDSHVTXLVD

A consolidação da infraestrutura em um país
FRP GLPHQV}HV FRQWLQHQWDLV H[LJH LQYHVWLPHQWRV
continuados, consoantes a um plano de desenvolYLPHQWRIRUWHHFRHVR2%UDVLOQRHQWDQWRQmRIRL
capaz de, ao longo das últimas décadas, suprir as
necessidades da infraestrutura rural no país (BER7866,(//(5<-81,25 
&RPRFRQVHTXrQFLDLPS}HVHTXHRVIRUPXODdores de políticas e provedores de apoio busquem
SURSLFLDU FRQGLo}HV PDLV HTXLWDWLYDV H HTXLOLEUDdas de infraestruturas e de serviços de transportes
3+,//,3621HWDO (QWUHWDQWRDKHWHURgeneidade dos produtores e da produção, é condição básica para o desenho e para a implementação de políticas públicas mais bem direcionadas
jVOLPLWDo}HVHSRWHQFLDOLGDGHVGRVPHLRVGHVXEsistência dos agricultores empresariais e familiaUHV 6&+(8(59$66$//2 *5$9,1$ 
SMITH et al., 2019).

3 METODOLOGIA
Para avaliar o nível de satisfação com os meios
GH WUDQVSRUWH HQWHQGHU DV SULQFLSDLV GL¿FXOGDGHV
que enfrentam na atividade econômica, e como
DFUHGLWDP TXH SRGHP PHOKRUDU DV FRQGLo}HV GH
transporte, foi aplicado questionário com 385 representantes de atividades econômicas presentes
em Santa Maria do Cambucá-PE, município típico
XWLOL]DGR FRPR HVWXGR GH FDVR 2 WDPDQKR GD
DPRVWUDIRLGH¿QLGRSDUDXPJUDXGHFRQ¿DQoDGH
95% com erro de máximo de 5%.
A amostragem utilizada foi por conglomerados.
Nesta modalidade de amostragem, os elementos
da população são divididos em grupos distintos,
SRU H[HPSOR RUJDQL]Do}HV RX JUXSRV GH DWLYLGDGHV 2/,9(,5$$/0(,'$%$5%26$ 
Para caracterizar essa amostra foram estudados
todos os grupos de atividades econômicas do muQLFtSLRTXHVHSRGHWHUDFHVVR2VHQWUHYLVWDGRVIR-

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

$ SULQFtSLR SDUD FDUDFWHUL]DU R SHU¿O GRV QHgócios, o questionário (Apêndice) aborda sobre o
local de funcionamento e a atividade econômica
que exerce. Além disso, também foram solicitadas
LQIRUPDo}HV VREUH DV YLDJHQV PRWLYRV PRGRV H
tipos de estrada para o transporte dos insumos e
produtos.
Adicionalmente, foi solicitado que avaliassem
os fatores apresentados, atribuindo notas através
GHHVFDODWLSR/LNHUWuma escala psicométrica utilizada em pesquisa quantitativa, sendo: 1 (muito
insatisfeito), 2 (insatisfeito), 3 (indiferente), 4 (satisfeito) e 5 (muito satisfeito).
2VIDWRUHVFUtWLFRVOHYDQWDGRVQDOLWHUDWXUDIRram: tempo de viagem, tipos de estradas utilizadas,
custos de transportes, modos de transporte e satisfação geral. Para efeito de análise como dados qualitativos foram apresentadas três perguntas abertas
RSFLRQDLVL 4XDLVDVSULQFLSDLVGL¿FXOGDGHVSDUD
sua atividade econômica (produção/negócio)? ii)
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Quais os principais problemas decorrentes das
FRQGLo}HVGRWUDQVSRUWHTXHYRFrXWLOL]DSDUDVXD
atividade econômica? e iii) Quais as propostas
para melhorar o desempenho dos transportes como
meio de suporte à sua atividade econômica?
Como base nessa estratégia de pesquisa é possível realizar análises quantitativas e qualitativas
das respostas obtidas. Essa estratégia permite veUL¿FDU D FRQVLVWrQFLD H D FRPSOHPHQWDULGDGH GDV
ideias expostas.
Inicialmente são descritos estatisticamente
RV GDGRV UHODWLYRV DRV SHU¿V GD QDWXUH]D GRV QHgócios e sua localização. Em seguida, é aplicado
teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov,
FRPLQWXLWRGHYHUL¿FDUVHRFRQMXQWRGHUHVSRVWDV
H[SUHVVDGDVHPHVFDOD/LNHUWVHJXHXPDGLVWULEXLomRQRUPDOFRPQtYHOGHVLJQL¿FkQFLDGH(P
FDVRVGHGLVWULEXLo}HVQmRQRUPDLVVmRDSOLFDGRV
testes não paramétricos para amostras independenWHV .UXVNDO:DOOLV SDUDDYHULJXDUVHDVDPRVWUDV
LQGHSHQGHQWHVDRQtYHOGHVLJQL¿FkQFLDGHSURYrP GH XPD PHVPD GLVWULEXLomR 9HUL¿FDQGRVH
adicionalmente par-a-par quais tipos de atividades
e fatores de avaliação de viagens apresentam níveis de satisfação dominantes.
1DDQiOLVHGDVTXHVW}HVDEHUWDVXWLOL]RXVHWpFnica de mineração de textos, para extrair as principais ideias expressadas pelos entrevistados, e delas
HVWDEHOHFHU SRU LQWHUSUHWDomR VXDV LQWHUUHODo}HV
PDLVUHOHYDQWHV&RPLVVRpSRVVtYHOLGHQWL¿FDUDV
SULQFLSDLV GL¿FXOGDGHV JHUDLV RV SULQFLSDLV SURblemas nos transportes e as propostas de melhoria
reveladas pelos entrevistados, considerando as esSHFL¿FLGDGHV GRV GLIHUHQWHV JUXSRV GH DWLYLGDGHV
econômicas.
Mineração de textos é um processo de extração
GH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV GH EDVHV GH GDGRV GH
WH[WRV 3(==,1, 8PDVGDVWpFQLFDVXWLOLzadas na mineração de texto é a clusterização ou
agrupamento, etapa na qual os dados são separaGRV HP JUXSRV D¿QV FKDPDGRV clusters, no qual
pontos com atributos similares devem pertencer
ao mesmo cluster, enquanto pontos com atributos
dissonantes devem pertencer a clusters distintos
(MADEIRA, 2015). Neste caso, as respostas daGDVjVTXHVW}HVDEHUWDVVmRGHVWDFDGDVSHODIUHTXência em que são citadas e agrupadas em conjuntos de intensidade de citação equivalentes, ou seja,
RVDJUXSDPHQWRVUHÀHWLUmRRQtYHOGHLPSRUWkQFLD
conjunta expressada pelos respondentes.
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Para tal tarefa, utilizou-se o software Orange
3.16 com variáveis de entrada nominais em textos
e saídas hierarquizadas em nuvens de palavras ou
tags2IBM SPSS Statistics 23 foi utilizado para
as análises de cluster não hierárquicos por meio do
algoritmo K-means. Essas análises destinam-se ao
HVWXGRGDVLQWHUGHSHQGrQFLDVRXSDGU}HVHQWUHXP
conjunto de variáveis, permitindo agrupar elementos segundo suas similaridades e proximidades.
Dessa forma, os elementos de um cluster tendem
a ser semelhantes entre si e dessemelhantes de outros elementos presentes em outros clusters2REjetivo é maximizar a homogeneidade de elementos
em um grupo, enquanto maximiza a heterogeneidade entre grupos, de forma a compreender melhor
DVHVSHFL¿FLGDGHVGRVSUREOHPDVHGDVVROXo}HV

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 1 apresenta a descrição da amostra
SHVTXLVDGD FRP D GLVWULEXLomR GDV ORFDOL]Do}HV H
das atividades econômicas.
7DEHOD±3HU¿OGRVHQWUHYLVWDGRV
Descrição

Localização
do Negócio

Atividade
Econômica

&ODVVL¿FDomR

Quantidade Porcentagem

Urbano

141

36,62%

Rural

244

63,38%

Agropecuária

140

36,36%

Comércio

147

38,18%

Indústria de
FRQIHFo}HV

66

17,14%

Extrativa mineral

16

4,16%

Serviços

16

4,16%

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

&RPXPPXQLFtSLRGHSHU¿OUXUDOGDV
atividades econômicas situam-se na zona rural.
Dentre as atividades no município predominam o
comércio e a agropecuária, que juntos perfazem
quase 75% do total. Em geral, essas atividades estão presentes tanto na zona rural, quanto urbana,
com exceção da mineração, restrita à área rural.
Delas as mais intensivas em transportes são a agropecuária e a extrativa mineral (40,52%).
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&RPR FDUDFWHUtVWLFD GHVVH SHU¿O GH PXQLFtpio, os setores de comércio e serviços atendem
unicamente ao mercado local. No comércio predominam estabelecimentos vinculados ao setor
de alimentação e abastecimento familiar (65%).
Complementam esse setor, estabelecimentos nos
ramos de vestuário, combustíveis, autopeças,
fármacos, materiais de construção, entre outros.
2V VHUYLoRV FRQFHQWUDPVH HP VHUYLoRV SHVVRDLV
 R¿FLQDVGHUHSDURVVHUYLoRVGHWHFQRORJLD
da informação, entre outros.
Na indústria de confecção, o município parte
GR SROR GH FRQIHFo}HV GR$JUHVWH GH 3HUQDPEXco, concentra sua produção em costura e acabamentos em peças jeans (91%). Como parte de um
polo espacialmente distribuído, o setor também
GHPDQGD H¿FLrQFLD QR WUDQVSRUWH GD SURGXomR H
dos insumos. De acordo com Cordeiro (2015) em

1991, Santa Maria do Cambucá não contava estabelecimentos vinculados à indústria da confecção.
Entretanto, em 2010 essa atividade já representava
17,6% do emprego, o que denota ser um setor importante para a economia local.
A extrativa mineral abrange o mercado regional, além do local. Nela, a principal atividade é a
H[WUDomRHREHQH¿FLDPHQWRGHFDOFiULRSDUDGLYHUVDV¿QDOLGDGHV

4.1 Transportes de insumos e produtos
2 TXHVWLRQiULR VREUH RV PRGRV GH WUDQVSRUtes de suporte ao setor produtivo foi dividido em
transporte de insumos e de produtos. A Tabela 2
apresenta os modos de transporte, a propriedade
dos veículos e as estradas percorridas para ambas
DV¿QDOLGDGHV

7DEHOD±&DUDFWHUL]DomRGRWUDQVSRUWHGHLQVXPRVHSURGXWRV
Descrição

Modo

&ODVVL¿FDomR

Transporte de Insumos
Quantidade

Porcentagem

Transporte de Produtos
Quantidade

Porcentagem

A pé / Carro de mão

28

7,27%

4

1,04%

Moto

48

12,47%

32

8,31%

Carro

100

25,97%

60

15,58%

Toyota / Van / Kombi

100

25,97%

46

11,95%

2

0,52%

1

0,26%

84

21,82%

45

11,69%

Próprio

167

43,38%

83

21,56%

De outros

195

50,65%

105

27,27%

ÐQLEXV
Caminhonete / Caminhão
Veículo
Não Pavimentada
Estrada

9

2,34%

6

1,56%

Ambas

182

47,27%

121

31,43%

Pavimentada

171

44,42%

61

15,84%

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Em função da escala da produção majoritariamente destinar-se ao consumo local, 65% do
recebimento de insumos são realizados por veículos de pequeno porte, 13% não demandam transporte motorizado e apenas 22% utilizam veículos
de carga. Quando utilizados veículos motorizados, cerca de metade deles são realizados em veículos de terceiros com pagamento de frete. Com
relação às infraestruturas viárias, quase 50% das
viagens transitam sobre algum segmento de estradas não pavimentadas.
Quanto ao escoamento da produção, em função de parte dela ser de subsistência, a maioria
dos entrevistados (51%), informou não deman-

dar transporte. Por essa pequena escala de produção, quase 75% das viagens utilizam veículos
de pequeno porte. Apenas 24% utiliza veículos de carga. Vale salientar, que os insumos e
produtos transportados em algumas atividades
econômicas, são de cargas pequenas e, algumas
vezes, são transportados em meios de transporte
de passageiros.
Assim como no recebimento dos insumos, um
pouco mais da metade dos veículos utilizados
para as entregas são de terceiros. Com relação às
infraestruturas, quase 70% das viagens utilizam
estradas não pavimentadas em alguma parte do
itinerário.
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4.2 Avaliação quantitativa
&RPUHODomRjVFRQGLo}HVGRVWUDQVSRUWHVSDUD
o recebimento de insumos e distribuição dos produtos, foi solicitado aos entrevistados avaliar a
satisfação com fatores como tempo de viagem,
qualidade da estrada, modo utilizado, custo de
transporte e satisfação geral.
Pela aplicação do teste Kolmogorov-Smirnov
IRL SRVVtYHO YHUL¿FDU TXH DV GLVWULEXLo}HV REWLdas a partir dos critérios analisados não caracteUL]DPQRUPDOLGDGH2WHVWHUHMHLWRXDVKLSyWHVHV
QXODVDRQtYHOGHGHTXHDVGLVWULEXLo}HVGDV
DYDOLDo}HV UHDOL]DGDV VHJXHP XPD GLVWULEXLomR
QRUPDO 2SWRXVH HQWmR SRU UHDOL]DU WHVWHV QmR
paramétricos.
Na Tabela 3 é possível observar as medidas de
WHQGrQFLD FHQWUDO GDV DYDOLDo}HV 2EVHUYDVH TXH
as melhores estão entre modo de transporte e sa-

WLVIDomRJHUDO2WLSRGDHVWUDGDIRLRFULWpULRFRP
a pior avaliação (mediana = 3,00), denotando um
maior número de usuários insatisfeitos.
7DEHOD±$YDOLDomRGRVIDWRUHVLQÀXHQWHV
Satisfação
Geral

Tempo

Estrada

Custo

Modo

3,60

3,10

3,34

3,83

3,70

Mediana

4

3

4

4

4

Moda

4

4

4

4

4

Média

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Foram realizados testes não paramétricos de
.UXVNDO:DOOLVSDUDDPRVWUDVLQGHSHQGHQWHVSDUD
local do negócio e tipo de atividade econômica. Na
Tabela 4 é possível visualizar as médias, medianas
HPRGDVGDVDYDOLDo}HVGRVHQWUHYLVWDGRV

7DEHOD±$YDOLDomRGRVIDWRUHVSRUORFDOHWLSRGRQHJyFLR
Tempo

Estrada

Custo

Modo

3,59

3,42

3,28

3,89

Mediana

4

4

4

4

Moda

4

4

4

4

Média

3,61

2,91

3,38

3,80

Mediana

4

3

4

4

Moda

4

2

4

4

Média

3,68

3,06

3,44

3,82

Mediana

4

3

4

4

Moda

4

4

4

4

Média

3,63

3,29

3,37

3,90

Mediana

4

4

4

4

Moda

4

4

4

4

Média

3,31

2,94

3,06

3,65

Mediana

4

3

3

4

Moda

4

4

4

4

Média

4,13

2,63

3,56

4,06

Mediana

4

2

4

4

Moda

4

2

4

4

Média

3,31

2,81

3,13

3,81

Mediana

4

3

3

4

Moda

4

3

3

4

Média
Local do Negócio Urbano

Local do Negócio Rural

Agropecuária

Comércio

Indústria de confecção

Extrativa mineral

Serviços

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.
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$V GLVWULEXLo}HV GH WHPSR FXVWR H PRGR GH
transporte são as mesmas entre o meio urbano e
rural, pois apresentam médias próximas entre fatores de análise, além de apresentarem a mesma
PRGD 1R HQWDQWR D GLVWULEXLomR GDV DYDOLDo}HV
da qualidade das estradas não é a mesma para os
QHJyFLRVXUEDQRVHUXUDLV2VSURGXWRUHVGD]RQD
rural estão em geral mais insatisfeitos com as
FRQGLo}HVGDVHVWUDGDV

EXLo}HVGLYHUJHPHQWUHDVFDWHJRULDVHFRQ{PLFDV
Analisando-se os critérios custo e modo de transporte, a atividade mais prejudicada é a indústria de
confecção. No fator tempo, os mais insatisfeitos
são os prestadores de serviço, enquanto os mais
insatisfeitos com as estradas trabalham com as atividades extrativas minerais.
Para avaliar a satisfação com o transporte de
insumos e produtos, foram realizados testes não
SDUDPpWULFRVGH.UXVNDO:DOOLVSDUDDPRVWUDVLQdependentes, para os critérios modo e estrada utilizada. As médias, medianas e modas são apresentadas na Tabela 5.

A distribuição da avaliação sobre o modo de
transporte é a mesma entre as categorias de atividade econômica, pois apresenta médias próximas
e a mesma moda. Ainda assim, as outras distri-

7DEHOD±$YDOLDomRGRVIDWRUHVSRUPRGRVGHWUDQVSRUWHVSDUDLQVXPRVHSURGXWRV
Transporte de insumos

Transporte de produtos

Modo
Tempo

Estrada

Custo

Modo

Estrada

Custo

Modo

3,64

3,68

3,75

3,71

4

3,75

3,75

3,75

Mediana

4

4

4

4

4

4

4

4

Moda

4

4

4

4

4

4

4

4

Média

3,9

3,04

3,71

3,9

3,84

2,91

3,47

3,81

Mediana

4

3

4

4

4

3

4

4

Moda

4

4

4

4

4

3

4

4

Média

3,51

3,07

3,19

3,75

3,45

3,1

3,15

3,65

Mediana

4

3

3

4

4

3

3

4

Moda

4

4

4

4

4

4

4

4

Média

3,48

3,08

3,17

3,81

3,45

2,85

3,2

3,76

Mediana

4

3

3

4

4

3

3

4

Moda

4

4

4

4

4

3

4

4

Média

3

2,5

3

3

4

4

4

4

Mediana

3

2,5

3

3

4

4

4

4

Moda

2

2

2

2

4

4

4

4

Média

3,65

3,02

3,36

3,95

3,8

2,82

3,29

3,98

Mediana

4

3

4

4

4

3

4

4

Moda

4

2

4

4

4

2

4

4

Média
A pé

Moto

Carro

Utilitário

ÐQLEXV

Caminhão

Tempo

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.
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A distribuição dos resultados por modo de
transporte é a mesma entre as categorias utilizadas para o transporte dos insumos, com exceção
dos ônibus com avaliação negativa diferenciada.
No entanto, entre as demais categorias há divergências entre as médias e modas. Com relação ao
tempo e custo da viagem, estão mais insatisfeitos
os usuários de ônibus e de utilitários improvisados. Paradoxalmente, os mais satisfeitos recebem
seus insumos a pé ou de carro de mão, denotan-

do proximidade entre o produtor e o fornecedor.
3DUDRWUDQVSRUWHGDSURGXomRDVGLVWULEXLo}HVVmR
as mesmas entre os modos de transportes, pois as
médias são próximas e a maioria das modas são
as mesmas, com exceção do fator qualidade das
HVWUDGDVSDUDRVFDPLQK}HV
A Tabela 6 apresenta os valores centrais das
DYDOLDo}HV GR WUDQVSRUWH GH LQVXPRV H SURGXWRV
levando em conta os fatores, tempo, característica
das estradas, custos e modos.

7DEHOD±$YDOLDomRGRVIDWRUHVSRUWLSRVGHHVWUDGDVQRWUDQVSRUWHGHLQVXPRVHSURGXWRV
Transporte / Estradas

Tempo
Média

Estrada não pavimentada

Transporte de Insumos

Ambas

Estrada pavimentada

Estrada não pavimentada

Transporte de Produtos

Ambas

Estrada pavimentada

Estrada

Custos

Modo

4,22

2,67

3,78

4

Mediana

4

2

4

4

Moda

5

2

4

4

Média

3,58

2,77

3,36

3,81

Mediana

4

3

4

4

Moda

4

2

4

4

Média

3,57

3,47

3,29

3,84

Mediana

4

4

4

4

Moda

4

4

4

4

Média

3,83

2,33

4

4

Mediana

4

2

4

4

Moda

4

2

4

4

Média

3,59

2,8

3,24

3,8

Mediana

4

3

3

4

Moda

4

3

4

4

Média

3,66

3,33

3,25

3,74

Mediana

4

4

4

4

Moda

4

4

4

4

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

$VGLVWULEXLo}HVGRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HV
com base em tempo, custo e modo de transporte
são as mesmas entre as categorias de estradas,
tanto para o transporte dos insumos quanto dos
produtos. No entanto, a avaliação da qualidade
das estradas não apresenta as mesmas distribuio}HVGHQWUHDVWLSRORJLDVGHHVWUDGDV'HIRUPD
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lógica, viagens parciais ou totalmente realizadas
em segmentos não pavimentados, apresentam
DYDOLDo}HVVHQVLYHOPHQWHPDLVEDL[DV(VVHIDWR
demonstra a relevância da qualidade da infraesWUXWXUDSDUDDH¿FLrQFLDHFRQ{PLFDFRPRGHVWDFDP6RX]D  4LQH=KDQJ  H6LSXVH
Abramovic (2017).
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4.3 Análise de dados qualitativos
A análise qualitativa primeiramente baseou-se
QDTXHVWmRDEHUWDVREUHDVSULQFLSDLVGL¿FXOGDGHV
gerais para o exercício da atividade econômica. A
Figura 2, mostra por meio de nuvem de palavras,
os problemas apontados obtidos por mineração de
textos das respostas.
)LJXUD±3ULQFLSDLV GL¿FXOGDGHV SDUD H[HUFHU D
atividade econômica

f) Transporte±HOHYDGRVFXVWRVGHWUDQVSRUWHVGH
insumos e/ou de produtos. Problemas nas estraGDVWDPEpPGL¿FXOWDPRWUDQVSRUWHHHQFDUHFHP
os fretes.
Como se observa, para os produtores locais, os
principais problemas se vinculam à questão climática e a aspectos econômicos, como demandas,
SUHoRVHÀX[RGHFDL[D(PXPHQIRTXHJHUDOSHUcebe-se que os problemas de transportes e infraestruturas se situam em patamar secundário, às vezes
também associados à questão climática.
4XDQGR DERUGDGRV DSHQDV VREUH DV FRQGLo}HV
de transportes dos insumos e produtos, a Figura 3
resume em forma de nuvem de palavras os principais problemas relatados.
)LJXUD±3ULQFLSDLV SUREOHPDV HQFRQWUDGRV QR
transporte

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

$V GL¿FXOGDGHV UHODWDGDV H GHVWDFDGDV QD QXvem de palavras em ordem crescente são:
a) Climática ± DVVRFLDGD j HVFDVVH] H LUUHJXODULdade de chuvas na região. A agricultura é muiWR SUHMXGLFDGD SHODV IUHTXHQWHV IUXVWUDo}HV QD
produção. Também em períodos chuvosos, a
mineração é prejudicada, principalmente pela
GL¿FXOGDGHGHDFHVVRDRVORFDLVGHH[SORUDomR
2WUDQVSRUWHGDSURGXomRHPJHUDO¿FDSUHMXGLcado, quando as estradas rurais estão intransitáveis;
b) Financiamento±DLQDGLPSOrQFLDEDVWDQWHUHlatada por quase todas as atividades econômiFDV H[FHWR QD PLQHUDomR GL¿FXOWD R ÀX[R GH
caixa e a sustentabilidade dos negócios;
c) Demanda±REDL[RSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXlação local e regional restringe a capacidade de
consumo principalmente no comércio e nos serviços;
d) Sazonalidade ± ÀXWXDo}HV QDV GHPDQGDV DR
longo do ano ou do ciclo climático, exceto na
mineração, impactam nos negócios pela irregularidade nas receitas.
e) Preços ±FRPSHWLomRFRPUHJL}HVPDLVSURGXWLYDV LPS}HP SUHoRV FRQVLGHUDGRV EDL[RV DR
produtor para muitos produtos locais, face aos
custos;

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

2VSULQFLSDLVSUREOHPDVUHYHODGRVQRVHWRUGRV
transportes são:
a) Infraestrutura ± HVWUDGDV VHP SDYLPHQWDomR
esburacadas e com trechos intransitáveis, principalmente nos períodos chuvosos. Mesmo as
vias pavimentadas apresentam problemas de
conservação;
b) Custos ±DOWRFXVWRGRFRPEXVWtYHOHGRVIUHWHV
c) Oferta±LQVX¿FLrQFLDHLQDGHTXDomRGRVVHUYLços de transporte disponíveis;
d) Insegurança±IDOWD¿VFDOL]DomRSROLFLDPHQWR
e iluminação nas rodovias. Ademais, os transportes utilizam veículos antigos e mal conservados;
e) Irregularidade±'HPRUDHHVSHUDLPSRVWDDRV
usuários do transporte informal (mototáxis, utilitários improvisados e ônibus).
3DUDVXSHUDUDVSULQFLSDLVTXHVW}HVDSRQWDGDV
a Figura 4 apresenta a síntese das propostas para
PHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHWUDQVSRUWHV
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)LJXUD±3URSRVWDVGHPHOKRULDVSDUDRWUDQVSRUWH

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

As principais propostas focam nas infraestruturas, ao destacarem as palavras: estradas, manutenomRSDYLPHQWDomRFDOoDPHQWRHLOXPLQDomR2XWUD
proposta importante aponta a necessidade de utilizar
veículos mais adequados e renovados principalmente no transporte coletivo, mesmo sem se destinar ao
transporte de carga dá suporte à dinâmica da atividade econômica no contexto rural. Sobre custos, as
propostas revelam o desejo da diminuição dos valoUHV GRV IUHWHV H SDVVDJHQV 3URS}HP DLQGD D UHJXlamentação do transporte informal com oferta mais
adequada para transporte de passageiros em termos
de regularidade, rotas, preços e segurança.
Seguindo na análise qualitativa, buscou-se por
PHLR GH DJUXSDPHQWRV D DVVRFLDomR GDV RSLQL}HV
dos entrevistados às características dos negócios.
$V SULQFLSDLV GL¿FXOGDGHV UHODWDGDV QD DWLYLGDGH
econômica estão apresentadas no histograma da
Figura 5.

A análise destaca dois grupos distintos no relato
GDV SULQFLSDLV GL¿FXOGDGHV SRU VHWRU GH DWLYLGDGH
2 SULPHLUR DJUXSDPHQWR cluster 1) reúne: os negócios que funcionam na zona urbana; comércio,
LQG~VWULDGHFRQIHFo}HVHRVVHUYLoRVTXHUHFHEHP
insumos por automóveis, utilitários improvisados e
FDPLQK}HV GH WHUFHLURV H HVFRDP D SURGXomR SRU
veículos próprios utilizando estradas pavimentadas.
2 VHJXQGR DJUXSDPHQWR cluster 2): reúne as
atividades que se desenvolvem na zona rural; agropecuária e mineração; que recebem insumos por entregas a pé ou de motocicleta; escoam a produção
XWLOL]DQGRXWLOLWiULRVLPSURYLVDGRVHFDPLQK}HVGH
terceiros; e utilizam todos os tipos de estradas.
$V GL¿FXOGDGHV UHYHODGDV YDULDP GH DFRUGR
com o cluster1RSULPHLURDSULQFLSDOGL¿FXOGDGH
é a inadimplência dos clientes, relatada principalmente por mulheres, que têm negócios na zona urbana. No segundo agrupamento, o maior problema
é a irregularidade climática, que afeta os negócios
na zona rural.
Na Figura 6 pode ser observado o agrupamento das características dos negócios associadas às
SULQFLSDLVGL¿FXOGDGHVSHUFHELGDVXQLFDPHQWHQRV
transportes.
)LJXUD±$JUXSDPHQWR ± 3ULQFLSDLV SUREOHPDV
nos transportes

)LJXUD±$JUXSDPHQWR±3ULQFLSDLVGL¿FXOGDGHV
gerais

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.
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$V SULQFLSDLV GL¿FXOGDGHV UHYHODGDV QR WUDQVporte, também foram divididas em dois clusters.
No primeiro (cluster 1), estão reunidas atividades
urbanas e rurais; agropecuária, comércio, confecção e serviços; negócios que adquirem insumos
e transportam a produção por veículos leves pró-
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prios e de terceiros; e que transitam em todos os
tipos de estradas.
2 VHJXQGR DJUXSDPHQWR cluster 2) contém
apenas a atividade de mineração; que transporta
insumos e produtos através de motocicletas e caPLQK}HVHPHVWUDGDVSDYLPHQWDGDVRXQmR
2EVHUYDQGRD)LJXUDpSRVVtYHOYHUL¿FDUTXH
nos dois grupos, o maior problema está na infraestrutura. Apesar da insatisfação geral, os que fazem
a atividade mineração são os mais insatisfeitos. No
primeiro agrupamento, o segundo problema vincula-se aos custos de transportes, independentemente
da atividade ou modo de transporte utilizado.
A Figura 7 apresenta o agrupamento referente
às propostas de melhorias no transporte, sugeridas
por essa pesquisa.
)LJXUD±$JUXSDPHQWR±3ULQFLSDLV3URSRVWDVGH
Melhorias

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Para as propostas de melhorias nos transportes,
têm-se dois clusters. No primeiro (cluster 1) estão
presentes as atividades realizadas na zona urbana;
FRPpUFLRHFRQIHFo}HVTXHWUDQVSRUWDPLQVXPRVH
produtos por veículos leves próprios ou de terceiros; em estradas pavimentadas. No segundo agrupamento (cluster 2) estão inclusas as atividades na
zona rural; transporte de insumos e produtos por
veículos próprios; em todos os tipos de estradas.
Para o primeiro agrupamento, a principal
proposta de melhoria expressa principalmente pelas mulheres, que desempenham suas atividades
GH FRPpUFLR H FRQIHFo}HV QD ]RQD XUEDQD IRL D

substituição dos veículos de transporte informal
por veículos mais adequados. Já no segundo foi
a melhoria das estradas, através de manutenção
e pavimentação, relatados pelos homens, que
desempenham suas atividades agropecuárias na
zona rural.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma pesquisa foi aplicada com representantes
dos setores produtivos em um município nordestiQRGHSHTXHQRSRUWHGHSHU¿OHFRQ{PLFRHSRSXODcional rural. Teve como foco avaliar o impacto das
FRQGLo}HV SUHYDOHQWHV GH WUDQVSRUWHV VREUH R GHsempenho das atividades econômicas, assim como
entender como os principais atores econômicos loFDLV SURS}HP PHOKRULDV QDV LQIUDHVWUXWXUDV H QRV
serviços de transportes.
Dentre as atividades econômicas desenvolvidas
no município pesquisado, a maioria é exercida no
meio rural. A agropecuária e mineração demandam mais transportes. Quase metade das viagens
realizadas utiliza algum segmento de rodovias não
pavimentadas, embora pouco mais da metade das
atividades não demandem transporte para escoar
a produção. Normalmente, a produção rural é escoada por veículos de carga, no entanto, no caso
em estudo, a pequena escala da produção demanda
adicionalmente transporte informal precário.
Quando os entrevistados são questionados soEUH DV GL¿FXOGDGHV JHUDLV GH VXDV DWLYLGDGHV R
setor de transportes aparece como de relevância
secundária. No entanto, quando questionados soEUHDVFRQGLo}HVGHWUDQVSRUWHVSDUWHFRQVLGHUiYHO
GHOHV DSUHVHQWDP FUtWLFDV H LQVDWLVIDo}HV &RPR
defendem Nojima (2008) e Yuan et al. (2018),
FRQGLo}HV SUHFiULDV QRV WUDQVSRUWHV JHUDP UHÀHxos na rentabilidade econômica das atividades no
PHLRUXUDO$VDYDOLDo}HVGRVWUDQVSRUWHVVREUHDV
infraestruturas apresentam resultados negativos,
principalmente quando utilizados segmentos de
estradas não pavimentadas. Percebe-se então que,
os problemas prevalentes nos transportes para os
produtores estão nas infraestruturas, e aparecem
tanto na análise quantitativa quanto qualitativa.
Em nível secundário aparecem os custos e a falta
de regulação dos transportes de passageiros. Esses
resultados se alinham com as análises de Bertussi
H(OOHU\-XQLRU  )ULVFKWDN  H9HODJD
et al. (2012).
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As propostas mais recorrentes são focadas em
melhorias nas infraestruturas por produzirem efeitos de redução de custos de transportes. Em seguida, vêm propostas que visam maior regularidade
QD RIHUWD FRQGX]LQGR DV FRQFOXV}HV GH 6LSXV H
Abramovic (2017) e Stastná e Vaishar (2017), que
defendem que oferta frequente de transporte entre
iUHDVUXUDLVHXUEDQDVpHVVHQFLDOSDUD¿[DUDSRpulação do campo e apoiar as dinâmicas regionais.
Em síntese, é fundamental a institucionalização
de programas e políticas públicas locais e regionais de investimentos em manutenção para perenização de rodovias rurais. Essa estratégia se alinha
às análises de Souza (2009), ao destacar que a atratividade de uma região está associada a uma adequada infraestrutura de transporte. Corroborando
com Stastná e Vaishar (2017), outra estratégia que
não pode ser desdenhada é a necessidade de um
mínimo nível de regulação da oferta e da qualidade
dos transportes em veículos de pequeno porte nas
OLJDo}HVXUEDQRUXUDLVREMHWLYDQGRDWHQGHUDSURGXomRHPSHTXHQDHVFDODH¿[DURVSURGXWRUHVQD
zona rural de forma atrativa.
Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se avaliar por meio de instrumentos multicritérios de apoio à decisão, um conjunto de
políticas públicas e programas de apoio ao produtor rural com ênfase em melhorias nas infraestruturas, por meio de consulta a um conjunto
de atores representantes do meio político e de
gestão pública, dos produtores e de pesquisadores e especialistas em desenvolvimento regional
HJHRJUD¿DGRVWUDQVSRUWHV
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