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RESUMO 
 

 
 

A dinâmica do desenvolvimento de cada território pode ser determinada pela capacidade de 
ação e reação dos atores sociais. E para compreender esse processo, o presente trabalho teve 
como objeto de análise a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí (SDR) e a 
Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri), instituições que possuem papéis 
preponderantes como agentes promotores de desenvolvimento na região. O objetivo principal 
foi identificar se as instituições articulam suas ações na dinâmica de planejamento territorial. 
Nesse sentido, a pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos específicos: a) analisar se os 
objetivos governamentais da SDR de Itajaí têm sido alcançados; b) identificar as formas de 
atuação da Amfri como espaço de planejamento territorial; c) analisar, comparativamente, até 
que ponto a SDR Itajaí e a Amfri têm conseguido resultados práticos que promovam o 
desenvolvimento da região e de que forma ambas as organizações cumprem suas funções 
sociais na dinâmica de planejamento territorial; d) delinear os cenários possíveis de melhorias 
ou mudanças no perfil de articulação interinstitucional, num futuro próximo, que possibilitem 
o incremento do desenvolvimento regional. Para desenvolver o trabalho, adotou-se a 
perspectiva teórica de formação socioespacial (Milton Santos), vislumbrada nos estudos que 
enfatizam as especificidades regionais de Santa Catarina. Quanto aos procedimentos 
metodológicos, a abordagem qualitativa de investigação foi o estudo de caso, que possibilitou 
focalizar a pesquisa em situações específicas com o objetivo de apreender a totalidade da 
situação e descrever a sua complexidade. Para construir os resultados, partiu-se da descrição 
da formação socioespacial, da caracterização das instituições, da análise da percepção dos 
gestores acerca da administração pública estadual e das instituições que constituem o objeto 
deste trabalho. Concluiu-se que as instituições não possuem ações em parceria e o processo de 
descentralização ocorreu parcialmente na execução das atividades finalísticas da própria 
estrutura pública, havendo a necessidade premente de identificar as demandas regionais, 
revendo e atualizando o Plano de Desenvolvimento existente, além de criar mecanismos de 
acompanhamento e controle, tendo como ponto de partida a autonomia orçamentária e 
financeira. Como resultado da pesquisa, construiu-se uma proposta de melhoria no perfil das 
duas instituições e a sua inter-relação para fomentar e dinamizar o desenvolvimento na região.   

 
 
 
Palavras-chave: Secretaria de Desenvolvimento Regional, Associação dos Municípios, Itajaí, 
Descentralização Administrativa, Administração Pública, Santa Catarina.      
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ABSTRACT 
 
 
 

 
The dynamic of the development of each area cam be determined by capacity of action and 
reaction from social actors. And to understand this process, this work has the object of 
analysis the Department of Regional Development (SDR - Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Itajaí) and the Association Municipalities Mouth of the River Itajaí (Amfri -
Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí), institutions that have predominant roles as 
agents that promote development in the region. The main objective was to identify whether 
the institutions coordinate their actions in the dynamics of planning. In the sense, the research 
was guided by the following objectives: a) To analyze whether the government’s objectives of 
SDR have been achieved SDR Itajaí; b) Identify the different fields of space AMFRI as land 
planning; c) Examine the extent to which the SDR Itajaí AMFRI and has achieved practical 
results what promote regional development; To propose possible scenarios for improvements 
or changes in the profile of Interinstitutional cooperation that strengthens the region. To 
develop the work we adopted the theoretical perspective of socio-spatial formation (Milton 
Santos), envisioned in studies that emphasize the regional specificities of Santa Catarina. As 
the methodological procedures, the qualitative approach to research was the Case Study whict 
enabled to focus specific situations in order to grasp the totality of the situation and describe 
its complexity. To construct the results, we started with the description of the socio-spatial 
formation, the characterization of institutions, the analysis of managers  perception about the 
state and public administration institutions, the current paper. It was concluded that the 
institutions do not have shares in partnerships, the decentralization process was partially end 
activities in implementation of the structure itself public, having a pressing need to identify 
regional demands, reviewing and updating the existing Development Plan, and create 
mechanisms of monitoring and control, taking as its starting point the budget and financial 
autonomy. As results, we constructed a proposal for improving the profile of the two 
institutions and their interrelation to encourage and foster development in the region. 
 
 
 
 
Keywords: Department of Regional Development, Associations of Municipalities, Itajaí, 
Administrative Decentralization, Santa Catarina. 
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Este capítulo introdutório tem como principal objetivo situar o trabalho no campo de 

estudos do planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental, inserindo-o na área do 

planejamento e desenvolvimento regional.  

 Procura-se dar uma perspectiva da abrangência e da relevância da pesquisa, 

apresentando o tema com a contribuição de autores que tratam de questões relativas à 

abordagem desta dissertação. Os objetivos delineados para o trabalho também se encontram 

expostos nesta seção, assim como a justificativa e os procedimentos metodológicos. 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Este estudo teve por objetivo analisar a atuação da Associação dos Municípios da Foz 

do Rio Itajaí (Amfri) e da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí (SDR) na 

dinâmica do desenvolvimento regional em Santa Catarina, com base no referencial teórico e 

normativo do planejamento territorial e do desenvolvimento regional.  

As transformações socioeconômicas contemporâneas, associadas à crescente 

mobilidade do capital, aumentam a velocidade das mudanças territoriais. Em oposição, a 

rigidez da organização administrativa e do mosaico gerado pelas várias divisões político-

territoriais historicamente estabelecidas se contrapõe a essa mobilidade, a produção e ao 

comércio, enfim, ao desenvolvimento. 

Além do mais, observa-se o afloramento e a consolidação de organizações locais, a 

exemplo das agências de desenvolvimento, dos parques tecnológicos e dos arranjos 

produtivos, e de tantas outras formas de organização cujas metas são o desenvolvimento e o 

crescimento regional. A grande dimensão territorial brasileira e as desigualdades econômicas 

e sociais entre as regiões ampliam as dificuldades para lidar com essa nova dinâmica.  

Ao se fazer recortes no mapa territorial de Santa Catarina, observam-se peculiaridades 

que diferenciam as regiões entre si e estas dos outros estados do Brasil:  

 

 
 
Cada região do Estado tem uma parcela de seu desenvolvimento 
ligado às suas próprias forças, decorrente da trama complexa de 
elementos. A análise das características de cada formação social ajuda 
a compreender melhor as determinações que operam sobre os 
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processos responsáveis pela construção das especificidades regionais. 
(VIEIRA; PEREIRA, 1997, p. 454).  
 

 

Na trajetória do desenvolvimento de Santa Catarina, a dinâmica do processo produtivo 

se baseou fundamentalmente numa estrutura fundiária caracterizada pelas pequenas 

propriedades rurais. Até meados do século passado, a economia catarinense era 

substancialmente do setor primário e o maior contingente da população ativa se dedicava às 

atividades rurais (SALLES, 2000).  

Na década de 1980, a crise do Estado brasileiro refletiu na dinâmica do 

desenvolvimento catarinense, que também começou a esboçar sinais de crise estrutural, 

evidenciada pela intensificação do êxodo rural, pelo agravamento dos problemas urbanos e, 

sobretudo, pela multiplicação dos focos de degradação ecossistêmica (VIEIRA; CUNHA, 

2002).  

 Para Rangel (2005), a crise brasileira é uma crise tardia, pois nos países centralistas 

essa situação havia iniciado antes, num período que coincidiu com a fase recessiva do ciclo 

breve1 brasileiro e com a fase do ciclo longo2 mundial. O autor associa o período recessivo da 

economia brasileira à fase descendente do quarto ciclo de Kondratiev3 (de 1973 a 1980), 

quando a conjuntura mundial se inverteu e ao Brasil foi dado o “apelido de Ilha de 

prosperidade” (RANGEL, 2005, p. 712). 

Rangel (2005, p. 33) discorre sobre o papel do Estado na economia, cujo objetivo a ser 

perseguido deve ser o desenvolvimento das forças produtivas, salientando que “nas condições 

brasileiras – economia periférica e de desenvolvimento tardio, condicionadas pela dinâmica 

da dualidade4 – o Estado deveria assumir diferentes papéis, segundo as exigências do 

processo de acumulação. [...] Tornava-se imprescindível o planejamento”.  

Diante das limitações dos governos federal e estadual na condução do processo de 

promoção do desenvolvimento regional e urbano e pelo perfil etnocultural empreendedor da 

população de Santa Catarina, surgiu, na década de 1960, estruturas intermediárias entre a 

esfera estadual e a municipal: as associações de municípios, que tinham por meta o aumento 

do poder reivindicatório das municipalidades junto aos órgãos governamentais e visavam à 

                                                           
1 Ciclo breve é o ciclo econômico de curta duração, de 3 a 4 anos (RANGEL, 2005). 
2 Ciclo longo é o ciclo econômico associado a grandes mudanças estruturais (RANGEL, 2005). 
3 Ciclo de Kondratiev – ciclo econômico longo, com período de duração determinado de 40 a 60 anos. Apresenta 
duas fases distintas: uma ascendente (fase A) e uma descendente (fase B). Essas flutuações de longo prazo seriam 
características da economia capitalista (RANGEL, 2005). 
4 Dualidade – característica de modos de produção complexos que combinam elementos de diferentes modos de 
produção. 
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resolução de problemas conjunturais compartilhados, como abastecimento de água, poluição, 

saneamento básico, transporte, captação de investimentos e gestão de recursos naturais 

(SOUTO-MAIOR, 1992). 

Nas discussões atuais sobre planejamento, a grande questão é como alinhar 

instrumentos nas três esferas governamentais em busca de soluções para os problemas das 

comunidades locais. Quando se pensa na construção de um planejamento com enfoque no 

desenvolvimento de uma região, a escala regional aparece mais como um nível na gestão de 

recursos do que como espaço de tomada de decisão estratégica. Ainda não existe no Brasil um 

nível administrativo entre o estado federado e o município e esse vácuo dificulta o tratamento 

da problemática regional (BANDEIRA, 1999). Em Santa Catarina, desde a década de 1960, 

esse papel era desempenhado pelas associações de municípios, que inspiraram o governo 

estadual na criação de 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR) em 2003. 

É importante lembrar que após a Carta Constitucional de 1988, o planejamento 

territorial no Brasil tem demonstrado flexibilidade e atenção às demandas locais. Na 

concepção do governo federal, o desenvolvimento do território é um dos caminhos 

inteligentes e viáveis para buscar alternativas de desenvolvimento com mais participação, 

equidade e sustentabilidade (BRASIL, 2006), mas ainda se evidenciam fragilidades no 

tratamento das desigualdades regionais e urbanas e na incorporação da dimensão 

socioambiental. 

As atuais iniciativas de planejamento territorial em Santa Catarina demonstram 

preocupação com a crescente desigualdade regional e urbana, mas a descontinuidade das 

ações, algumas dificuldades na implementação do Plano Nacional de Ordenamento Territorial 

(PNOT) e a interferência de questões políticas enfraquecem sobremaneira a gestão dos 

processos.  

Quanto à dimensão político-institucional, a situação é complexa, porque o estado 

catarinense é visto a partir de cinco divisões regionais: a das associações de municípios, a do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a dos comitês de bacias hidrográficas e 

a que compreende as 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional, além da regionalização da 

própria estrutura da administração indireta do governo. A partir dessa multiplicidade de 

formas de regionalização, um mesmo município pode ser inserido em diferentes regiões. 

Várias instituições atuam numa mesma região, mas não formam um sistema convergente de 

planejamento em longo prazo. 

Na microrregião da Foz do Rio Itajaí, foco desta pesquisa, foi criada uma Secretaria de 

Desenvolvimento Regional e elaborado um Plano de Desenvolvimento Regional (PDR). Nela 
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atua também uma associação de municípios. As duas organizações realizam trabalhos de 

interesse regional, mas adotam critérios de regionalização diferentes.  

A Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri), fundada em 03 de agosto 

de 1970 — no período de propagação das associações (MARQUES, 2003) —, tem sede no 

município de Itajaí, na região do litoral centro-norte catarinense. Iniciou os trabalhos com sete 

municípios fundadores: Balneário Camboriú, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes e 

Porto Belo. Atualmente, compreende 11 municípios, totalizando uma área de 1.518 Km². Oito 

deles se localizam na zona costeira (Balneário Camboriú, Bombinhas, Itajaí, Itapema, 

Navegantes, Penha, Balneário Piçarras e Porto Belo) e três não são banhados pelo Oceano 

Atlântico (Camboriú, Ilhota e Luiz Alves). 

Os municípios que compõem a Amfri encontram-se entre as seguintes coordenadas 

geográficas: paralelos 26º37'38'' e 27º13'06'' de latitude Sul e meridianos 49º02'24'' e 

49º24'00'' de longitude Oeste, delimitados a norte pelos municípios de São João do Itaperiú e 

Barra Velha, a noroeste pelo município de Massaranduba, a oeste pelos municípios de 

Blumenau e Gaspar, a sudoeste pelo município de Brusque, ao sul pelos municípios de 

Canelinha e Tijucas, e a nordeste, leste e sudeste pelo Oceano Atlântico. A SDR Itajaí 

representa nove municípios do grupo que integra a Amfri, excluindo Ilhota e Luiz Alves, que 

estão sob responsabilidade da SDR Blumenau.   

Para Zapata (2003), toda estratégia de desenvolvimento no território5 deve considerar 

o ser humano como o centro de toda e qualquer ação. Na região em estudo, muitas vezes há 

divergência entre os representantes dos municípios na tomada de decisões sobre as mesmas 

questões e até proposições contraditórias de alguns deles em relação a um mesmo assunto. 

Isso é preocupante porque, como salienta Damo (2006), para atender peculiaridades regionais 

é fundamental adotar uma nova forma de pensar esse desenvolvimento, é preciso vencer as 

decisões desordenadas, tomadas de forma isolada, e fomentar esforços coordenados, 

orientados pela consecução de determinado fim. Nesse contexto, o Estado pode ser realçado 

em seu papel coordenador, indicador e orientador dos agentes sociais, com o necessário 

envolvimento da sociedade de determinado território, corresponsabilizada no processo de 

desenvolvimento endógeno. 

Com o propósito de melhor compreender essa dinâmica, determinou-se, como objetivo 

geral deste estudo, analisar a atuação da Amfri e da Secretaria de Desenvolvimento Regional 

                                                           
5 Segundo Rambo e Rückert (2008), entende-se por território o espaço apropriado pelo homem, concreta ou 
abstratamente, por meio do exercício de relações de poder. 
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de Itajaí, buscando identificar se essas instituições conseguem articular suas ações na 

perspectiva do desenvolvimento territorial no período compreendido entre 2003 a 2009. A 

partir dele foram formulados quatro objetivos específicos que servirão de pilares para 

desenvolver o trabalho: 1) analisar se os objetivos governamentais da SDR de Itajaí têm sido 

alcançados; 2) identificar as formas de atuação da Amfri como espaço de planejamento 

territorial; 3) analisar, comparativamente, até que ponto a SDR Itajaí e a Amfri têm 

conseguido resultados práticos que promovam o desenvolvimento da região e de que forma 

ambas as organizações cumprem suas funções sociais na dinâmica de planejamento territorial; 

4) delinear os cenários possíveis de melhorias ou mudanças no perfil de articulação 

interinstitucional, num futuro próximo, que possibilitem o incremento do desenvolvimento 

regional. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Em um país marcado por enormes desigualdades regionais, dívidas sociais e 

ecológicas, torna-se legítima a preocupação com o estudo de instituições intermediárias, como 

as associações de municípios e as secretarias de desenvolvimento regional que estejam 

situadas entre o nível local e o estadual, considerando a necessidade de se perceber melhor 

como e por que as coletividades territoriais que estão inseridas nesse espaço se organizam 

para planejar o território com o objetivo de promover o desenvolvimento na região. 

A pesquisa leva em consideração o fato de a Amfri e a SDR Itajaí serem instituições 

que atuam de forma significativa na região da Foz do Rio Itajaí, possuírem praticamente o 

mesmo recorte territorial e terem sua trajetória ligada a várias experiências de planejamento 

regional e urbano. 

Outra motivação está relacionada ao fato de a mestranda ser servidora de carreira do 

Governo do Estado e ter tomado conhecimento do Projeto Meu Lugar, que tinha como mote 

“transformar regiões administrativas em territórios de desenvolvimento” (TURNES, 2004). A 

operacionalização desse Projeto, documentado em 2004, tinha por objetivo a discussão de 

conceitos contemporâneos de desenvolvimento e de planejamento. Foi elaborado a partir de 

diretrizes, prioridades e metodologias concebidas a partir das especificidades do Estado e das 
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referências metodológicas contidas nos trabalhos do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD)6 no Brasil e em outros países. 

O objetivo desse projeto era criar, basicamente, três possibilidades: proporcionar a 

participação social no processo de planejamento regional, dar voz aos atores sociais e 

aproximar os serviços públicos da população e das prefeituras. Para que essas ações se 

concretizassem era necessário fazer o diagnóstico da realidade regional, o levantamento do 

capital social, para então criar o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) que serviria de 

norteador das ações do governo do Estado na região. Nesse contexto, a criação das SDR seria 

um passo importante para materializar e dar vida ao projeto. 

Historicamente, a atuação das instituições públicas no Brasil voltadas ao 

desenvolvimento territorial tem sido marcada pela centralização das iniciativas e pela falta de 

articulação com os atores locais. As decisões são tomadas a partir de determinado perfil 

regional que pressupõe que o crescimento resulta de alguns setores e polos dinâmicos e passa 

a ser difundido como padrão a outros setores e regiões (RAUD, 1999). Esse mosaico de 

espaços de planejamento pode ser positivo, caso haja diálogo e interação entre eles, ou pode 

contribuir para o agravamento da problemática do planejamento territorial.  

Para superar essa dicotomia, Santos (2002, p. 337) afirma que “é a formação 

socioespacial que exerce esse papel de mediação: este não cabe ao território em si, mas ao 

território e seu uso, num momento dado, o que supõe de um lado uma existência material de 

formas geográficas, naturais ou transformadas pelo homem.”  

O território por si só não tem significado; o significado é dado pelos atores inseridos 

nesse território. Numa perspectiva de longo prazo, torna-se essencial também estimular a 

integração intersocial e transescalar, o envolvimento das populações locais e o investimento 

na criação de tecnologias ecológicas e socialmente apropriadas. Para planejar é essencial o 

conhecimento das potencialidades e fragilidades de cada município, região ou estado. Daí a 

necessidade de tratar as questões sobre planejamento urbano em âmbito local e de forma 

participativa.   

 

 

                                                           
6 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é a rede global de desenvolvimento da Organização 
das Nações Unidas, presente em 166 países. Seu mandato central é o combate à pobreza. Trabalhando ao lado de 
governos, iniciativa privada e sociedade civil, o PNUD conecta países a conhecimentos, experiências e recursos, 
ajudando pessoas a construir uma vida digna e trabalhando conjuntamente nas soluções traçadas pelos países-
membros para fortalecer capacidades locais e proporcionar acesso a seus recursos humanos, técnicos e 
financeiros, à cooperação externa e à sua ampla rede de parceiros (PNUD, 2011). 
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1.3 METODOLOGIA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Para desenvolver uma discussão acerca da temática do planejamento territorial e do 

desenvolvimento regional, relacionando-os com os recortes territoriais da Amfri e da SDR — 

determinados pela sua dinâmica organizacional — e para que o trabalho apresente um 

resultado significativo é fundamental definir procedimentos metodológicos coerentes com os 

objetivos da investigação proposta. Goldenberg (2000, p. 11) afirma que “a metodologia 

científica é muito mais do que algumas regras de como fazer pesquisa. Ela auxilia a refletir e 

propicia um ‘novo’ olhar sobre o mundo: um olhar científico, curioso, indagador e criativo.” 

O estudo que originou esta dissertação se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, 

pois buscou compreender a realidade humana vivida socialmente e seus significados, a fim de 

explicar a dinâmica das relações sociais, reconhecendo que elas são compostas de crenças, 

valores, atitudes e hábitos. “O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, 

fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 

visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível.” (CHIZZOTTI, 2006, 

p. 28). Segundo Minayo (1994), o significado é o conceito central na investigação social. 

Dentre os diversos tipos de abordagem qualitativa, optou-se pelo estudo de caso, que 

possibilita focalizar a pesquisa em situações específicas. Goldenberg (2000) afirma que o 

estudo de caso é considerado uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa em 

ciências sociais. Caracterizada mais com uma análise holística que considera a unidade social 

estudada como um todo, possibilita reunir o maior número de informações detalhadas, por 

meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma 

situação e descrever a complexidade de um caso concreto. 

A pesquisa foi desenvolvida com auxílio de técnicas da metodologia qualitativa que 

permitiram abordar e estudar um assunto muito particular, que não se tem como quantificar e 

que retrata uma realidade única, levando em consideração os aspectos subjetivos das ações 

sociais (MINAYO, 1996; HAGUETTE, 2000). 

Para a análise e interpretação dos dados, tomou-se por base o modelo de análise 

prospectiva, que possibilitou uma visualização de cenários futuros e a reflexão sobre as 

dinâmicas de planejamento no recorte territorial. Utilizou-se o referencial teórico sobre o 

desenvolvimento regional e o planejamento territorial e também as informações coletadas no 

estudo de caso realizado na região de abrangência da SDR Itajaí e da Amfri. Esses 

procedimentos incluíram a sintetização da literatura referente ao tema. Procurou-se recuperar a 
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história do planejamento estadual em Santa Catarina a partir de 2003, descrevendo-se a 

trajetória da Amfri e da SDR e buscando compreender a atuação das duas instituições. 

Também foi analisado o sistema de planejamento territorial prospectivamente. 

Para cumprir o primeiro objetivo — Analisar se os objetivos governamentais da SDR 

de Itajaí têm sido alcançados — foram adotados os seguintes procedimentos: entrevistas com 

secretários regionais, gestores da Secretaria de Estado do Planejamento e membros do 

Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR); pesquisa bibliográfica e documental sobre a 

SDR e o CDR; análise do planejamento estratégico da SDR e verificação sobre o desempenho 

do CDR com relação ao seu papel de induzir e motivar o engajamento da sociedade 

organizada na implementação e execução das políticas públicas; participação em reuniões 

promovidas por essas instituições. 

Quanto ao segundo objetivo — Identificar as formas de atuação da Amfri como 

espaço de planejamento territorial —, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, 

historicizando o desempenho da Amfri como órgão de articulação, planejamento, assessoria e 

execução de projetos na região, analisando o planejamento estratégico e descrevendo o 

processo de tomada de decisão para a execução das políticas públicas. 

O terceiro objetivo — Analisar, comparativamente, até que ponto a SDR Itajaí e a 

Amfri têm conseguido resultados práticos que promovam o desenvolvimento da região e de 

que forma ambas as organizações cumprem suas funções sociais na dinâmica de planejamento 

territorial — requereu análise documental da metodologia de trabalho e dos planos regionais 

da Amfri e da SDR, desde a sua implantação até a atualidade, a fim de verificar se ambas 

atendem a demanda regional de forma satisfatória, além de pesquisa bibliográfica para 

conhecer e descrever o contexto econômico-social e espacial da região na qual as instituições 

atuam. 

Para cumprir o quarto objetivo — Delinear os cenários possíveis de melhorias ou 

mudanças no perfil de articulação interinstitucional, num futuro próximo, que possibilitem o 

incremento do desenvolvimento da região —, verificou-se a existência de ações convergentes 

das instituições pesquisadas, utilizando para isso o levantamento e a descrição das atividades 

desenvolvidas e documentos produzidos em reuniões de ambas as instituições. Também 

foram realizadas entrevistas com os secretários regionais da SDR, o secretário executivo e os 

gestores municipais da região.  

Para tratar dessas questões, este trabalho está estruturado do seguinte modo: após a 

parte introdutória, o capítulo 2 trata dos aspectos relativos à formação socioespacial do litoral 

centro-norte catarinense, focando os primórdios da ocupação na região. O capítulo 3 discorre 
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sobre a gênese, a evolução e a da caracterização atual da Amfri, analisando a sua 

representação e atuação na região. O capítulo 4 aborda o histórico e a caracterização atual da 

SDR Itajaí, analisando se os objetivos governamentais têm sido alcançados na região. Por fim, 

o capítulo 5 apresenta a análise dos dados e os cenários possíveis de melhorias ou mudanças 

no perfil de articulação interinstitucional, num futuro próximo, que possibilite o incremento 

do desenvolvimento da região. 

A análise e a interpretação dos dados foram desenvolvidas tendo como referenciais os 

conceitos de desenvolvimento, descentralização e administração pública, que foram, de 

maneira propositiva, inter-relacionados neste estudo. Partindo do pressuposto de que a política 

tem como principal ferramenta a oralidade, as falas dos gestores públicos acerca da percepção 

dos conceitos supracitados, expressas nas entrevistas, foram transcritas e analisadas nesse 

capítulo, com o cuidado e o nível de detalhamento necessários para garantir fidelidade aos 

seus pontos de vista.  

Para a coleta de dados primários, adotou-se a técnica de entrevista semiestruturada, 

com utilização de roteiro contendo questões formuladas de maneira a permitir que os sujeitos 

discorressem e verbalizassem sobre o tema apresentado, possibilitando uma reflexão mais 

aprofundada e mais subjetiva (ROSA; ARNOLDI, 2008).   

Considerando a percepção como um sistema de valores, de noções, de crenças, de 

preferências e de interesses dos gestores públicos, é interessante alertar que, em política, é 

necessário separar o discurso em favor de alguns postulados da decisão real de incorporá-lo 

na prática, haja vista que podem existir vantagens em somente defender determinadas ideias 

ou realmente implementá-las (POLLITT; BOUCKAERT, 2002). 

A partir do referencial teórico e da proposta da inter-relação dos conceitos, a 

aplicabilidade das categorias de análise se restringiu ao campo elucidado a partir dos relatos. 

Foi descrita a percepção deles acerca da dimensão desenvolvimento, por meio das categorias7 

região e território, e, posteriormente, a descentralização administrativa e a administração 

pública estadual. Para cada conceito abordado foram analisadas as percepções dos três 

segmentos entrevistados: gestores municipais, secretários da Secretaria de Desenvolvimento 

Regional e gestores da Secretaria de Estado do Planejamento. 

 

                                                           
7 A palavra categoria se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos com características comuns ou 
que se relacionam ente si; associa-se à idéia de classe ou série. As categorias são empregadas para estabelecer 
classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de 
um conceito capaz de abranger tudo isso. Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em 
qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa.  (CRUZ NETO, 1985, p. 70). 
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1.4 O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Nesta seção estão reunidas algumas características do perfil dos entrevistados8: sete 

prefeitos9 da região da SDR Itajaí, três secretários de Desenvolvimento Regional de Itajaí e 

um gestor da Secretaria de Estado do Planejamento. A descrição dos sujeitos visa apresentar 

brevemente os entrevistados, as suas relações com a região e com o objeto de pesquisa, 

possibilitando contextualizar suas percepções. 

Com relação à escolaridade dos sete prefeitos entrevistados, um tem mestrado, três 

tem curso de nível superior, dois concluíram o ensino médio e um concluiu o ensino 

fundamental. Quanto aos secretários regionais, um é pós-doutor, um é mestre e um tem 

formação de nível superior. O entrevistado da Secretaria de Estado do Planejamento também 

é graduado. A escolaridade dos prefeitos pode ser considerada razoável e significativa do 

ponto de vista da média nacional: 57% dos prefeitos entrevistados possuem formação em 

nível superior, um percentual superior à média nacional que é de 43%, segundo a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM, 2008). Destaca-se também a escolaridade dos 

ex-secretários e do secretário atual da SDR Itajaí, todos com nível superior. 

Embora a formação superior não seja o único fator determinante para um bom 

desempenho no exercício da função de gestor público, supõe-se que quanto maior o capital 

intelectual melhor deve ser o seu desempenho, partindo do pressuposto que a escolaridade 

favorece uma elaboração conceitual complexa e uma ampliação da visão de mundo que o 

conhecimento científico é capaz de proporcionar. Dos sete prefeitos, quatro estão no primeiro 

mandato, sendo três do PSDB, um do PT, um do PTB e dois do PP. Outra observação 

importante é que a região possui 57% de prefeitos aliados ao governo estadual e 43% de 

oposição. Em relação ao gênero, apenas uma mulher — prefeita e atual presidente da Amfri 

(gestão 2010) — compõe o grupo de 11 entrevistados. Quanto ao perfil dos secretários, todos 

evidentemente da base aliada do governo, são filiados ao PSDB pelo fato de a Secretaria 

Regional estar localizada na base eleitoral do então vice-governador (governo 2006-2010), 

Leonel Pavan, do mesmo partido. 

                                                           
8 A pesquisadora optou por adotar a nomenclatura E- entrevistado, seguida pela letra correspondente ao 
segmento, sendo, portanto P- Prefeito, seguido pelo número 1, 2 e assim por diante; G- Gestor do Governo do 
Estado, seguido pelo número 1, 2, da mesma forma. A omissão dos nomes dos entrevistados deve-se à 
necessidade de garantir a confidencialidade, resguardando o sigilo sobre a identidade das fontes. 
9 A região de abrangência da SDR Itajaí é composta por nove municípios, no entanto, a pesquisadora conseguiu 
realizar as entrevistas em sete deles. Durante os meses de outubro de 2010 a janeiro de 2011 houve tentativa de 
contato com dois prefeitos, sem sucesso.  
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2 - ASPECTOS SOBRE A GÊNESE DA FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DA 

REGIÃO DO LITORAL CENTRO-NORTE CATARINENSE  

 

 

Qualquer estudo fundamentado na categoria de formação socioespacial, segundo 

Santos (1982), deve iniciar tratando a gênese dessa formação e definindo o processo histórico 

responsável por sua forma atual, ou seja, a materialidade concreta expressa no espaço. Esse 

enfoque teórico-metodológico proposto por Milton Santos é indicado para a abordagem 

científica da temática de estudo, tendo sido já aplicado à análise de realidades geográficas 

distintas, pois considera a relação dialética entre elementos naturais e humanos, em diferentes 

escalas (mundial, nacional, regional e local), ao mesmo tempo em que permite analisar a 

especificidade de cada lugar, sem, contudo desprezar o conhecimento do conjunto.  

Diante disso, a dinâmica de um espaço geográfico qualquer precisa ser compreendida 

à luz dos processos sociais que a engendraram, sem esquecer as características naturais que 

ofereceram as bases para o seu desenvolvimento. A adoção do paradigma de formação 

socioespacial como referencial teórico manifesta uma preocupação com análises globalizantes 

que levam ao reconhecimento dos vários níveis na construção de diferentes realidades, sendo 

o primeiro nível — os alicerces — dominado pela presença do quadro natural como definidor, 

em menor ou maior escala, da vida humana (PEREIRA, 2003). Essa visão aponta 

obrigatoriamente no sentido da interdisciplinaridade, requisito fundamental para a percepção 

da totalidade e, ao introduzir a dimensão espacial, demonstra a impossibilidade de 

compreensão da sociedade sem referência ao espaço, pois toda formação econômico-social é 

espacial e temporalmente determinada.  

Cada local tem seu desenvolvimento definido, em parte, pelas suas próprias forças, 

resultantes de uma complexa trama de elementos de ordem natural e humana que atuam sobre 

os processos responsáveis pelas formações sociais, as quais se singularizam em razão de 

determinadas combinações (CHOLLEY, 1964).   

 

 

2.1 OS PRIMÓRDIOS DO POVOAMENTO 

 

 

O extremo sul do território colonial português, tal como a porção norte do continente 

americano, apresentava clima temperado e um relativo vazio demográfico. Na conquista da 
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região temperada ao norte, realizada no século XVII, franceses e ingleses recorreram ao 

“excedente” populacional das suas metrópoles, que organizou uma sociedade de pequenos 

produtores, numa transposição quase direta do modo de produção e das relações de produção 

mais avançadas, então vigentes na Europa (RANGEL, 1993). Já a Coroa portuguesa 

colonizou, nos séculos XVII e XVIII, as terras temperadas do sul com seus súditos, um 

contingente populacional colonial formado por paulistas, ameríndios e africanos que deram 

início a uma sociedade de mera subsistência e, logo a seguir, latifundiária pastoril-extrativa 

(VIEIRA; PEREIRA, 1997).  

Nas duas áreas citadas, ao norte, organizou-se uma economia cuja produção se voltava 

prioritariamente ao atendimento dos interesses do mercado interno colonial, ao contrário, 

portanto, do que ocorreu nas áreas coloniais tropicais, onde a produção de mercadorias se 

estruturou para atender as exigências mercantis das metrópoles temperadas européias (NEU, 

2009). 

A origem modesta e desvinculada do lucrativo comércio colonial agroexportador 

imprimiu um caráter singular à formação socioespacial do Brasil Meridional, onde a ocupação 

da faixa Atlântica representou o primeiro momento da colonização lusa e constituiu um passo 

fundamental na conquista de vastas áreas situadas além dos limites impostos pelo Tratado de 

Tordesilhas (MOREIRA, 2005). 

Tal como ocorreu no restante do país, a área povoada inicialmente foi o litoral (século 

XVII), alvo da política expansionista de Portugal para o sul do Brasil, com a fundação, por 

vicentistas, de vários núcleos de povoamento que ofereciam apoio e municiamento para essa 

expansão rumo ao estuário do Prata, como é o caso de São Francisco do Sul (1658), Laguna 

(1676) e Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis, 1726), sendo Laguna o ponto mais 

meridional dentre os povoados da costa luso-brasileira, situado exatamente no marco 

extremo-sul da linha de Tordesilhas (MOREIRA, 2005). 

A extrema mobilidade dos grupos humanos de origem vicentista deu sustentação ao 

domínio português na disputa da região com a Coroa Espanhola. Tempos depois, já em 

meados do século XVIII, a esses primeiros colonizadores da faixa litorânea se juntaram os 

fluxos migratórios provenientes do arquipélago dos Açores. A instalação desses imigrantes 

constituiu a maior intervenção de planejamento estatal português no sul do Brasil, tanto no 

plano geopolítico como geoeconômico, imprimindo, ao povoamento, características mais 

variadas e duradouras (MAMIGONIAN, 1998). Para sua subsistência, os açorianos passaram 

a dedicar-se à pesca artesanal e à policultura. O domínio da metrópole portuguesa, apesar de 
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limitar as possibilidades de acumulação, não impediu o surgimento de certa diferenciação 

interna entre esses pequenos produtores.  

Contudo, embora precoce, a pequena produção mercantil açoriana não desencadeou em 

relações capitalistas de produção. Apesar da diferenciação social existente no interior dos 

processos produtivos (sobretudo na pesca), registrou-se, a partir do final do século XVIII, um 

empobrecimento dessa área que se aprofundou no decorrer do século XIX. A decadência 

deveu-se a uma série de fatores de caráter endógeno e exógeno que contribuíram para a 

permanência das relações de produção pré-capitalistas. Segundo Pereira (2003, p. 107) “isso 

ocorria porque o processo produtivo não possuía o vigor indispensável para dar o impulso 

necessário ao surgimento de unidades industriais, tal como aconteceu nas colônias de 

imigração”.  

Há que se lembrar também dos elementos característicos da formação socioespacial 

açoriana, próprios de relações pré-capitalistas: a fragmentação excessiva dos pequenos lotes 

por herança, a redução da mão de obra produtiva provocada pelo recrutamento dos açorianos 

para as milícias, o esgotamento do solo arenoso, bem como o espírito de camaradagem 

existente entre agricultores, pescadores e artesãos, mentalidade tipicamente pré-capitalista 

(MOREIRA, 2005). 

Ao se iniciar a fase do Brasil Independente, os numerosos vales fluviais e as imensas 

áreas florestais situadas na porção ocidental do planalto permaneciam praticamente virgens. 

Com o estabelecimento de agricultores alemães em pequenas propriedades, abriu-se, por 

assim dizer, um novo ciclo povoador com uma sucessão de várias correntes de imigrantes 

europeus que incrementaram, inicialmente, a colonização dos vales atlânticos e das áreas 

florestais mais orientais, modificando as características naturais e promovendo o 

desenvolvimento econômico de várias regiões catarinenses.   

 
A Lei de 28 de outubro de 1848 concedêra, porém, a cada uma das 
províncias, no mesmo ou em differentes lugares do seu território [...] 
terras destinadas a colonisação, não podendo nellas haver escravos 
[...] Desta doação já tiraram proveito o Rio Grande do Sul e Santa 
Catharina (BASTOS, 1996, p. 99). 

 

A concessão de terras foi disponibilizada pelo império a todas as províncias, mas 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os primeiros a fazer uso do direito. É importante 

ressaltar que o território, a cada momento histórico, se organizava de maneira diversa e se 

reorganizava de forma dinâmica, atendendo à necessidade econômica e social (SANTOS, 
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1994). Foi nesse contexto que surgiram os primeiros povoados no litoral centro-norte 

catarinense com a colonização da foz do rio Itajaí.  

 

 

2.2 A OCUPAÇÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ DO SÉCULO XVI AO XX  

 

 

A cidade de Itajaí, situada à entrada do vale do rio Itajaí, possui um porto praticável, o 

que fez nascer um núcleo urbano com 141 pessoas, na sua maioria remanescente de outras 

localidades, e se manteve com essa dinâmica até meados de 1850, sem apresentar condições 

excepcionais de progresso. Apesar disso, elevou-se à categoria de vila de forma definitiva em 

15 de junho de 1860, com a instalação do município (vila) de Itajaí, a partir do 

desmembramento de Porto Belo.  

O rio Itajaí-Açu era o ponto de referência entre os dois povoados as suas margens — o 

Lado de Cá do rio e o Lado de Lá ou Lado Norte do Rio — e foi o caminho fluvial dos 

imigrantes europeus que chegavam em Itajaí e que, através de seus afluentes, iam às colônias 

de agricultura.  Sobre a origem do nome da cidade, Oliveira (2004) explica: 

 
Muitos pesquisadores estudaram a origem da palavra Itajaí. As provas, 
mais recaíram a favor da versão: Rio dos Taiás. Basta sabermos se os 
índios chamavam o nosso rio de Itajaí ou Tajaí; acreditamos que os 
índios usavam o Tajaí ou seja Rio dos Taiás. O i adicionado no inicio 
da palavra será sempre um enigma. O í ou hy significa água, rio. Este í 
é um intruso que apareceu com a fundação de uma colônia na foz por 
Drummond10, em 1820. Antes, o nome começava sempre com T. De 
1820 prá cá, a grafia da cidade sempre aparece como hoje: Itajaí. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 137). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 VASCONCELOS DE DRUMMOND: COLÔNIA MALOGRADA - Foi a inexistência de qualquer obra e ao 
mesmo tempo as vantagens econômicas da exploração da madeira que animaram o jovem carioca de 25 anos, 
Antônio Menezes Vasconcelos de Drummond, que estava em Santa Catarina como contratador dos reais cortes 
de madeira, a solicitar o apoio governamental para a fundação de uma colônia nas terras de Itajaí. Por Aviso Real 
de 05 de janeiro de 1820, o Rei D. João VI autorizou Drummond a estabelecer uma colônia em duas sesmarias 
reais junto do rio Itajaí-Mirim, na região da agora Itaipava. Com a ajuda de soldados dispensados de um batalhão 
da sede da capitania, Drummond iniciou a derrubada das matas que permitisse começar as plantações e a 
construção de casas para os colonos. A planta da futura colônia foi levantada pelo coronel português Antônio 
José Rodrigues. (ANUÁRIO DE ITAJAÍ, 1998). 
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2.2.1 A colonização açoriana 

 

 

A foz do rio Itajaí possui condições ambientais que possibilitaram o adensamento 

humano na área. A vocação portuária foi fruto dos primeiros assentamentos humanos de 

imigrantes europeus em busca de abrigo na foz do rio Itajaí. Pela topografia da região ser bem 

plana e sujeita a inundações sazonais, foram escolhidas as porções mais altas para os 

primeiros assentamentos, onde hoje se encontram as sedes dos primeiros colonizadores da 

região do fim do século XVIII e início do XIX. Com o ciclo da madeira em Santa Catarina 

(fim do século XIX e início do XX), a região passou a aglutinar uma maior população, não só 

em Itajaí como em outras áreas da foz. Já na segunda metade do século XX, iniciou-se uma 

busca da balneabilidade das áreas litorâneas, desenvolvendo ainda mais a região (BRANDI, 

2009). 

Quando os remanescentes açorianos vindos da região de Desterro e São Francisco do 

Sul chegaram à região, já habitavam nas terras os índios carijós, do grupo Tupi-guarani. Esses 

índios eram pacíficos e se caracterizavam pelo sedentarismo e pela agricultura como meio de 

subsistência (RIBAS, 1998). O contato entre índios e europeus, pacífico durante os primeiros 

séculos do descobrimento, modificou-se no começo do século XIX, levando os índios a 

enfrentarem uma série de problemas – entre eles o trabalho escravo, o apossamento dos seus 

bens e a morte pela falta de resistência a diversas doenças (SILVA, 1954). Dessa forma, os 

índios carijós desapareceram no século XIX, "desalojados da primeira parte [litoral] para o 

interior pelos povoadores brancos" (SILVA, 1954, p. 129). 

Na primeira fase da colonização açoriana (século XVI a 1850), os colonizadores se 

localizaram na estreita faixa junto ao mar, em vales próximos à desembocadura dos rios 

(FARIAS, 1998). Dividida em três fases, a colonização da região da foz do rio Itajaí-Açu 

prosseguiu na segunda fase (1760–1880) com a instalação de núcleos secundários – açorianos 

já instalados em outras regiões do Estado e que se deslocaram para esses novos núcleos.  

Esses núcleos surgiram como resultado da ocupação de novas terras e do crescimento 

populacional na região. Durante esses 120 anos, consolidou-se a ocupação do litoral 

catarinense, criando-se as condições mínimas à preponderância da cultura de base açoriana na 

faixa litorânea catarinense. A ilustração apresentada a seguir (Figura 1) identifica os núcleos 

de povoamento ao longo da costa catarinense. 
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Figura 1: Marco da colonização da costa catarinense 
Fonte: Arquivo Público de Itajaí 

 

 

Nessa mesma fase, consolidaram-se os povoados de Camboriú (1849), Itajaí (1833), 

Penha (1839) e Porto Belo (1824). A colonização se deu a partir de duas frentes: as primeiras 

tentativas ocorreram no início do século XVII, em terras próximas à foz do rio Itajaí-Açu, que 

possuíam características favoráveis à lavoura, e a outra frente aconteceu com a colonização de 

Porto Belo, uma colônia de pescadores vindos de Ericeia (Portugal), por isso a localidade 

chamava-se “Nova Ericeia”.  

Segundo Neu (2009), a foz do rio Itajaí não apresentou uma ocupação colonial 

expressiva no início do século XVIII. Somente com as primeiras levas de imigrantes alemães 

e italianos é que surgiu a formação de freguesias ao longo do rio. Ao final do século XVIII, 

grupos de imigrantes procuraram essa região para se instalarem, motivados pela facilitada 

pelo acesso à terra e pela facilidade de locomoção, já que o rio era de fácil navegabilidade. A 

possibilidade de transporte rápido e eficiente consolidou a colônia de Blumenau e 

impulsionou Itajaí, localizada na foz do rio.  A Figura 2 apresenta dados sobre a consolidação 

dos povoados no litoral catarinense 
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Figura 2: Consolidação dos povoados no litoral catarinense 
Fonte: Arquivo Público de Itajaí 

 
 

Os municípios da região da foz do rio Itajaí se originaram basicamente do 

desmembramento dos municípios de Porto Belo e São Francisco do Sul. Porto Belo se tornou 

a sede de um município, em 1833, após desmembramento de Desterro. Nesse ínterim, criou-se 

o Distrito de Itajaí, até então parte do município de São Francisco do Sul, que tinha seu limite 

no rio Camboriú. O distrito passou a integrar o município de Porto Belo e assim ficou até que 

a Lei Provincial de 4 de abril de 1859, que criou o Município de Itajaí. Já a sede municipal de 

Porto Belo foi transferida para Tijucas.  

O município originário de Itajaí se estendeu a todo o grande vale, de 1859 a 1880, 

quando dele se separou Blumenau, o primeiro no interior. 

 
Resolução de 4 de abril de 1859 – nº 464: 
[...] Artigo 2 – Esta paróquia (Itajaí), a de Camboriú e a de Nossa 
Senhora da Penha d’Itapocorói, serão desmembradas dos municípios 
de Porto Belo e de São Francisco, de que ora fazem parte, e formarão 
um município denominado Itajaí. (OLIVEIRA 2004, p. 46). 

 

Em 1866 o município de Itajaí tinha sob sua responsabilidade as freguesias de Penha e 

Camboriú (FARIAS, 2004, p. 268). Posteriormente, de Itajaí se emanciparam os municípios 
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de Camboriú, Penha, Luiz Alves, Ilhota e Navegantes. De Penha, emancipou-se o município 

de Piçarras em 1963. E, por fim, Balneário Camboriú se emancipou de Camboriú em 1964. .  

Segundo Oliveira (2004, p. 49), “foi no território de Navegantes que chegou o 

primeiro sesmeeiro do Vale do Itajaí. João Dias Arzão” que, vindo de São Paulo em 1658, 

recebeu a primeira sesmaria do lado esquerdo do rio11 – Praia de Itajaí. Naquele ano, ele 

requereu e obteve uma sesmaria — que vem a ser um lote colonial, às margens do rio Itajaí-

Açu e em frente à foz do rio Itajaí-Mirim —, construindo ali sua moradia. Porém, não tinha 

ele intenção de fundar uma póvoa, nem empreendeu meios para tal; seu interesse maior era a 

cata de ouro, no que afinal não teve sucesso. Suas terras aparecem no mapa de 1796, ocasião 

em que outros sesmeeiros também eram proprietários de terras à margem esquerda do rio.  

A Figura 3 identifica a margem direita (atual município de Navegantes) e uma 

pequena parte da margem direita. 

 

 

Figura 3: Localização das primeiras sesmarias na foz do rio Itajaí-Açu 
Fonte: Arquivo Público de Itajaí 
 

                                                           
11 Lado esquerdo do rio – O município de Itajaí, à esquerda, estendia-se até os limites do atual município de 
Balneário Piçarras e o lado direito, até os limites do atual município de Camboriú. 
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Outra tentativa de empreendimento em Itajaí ocorreu em 1819, por iniciativa de 

Antônio de Menezes Vasconcelos Drummond, português procedente do Rio de Janeiro, com a 

instalação de uma empresa agrícola e de uma serraria, adentrando 10 quilômetros, às margens 

do rio Itajaí-Mirim (OLIVEIRA, 2004, p. 40). As duas sesmarias recebidas por ele se referem 

a uma parte da atual cidade de Brusque e a outra, de Itajaí.  No entanto, em 1821, ele retornou 

ao Rio de Janeiro sem deixar fundamentos de uma povoação.  

 Posteriormente surgiu um novo líder, Agostinho Alves Ramos, carioca de nascimento, 

com trânsito por Desterro, de onde enfim se foi estabelecer na foz do grande rio, com terras e 

casa de negócios. Ele iniciou o povoamento do “Lado de Cá” do rio, com a construção de sua 

casa, que ao mesmo tempo servia para comércio, consolidando assim o início definitivo do 

povoado de Itajaí.  

 

 

2.2.2 A colonização alemã e italiana 

 

 

Historicamente, Itajaí tem sido a porta de entrada e saída de pessoas e mercadorias. 

Segundo Cruz (2002, p. 45), “durante o povoamento e a colonização do Vale do Itajaí, 

aportaram e se estabeleceram nesta região os desbravadores, sesmeeiros e imigrantes”. O 

porto de Itajaí foi central nos processos de colonização no vale, mesmo antes da formação da 

cidade. Ao longo do século XIX, os que ali chegaram constituíram vilas e colônias que se 

tornaram, mais tarde, grandes e prósperas cidades. 

Os problemas sociais e econômicos da Europa da década de 1840-1850 foram, 

evidentemente, os motivadores da emigração em vários países onde, ao homem do campo, 

faltava a terra própria para produzir o necessário para sua subsistência e a condições políticas 

naquela região. A necessidade de povoar grandes áreas no sul do Brasil e a emigração na 

Europa foi o que impulsionou novas ondas imigratórias (PIAZZA, 1994). 

No período da colonização por imigrantes europeus, o Vale do Itajaí recebeu estímulo 

à imigração alemã e italiana através da implementação de diversas leis de incentivo. 

Diferentemente dos outros núcleos populacionais, a presença da imigração europeia no Vale 

transformou o espaço através do trabalho artesanal e assalariado incentivado pela 

industrialização.  

Nesse mesmo período, em Itajaí, Agostinho Alves Ramos se tornou a figura de maior 

destaque na região, dando novos rumos ao povoamento do chamado médio vale e da foz do 
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rio Itajaí. Em 5 de maio de 1835, Feliciano Nunes Pires, presidente da província, sancionou a 

Lei 11, de autoria de Agostinho Alves Ramos, que instituía e regulamentava a colonização do 

Vale do Itajaí. A Lei previa dois núcleos iniciais, um sobre o rio Itajaí-Mirim, por onde subia 

para Brusque, e outro sobre o Itajaí-Açu, por onde subia até Gaspar e Blumenau 

(BURGHART, 2006). As figuras 4 e 5 identificam os núcleos criados pelos imigrantes 

italianos e alemães; as setas indicam o acesso ao interior do Estado pelo Vale do Itajaí. 

 

 

 
Figura 4: Imigração italiana no Vale do Rio Itajaí 
Fonte: Altas Histórico de Santa Catarina  (1971) 
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Figura 5: Imigração alemã no Vale do Rio Itajaí 
Fonte: Altas Histórico de Santa Catarina (1971) 

 
 
 
 

O processo de formação da cidade de Itajaí aconteceu através de uma maior circulação 

de imigrantes a partir da segunda metade do século XIX. Após chegarem, permaneciam uns 

dias na Vila de Itajaí e zarpavam rio acima (Itajaí-Açu e Itajaí - Mirim). Houve então a 

necessidade de se criar uma infraestrutura capaz de receber e alojar temporariamente essas 

pessoas (CRUZ, 2002). A decisão de vários deles em permanecer em Itajaí talvez tenha sido 

decorrente da demora em zarpar ou por oportunidades surgidas na Vila. Alguns desses 

imigrantes ficavam na cidade e abriam comércios.  

No início do século XX, uma grande concentração de comerciantes alemães e italianos 

lucrava com as casas comerciais. Na região também teve início o comércio exportador, que 



35 
 

começou a partir dos negócios madeireiros na localidade do porto de Itajaí, e surgiu o setor de 

importação/exportação, com a representação de companhias de navegação e de instalação de 

bancos (HERING, 1987). 

Contextualizando historicamente, a imigração alemã e italiana, que ocorreu na 

segunda metade do século XIX, é considerada como a segunda fase da imigração (1850-1880) 

e caracterizada pela fundação do último núcleo na região de Desterro e pela retomada, depois, 

na região do Vale do Itajaí, área ainda escassamente povoada (HERING, 1987). 

 
A fundação de Brusque, no vale do rio Itajaí - Mirim, que 

deságua no rio Itajaí-Açú, juntamente com a criação e 
desenvolvimento da colônia de Blumenau, as margens deste Rio, vão 
contribuir de forma decisiva, para o povoamento existente na foz do 
rio Itajaí-Açú, se desenvolver e passar a exercer função polarizadora, 
que culminará com a criação do município de Itajaí, em 1860 
(PIAZZA 1994, p. 153).   

 

Assim, a relação entre as colônias “rio acima” e a Vila de Itajaí influiu na 

concentração da maior parte do comércio da região, trazendo, consequentemente, um domínio 

territorial, bem como o aumento significativo da sua população e do seu desenvolvimento 

econômico, consolidando assim a vila situada na foz do rio como um importante município, 

porta de acesso ao interior do Estado.   

 

 

2.3 ITAJAÍ: DA SEGUNDA METADO DO SÉCULO XX AOS DIAS ATUAIS 

 

 

Para caracterizar a região delimitada pela pesquisa e compreender o porquê do 

município de Itajaí ser o mais importante da microrregião, cabe aqui discorrer sobre as 

evidências que permitem afirmar que a sua localização pode ser considerada estratégica na 

região, do ponto de vista econômico e geográfico. Segundo Corrêa (2006), através da análise 

da relação combinada entre tamanho demográfico, funções urbanas e organização de seu 

espaço intraurbano é possível conceituar a pequena, a média e a grande cidade, assim como a 

metrópole. 

Para Castello Branco (2003), de acordo com a formação dos estados da federação e 

com características regionais tão diversas, não é recomendável utilizar uma única faixa de 

tamanho populacional para definir cidade média, sendo necessário também analisar a 
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existência de fluxos: a centralidade político-administrativa e a presença de equipamentos 

indispensáveis para a existência de alguns fluxos.  

Dessa maneira, defrontamo-nos com o território vivo, vivendo. Nele, 
devemos considerar os fixos, isto é, o que imóvel, e os fluxos, isto é o 
que é móvel. Os fixos são geralmente constituintes da ordem publica 
ou social, enquanto os fluxos são formados por elementos públicos e 
privados [...] (SANTOS, 2004, p. 274).   
 

Santos (2004) analisa as configurações do território como o conjunto dos sistemas 

naturais, herdados por determinada sociedade, e dos sistemas de engenharia, isto é, objetos 

técnicos e culturais historicamente estabelecidos. Essas configurações são apenas condições; a 

diferença primaz será o significado real que advém da atuação exercida sobre ela. 

Santa Catarina é um Estado peculiar com relação à formação das cidades, não havendo 

nenhuma grande metrópole, o que possibilita, em toda a sua extensão territorial, a presença de 

cidades que desempenham papel de pólos para os quais os moradores de cidades menores e de 

áreas rurais estão dispostos a se deslocarem para realizar o consumo de bens e serviços mais 

sofisticados do que aqueles a que têm acesso nas cidades de menor porte (CORRÊA, 2006).  

A região do baixo vale do rio Itajaí desenvolveu sua economia basicamente nas 

atividades turísticas (principalmente de veraneio) e nas atividades portuárias (em Itajaí e mais 

recentemente em Navegantes), com estímulo do franco crescimento dos setores primário e 

terciário como meio para o desenvolvimento econômico e social, gerando emprego e renda.  

A indústria de transporte, assim chamada por Marx (2000), intensificou o seu 

crescimento principalmente por meio do valor de uso das mercadorias, que só se estabelece a 

partir de seu consumo. Nesse contexto, os portos surgem como uma das principais formas de 

redução das escalas espaciais. Um porto, mesmo sem toda a organização necessária, é o 

responsável pelo desenvolvimento do meio de transporte mais eficiente quando se trata de um 

grande volume de cargas. Além disso, durante muitos séculos, foi a única forma de 

comunicação entre os povos, proporcionando a ampliação das fronteiras e o desenvolvimento 

do capitalismo.  

As cidades, de modo geral, fazem parte de uma realidade muito dinâmica e em 

constante transformação. A cada momento histórico há a combinação de diversos fatores, 

como comportamento demográfico, grau de modernização, tipos de atividades e relações que 

mantêm os grupos sociais envolvidos, além da criação e retenção do valor adicionado, a 

capacidade local para guardar uma maior ou menor parcela da mais-valia gerada, o grau de 

redistribuição da renda entre os produtores, os efeitos diretos e indiretos da modernização 

sobre a política, a sociedade, a cultura e a ideologia (SANTOS, 1982, p. 38). Nesse sentido, as 
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cidades portuárias abrigam, em seu território, diversas atividades que dão suporte ao 

movimento dos portos. Essa relação de apoio gera a complexidade, comum a qualquer cidade, 

mas potencializada nas cidades portuárias, onde a inserção do global no local é mais intensa. 

A função que essas cidades portuárias desempenham no espaço regional e nacional 

não fica restrita à comercial, pois, ao atrair capital estrangeiro, movimentam a indústria e o 

setor de serviços. Moreira (1995, p. 74) revela que, entre 1930 a 1970, a economia catarinense 

viveu o chamado ciclo da madeira, devido à importância que a economia da madeira alcançou 

no Estado, em especial a economia do pinho. Essa economia, segundo Mamigonian (1966), 

vivificou o planalto a partir da Segunda Guerra Mundial, transformando Itajaí no maior pólo 

madeireiro do Brasil. 

A movimentação do porto de Itajaí, na década de 1960, era semelhante ao porto de 

Imbituba e superava, em muito, a movimentação de São Francisco do Sul. Esse período 

representou o auge do período madeireiro. Com a crise desse setor, o porto perdeu cargas, 

pois a concorrência internacional reduziu os compradores do pinus catarinense. Além disso, 

no mercado nacional, segundo Moreira (1995), houve queda nas vendas da madeira de pinho. 

Nesse mesmo período foi iniciado o estudo de regulamentação para reflorestamento e a 

economia madeireira entrou em crise, o movimento portuário passa, então, a orientar-se para 

carga geral. Esse tipo de movimentação exigiu a integração de vários modais, no caso de 

Itajaí, já apresentava os nós de estrangulamento logístico do porto.  

O crescimento industrial da região de Blumenau auxiliou a diversificação das cargas 

no porto. Além disso, Moreira (1995) aponta que a construção de um terminal pesqueiro foi o 

atendimento de uma antiga reivindicação do setor, só atendida na crise madeireira, 

concretizando assim a hinterlândia portuária.  

O final do século XX identificou a movimentação de congelados e cargas em 

contêineres, com crescimento acentuado. A cidade cresceu no entorno das atividades 

portuárias e hoje elas se confundem. A expansão do porto só poderia ocorrer do outro lado da 

foz do rio Itajaí-açu, o que já aconteceu, com a construção de um terminal privado, formado 

por um grupo de empresas gerenciadas pela Portonave S.A. Segundo Relatório de 

Infraestrutura de Santa Catarina (2005), o porto e Itajaí está próximo da saturação, 

necessitando de investimentos urgentes para atender ao aumento da demanda, pois apresenta 

sérias limitações quanto a calado e retroárea, sendo a área do porto estrangulada pela área 

urbana da cidade de Itajaí. 

O Estado de Santa Catarina possui doze municípios com mais de 100.000 habitantes 

em suas áreas urbanas (IBGE, 2010), o que possibilitou ao governo do Estado, quando 
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instalou as 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional, dividir as regiões em dois níveis de 

abrangência. As cidades que têm uma SDR com estrutura mais complexa (mais atribuições 

funcionais) são consideradas como polos de influência: Joinville, Itajaí, Blumenau, São 

José12, Criciúma, Lages, Joaçaba13 e Chapecó.  

De acordo com o IBGE (2010), para se considerar uma cidade como média, um dos 

critérios é o tamanho demográfico, sendo possível observar que a cidade de Itajaí possui ⅓ da 

população total da região, quase o dobro da população do segundo município mais populoso, 

Balneário Camboriú, como mostra a Tabela 1. 

 

                          Tabela 1: População recenseada na Região da Foz do Rio Itajaí – 2010 
 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

Itajaí 182.484 

Balneário Camboriú 106.220 

Camboriú 61.369 

Navegantes 60.038 

Itapema 44.207 

Penha 24.890 

Balneário Piçarras 16.875 

Porto Belo 15.986 

Bombinhas 14.216 

Ilhota 12.324 

Luiz Alves 10.448 

TOTAL 549.057 
               

Fonte: IBGE (2010)  
 

 

A cidade média deve ser capaz de manter interações constantes e de um nível razoável 

de intensidade e de qualidade, tanto com seu espaço regional quanto com aglomerações 

urbanas de hierarquia superior (AMORIM FILHO, 1978) — no caso de Itajaí, a cidade se 

relaciona diretamente com a capital Florianópolis.  

Itajaí está situada entre os três maiores centros urbanos de Santa Catarina — Joinville, 

Blumenau e Florianópolis —, polarizando uma região pouco extensa. Beneficiando-se de sua 

                                                           
12 São José faz parte da formação socioespacial de Florianópolis, que representa o polo estadual de referência 
(ANJOS, 2007). 
13 Joaçaba possui população abaixo do estipulado, mas tem forte influência no meio-oeste (ANJOS, 2007). 
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localização, acaba por ter vantagens em outras esferas econômicas, particularmente a 

circulação de bens e serviços. Também ganha destaque quando analisada a partir de uma 

escala mais ampla, na qual se percebe um processo linear de expansão urbana ao longo do 

litoral, que se espalha tanto ao sul quanto ao norte do município. Esse conjunto foi 

denominado Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí pela da Lei 

Complementar nº 495/201014, expandindo-se dos 182.484 para 549.057 habitantes, 

considerando o espaço urbano contíguo. Importa considerar que essa região apresenta um dos 

maiores crescimentos demográficos de Santa Catarina. Pelos dados do censo demográfico de 

2010, os municípios que mais cresceram em número de habitantes na última década na região 

são Balneário Camboriú (47,17%) e Itapema, com o maior incremento populacional do 

Estado (77,10%), segundo o IBGE (2010). 

As mudanças no quadro populacional de Santa Catarina estão ligadas basicamente à 

melhoria progressiva dos diferentes modais de transporte que viabilizam interações espaciais 

mais eficientes de circulação de mercadorias, pessoas, informações e capital. O 

reaparelhamento dos portos e aeroportos, a substituição do sistema ferroviário pelo 

rodoviário, a partir da construção de rodovias que ligam o Estado de norte a sul e de leste a 

oeste, promovem a região do litoral centro-norte. 

A região da Foz do Rio Itajaí possui um entroncamento de rodovias que confirma a 

importância dessa região no cenário estadual. A rodovia BR 101, com seu traçado junto ao 

litoral do Estado, no sentido norte-sul, passa por todos os municípios da área de abrangência 

da SDR Itajaí e liga centros importantes do Estado, como Florianópolis e Joinville. A 

integração no sentido leste-oeste, ligando o litoral ao interior do Estado, é feita pela rodovia 

BR 470, que inicia no município de Navegantes, na região da foz do rio, passando pela região 

de Blumenau, Rio do Sul, Curitibanos e Campos Novos, onde se encontra com a BR 282.  

Essas rodovias permitem a ligação do oeste do Estado com o Vale do Itajaí, o mais extenso 

vale da vertente atlântica do litoral catarinense. 

A análise do quadro rodoviário na região confirma a tese de que as rodovias são 

fatores determinantes, protagonistas no processo de movimentação do espaço urbanizado, 

com os consequentes crescimentos econômicos e sociais. A BR 101 evidencia tal constatação, 

particularmente na parte duplicada, que concentra os municípios com maior população, maior 

renda per capita, maior índice de crescimento e desenvolvimento humano e econômico do 

                                                           
14 A Lei Complementar nº 495/2010 considera como Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana municípios 
de Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Navegantes e Penha. E como Área de Expansão Metropolitana da 
Região Metropolitana os municípios de Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Piçarras. 
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Estado. Reforça, assim, o eixo de urbanização que vem se conformando na porção centro-

norte do território catarinense. 

Pode-se ainda destacar o aeroporto de Navegantes, já internacionalizado, e os portos 

de Itajaí, administrado pelo Teconvi, e de Navegantes, administrado pela Portonave — ambos 

se destacam nacionalmente na exportação de produtos catarinenses e gaúchos, constituindo 

importante canal de entrada e saída de muitos produtos de países do Mercosul. 

Percebe-se, portanto, que tal eixo passa por quatro cidades de porte médio catarinense: 

Joinville, Itajaí, Florianópolis e Blumenau, reforçando suas centralidades. Cabem aqui as 

considerações de Corrêa (2001) sobre a relação entre fluxo de mercadorias e sistema viário: 

                                               

O desenvolvimento diferenciado da produção sobre o espaço, 
maximizando vantagens locacionais específicas a cada produção, gera 
uma visão territorial do trabalho, a qual suscita a expansão da 
circulação de mercadorias e o aparecimento de um sistema viário que 
se sobrepõe ao antigo ou é criado do nada, bem como outros 
elementos da infra-estrutura [...] visando assegurar a reprodução das 
condições de produção e das relações de produção (CORRÊA, 2001, 
p. 26). 
 
 

As observações de Corrêa contribuem para a compreensão da importância econômica 

do eixo centro-norte em comparação com as demais regiões do Estado. Nesse sentido, 

também é relevante a teoria das localidades centrais de Christaller (1988), que trata da 

diferenciação dos núcleos de povoamento no que se refere à importância que eles apresentam 

como lugares de distribuição de produtos industrializados e serviços.  

Essa diferenciação entre localidades proposta por Christaller (1988), mais focada na 

organização do espaço do que no aspecto da localização, define como lugar central uma 

região homogênea e desenvolvida economicamente, com uma nítida hierarquia definida 

simultaneamente pelo conjunto de bens e serviços oferecidos pelos estabelecimentos do setor 

terciário e pela atuação espacial destes. Santos (1979) defende a tese de que existem dois 

circuitos econômicos de produção, distribuição e consumo. Um deles (circuito superior) é 

diretamente resultante da modernização tecnológica, enquanto o outro (circuito inferior) 

deriva, indiretamente, da anterior, dirigindo-se aos indivíduos que pouco ou nada se 

beneficiaram com o progresso. 

Considera-se que o circuito superior é constituído pelo comércio e indústria voltados 

para a exportação, pela indústria moderna vinculada ao mercado interno, pelos serviços 

modernos e empresas atacadistas e de transportes. Apesar de sua clientela, urbana ou regional, 

ser formada pelas classes ricas, esse circuito satisfaz parcelas expressivas das demandas da 
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classe média. Na outra ponta, o circuito inferior se constitui por atividades que não utilizam 

capitais de modo intenso, possuindo ainda uma organização simples, primitiva, que atende 

sobretudo as classes pobres (CORRÊA, 2001). 

As figuras 6 e 7 correspondem aos dois circuitos da economia e a rede de centros 

urbanos. A Figura 6 apresenta Florianópolis ocupando a centralidade no circuito superior e a 

Figura 7, a posição que Itajaí, como cidade intermediária, ocupa como lugar central no 

circuito inferior. 

 

 
 

 
 
 

Figura 6: Circuito superior - a centralidade de Florianópolis  
Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
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Figura 7: Circuito inferior - a centralidade de Itajaí (cidade intermediária) 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 
 

  Na relação do porto com a cidade, percebe-se que Itajaí, como relata Beck (2008), 

apesar de ser um dos principais agentes econômicos, vive em conflito pelas dificuldades de 

harmonizar a atividade portuária e o espaço urbano. Assim, atividades de conservação e 

preservação do ambiente costeiro se tornam inviáveis pela movimentação do porto, já citado 

anteriormente. O dinamismo econômico da cidade traz também problemas sociais, 

exemplificados por um dos maiores índices de aids do Brasil e pela elevada taxa de morte por 

agressões e acidentes de transporte.  
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3 - O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
EM SANTA CATARINA E A CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ITAJAÍ 
 

 

A gestão descentralizada estudada no âmbito do governo do Estado em Santa Catarina 

está pautada em uma estratégia diferenciada de organização governamental e materializada na 

implementação de políticas públicas que possibilitem aproximar os serviços públicos e as 

estruturas da sociedade. Para entender a motivação do governo do Estado de Santa Catarina 

quando idealizou e criou as Secretarias de Desenvolvimento Regional é importante 

contextualizar as contradições e as transformações pelas quais passava o Brasil nas décadas de 

1980 e 1990, em meio a uma crise que culminou na denominada Reforma do Estado 

brasileiro. 

A Reforma do Estado é um tema atual e premente no Brasil e segundo Bresser Pereira 

(1998, p. 7), “a crise do Estado de Bem-Estar Social exige uma reflexão profunda sobre o 

problema”. No país, a crescente demanda de uma sociedade complexa e a dificuldade do 

Estado em atendê-la somam-se a uma herança, ainda não superada, do patrimonialismo15 e 

das distorções causadas por séculos de apropriação privada dos instrumentos “públicos” de 

governo. Sob forte pressão dos países centrais, os países periféricos, dentre eles o Brasil, 

foram coagidos a colocar a Reforma do Estado em suas pretensas agendas de 

desenvolvimento.  

 

 

3.1 O PODER DO ESTADO 

 

O Estado é a estrutura organizacional que detém e exerce o “poder extroverso16” sobre 

a sociedade civil existente em um território. Já uma organização privada ou pública não-

estatal tem poder apenas sobre seus funcionários. O Estado tem o poder de legislar e punir, 

tributar e realizar transferências de recursos com o objetivo de assegurar a ordem interna, 
                                                           
15 O Brasil moderno tem suas raízes calcadas no Estado patrimonial que possui sua gênese em Portugal. Vem de 
lá a dificuldade em se estabelecer relações impessoais no trato das coisas públicas. Não havia uma linha divisória 
bem definida entre os domínios públicos e aquilo que a realeza poderia usufruir. Não era o trato impessoal a 
essência da administração pública, no sentido de ser capaz de ir se inserindo nas relações sociais e regular as 
relações entre o Estado e os súditos da Coroa. A consolidação do Estado patrimonial português e sua lógica 
burocrática estamental dirigiam a dinâmica colonial. Sua influência perpassava a esfera político-administrativo e 
militar, obtendo reflexos substanciais no âmbito cultural, econômico e religioso (FAORO, 1977).   
 
16 É o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios 
limites (BRESSER-PEREIRA, 1995). 
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garantir a propriedade e os contratos, defender o país contra inimigos externos, promovendo, 

ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico e social. 

Para Hobbes (2000, p. 13), “todos os homens nascem iguais” e dessa igualdade 

decorre o desejo universal de autopreservação daquilo que é cômodo e necessário à vida. 

Nesse estado natural de igualdade, o direito fundamental é o de autoconservação que leva os 

homens ao uso generalizado dos recursos da violência, cada qual elaborando novos meios de 

destruir seus inimigos. No intento de conter o estado natural de violência na luta pela 

sobrevivência, guiados pela razão, os homens instituem um acordo com base no contrato — 

fundamento do Estado. 

Através do contrato há uma transferência mútua de direitos e a promessa do 

cumprimento desse acordo. Para que o contrato seja viável, impõe-se à sociedade civil que se 

transfira todo poder ao Estado, responsável por garantir a paz necessária à conservação da 

vida (HOBBES, 2000). Pode-se depreender da teoria hobbesiana duas fontes de perigo para a 

existência individual, associadas ao fato de o Estado transpor o “perigo horizontal” das 

pessoas matando umas às outras para o “perigo vertical” de serem mortas pelo Estado. A 

fonte do perigo, para Hobbes, está relacionada à existência humana e não na sua relação com 

o Estado. Este deve ser o regulador das relações horizontais (entre os iguais), o problema 

reside no fato do Estado decidir exercer o poder de forma coercitiva (no sentido vertical), a 

força torna-se desigual. 

Numa democracia representativa, como a do Brasil, as decisões são tomadas e 

implantadas por representantes eleitos e por funcionários por eles indicados, a quem delegam 

tarefas de governo. “Os representantes decidem o que os cidadãos podem ou não podem fazer, 

e coagem os cidadãos a obedecerem às suas decisões” (PRZEWORSKI, 1999, p. 326).  

O Estado democrático é definido por Bobbio (1986, p. 18) “como sendo caracterizado 

por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais), as quais estabelecem quem está 

autorizando a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos”. E um dos objetivos da 

administração pública do Estado democrático é proteger o patrimônio público, defender a res 

pública contra a sua captura por interesses privados. E a democracia é o regime político que 

torna possível essa defesa. Segundo Bresser-Pereira (1998, p. 81), as reformas que ocorrem no 

Estado “têm como objetivo fundamental proteger o Estado democrático da corrupção, garantir 

o respeito ao direito que cada cidadão tem de que o patrimônio público seja usado para fins 

públicos ao invés da sua apropriação indébita ao interesse privado”. 
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3.1.1 A crise do Estado 

 

 

 A crise do Estado inicia, em quase todo o mundo, em meados da década de 1970, 

atingindo seu auge nos anos 1980. Nesse período, a crise econômica reduziu as taxas de 

crescimento dos países centrais de maneira significativa.  

 

A partir de 1973, o mundo (especialmente o mundo capitalista do qual 
fazemos parte) entrou na fase recessiva do quarto ciclo de Kondratiev. 
[...] até 1973, a economia brasileira, com seu juglar em fase 
ascendente, viu-se acelerada, invertendo-se a conjuntura mundial a 
partir daquele ano. [...] A situação mudaria radicalmente a partir de 
1980, quando coincidiu com a fase recessiva do nosso ciclo breve, a 
do ciclo longo mundial [...] Foi essa borrascosa crise que desmantelou 
o regime militar (RANGEL, 2005, p. 712). 

 

Entre 1979 e o final da década de 1990, o Brasil passou por um período de estagnação 

da renda per capita, aumento do desemprego e de alta de inflação sem precedente em sua 

história.  Ao abordar esse assunto, Mamigonian (1999, p. 155) salienta: 

 
Os períodos expansivos e os períodos depressivos criam situações 
distintas, nas relações centro-periferia [...] Os períodos depressivos 
desencadeados no centro [...] exigem, pelas tensões econômicas, 
sociais e políticas, mudanças no pacto de poder. No caso do Brasil [...] 
políticas de substituições de importações, usando capacidades ociosas 
geradas pela crise. 

 

Heining (2003) destaca que “essa grande crise teve como causa fundamental a crise 

fiscal do Estado, uma crise decorrente do modo de intervenção do Estado nos setores 

econômico e social, além de uma crise na forma burocrática de administrar”, o que 

caracterizou desgaste da matriz estadocêntrica17. A crise do Estado está associada, por um 

lado, ao caráter intervencionista do Estado e, por outro, ao processo de globalização, cujas 

consequências estão associadas à redução da autonomia das políticas econômicas e sociais 

dos Estados-Nacionais — estratégia do neoliberalismo para implantar o Estado mínimo18. 

                                                           
17 A matriz estadocêntrica surge quando o pensamento político adere ao intervencionismo pós-liberal do início 
do século e vai enfatizando o Estado como agente responsável por tudo (KEINERT, 2007, p. 76). 
18 A idéia de Estado Mínimo pressupõe um deslocamento das atribuições do Estado perante a economia e a 
sociedade. Preconiza-se a não-intervenção, e este afastamento em prol da liberdade individual e da competição 
entre os agentes econômicos, segundo o neoliberalismo, é o pressuposto da prosperidade econômica. A única 
forma de regulação econômica deve ser feita pelas forças do mercado. Ao Estado Mínimo cabe garantir a ordem, 
a legalidade e concentrar seu papel executivo naqueles serviços mínimos necessários para tanto: policiamento, 
forças armadas, poderes executivo, legislativo e judiciário (MINTO, 2011). 
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Ao dissertar sobre o tema, Bobbio (2004) faz uma confrontação de dois pontos de 

vista: 

 
Por crise do Estado entende-se, da parte dos escritores conservadores, 
crise do Estado democrático, que não consegue mais fazer frente às 
demandas provenientes da sociedade e por ele mesmo provocadas; da 
parte de escritores socialistas ou marxistas, a crise do Estado 
capitalista, que não consegue mais dominar o poder dos grandes 
grupos de interesses em concorrência entre si (BOBBIO, 2004, p. 
126).  
 

Essa crise, na perspectiva de Bobbio, é a crise de um determinado tipo de Estado, não 

o seu fim, o que consequentemente torna necessária sua reforma, ou seja, um novo contrato 

social, através do qual o próprio Estado procura dar vida a uma nova força de Estado. 

O mundo se tornou uno para atender as necessidades da nova maneira de produzir, que 

passa por cima das regiões ou de qualquer outra configuração territorial ou socioeconômica. 

Portanto, compreender uma região implica entender o funcionamento da economia em âmbito 

mundial e sua interface no território de um país, com a intermediação do Estado e dos demais 

setores hegemônicos da sociedade (SANTOS; SILVEIRA, 2003). 

Como consequência da ineficiência da administração estatal, da intervenção do Estado 

sobre interesses privados, do desequilíbrio entre as demandas da população e sua capacidade 

de atendê-las, o Estado foi entrando nessa crise. Da condição de agente do desenvolvimento 

se transformou em seu próprio obstáculo, tendo como manifestação mais evidente do seu 

imobilismo, além da própria crise fiscal, o esgotamento das suas formas de intervenção e a 

obsolescência da forma burocrática de administrar (BRESSER- PEREIRA, 1998).  

 
Tem-se que, de forma concomitante com a reforma do Estado, 
implantar um novo e consistente modelo de desenvolvimento 
econômico e social que só será possível à medida que um novo pacto 
social for estabelecido pelo consenso dos agentes sociais e políticos 
em conflito na sociedade brasileira atual, no contexto de uma nova 
ordem mundial (GRAEF, 1999, p. 81). 

 

A reforma do Estado se tornou tema central nos anos 1990 em todo o mundo, pensado 

como uma resposta ao processo de globalização — responsável pela redução da autonomia 

dos Estados para formular e implementar políticas — e principalmente à crise do Estado. Os 

países dependentes de crédito para o desenvolvimento deveriam seguir a linha imposta pelo 

“Consenso de Washington”. As decisões tomadas na época pressupunham que o ajuste fiscal 

se bastaria, sinalizando credibilidade e atraindo investimentos, sendo uma pré-condição para o 

desenvolvimento. No entanto, o ajuste fiscal impunha uma agenda predominantemente 
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negativa de cortes e restrições. O problema não estaria apenas na execução do acordo, mas 

nos efeitos colaterais do ajuste sobre a capacidade de crescer e na banalização das questões 

sociais. 

 
Certamente uma análise do último quartel do século XX, como 
qualquer tema relevante, encontrará três grandes interpretações: a dos 
neo-liberais, entusiasmados com a “globalização” e propondo “mais 
mercado”, o que inclui o desaparecimento do FMI, por ser inútil19; os 
centristas querem dar um caráter mais palatável à “globalização”, 
combatendo seus efeitos perversos (I. Sachs p.exemplo); as posturas de 
esquerda partem da necessidade de uma análise concreta (múltiplas 
determinações), isto é, o estado das forças produtivas, bloqueadas no 
período depressivo do capitalismo (desde 1973) e das novas formas de 
relações de produção (toyotismo, por exemplo), os papéis do capital 
financeiro e do Estado na atual conjuntura, a próxima emersão da 
terceira revolução industrial, etc (MAMIGONIAN, 2005, p. 140). 

 

 

3.2 A REFORMA GERENCIAL DO ESTADO BRASILEIRO 

 

 

A compreensão da atual configuração da administração pública no Brasil e em Santa 

Catarina só é possível se for considerado o contexto histórico no qual ela foi construída, pois 

o sistema adotado para sua organização guarda intrínseca relação com o intervencionismo 

estatal.  

Durante algumas décadas, o Brasil viveu sob o regime de hipertrofia estatal, fazendo-

se diretamente presente nas atividades econômicas e monopolizando alguns setores de 

serviços por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista. Semelhante 

modelo, no entanto, resultou em estado decadente com efeitos perversos para toda a 

sociedade.   A crise se originou de várias políticas inadequadas, como, por exemplo, a política 

fiscal, a indevida intervenção estatal no setor econômico e a própria deterioração da estrutura 

administrativa do Estado (CARVALHO FILHO, 2008). 

Tornou-se, desse modo, necessário repensar o papel do estado na economia e 

promover uma reforma administrativa que resultasse em efeitos na sociedade, sobretudo em 

políticas de revitalização da capacidade de gestão e implementação de políticas públicas no 

sistema estatal — a reforma gerencial. 

                                                           
19 O economista norte-americano Milton Friedman (1912-2006), vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 
1976 e considerado o mais importante teórico da Escola Monetarista, um dos pais do que conhecemos como 
neoliberalismo, foi uma das autoridades na área de economia que defendeu a extinção do FMI. Ver FRIEDMAN, 
Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1988. 
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E para entender a reforma gerencial é preciso identificar os grupos que se instalaram 

nos governos de 1985 a 1992 sob forte crise econômica. As equipes que integraram os 

governos nesse período eram formadas por pessoas convictas do poder do mercado e 

defensoras do Estado mínimo. A transição democrática não proporcionou espaço para 

efetivar-se uma verdadeira reforma administrativa pública, mas já sinalizava com alguns 

conceitos relacionados à cidadania, universalização, participação, dentre outros que remetiam 

a uma abertura da estrutura da administração pública para uma coparticipação, cogestão. 

No Brasil, a reforma administrativa do Estado ganhou ênfase em 1995 e foi conduzida 

pelo candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, que saiu vitorioso no 

pleito de 1994. Ficou evidente a necessidade da reforma para consolidar o ajuste fiscal e 

modificar a estrutura administrativa para profissionalizar os serviços públicos de modo que se 

tornassem modernos e eficientes, voltados para o atendimento das necessidades do cidadão 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Apesar do vazio causado pela forma de gestão do Estado quanto ao atendimento 

mínimo necessário à população e contribuindo para o desenvolvimento do país, Hobsbawm 

(1995) considera, ainda sim, a intervenção estatal indispensável para enfrentar as iniquidades 

sociais e ambientais do mercado e para garantir alguma redistribuição da renda nacional. 

 Para Wilhein e Sola (1999, p. 21), “a discussão sobre reformas, tanto do Estado como 

da economia e da sociedade, está inserida num campo mais vasto sobre o futuro da 

humanidade”. Para o autor, a humanidade deverá preocupar-se em redefinir seus objetivos de 

longo prazo, suas formas de organização e articulação de parceiros para o desenvolvimento. A 

redefinição do papel da reforma do Estado constitui uma legítima e necessária forma de 

encurtar o período de transição, com uma nova razão de existir, que possibilite a superação 

dos desafios impostos pela sua própria condição e sua relação com as demais instituições.  

Dessa forma, esgotando todas as possibilidades de manter a matriz estadocêntrica, a 

crise do Estado possibilita o surgimento da matriz sociocêntrica — centrada na sociedade —, 

que acontece num contexto marcado por rápidas mudanças desencadeadas pelo processo de 

globalização, pelo intenso processo de organização social e democratização concomitante. 

Keinert (2007, p. 82) defende que, “como uma das respostas a esta crise, especialmente a crise 

da legitimidade e de confiança, o espaço público passa a identificar-se mais com a sociedade, 

e menos com o Estado”. 

          Uma das estratégias para tornar efetiva e eficaz a atuação do Estado democrático 

é a necessidade de descentralizar os serviços públicos de forma organizada.  A 

descentralização da estrutura do Estado é introduzida nas democracias atuais no intento de 
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amenizar a problemática relacionada às dificuldades de acesso igualitário, por parte do 

cidadão, aos serviços oferecidos pelo próprio Estado. Para Heining (2003), essa nova política 

tem ganhado espaço cada vez mais significativo, possibilitando a participação mais efetiva da 

sociedade civil organizada nas decisões locais, envolvendo também a diminuição da 

burocracia do Estado tipicamente centralizador.      

O termo descentralização no Brasil não é novidade. Já havia sido defendido no século 

XIX pelo alagoano Aureliano Cândido de Tavares Bastos20, que se destacou pela crítica ao 

poder central e defendeu “a eterna luta da liberdade contra a força, do indivíduo contra o 

Estado”. Na visão de Bastos (1996), a centralização é uma fonte perene de corrupção, que faz 

com que as regiões do Brasil sejam desiguais, propondo inclusive a autonomia dos 

municípios.  

Pode-se falar em centralização e descentralização em sentido político e administrativo. 

Na perspectiva política, é a forma de organização do Estado em que se tem o Estado unitário 

(centralizado politicamente) e o Estado federado (descentralizado politicamente). Sob o ponto 

de vista administrativo, esses dois aspectos indicam formas diversas de organização da 

administração pública, centralizada e descentralizada; é o mesmo que administração direta e 

indireta. Neste trabalho será abordada somente a descentralização administrativa, objeto da 

pesquisa. 

Para compreender com clareza como funciona a administração pública brasileira, 

Madeira (2004) identifica a forma como ela está organizada a partir do Decreto-Lei n 200/67 

em seu artigo 4°, conforme figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Aureliano Bastos (1839-1875) é considerado um dos maiores pensadores políticos do Brasil, especialmente 
pela sua produção teórica de combate ao centralismo político-administrativo do Império. Ferrenho crítico ao 
poder pessoal do imperador e aos males ocasionados pelo Estado unitário, excessivamente centralizador. Como 
poucos, via na democracia o sinal de avanço na História. Era um homem de vanguarda, que via na experiência 
norte-americana de federalismo democrático uma espécie de modelo a ser seguido por países como o Brasil.  
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Figura 8: Organização da administração pública a partir do Decreto-Lei nº 200/67  
Fonte: Madeira (2004, p. 140) 

 

Como pessoa jurídica de direito público, a administração direta é o órgão (centro da 

competência) criado para realizar as funções administrativas e os serviços públicos e, por 

delegação, estabelecer a competência de cada órgão sob forma hierárquica. Já as estruturas da 

administração indireta21 estão ligados aos órgãos centrais, mas a relação não é hierárquica. 

Todos têm órgão de direção, assembleia, diretoria, que representam e dirigem essas pessoas. 

Existe, assim, uma vinculação em forma de tutela administrativa. Na tutela somente há o 

controle finalístico de resultados, não havendo, portanto, o poder de comando real como na 

administração direta (MADEIRA, 2004).  

A administração pública pode descentralizar suas funções administrativas para a 

administração indireta e para a própria administração direta hierárquica. Segundo Caulliaux e 

Yamashita (2004, p. 50), em sua concepção mais ampla, a descentralização “constitui um 

processo de redistribuição de poder, e assim, de direitos, recursos e responsabilidades do 

governo para a sociedade civil, da União para os Entes Federados e Municípios, do Executivo 

para o Legislativo e Judiciário”. 

                                                           
21 Nesta dissertação, as referências feitas à administração indireta dizem respeito somente à pessoa jurídica de 
direito público. 
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A descentralização administrativa pode ser de três formas: a territorial ou geográfica, 

por serviços (também chamada funcional ou técnica) e por colaboração. Di Pietro (2005) 

caracteriza a descentralização territorial quando a entidade local, geograficamente delimitada, 

é dotada de personalidade jurídica própria, de direito público, com capacidade administrativa 

genérica. A descentralização por serviços é aquela em que o poder público cria uma pessoa 

jurídica de direito público ou privado e a ela atribui titularidade e a execução de determinado 

serviço público ou atividade econômica. Já a descentralização por colaboração se dá por meio 

de contrato ou permissão em que se transfere a execução de determinado serviço público a 

uma pessoa de direito privado, previamente existente, conservando a titularidade do serviço 

ao poder público. 

A descentralização também engloba dois processos: o de desconcentração, que não 

cria nova personalidade jurídica, e a outorga e delegação, criando nova personalidade jurídica. 

A desconcentração é a subdivisão interna da pessoa jurídica que cria, portanto, os órgãos 

públicos. Na outorga legal de poderes e na delegação, as autoridades locais são formalmente 

constituídas, sendo-lhes atribuídas funções especificas ou residuais (VIEIRA, 1971). 

O processo de criação de uma estrutura administrativa pode ser compreendido a partir 

do esquema apresentado por Madeira (2004) na Figura 9. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Processo de criação da estrutura administrativa 
Fonte: Madeira (2004, p. 141) 

 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 

Descentralização Desconcentração 

Cria uma Nova Pessoa Jurídica 

Outorga Órgão Público 

Não Cria Uma Nova Pessoa Jurídica 

Delegação 



52 
 

A mudança da forma clássica de administração pública é reflexo natural da evolução 

da sociedade, da pluralidade e da complexidade inerentes a essa sociedade que exige serviços 

públicos cada vez mais ágeis e especializados. Nesse contexto, espera-se da administração 

pública a promoção de mudanças em seu modelo de organização, substituindo o formato 

centralizado e hierarquizado pela gestão de órgãos autônomos. Madeira (2003) destaca que o 

modelo descentralizado se torna eficaz quando implementado mediante concessão de 

autonomia aos órgãos periféricos da administração central, o que na prática significa poder de 

decisão e de gestão. 

É nesse contexto, em torno das políticas públicas contemporâneas direcionadas à 

promoção de ambientes favoráveis à aproximação sinérgica entre o Estado e a sociedade civil, 

que se confirma a transição histórica do Estado centralizado para o Estado descentralizado. 

 

 

3.3 A DESCENTRALIZAÇÃO EM SANTA CATARINA  

 

 

A criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional em Santa Catarina seguiu 

uma tendência de descentralização que privilegiou a organização e o fortalecimento de 

estruturas administrativas no interior do Estado. Teoricamente, a descentralização criaria 

mecanismos práticos que permitiriam a transferência de poder decisório, antes concentrado na 

capital (Florianópolis), para outras regiões, na tentativa de reduzir a assimetria regional. 

Segundo Vieira22 (1971), a descentralização é especialmente importante em países em 

processo de desenvolvimento, onde a urgência de expansão dos serviços públicos requer um 

aumento considerável do número de atividades governamentais. Para o autor, a 

descentralização envolve a participação efetiva do povo nos programas e atividades 

governamentais. 

Essa descentralização representou a materialização da proposta do então candidato ao 

governo do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que saiu vitorioso no pleito 

de 2002. As SDR deveriam atuar como órgãos executivos do governo estadual em cada região 

administrativa, além de ter a incumbência de articular as ações dos entes públicos e privados, 

de indução e promoção do desenvolvimento regional (PIRES; DAMO, 2004). 

                                                           
22 A pesquisa de Vieira (1971) está relacionada à descentralização federativa em diferentes países em 
desenvolvimento, mas neste trabalho será tomada como modelo para o caso de Santa Catarina. 
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O objetivo era o de institucionalizar um novo modelo de gestão descentralizado e 

desconcentrado, além de um processo de regionalização no Estado pautado em recortes 

politicamente construídos.  Vieira (1971) afirma que a descentralização ocorre em um cenário 

eminentemente político, sendo, portanto, esse fator que origina as iniciativas 

descentralizadoras que moldam as condições em que a descentralização se produz e que 

influencia o resultado das estruturas e processos descentralizados.  

A Lei Complementar Estadual nº 381/2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a 

estrutura organizacional da administração pública estadual, determina o seguinte: 

 
Art. 76. As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, no 
âmbito das respectivas regiões administrativas, atuarão como: 
I - agências de desenvolvimento regional [...]; 
II - articuladoras da transformação, nas suas respectivas regiões, em 
territórios de desenvolvimento sustentável e de bem-estar social; 
III - motivadoras do desenvolvimento econômico e social, enfatizando 
o planejamento, o fomento e a geração de emprego e renda; 
IV - indutoras do engajamento, integração e participação da sociedade 
civil organizada; e 
V - colaboradoras na sistematização das propostas formuladas no 
Seminário Anual de Avaliação dos Programas Governamentais e nas 
audiências do Orçamento Regionalizado (SANTA CATARINA, 2007, 
p. 49). 

 

Essa lei traduz a concepção de descentralização adotada pelo governo central. 

Teoricamente, é possível perceber que o pensamento político-administrativo foi desenhado 

de modo a se concretizar em direção à sociedade, com novas possibilidades de representação 

e manifestação da esfera pública (KEINERT, 2007).  

Em Santa Catarina, o modelo descentralizado foi pensado e construído a partir das 

especificidades sociais, econômicas e culturais de cada região, não havendo um referencial 

teórico único para embasá-lo. Segundo relatos do entrevistado que integrou a equipe do 

governo do Estado, os fundamentos da proposta se tornaram concretos a partir de estudos de 

vários modelos europeus e de adaptações que contemplaram as peculiaridades regionais. 

Diferentes matrizes teóricas européias e as experiências do ex-governador Luiz Henrique da 

Silveira, quando foi prefeito de Joinville, serviram de base para a construção da proposta. 

Essa proposta se tornou política de governo após a aprovação da Lei Complementar 

Estadual nº 243/2003 (Lei da Reforma Administrativa), que estabeleceu nova estrutura 

administrativa do poder executivo. A Reforma foi estruturada em dois níveis: setorial e 

regional, cabendo ao primeiro a coordenação estadual do planejamento e da formulação das 

políticas públicas, incluindo as tarefas de normatizar e controlar os programas e ações 

governamentais, bem como apoiar as SDR na execução das ações decorrentes das políticas 
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priorizadas para a região. Esse nível é composto pelas secretarias setoriais, fundações, 

autarquias, companhias mistas e empresas públicas, todas sediadas na capital.  

O organograma apresentado na próxima página (Figura 10) identifica a estrutura 

organizacional da administração pública estadual em Santa Catarina. 
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O artigo 9º da Lei Complementar nº 243/03 afirma: “A execução das atividades da 

administração estadual será descentralizada e desconcentrada e se dará preponderantemente 

pelas Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional e por outros órgãos de atuação 

regional”. Pressupõe um processo de descentralização realizado através da delegação de 

competências e da execução das políticas públicas elaboradas pelas secretarias setoriais, a 

partir da desconcentração das estruturas centrais da administração indireta e a delegação de 

poderes para os seus respectivos órgãos regionais.  

A mesma lei determina que o nível regional tem as atribuições de diagnosticar as 

demandas regionais, inserindo-as no planejamento participativo regionalizado, após 

deliberação do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), coordenar e executar, no 

âmbito de sua região, a implementação das políticas públicas. Além das SDR, fazem parte 

desse nível as unidades desconcentradas das fundações, autarquias, companhias mistas e 

empresas públicas. 

 

 

  3.4 OS RECORTES TERRITORIAIS E A CRIAÇÃO DA SDR ITAJAÍ 

 

 

Na estrutura organizacional do Estado, foram criadas inicialmente 29 SDR, 

responsáveis pela regionalização do planejamento e da execução orçamentária, pela 

articulação, integração e participação da sociedade civil organizada. Segundo o artigo 5° § 2° 

da Lei Complementar nº 243/03, “a administração pública estadual deverá atuar 

estrategicamente com o processo de gestão, priorizando a ação preventiva, aliada à 

descentralização e desconcentração das ações e à capacitação dos recursos humanos [...]” 

(SANTA CATARINA, 2003, p. 3). 

O governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Planejamento e com a 

parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, implantou uma estratégia 

de planejamento do desenvolvimento regional com o objetivo de criar condições para 

transformar as regiões administrativas em polos de desenvolvimento regional. Entretanto, essa 

proposta é criticada por alguns autores, como Abrucio e Filippim (2010), que salientam a 

necessidade de analisar se, ao longo de sete anos (de 2003 a 2010), de fato a descentralização 

para o desenvolvimento vem ocorrendo da forma proposta pelos seus promotores, o governo 

do Estado, ou se produziu até o presente momento uma desconcentração administrativa que se 

sobrepôs às redes de articulação locais/regionais pré-existentes no Estado. 
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A Lei da Reforma Administrativa foi aprovada em janeiro de 2003 e a SDR Itajaí foi a 

17ª Secretaria a ser criada, em 12 de junho daquele ano. Em sete anos, foi administrada por 

quatro secretários. Paulo Cruz, o primeiro secretário regional, permaneceu no cargo durante 

um ano e oito meses e teve como missão e desafio a estruturação da SDR Itajaí. Segundo 

relatos dos entrevistados, havia uma equipe mínima para iniciar os trabalhos e a região sempre 

foi palco de conflitos e disputas políticas; consequentemente, a composição da equipe também 

constitui foco de disputa, porque foi escolhida pelo próprio secretário. 

Nesse mesmo período houve a indicação dos gerentes e a solicitação de 

disponibilidade de servidores de outros órgãos, mas não havia muita qualidade no 

desempenho das funções por falta tanto de pessoal especializado quanto de compreensão do 

processo por parte dos gestores municipais e da sociedade civil organizada. Durante o 

processo de implantação, as secretarias setoriais deram o suporte mínimo e capacitação, além 

da disponibilização orçamentária que ocorreu somente no segundo ano de implantação, com 

poucos recursos (apenas para a manutenção). Em 2005 é que foi criado um orçamento 

definitivo.  

Segundo informações do primeiro secretário indicado para a SDR Itajaí, a situação era 

crítica, pois não se sabia por onde começar, nem um local. Os trabalhos iniciaram 

provisoriamente na sede da Companhia de Águas e Saneamento (Casan) e em seguida foram 

transferidos para a sede do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Ipesc). Mais 

tarde a SDR Itajaí se fixou definitivamente no prédio da antiga Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE). Era um desafio concretizar a construção física e teórica da proposta. 

A SDR Itajaí está situada na Rua Jorge Mattos, 21 – centro de Itajaí; a gerência de 

saúde, o setor de perícia médica e o Sistema Nacional de Emprego (Sine), que integram a 

estrutura da Secretaria, funcionam em outros espaços. A SDR conta com o Conselho de 

Desenvolvimento Regional (CDR) — órgão de deliberação coletiva, de aconselhamento, 

orientação e formulação de normas e diretrizes gerais para a execução de projetos voltados 

para o desenvolvimento regional —, composto pelos prefeitos da região, presidentes de 

câmaras de vereadores e dois representantes da sociedade civil.  

A Lei nº 243/03 adotou para a SDR Itajaí a mesma regionalização da Amfri, composta 

pelos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema, Itajaí, Ilhota, Luiz 

Alves, Navegantes, Penha, Piçarras e Porto Belo. 

Outro grande desafio estaria ainda por vir. Com a mobilização das lideranças locais 

para criar uma cultura nova, era necessário que os onze prefeitos compreendessem o que era a 

SDR e a descentralização. Esse desafio se deu porque já havia uma estrutura regional (a 
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Amfri) que, no entendimento dos prefeitos, representavam seus interesses junto ao governo do 

Estado. 

Em 2005 passou a vigorar a Lei Complementar que tratava da segunda Reforma 

Administrativa (LC nº 284/05). O objetivo dessa Lei era o de tratar dos fundamentos 

conceituais da estrutura da organização, do modelo de gestão e da cultura organizacional, 

além de reestruturar o trabalho nas SDR, rever as regiões administrativas, que passaram de 29 

para 30, e reestruturar cargos na administração pública estadual nas regiões. 

Atualmente, as SDR são regidas pela terceira Lei da Reforma Administrativa (Lei 

Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007), que modificou o recorte territorial da SDR 

Itajaí — antes com 11 municípios, passou a ter nove, ficando Luiz Alves e Ilhota sob 

responsabilidade administrativa da SDR Blumenau — e também alterou o mapa da 

descentralização em outras regiões do Estado, aumentando o número de SDR de 30 para 36. 

Quanto à modificação ocorrida na região da SDR Itajaí, um dos entrevistados da Amfri revela 

que houve conflito do governo do Estado com os gestores municipais e com a própria 

Associação, pois os administradores dos municípios removidos da SDR Itajaí para Blumenau 

não foram comunicados sobre a nova configuração territorial23.  

 
As diversas escalas geográficas e os seus correspondentes níveis de 
governo abrigam princípios e projetos destinados a se concretizar no 
longo prazo e no curto prazo. Por isso, a organização política e a 
organização territorial [...] não podem ser consideradas como dados 
separados, mas devem ser pensadas unitariamente, como uma 
organização político-territorial que necessita ser idealizada para 
fornecer respostas adequadas [...] (SANTOS, 1996, p.109). 

 

Naquele período, os gestores municipais se organizaram e buscaram apoio da Amfri, 

antes da votação do projeto de terceira lei, na tentativa de negociar na Assembleia Legislativa 

a reversão do quadro apresentado. Conseguiram aprovar no Legislativo a união dos 11 

municípios, mas o governador Luiz Henrique, através de medida provisória (MP nº 134, de 

04/06/2007), manteve a regionalização com os nove municípios, reafirmando a transferência 

de Ilhota e Luiz Alves para a SDR Blumenau. De acordo com a legislação, ficaram assim 

compostas as SDR de Blumenau e Itajaí: 

 

                                                           
23 Segundo Claval (1979), a relação de associação é sempre importante. Ela une os membros de uma mesma 
classe, de uma mesma comunidade local. Resulta de uma adesão voluntária a um contrato frequentemente 
explícito [...] A associação é igualitária em seu princípio. Isso explica o clima de confiança no qual ela se 
envolve: os que estão ligados entre si sabem que não têm nada a temer de seus companheiros que têm os mesmos 
direitos e os mesmos poderes que eles. Como todos escolheram livremente a participação nas atividades comuns, 
as aspirações e motivações provavelmente serão semelhantes. 
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[...] XV - Blumenau, com abrangência nos seguintes Municípios: 
Gaspar, Ilhota, Luiz Alves e Pomerode; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 134, de 04/06/2007 e convertida na Lei n° 14.032, de 
03/07/2007). 
XVII - Itajaí, com abrangência nos seguintes Municípios: 
Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema, Navegantes, 
Penha, Balneário Piçarras e Porto Belo; [...] (Redação dada pela Lei n° 
14.032, de 03/07/2007).  

 

A Figura 11 corresponde ao mapa de localização dos municípios da SDR Itajaí, onde 

aparecem, em cor destacada, os nove municípios.  

 

 
Figura 11: Mapa de localização dos municípios da SDR Itajaí 
Fonte: Elaborada por Sinara Fernandes Parreira  

 

 

Além da regionalização definida para a SDR, por força legal, o governo do Estado 

também promulgou em 2010 a Lei Complementar n° 495, instituindo as regiões 

metropolitanas.  

 
Artigo 9° O núcleo metropolitano da Região Metropolitana da Foz do 
Rio Itajaí será integrado pelos municípios de Itajaí, Balneário 
Camboriú, Camboriú, Navegantes e Penha. 
Parágrafo único. A área de expansão metropolitana da região 
metropolitana da Foz do Rio Itajaí será integrada pelos municípios de 
Bombinhas, Itapema, Piçarras e Porto Belo (SANTA CATARINA, 
2010). 
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O fato gerador dessa lei está relacionado a perdas de recursos federais pelo Estado, por 

não se enquadrar na estrutura de regiões metropolitanas exigida pelos editais publicados pelo 

governo federal. A publicação da LC 495 ocorreu quatro anos depois de terem sido extintas, 

em 2007, seis regiões metropolitanas. Desde 2003, Santa Catarina não captava esses recursos 

porque o governador Luiz Henrique (PMDB) priorizou a criação da estrutura descentralizada 

com as secretarias regionais em detrimento das regiões metropolitanas. Para não se sobrepor à 

estrutura descentralizada, a gestão das regiões metropolitanas é feita pelos Conselhos de 

Desenvolvimento Regional e supervisionada pela Companhia de Desenvolvimento de Santa 

Catarina (Codesc). 

 A Figura 12 ilustra o horizonte temporal identificando as três leis complementares e o 

número de SDR criadas em cada uma delas.  

 

 
Figura 12: Quadro da transição temporal das reformas administrativas 
Fonte: Slide apresentado em palestra sobre a descentralização por Túlio Bastos na Furb em 17/09/2010 

 

 

 3.4.1 Estrutura organizacional da SDR Itajaí 

 

 

A SDR Itajaí está organizada em 12 gerências, divididas em dois segmentos: 

atividades finalísticas (saúde, educação, infraestrutura, turismo, cultura e esporte, 

desenvolvimento econômico sustentável e agricultura, assistência social, trabalho e habitação 
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e projetos especiais), subordinadas ao gabinete do secretário, e gerências ligadas diretamente 

à diretoria geral que estão relacionadas às atividades-meio (administração, finanças e 

contabilidade, recursos humanos, planejamento e avaliação, apoio operacional e gerência de 

tecnologia da informação).  

Ao gabinete do secretário também estão diretamente vinculados dois assessores de 

gabinete, um consultor jurídico, um assessor de comunicação e um assistente técnico, além 

dos órgãos regionais da administração direta e indireta, como a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Companhia Catarinense de Águas 

e Saneamento (Casan), Fundação do Meio Ambiente (Fatma), Centrais Elétricas de Santa 

Catarina (Celesc), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Instituto de Previdência do Estado de 

Santa Catarina (Iprev), Gerência Regional da Fazenda, comando do Corpo de Bombeiros, da 

Polícia Civil e da Polícia Militar e o Instituto Geral de Perícia, além do secretário executivo 

do Conselho de Desenvolvimento Regional.  O organograma dessa estrutura é apresentado na 

Figura 13.   

 

 

 
Figura 13: Organograma da SDR Itajaí  
Fonte: SDR Itajaí (2010) 

 

A parte executiva cabe aos 143 trabalhadores distribuídos da seguinte forma: 98 

servidores de carreira, 18 cargos comissionados, 12 funcionários e servidores de outras 
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esferas governamentais ou administração indireta, 16 profissionais terceirizados e cinco 

estagiários, identificados na Figura 14.  

 

 
Figura 14: Gráfico da distribuição dos trabalhadores da SDR Itajaí  
Fonte: Informações obtidas na Gerência de Recursos Humanos da SDR Itajaí 

 

Nota-se que pouco mais de 65% são servidores de carreira lotados na Secretaria 

Regional. Uma constatação preocupante está relacionada ao grande número de profissionais 

terceirizados (16) que atuam em setores estratégicos da SDR (administração, contabilidade, 

recursos humanos, turismo, cultura e esporte) e com acesso a informações confidenciais, além 

de senhas que deveriam ser exclusivas dos servidores. 

Dos 98 servidores lotados ou à disposição na Secretaria, 77 têm formação em nível 

superior, sendo 59 na área da educação, 12 enfermeiros, um médico, um odontólogo, um 

bioquímico, um administrador, um advogado e uma psicóloga. Esses dados podem ser 

visualizados na Figura 15. 
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Figura 15: Gráfico da formação profissional dos servidores da SDR Itajaí 
Fonte: Informações obtidas na Gerência de Recursos Humanos da SDR Itajaí 

 

 
Pela SDR ser uma estrutura eminentemente administrativa, o alto índice de 

profissionais formados na área da educação (72%) denota a fragilidade do corpo técnico 

especializado para gerir as ações específicas da Secretaria. Dos funcionários cedidos, quatro 

são da Casan, três da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), um do Ministério da Saúde, um 

da Administração do Porto de São Francisco do Sul — todos com ensino médio —, dois da 

Epagri e um do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) — estes com formação de 

nível superior.  A Figura 16 permite melhor visualização desses dados. 

 

 

Figura 16: Gráfico da distribuição dos funcionários cedidos de outros órgão públicos  
Fonte: Informações obtidas na Gerência de Recursos Humanos da SDR Itajaí 
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Esses servidores e funcionários foram colocados à disposição do órgão porque não há 

um quadro funcional especificamente estruturado para a SDR, evidenciando a necessidade de 

suprir a demanda técnico-operacional. 

Quanto aos cargos comissionados, um gerente é formado em turismo, seis são 

formados na área da educação, três em administração e dois em direito. O grupo é composto 

ainda por um jornalista, um engenheiro e quatro profissionais com ensino médio. A Figura 17 

mostra a divisão desses cargos por qualificação profissional. 

 

 

 

Figura 17: Gráfico da distribuição da qualificação profissional dos ocupantes de cargos comissionados da 
SDR Itajaí  
Fonte: Informações obtidas na Gerência de Recursos Humanos da SDR Itajaí 

 

 

Observa-se, neste caso, a incompatibilidade da formação de vários gerentes com os 

cargos por eles ocupados. Verifica-se também que quatro gerentes têm apenas ensino médio e 

dos 18 gerentes, seis são licenciados em cursos na área da educação, o que demonstra a falta 

de critérios objetivos para as indicações. 
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3.5 O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CDR 

 

 

Países como França, Itália, Canadá, Alemanha e Portugal aderiram, em suas mais 

recentes reformas de Estado, a um modelo baseado na descentralização administrativa, 

fortalecendo o poder local, regionalizando as discussões, decisões e políticas públicas e 

buscando o desenvolvimento sustentável. Esse processo visa formas de cogestão do território 

pelo governo e pela sociedade, estabelecendo uma melhor comunicação.  

Na França, segundo Andion (2007), a reforma tinha como foco principal a 

desconcentração dos serviços públicos e sua “territorialização” e sua organização estava 

disposta em torno dos eixos do desenvolvimento do diálogo, da dinamização da gestão de 

pessoas, da responsabilização com a desconcentração do Estado, da melhoria do serviço 

prestado e o foco no território. Esse foco proporcionou a criação de coletividades territoriais 

que se responsabilizaram pela gestão das políticas públicas e pelo orçamento.  

De acordo com Bordenave (1994, p. 14), “a participação popular e a descentralização 

das decisões mostram-se como caminhos mais adequados para enfrentar os problemas”.   É 

importante observar que apenas descentralizar e desconcentrar a estrutura governamental não 

é o suficiente para promover o desenvolvimento regional; fazem-se necessárias a articulação 

interinstitucional e a criação de oportunidades de participação da sociedade civil organizada.  

Em Santa Catarina, com o objetivo de legitimar essa participação, criou-se o Conselho 

de Desenvolvimento Regional (CDR) que é, por excelência, esse espaço de articulação. O 

objetivo da criação do CDR é o de ser um órgão colegiado da SDR, de deliberação coletiva 

sobre os assuntos relacionados à execução de programas, projetos e ações voltados para o 

desenvolvimento regional.  

O CDR é composto por dois tipos de representações: os membros natos, que são os 

presidentes das câmaras de vereadores de cada município, além do prefeito e do secretário de 

Desenvolvimento Regional, que preside as reuniões, e os representantes da sociedade civil 

organizada, escolhidos dentre aqueles representantes de maior relevância no município. Pelo 

fato de a SDR de Itajaí abranger nove municípios, o CDR possui 18 membros natos e 18 

membros da sociedade civil, cada um com direito a voto, totalizando 36 votos.  

Em se tratando da representação da sociedade civil, Santos (1996) argumenta: 

 
 
 
 



66 
 

As populações locais devem ter o direito à palavra [...] como membros 
ativos de uma realidade regional que lhes diz diretamente respeito – 
falta às regiões câmaras representativas regionais, cuja tarefa essencial 
seria a de propor os modos próprios de regulação da vida regional, que 
é cada vez mais diferente dos demais subespaços (SANTOS, 1996, p. 
119). 

 

Presume-se que, pelo formato proposto, bem como pelo seu embasamento legal, a 

criação do CDR deve ser uma alternativa de espaço democrático para reflexão e debate das 

questões regionais. O ente regional assim definido não deve ser entendido como um mero 

ajuntamento de municípios; por mais que estes sejam ligados funcionalmente, devem ser 

tratados como uma rede de solidariedade e resolução de problemas comuns, isto é, 

concernentes ao conjunto.  

Na estrutura do CDR, o suporte operacional é executado pela secretaria executiva, que 

orienta os chefes do poder executivo e os presidentes do poder legislativo sobre a dinâmica do 

Conselho e a indicação dos dois membros da sociedade civil organizada, além de encaminhar 

informes e comunicados, coordenando administrativamente o CDR, as reuniões e prestando 

assessoria ao presidente, função ocupada pelo secretário regional. 

De acordo com o Regimento Interno do CDR, os conselheiros têm várias atribuições, 

dentre elas apoiar a SDR na elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Regional, 

do Plano Plurianual e do Orçamento Anual; aprovar os planos e programas relativos ao 

desenvolvimento regional elaborados em conjunto com as Secretarias de Estado Setoriais24; 

auxiliar25 na decisão quanto à liberação de recursos estaduais, via convênios, para aplicação 

em projetos de desenvolvimento regional; definir as prioridades de intervenção das funções 

públicas26 de interesse comum;  deliberar sobre a instituição e as regras de funcionamento de 

consórcios e outras ações do Plano de Desenvolvimento, além do seu acompanhamento no 

âmbito regional. É possível observar que são atribuições importantes e de caráter decisório; 

                                                           
24 Conforme a Lei Complementar n° 284/2005, estas são Secretarias de Estado, sediadas em Florianópolis, que 
têm a função de atuar no nível setorial, assentado em uma estrutura ágil e flexível, as quais terão o papel de 
formular, normatizar e controlar as políticas públicas do Estado, específicas de suas áreas de atuação. 
25 Esse auxílio decorre das votações dos projetos apresentados nas assembléias que ocorrem mensalmente. 
26 Segundo a Lei Complementar nº 104/1994, as funções públicas são o mesmo que serviços da administração do 
Estado e estão relacionadas ao interesse regional, como: I- o planejamento integrado do desenvolvimento 
regional; II- as prestações dos serviços de utilidade pública de: a) saúde e educação; b) transporte coletivo; c) 
segurança pública; d) limpeza pública; e) abastecimento de água; f) esgoto sanitário; g) abastecimento alimentar; 
h) outros que vierem a ser criados; III - o exercício do poder de polícia administrativa para: a) preservação 
ambiental; b) controle do uso e ocupação do solo; c) preservação do patrimônio histórico e cultural; d) definição 
e execução do sistema viário intra-regional; IV - utilização de incentivos técnicos e financeiros com o estímulo à 
atividade econômica; V - imposição de tributos.  
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no entanto, a atuação efetiva deve ocorrer nos comitês temáticos27 — etapa anterior à reunião 

do CDR, espaço este com maior flexibilidade para discussão. 

Com relação às competências dos membros, quando reunidos em assembleia geral, o 

regimento interno identifica que as atividades estão divididas em dois momentos: 

encaminhamentos gerais e encaminhamentos específicos. Os primeiros são todos aqueles 

relacionados à convocação de reuniões extraordinárias, aprovação das atas, análise do 

calendário de atividades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, dentre outros 

relacionados ao expediente. Já os encaminhamentos específicos são aqueles relacionados 

especificamente aos projetos no que se refere à discussão, instrução, apreciação de pareceres 

técnicos dos comitês, solicitações de complementação de informações, promoção da 

integração entre as entidades que atuam na região, como as agências de desenvolvimento, 

associações de municípios, universidades, faculdades e outras instituições públicas ou 

privadas que contribuam para o desenvolvimento da região.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 

De acordo com o Decreto nº 2639, de 22 de setembro de 2009, os comitês temáticos são órgãos de caráter 
técnico, permanentes ou temporários, dependendo da demanda de cada Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional e têm como finalidade apreciar e emitir parecer técnico sobre temas a serem submetidos aos Conselhos 
de Desenvolvimento Regional e sobre o tema para orientação do colegiado.  
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4 - A AMFRI COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

 

A matriz etnocultural catarinense é muito peculiar e diversificada. Santa Catarina, 

inicialmente habitado por distintos grupos indígenas miscigenados, foi colonizado 

majoritariamente por imigrantes europeus. Essa diversidade na sua formação fez com que o 

Estado tivesse uma pluralidade cultural importante e decisiva nas diferentes formas de 

organização econômica, social e política interna.               

A característica empreendedora da pequena produção mercantil rural e urbana que 

originou variada industrialização em Santa Catarina (MAMIGONIAN, 1986), aliada às 

limitações históricas dos governos estadual e federal na condução do processo promotor do 

desenvolvimento regional, serviu como mola propulsora para a organização do movimento 

municipalista catarinense, com a criação das primeiras associações de municípios em meados 

da década de 1960. O objetivo precípuo dessas associações era o de aumentar o poder 

decisório dos municípios, além de fortalecer o poder reivindicatório junto aos órgãos 

governamentais, tendo em vista a resolução de problemas conjunturais compartilhados 

(BUTZKE, 2007).    

O sucesso e o escopo do associativismo intermunicipal em Santa Catarina variam de 

acordo com fatores de natureza política e institucional e, contrariando visões correntes, estão 

longe de constituir apenas o resultado de um processo espontâneo, decorrente da mera 

iniciativa de alguns líderes municipais. Essa forma de organização é diferente e singular, pois 

se deu pela iniciativa associativista local e não por iniciativa dos governos estadual e federal. 

Para compreender esse processo através da abordagem de construção de um sistema de 

objetos e de um sistema de ações, como sugere Milton Santos (2000), é preciso considerar que 

o espaço — neste caso, o espaço microrregional, conforme definição do IBGE (1990) — deve 

ser definido como um “conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações” 

(SANTOS, 2000, p. 18). Pressupondo que, dentre os fatores que influenciaram a divisão 

regional por associação de município (AM) em Santa Catarina, os mais expressivos são 

aqueles relacionados com iniciativas locais, além das iniciativas oficiais de planejamento e 

desenvolvimento, entendeu-se que a abordagem deveria contemplar a cronologia das 

motivações e fatores — tanto os institucionais quanto os de natureza política — que 

influenciaram na produção desse espaço microrregional.  

As associações de municípios em Santa Catarina são entidades jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e estatuto próprio aprovado em 
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assembleia geral. Por isso, tão apropriadamente são referidas por Melo (apud Marques, 2003) 

como curiosas figuras de direito privado, integradas por instituições de direito público. Para 

que um município possa associar-se a outros, basta que a Câmara de Vereadores autorize por 

lei a sua participação, o que evidencia o caráter facultativo do associativismo intermunicipal e 

independente da ingerência dos demais níveis governamentais. 

Do ponto de vista administrativo, as AM são basicamente organizadas por assembleia 

geral (composta por todos os respectivos prefeitos e os vice-prefeitos como suplentes), uma 

diretoria (formada por três prefeitos: um presidente e dois vice-presidentes, a estes últimos 

cabendo desempenhar um papel político sem envolvimento direto com as atividades 

operacionais), um conselho fiscal (composto por três membros efetivos e seus respectivos 

suplentes, eleitos pela assembleia geral) e a secretaria executiva. Esta última gerencia as 

divisões administrativas e técnicas, sendo responsável pelos serviços administrativos e pela 

prestação de assessoramento aos municípios. Usualmente a divisão técnica é composta por 

profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, contabilidade, jurídica, informática, 

topografia, agronomia, economia e administração (AMFRI, 2011).  

As associações apresentam níveis de estruturação operacional e de atuação diferentes 

entre si. No desempenho das AM, o secretário executivo cumpre um papel articulador entre a 

equipe técnica e os prefeitos associados. Ressalta-se também o papel da Federação 

Catarinense de Municípios (Fecam) ao promover reuniões trimestrais com os secretários 

executivos de todas as AM, possibilitando a troca de experiências e o acesso a informações 

necessárias à atualização das associações. Tal intercâmbio enseja a uniformização de 

procedimentos técnicos e administrativos na busca da modernização e aperfeiçoamento das 

AM no Estado. 

Em geral, os estatutos evidenciam que a sua missão primordial deve ser a integração 

administrativa, econômica e social dos municípios que as compõem, coordenando, elaborando 

e implementando o planejamento regional, a prestação de serviços e a assistência técnica aos 

municípios associados. Além disso, devem operar como órgãos de articulação, tanto entre a 

região com o Estado e com a União quanto com cada município associado. 

O associativismo municipal não é experiência recente. A Associação Japonesa de 

Prefeitos foi criada em 1898 e se encontra em plena força e vigor aos 110 anos, além de 

continuar ativa na área de assessoria técnica aos governos locais, com a finalidade de 

aperfeiçoar os serviços públicos e promover a cooperação entre os governos municipais, com 

o objetivo de incrementar a autonomia municipal. Esse tipo de associativismo está presente no 



70 
 

arranjo institucional de mais de 70 países, notadamente daqueles que registram os maiores 

níveis de maturidade democrática e institucional (BUTZKE, 2007). 

O associativismo municipal não se restringe a uns poucos países; ao contrário, a 

existência de associações intermunicipais é comum em muitos países de todos os continentes, 

tanto como associações nacionais quanto como subnacionais de governos locais, com o 

principal propósito de incentivar o processo de descentralização e o fortalecimento desses 

governos. A União Internacional de Governos Locais (International Union of Local 

Authorities – Iula)28 congrega as diversas associações de municípios existentes em todos os 

continentes. Criada em 1913 e sediada em Haia, Holanda, é a mais abrangente associação 

internacional de governos locais, por agregar instituições municipalistas de mais de 70 países. 

Sua principal função é promover os governos locais, inclusive junto a organismos 

internacionais, como as Nações Unidas  

Na América Latina, todos os países contam com entidades municipalistas em 

diferentes estágios de desenvolvimento, atuando basicamente em três ações bastante 

semelhantes, quais sejam: agências promotoras do desenvolvimento, prestadoras de serviços 

públicos às municipalidades e defensoras de esforços reivindicatórios dos municípios junto 

aos Estados e à União. 

No Brasil, o movimento associativo de municípios teve início oficialmente em 15 de 

março de 1946, com a instalação, no âmbito do Ministério da Fazenda, da Associação 

Brasileira de Municípios. Entretanto, segundo registros de Marcon (2001), as municipalidades 

catarinenses já haviam iniciado o processo de cooperação intermunicipal muito antes, através 

da Lei nº 1.639, de 5 de outubro de 1928, reforçada pela Lei Orgânica dos Municípios de 30 

de dezembro de 1935, ambas editadas pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É por 

esse pioneirismo e espírito cooperativo, pautado numa dinâmica de atuação duradoura, que as 

associações de municípios catarinenses são tidas como modelo de associativismo sem 

precedentes quando comparadas aos demais Estados da Federação brasileira. 

Segundo Reston (1993, p. 15), o papel fundamental das associações é “lutar por 

iniciativas que tenham por objetivo fortalecer o Município como instituição governamental de 

                                                           
28 A Iula foi criada com a intenção de promover uma sociedade democrática da autonomia local. Apesar de ter sido fechada 
duas vezes durante tempos de guerra no início do século XX, manteve os seus objetivos e indicações desde a sua criação e 
rapidamente expandiu seu trabalho para as comunidades de impacto mundial. The organization believes that close contact 
between different local municipalities of the world will result in both cross-cultural exchanges and mutual benefits. A 
organização acredita que o contato próximo entre os diferentes municípios do mundo resultará em intercâmbios culturais e 
benefícios mútuos. Informação disponível em http://www.cnm.org.br/institucional/inter_bra. 
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maneira que atuem como escola política e de governo, agente promotor do desenvolvimento 

econômico e social, e entidade de prestação de serviços públicos locais”. 

Para o autor, é através das associações que os governos municipais podem maximizar 

o aproveitamento de seus esforços e de sua capacidade, assim evitando a dispersão de 

recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais. A forma associativista de 

organização constitui um novo modelo de gestão baseada no planejamento, assessoramento 

técnico e coordenação de ações microrregionais, difícil de ocorrer através da ação individual 

(LEITE; GOMIDE, 2001).  

Estudos realizados em 1978 pelo Instituto Brasileiro de Associação de Municípios 

(Ibam) sobre associações e consórcios municipais apontaram as instituições de Santa Catarina 

dentre as mais antigas do país, precedidas apenas por uma associação de municípios fundada 

no Rio Grande do Sul em 25 de maio de 1960, a Associação dos Municípios do Vale do Rio 

dos Sinos (AMVRS), com sede em Novo Hamburgo. Duas outras AM daquele Estado foram 

fundadas em 1961, mesmo ano de fundação da primeira associação em Santa Catarina, a 

Associação do Meio Oeste Catarinense (Ammoc). 

A Constituição Federal de 1946 não mencionava as associações, porém não impedia 

que elas fossem previstas em legislação estadual. A Constituição do Estado de Santa Catarina, 

de 23 de julho de 1946, em seu artigo 109, previa a criação de associações municipais, 

estabelecendo que fossem formadas por municípios de uma mesma região ou limítrofes 

(MARCON, 2001). 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, inciso I, conferiu aos municípios a 

competência de legislar sobre os assuntos de interesse local, assim como organizar e prestar 

serviços de interesse local. Somando-se a isso, mais recentemente a Emenda Constitucional 

19, de 1998, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal, explicita o 

mecanismo do consórcio entre municípios e amplia ainda mais a possibilidade de cooperação, 

parceria e associação entre os municípios, “autorizando a gestão associada de serviços 

públicos”, visando soluções menos onerosas e mais eficientes nas microrregiões.  

A Constituição Estadual de Santa Catarina de 1989, em seu artigo 114, parágrafo 3º, 

faculta aos municípios “criar associações, consórcios e entidades intermunicipais para a 

realização de ações, obras e serviços de interesse comum”. As leis orgânicas dos municípios 

têm mantido autorização para que o município possa participar de entidades intermunicipais 

para a realização de obras, atividades e serviços de interesse comum, o que tem incentivado as 

municipalidades ao associativismo. 
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Pode-se afirmar que as AM, entendidas como uma das formas existentes de 

cooperação intermunicipal entre entes de mesmo nível da Federação podem constituir-se em 

importante instrumento para as municipalidades no sentido de viabilizar soluções de 

problemas comuns, de maneira compartilhada, articulada e planejada.  

 

 

4.1 A TRAJETÓRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - 

AMFRI 

 

 

O surgimento e a evolução das associações de municípios em Santa Catarina podem 

ser caracterizados, levando-se em conta três períodos (MARQUES, 2003): gênese, 

propagação29 e consolidação. O primeiro iniciou com as primeiras associações de municípios, 

no período compreendido entre 1961 a 1968, sem qualquer incentivo ou participação das 

outras esferas governamentais. O período de propagação corresponde à década de 1968 a 

1978 e foi caracterizado pelos incentivos da Superintendência do Desenvolvimento da Região 

Sul (Sudesul), existente na época. Nessa época ocorreu a criação de grande número de 

associações. No terceiro período de consolidação, a partir de 1979, foram consolidadas 21 

associações.  

O período considerado como o de propagação do processo de associações municipais 

iniciou em outubro de 1968, com a criação da Associação dos Municípios do Alto Vale do 

Rio do Peixe (Amarp) – sétima associação surgida em Santa Catarina – e se estendeu até 

outubro de 1978, com a criação da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali). 

Essa foi a época em que o processo alcançou toda a extensão territorial do Estado, seja por 

meio de desdobramentos de AM ou através do surgimento de associações ao longo do litoral 

centro-sul.  

Entre 1969 e 1970 foram criadas cinco AM, agrupando os municípios localizados ao 

longo do litoral e do Médio Vale do Itajaí que ainda não se haviam associado. Em 1969 foram 

criadas a Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis (Granfpolis) e a 

Associação dos Municípios do Médio Vale (Ammvi) e, em 1970, as associações dos 

municípios da Região Carbonífera (Amrec), da Foz do Rio Itajaí (Amfri) e da Região de 

                                                           
29 Período caracterizado pela coexistência de dois processos distintos na formação das associações: aquelas 
formadas por municípios ainda não associados a qualquer outra e aquelas resultantes de emancipação, 
designando a criação de uma nova associação agrupando número significativo de municípios anteriormente 
integrantes de outra associação (MARQUES, 2003).   
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Laguna (Amurel). Com a criação da Amurel, a divisão por regiões das AM havia alcançado 

todo o território de Santa Catarina. 

O mapa apresentado a seguir (Figura 18) mostra a regionalização do Estado por 

associações de municípios, que permanece a mesma há mais de 30 anos. 

 

 
Figura 18: Mapa das associações de municípios de Santa Catarina 
Fonte: Fecam (2010) 

 

A Amfri foi criada em 03 de abril de 1973, no período de propagação. É uma entidade 

com personalidade jurídica própria, reconhecida de utilidade pública pela Lei Estadual nº 

8.602, de 17 de maio de 1992, de duração indeterminada e sem fins lucrativos, visando à 

integração administrativa, econômica e social dos municípios que a compõem. Os municípios 

fundadores são Balneário Camboriú, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto 

Belo.  

O recorte territorial idealizado (Figura 19) observou o Decreto Estadual nº 844, de 

1971, que dispunha sobre as normas para a regionalização das atividades da administração 

estadual, o planejamento e o desenvolvimento microrregional.  



74 
 

 
Figura 19: Mapa das unidades territoriais polarizadas de Santa Catarina, 1971 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina 
 
 

Observa-se que a regionalização da Amfri respeitou a regionalização da Unidade 

Territorial Polarizada, definida pelo governo do Estado anos antes. 

A cidade de Itajaí foi escolhida como sede da Amfri por ser considerada um polo 

regional, uma centralidade. O município tem a sua importância histórica por ter sido a porta 

de acesso fluvial da vertente atlântica (rio Itajaí-Açu) para a colonização do vale do Itajaí por 

imigrantes alemães e italianos “Rio Acima30”. Segundo Lago (2000, p. 133), “não sem razão, 

geógrafos do IBGE falam da unidade espacial, Litoral e Encosta, pelo alto grau de 

indissociação que há entre superfícies de baixadas e planos inclinados dos espaços Serra 

Abaixo”.  

A sede da Associação está localizada na Rua Luiz Lopes Gonzaga 1655, Bairro São 

Vicente, como mostra a Figura 20. 

                                                           
30 Rio Acima – termo utilizado pelos imigrantes que chegavam à vila de Itajaí e permaneciam uns dias 
aguardando o transporte hidroviário para, então, seguir em direção a Brusque e Blumenau através dos rios Itajaí-
Açu e Itajaí - Mirim. 
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Figura 20: Planta de localização da Amfri 
Fonte: Amfri (2010) 
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A configuração dos limites externos da atuação da Amfri na região somente foi 

alterada para a inserção dos municípios de Luiz Alves, Ilhota, Bombinhas, Penha e Balneário 

Piçarras (Figura 21).  

 

 
Figura 21: Mapa de localização dos municípios da Amfri 
Fonte: Elaborado por Sinara Fernandes Parreira 
 

 

Essa configuração permanece a mesma há mais de 30 anos, sendo considerada pela 

Fecam e por outras associações como de alto nível de coesão do agrupamento dos municípios. 

No entanto, na década de 1980, a Associação perdeu credibilidade e faliu por questões 

político-partidárias. Segundo relatos do atual secretário executivo da Amfri, os gestores 

daquela primeira fase estavam sempre vinculados a uma sigla política, criando uma 

administração voltada aos interesses partidários. 

Em meados da década de 1990, diante da necessidade dos municípios de se 

organizarem e se fortalecerem na região, os prefeitos decidiram reestruturar a Amfri, com o 

propósito de adotar em parâmetros eminentemente técnico-operacionais, mesmo sem saber ao 

certo como deveriam fazer.  Esse fortalecimento dependeria de alto nível de organização e 

planejamento. Para Haddad (2004, p. 11), “o processo de desenvolvimento de uma região 
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dependerá, fundamentalmente, da sua capacidade de organização social e política, sendo 

esses, os fatores endógenos para transformar o crescimento em desenvolvimento”. A primeira 

ação foi a contratação do atual secretário executivo para iniciar a materialização do projeto. 

A etapa seguinte da reestruturação demandava a composição de um corpo técnico e a 

administração da dívida trabalhista herdada. Outro problema era o endereço; não havia uma 

sede própria, a estrutura física era precária e funcionava na cozinha da Secretaria de Estado de 

Assistência Social, no centro de Itajaí.    

Segundo relatos do secretário executivo, o maior desafio era entender como as outras 

associações, bem estruturadas, desenvolviam suas atividades e como elas servir de modelo 

inicial. A equipe técnica decidiu visitar a Granfpolis em Florianópolis, a Ammvi em 

Blumenau e a Amavi em Rio do Sul para obter orientações práticas. 

 Foram iniciadas reuniões e assembleias, mas o grande desafio era fazer com que os 

municípios associados pagassem pela manutenção da estrutura. Esse recurso seria proveniente 

do porcentual do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O secretário lembra que era 

difícil convencer os prefeitos a pagar sem haver contrapartida  inicial. 

No final da primeira gestão, a sede da Associação mudou para uma sala alugada e na 

gestão seguinte, com o trabalho melhor estruturado, a Amfri firmou dois convênios com o 

Estado – um com a Secretaria de Estado da Fazenda para controle do movimento econômico, 

garantindo o retorno do ICMS e melhorando as receitas dos municípios e a doação dos 

primeiros computadores.  

O primeiro e único trabalho realizado em parceria com o Governo do Estado foi 

desenvolvido durante o governo de Paulo Afonso Vieira (PMDB), no período compreendido 

entre 1995 a 1998, com participação da antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano (Seduma). Ao elaborar o Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico-Econômico 

(PBDEE)31, o governo estadual firmou parcerias com todas as associações de municípios para 

realizar o levantamento de informações nas regiões. Essa parceria somente foi possível devido 

ao processo de gestão da Associação junto aos municípios. 

Em 2004 a Amfri inaugurou a sua sede própria. O prédio de três andares foi construído 

com recursos próprios da entidade em terreno doado pela Prefeitura de Itajaí. 

 

 

                                                           
31 De 1991 a 1994, no governo Vilson Kleinubing (PFL), houve a primeira experiência de planejamento 
descentralizado no Estado, com o Plano Básico de Desenvolvimento Regional (PBDR). O PBDEE foi a 
continuidade do PBDR (SIEBERT, 2001).  
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4.2 OS AGENTES SOCIAIS DA AMFRI 

 

 

Na Amfri, os associados são os prefeitos — situação que se repete na estrutura de 

todas as AM do Estado —, considerados como os principais agentes sociais participantes do 

processo de criação e desenvolvimento do associativismo na região. Esse processo criou uma 

nova escala e uma nova representação social, através das regiões das associações.  

Os prefeitos são os atores que têm o poder para criar essas escalas e construir essas 

representações sociais, uma vez que evidenciam seu poder de divisão do Estado em 

específicas porções regionais ou territoriais. Com base nas proposições teóricas de Milton 

Santos, Theis (2008, p. 13) atribui um sentido político ao conceito de território, enfatizando 

que “o termo território pode ser usado como sendo um espaço delimitado por um dado 

conjunto de relações de poder”. Essa noção considera as relações sociais que são construídas 

pelos indivíduos organizados em grupos e classes sociais. Dado que as relações entre esses 

grupos e classes expressam seus respectivos interesses, tem-se o conflito gerado pelas 

relações de poder que têm lugar num dado espaço.  

Na maior parte das vezes, os defensores do associativismo municipal justificam essa 

espacialidade pelo interesse no desenvolvimento econômico e social da região. Os prefeitos 

entendem que a região possui determinados atributos de identidade regional que a diferencia 

das demais.  

A Amfri possui a seguinte organização: assembleia geral, diretoria, secretaria 

executiva e conselho fiscal. Os prefeitos, em assembleia, deliberam desde assuntos 

relacionados com os objetivos da associação, as questões municipais e regionais até a 

homologação do quadro de empregados, demonstrando, assim, o seu poder nesse espaço.  A 

diretoria e o conselho fiscal são organizados de forma a envolver todos os sócios (os prefeitos 

associados) e são escolhidos entre os pares, exercendo suas funções pelo período de um ano.  

Para discutir as questões por área foram criados 13 colegiados: comunicação, 

educação, saúde, turismo, controle interno, contadores públicos, procuradoria jurídica, 

assistência social, habitação, meio ambiente, fazenda, cultura agricultura e pesca. Eles são 

compostos pelos secretários municipais de cada pasta e orientados por regimento interno 

próprio. O objetivo principal é dirimir dúvidas sobre questões específicas, com o objetivo de 

subsidiar os prefeitos na tomada de decisão, através de encaminhamento de caráter 

propositivo.  
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4.3 ESTUTURA ORGANIZACIONAL E O PLANEJAMENTO REGIONAL  

 

 

Pelo fato de a Associação ser uma entidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, mantida principalmente com recursos do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), é necessário que tenha uma estrutura enxuta, organizada, dinâmica e que atenda as 

demandas de maneira satisfatória.  

Do ponto de vista administrativo, a Amfri é basicamente organizada por uma 

secretaria executiva que gerencia as divisões administrativas e técnica, sendo responsável 

pelos serviços gerenciais e pela prestação de assessoramento aos municípios. A divisão 

técnica é composta por três profissionais das áreas de engenharia civil, dois arquitetos, um 

contador, um assessor jurídico, um assessor técnico, um assessor de projetos especiais, uma 

secretária, dois desenhistas cadistas, dois auditores fiscais, uma assistente social, um assessor 

de comunicação, uma telefonista e duas auxiliares de serviços gerais. 

O estatuto evidencia que a sua missão primordial deve ser a integração administrativa, 

econômica e social dos municípios que a compõem, coordenando, elaborando e 

implementando o planejamento regional, a prestação de serviços e a assistência técnica aos 

municípios associados. Além disso, deve operar como órgão de articulação, tanto entre a 

região com o Estado e com a União quanto com cada município associado, de forma 

individual ou consorciada. A existência da instituição no território promove ações peculiares 

em função das necessidades desse mesmo território (CASTRO, 2009), ações que nascem das 

organizações locais e com grande capacidade de resolutibilidade e menor tempo de espera, 

pois os atores são protagonistas do processo. 

Quanto aos projetos consorciados, o custo é significativamente menor do que aqueles 

realizados por cada município. Um exemplo disso é o “Programa Gestão Nota 10” do Instituto 

Ayrton Senna, implantado com baixo investimento por ter sido contratado para 10 municípios 

— Itajaí já mantinha o convênio e o expandiu, tornando o contrato regional. Atualmente estão 

em vigor outros quatro consórcios relacionados às áreas de saúde, saneamento básico, 

mobilidade urbana e turismo. 

Os consórcios são necessários principalmente para captar recursos federais, pois 

existem editais com determinadas exigências, inviabilizando o acesso dos municípios 

menores, o que torna necessário esse tipo de organização entre os municípios que tenham 

interesses comuns em participar. É uma ação importante de planejamento para pensar e 

resolver os problemas de forma coesa, possibilitando a promoção dos municípios com menor 
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capacidade, apoiados nos maiores.  Para Abrucio e Filipim (2010, p. 215), “essa cooperação 

regional, por meio da organização de redes de articulação de base territorial [...] tem o intuito 

de fomentar o desenvolvimento”.    

No entanto, a Associação não se propõe, em primeiro plano, a desenvolver projetos 

regionais, mas se concentra em projetos municipais. O foco do trabalho é a assessoria aos 

municípios. Isso porque a Associação não está estruturada para ser propositiva. Os projetos 

regionais são decorrentes de demandas e de interesses comuns. A Amfri assessora os 

municípios de forma coletiva quando os próprios prefeitos entendem que o objeto é de 

interesse regional. 
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5 –A PERCEPÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS ACERCA DO 
DESENVOLVIMENTO, DA DESCENTRALIZAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E A SUA RELAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ 
DO RIO ITAJAÍ  
 

 

 Este capítulo aborda a percepção dos gestores públicos municipais e estaduais acerca 

da dinâmica administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí, do Conselho 

de Desenvolvimento Regional e da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Nele são 

apresentados relatos, comentários e críticas tecidas por personagens que fazem parte da 

história dessas instituições. 

 

 

5.1 A PERCEPÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

 

As entrevistas com os gestores municipais ocorreram no período de junho a novembro 

de 2010. Eles foram selecionados para participar da pesquisa pelo fato de serem atores sociais 

na Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri) e no Conselho de 

Desenvolvimento Regional (CDR). As perguntas elaboradas foram divididas em quatro 

blocos e tiveram por objetivo, através da articulação de ideias, fazer uma reflexão do papel 

desempenhado por eles nesses dois espaços.  

No primeiro bloco, a abordagem estava relacionada à descentralização administrativa 

estadual. Todos os prefeitos entrevistados concordam que a ideia é muito boa, porque 

possibilita o conhecimento melhor da estrutura administrativa estadual, além de melhorar o 

diálogo entre o governo do Estado, as prefeituras e a população, mas alegam que a 

descentralização ainda não existe de fato. Como iniciativa, 50% dos entrevistados acreditam 

que a descentralização é positiva, mas como política efetiva, que venha alavancar o 

desenvolvimento da região e a modernização do Estado, é considerada insuficiente. Eles 

referem problemas de estrutura física e administrativa, falta de autonomia e de recursos 

financeiros. Em seus relatos, salientam que não adianta descentralizar pessoas e atendimento; 

tem que descentralizar-se o poder, o orçamento e as finanças, transferindo-os para as 

Secretarias Regionais. 
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Na visão dos entrevistados, a estrutura está apenas desconcentrada32; isso porque o 

poder de decisão e os recursos estão concentrados nas Secretarias Setoriais, sediadas em 

Florianópolis. Trinta por cento deles alegam que a liberação de recursos e a prestação de 

contas não são transparentes, não há uma publicização sobre quais municípios e entidades da 

sociedade civil receberam recursos e como utilizaram, diferentemente da Amfri, que é gerida 

com recursos dos próprios municípios associados e faz uma gestão autônoma, ou seja, o poder 

de decisão é do gestor municipal. 

Cabe ressaltar que a estrutura descentralizada do governo do Estado iniciou em janeiro 

de 2003, após a aprovação da Lei Complementar nº 243/2003, e a instalação da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional de Itajaí ocorreu em 12 de junho daquele ano. É uma estrutura que 

pode ser considerada nova e, ao se pensar que é um órgão da esfera pública, seria portanto 

natural que esteja em processo de consolidação.  Todos os atores envolvidos estão aprendendo 

a conhecer, a lidar com e a construir um novo tipo de relação. De certa forma é difícil 

compará-la à Amfri, que é uma estrutura com mais de 30 anos de existência.  

No segundo bloco de perguntas, as questões estavam relacionadas às atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), a tramitação de projetos 

e ao atendimento realizado pelos profissionais. Dos entrevistados, 90% dos prefeitos afirmam 

que a estrutura é procurada apenas para acessar recursos financeiros do Estado e 20% 

responsabilizam o secretário, os próprios prefeitos e a estrutura do governo atual pela 

descentralização não ter avançado mais na região. Esse percentual é muito alto, permitindo 

concluir que falta o conhecimento necessário aos conselheiros sobre as atribuições do 

Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) na região ou falta de apoio e respaldo político 

da estrutura central e da articulação do secretário regional para promover a SDR na região.  

De acordo com o Decreto nº 2.641, de 22 de setembro de 2009, que aprova o 

Regimento Interno das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenau, 

Chapecó, Criciúma, Itajaí e Lages, a distribuição dos cargos de provimento em comissão que 

compõem sua estrutura e estabelece outras providências, estabelece o seguinte: 

 

                                                           
32 A desconcentração é procedimento eminentemente interno, significando, tão somente, a substituição de um 
órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar a prestação do serviço. Na desconcentração o serviço era 
centralizado e continuou centralizado, pois que a substituição se processou apenas internamente. As atribuições 
administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de 
coordenação e subordinação entre um e outros. Isso é feito com o intuito de desafogar, ou seja, desconcentrar, 
tirar do centro um grande volume de atribuições para permitir o seu mais adequado e racional desempenho. (DI 
PIETRO, 1997) 
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Art. 7° A SDR, no âmbito de sua região administrativa, deve atuar 
como agência de desenvolvimento regional com o objetivo de induzir 
e motivar o engajamento, a integração e a participação da sociedade 
organizada para planejar, implementar e executar políticas públicas e 
viabilizar instrumentos de desenvolvimento sustentável para a geração 
de novas oportunidades de trabalho e renda, promovendo a equidade 
entre pessoas e seus municípios.   
 [...] 
§ 2º Dentre suas finalidades, a SDR atuará como:  
 I - agência de desenvolvimento regional, na qualidade de órgão 
descentralizado da estrutura do Estado capaz de induzir e motivar o 
engajamento, a integração e a participação da sociedade organizada 
para, de forma planejada, implementar e executar políticas públicas e 
viabilizar instrumentos de desenvolvimento econômico sustentável 
para a geração de novas oportunidades de trabalho e renda, 
promovendo a equidade entre pessoas e entre regiões;  
II - articuladora da transformação, na sua respectiva região, em 
territórios de desenvolvimento sustentável e de bem-estar social;  
III - motivadora do desenvolvimento econômico e social, enfatizando 
o planejamento, o fomento e a geração de emprego, renda e habitação;  
IV - indutora do engajamento, integração e participação da sociedade 
civil organizada; ] (SANTA CATARINA, 2009).  
 

A atuação da SDR como agência de desenvolvimento ainda não é uma realidade. Ao 

comparar a atuação da Amfri com a da SDR, EP3 comenta que a Secretaria está na região 

para tratar somente de questões eminentemente governamentais e não para desempenhar o 

papel de agência de desenvolvimento regional, papel este que a Amfri desempenha com muita 

competência. Segundo o entrevistado, uma das finalidades da Amfri, atualmente, é articular, 

com o governo federal, ações que facilitem a captação de recursos para a região — processo 

que a SDR ainda não consegue desenvolver junto às Secretarias Setoriais. Sobre essa questão, 

S1 declara: 

 

[...] Este objetivo principal ainda não foi atingido devido aos 
problemas históricos criados pela própria estrutura ao longo de muitos 
anos, de um Estado ausente fora da capital e com responsabilidades 
não cumpridas em relação as suas atribuições em todas as regiões, o 
que comprometeu a idéia inicial. E afirma que antes de trabalhar com 
a idéia de descentralização, o governo do Estado teve, e ainda tem que 
remodelar a sua própria estrutura, porque todas as regiões do estado 
estavam com problemas graves. Deve estruturar os próprios órgãos do 
Estado para atender a demanda que começou a surgir em função da 
idéia proposta; para num futuro próximo, propor efetivamente 
qualquer ação a nível regional. O que não deixa de ser um ganho, 
visto que a questão da melhoria da estrutura e do atendimento na 
região melhorou muito, apesar de muitas atividades do Estado estarem 
centralizadas, como a gestão orçamentária e financeira. 

 
  

Com a estrutura centralizada durante muitos anos, muitos benefícios econômicos e 

sociais acabaram por se concentrar em algumas poucas regiões de Santa Catarina, 



84 
 

demonstrando que, com a instalação precária da SDR, não havia muito a oferecer no início. 

Era premente a necessidade de se estruturar primeiro para, num segundo momento, dispor-se 

a assumir o papel de articuladora regional ou agência de desenvolvimento. De acordo com S2, 

o desafio seria o de tirar a SDR do papel e transformá-la em uma unidade física na região. 

Segundo o entrevistado, “não havia nada, nem local, a SDR ficou provisoriamente na 

Companhia de Água e Saneamento (Casan), depois no Instituto de Previdência de Santa 

Catarina (Ipesc) até que se fixou definitivamente no prédio da Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE)”. 

O desejo de EP2 é que a SDR consiga se consolidar, mas lembra que, sem 

disponibilidade orçamentária e financeira, “não adianta ter boas ideias, os projetos vão para a 

gaveta”. Ele entende que é preciso consolidar a Secretaria para haver articulação e apoio dos 

prefeitos e acrescenta que “o próximo secretário33 deverá, além de trabalhar com o parco 

orçamento descentralizado, deverá também articular com as Secretarias Setoriais sobre as 

rubricas da SDR Itajaí”.  

Com relação ao quadro técnico, os entrevistados afirmam que a relação é personalista, 

isso porque, resgatando as informações do capítulo 2, identificou-se que 72% dos servidores 

de carreira não têm formação adequada para exercer funções que demandam formação técnica 

especializada — o perfil acadêmico dos profissionais mostra que a maioria tem licenciatura na 

área da educação.  O vínculo é criado com as pessoas e não com as gerências, o mesmo 

acontecendo com os servidores colocas à disposição da SDR,  

Apesar disso, 30% dos entrevistados declaram que o relacionamento pessoal com a 

SDR é bom, “pois as pessoas são muito prestativas, mas o atendimento tem que ser 

personalizado, porque não há contato institucional, mas sim, pessoal, de boa vontade, eles 

tentam resolver o que é possível” (EP1). Esse aspecto revela a importância que o usuário dá à 

relação mantida com os profissionais da Secretaria como forma de conseguir resolver seus 

problemas e estabelecer suas próprias redes de contato.  

O concurso para efetivação de apenas dois técnicos ocorreu somente em 2010 e até 

dezembro do mesmo ano eles não haviam sido convocados. Também se observa alta 

rotatividade de profissionais em cargos comissionados. Em oito anos de existência da SDR, o 

cargo de secretário foi ocupado por quatro pessoas e o cargo de diretor geral, por seis pessoas, 

além das inúmeras trocas de gerentes. O que se pode depreender desse processo é que, em 

média, houve troca de secretário a cada dois anos e de diretor geral a cada período de pouco 

menos de um ano e quatro meses. 
                                                           
33 Em 2011, novos secretários regionais assumirão os cargos, em decorrência do processo eleitoral de 2010. 
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Administrativamente se torna inviável desenvolver um trabalho relevante sem a 

necessária continuidade do profissional na estrutura. Isso prejudica ainda mais a consolidação 

do processo na região. Comparando-se a algumas Secretarias Regionais que estão com os 

mesmos dirigentes há oito anos, evidentemente haverá diferença na sua forma de 

consolidação. 

Ficou também evidenciado que o poder de decisão não está na região. EP3 ressalta que 

“não se resolve praticamente nada” e EP1 considera que “falta informação de todo mundo na 

SDR sobre orçamento e tramitação de projetos”, dependendo-se sempre das estruturas 

administrativas setoriais em Florianópolis. 

Sob o ponto de vista de 80% dos entrevistados, a Secretaria Regional de Itajaí, no 

formato em que se encontra, é “burocrata, lenta e sem autonomia orçamentária e financeira, 

não tem razão de existir, é necessário remodelar para que tenha a exerça a real função  

proposta inicialmente” (EP3). Burocrata e lenta porque a SDR se tornou mais uma etapa a ser 

vencida, porque falta a qualificação necessária dos servidores e terceirizados e porque a SDR 

dependente totalmente das Secretarias Setoriais para realizar a gestão orçamentária e 

financeira.  

A alegação desses prefeitos está relacionada ao enfraquecimento coletivo na captação 

de recursos em nível estadual e à falta de poder do secretário regional. “Antes da Secretaria 

Regional, a Amfri desempenhava o papel articulador junto ao governo do Estado; após a 

SDR, as prefeituras têm que captar seus recursos de forma individual” (EP5). 

Essa situação poderia ser atribuída ao aumento da burocracia, representada pelos 

vários trâmites aos quais são submetidos os projetos que visam acessar recursos. Segundo 

relatos, o projeto deve ser analisado pelo comitê temático e depois encaminhado para 

avaliação do CDR. Após a publicação da Ata da reunião, o projeto é novamente examinado 

pelo comitê temático na secretaria setorial para decidir se é viável disponibilizar o recurso.  

Administrativamente, a própria estrutura física da SDR poderia ser considerada, na 

perspectiva dos entrevistados, um gargalo34 no andamento dos processos.   

Então, para tentar garantir a liberação do recurso, depois do projeto aprovado, o 

prefeito precisa ir a Florianópolis e, com ajuda de um deputado ou tratando diretamente com o 
                                                           
34 Os gargalos representam restrições à saída (ou output) do sistema de produção. Pelo fato de ser a principal 
restrição do sistema, a qualidade de sua administração é essencial para atender à demanda, o que significa manter 
o estágio gargalo do sistema no processo de transformação de insumos disponível pelo maior tempo possível, 
reduzindo ao máximo o tempo de espera entre tarefas sucessivas e outras variáveis que afetam essa condição 
[...]. Para aumentar a eficiência do sistema produtivo, o estágio gargalo deve ter sua administração destacada em 
relação ao restante do sistema, uma vez que qualquer perda de desempenho nesse recurso significa perda direta 
estendida a todo o sistema (GOLDRATT; FOX, 1997, apud BARROS; MOCCELLIN, 2004). 
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secretário setorial, conseguir a liberação. “A passagem do projeto pelo CDR é meramente 

formalidade, porque a força está na articulação política” (EP1). “Quando a prefeitura precisa 

de uma obra, o próprio prefeito negocia com o secretário setorial, e legalmente, aprova no 

Conselho (mas o acerto já foi feito), depois, o prefeito, com a ata da reunião, retorna para 

terminar a negociação” (EP2).  No entanto, EP2 alega que, da forma com que os projetos são 

aprovados (aprova-se tudo) torna-se impossível para o secretário fazer essa articulação. 

Perguntado sobre o porquê, ele responde: “aprova-se milhões, e todos sabem que não existe 

orçamento para tudo”. Se essa prática ocorrer nas outras 35 Secretarias Regionais, é evidente 

que somente algumas pessoas ou prefeituras receberão os recursos.    

 As figuras 22 e 23 mostram o fluxograma de como deveriam tramitar os projetos para 

captação de recursos estaduais.  
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A prefeitura ou a entidade protocola o ofício e o plano de trabalho, que segue para o 

gabinete do secretário, solicitando o recurso. Com a autorização concedida, o ofício se torna 

processo e é encaminhado para a gerência afim. Nessa gerência existe um comitê temático 

que deverá conter um terço de representante da sociedade civil, qualquer um dos conselheiros, 

gerentes das diferentes áreas da SDR e das secretarias setoriais. 

No entanto, nas reuniões em que a pesquisadora participou havia no comitê apenas um 

representante de cada município (indicado pelo prefeito) que analisava e emitia o parecer35 

sobre a viabilidade dos projetos e os valores solicitados. Posteriormente, o projeto segue para 

o CDR para votação. Após a aprovação, o projeto da esfera pública municipal é encaminhado 

ao setor de convênios para os respectivos encaminhamentos (conforme o fluxograma).  

Após esses procedimentos, a cópia do processo é enviada à secretaria setorial, sendo 

avaliado novamente por uma comissão permanente constituída. A prefeitura deve aguardar a 

apreciação do pleito e a possibilidade da liberação do recurso. 

No entanto, segundo relatos de todos os entrevistados, caso aguardassem o processo 

tramitar nesse esquema, muito pouco recurso seria liberado para as prefeituras da região, pois 

o processo é muito demorado. A Figura 24, na próxima página, identifica, conforme o relato 

dos gestores municipais, as estratégias utilizadas por eles para acelerar o processo de 

liberação de recursos estaduais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 A análise e o parecer só ocorrem em processos solicitados por pessoa física ou entidade; projetos de 
prefeituras não passam por esse processo. (Informação obtida pela pesquisadora em três reuniões dos comitês 
temáticos de cultura, turismo e esporte, realizadas em 30 de novembro de 2010). 
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Figura 24: Fluxograma alternativo para realizar convênio 
Fonte: Elaborada a partir dos relatos dos entrevistados 

 

Nessa dinâmica, o processo de articulação política e técnico-operacional ocorre ao 

mesmo tempo, o que denota a ansiedade causada na tentativa de carrear os recursos para a 

execução dos projetos. Na visão de (EP1):  

 

Falta na SDR conhecer o orçamento da região que está na setorial. Enquanto 
não soubermos certo o orçamento, os prefeitos correm atrás de tudo ao 
mesmo tempo e aquilo que conseguir, é lucro. O secretario regional tem que 
conhecer todo o orçamento do Estado e saber das rubricas de Itajaí para 
articular e garantir o recurso na região. Se a gente soubesse ao certo, não ia 
adiantar espernear, porque o valor seria aquele. É importante conhecer o 
orçamento que é da SDR Itajaí e o que tem a rubrica da SDR e está na 
secretaria setorial (EP1). 

 
 

No terceiro bloco de perguntas, com relação à dinâmica das reuniões do Conselho de 

Desenvolvimento Regional, todos os gestores afirmam que o CDR não atinge os objetivos e 

que ainda falta direcionar as discussões para os problemas regionais. Para 30% dos 

entrevistados, as reuniões não são proveitosas pela falta de discussões e de projetos regionais. 

Cada prefeito se concentra em projetos municipais, perdendo o foco/objetivo da reunião. Na 

opinião de EP2, “o Presidente do CDR deveria orientar os prefeitos a enviarem somente 
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projetos regionais”. Mas, apesar de afirmar isso, ele mesmo alega que é difícil convencer os 

prefeitos, até porque ele mesmo é usuário dessa prática.  

Para EP2, enquanto o CDR for apenas consultivo e não tiver autonomia para 

efetivamente deliberar, continuará a existir um processo simplificado, com o Conselho apenas 

homologando as extensas listas de projetos, com a certeza de que pouco ou nenhum projeto 

será efetivamente conveniado. Isso confirma a hipótese de que o espaço das reuniões perde 

credibilidade diante dos próprios conselheiros. Ao analisar as últimas dez atas de reuniões, foi 

possível observar que, geralmente, a presença nas reuniões é de menos de 50% dos 

conselheiros, o que reforça essa constatação.  

Quanto às competências do CDR, consta no Decreto nº 2.639/09, artigo 3º, inciso IV, 

que ele deve “auxiliar na decisão quanto à liberação de recursos estaduais para aplicação em 

projetos de desenvolvimento regional”. O texto esclarece que é um auxílio, não uma 

interferência no poder decisório final do Estado sobre a liberação dos recursos. Surge aqui 

uma contradição: ora, se o CDR é deliberativo, o que se delibera deve ser executado, é 

autônomo. Mas se não há clareza sobre a cota orçamentária e financeira disponível, como 

deliberar sobre algo que não se conhece? Se o poder dos conselheiros é deliberativo, todos os 

projetos aprovados deveriam ser contemplados com os recursos. É por conta disso que os 

entrevistados consideram que as reuniões são eminentemente consultivas. 

Para EP3, enquanto o CDR não for, de fato, deliberativo, ele continuará participando 

somente de reuniões nas quais sejam apresentados projetos do seu município para defender, 

até porque geralmente a pauta está restrita à apreciação de projetos.  Ele critica o CDR porque 

não estão estabelecidas as diretrizes políticas, a exemplo do tipo de projeto apresentado e 

aprovado e da liberação de recursos. Argumenta que estas três coisas não se articulam: as 

políticas, os projetos e a liberação de recursos e a execução efetiva de projetos. 

Talvez seja esse o motivo da “indignação” do entrevistado quando afirma que a SDR e 

o CDR são entraves, pois “se discutem coisas grandes que não vão acontecer, e talvez fosse 

melhor discutir ações menores, mas que houvesse a certeza da sua execução” (EP2). EP3 

diagnostica o que está evidente; “O nó que emperra o desenvolvimento da região é a falta de 

autonomia”, seja do secretário regional , seja do gestor municipal — ou seja, esses gestores 

não se sentem coautores na tomada de decisão, participantes ativos; são meros coadjuvantes, 

num processo em que o ator principal do processo é o governo do Estado.  

Percebe-se uma contradição quando se verifica que, segundo o Relatório de Atividades 

Desenvolvidas e Recursos Repassados da Secretaria da Fazenda para a SDR Itajaí, no período 
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compreendido entre 2003 e 2009, foi a região que recebeu o segundo maior montante de 

recursos investidos em Santa Catarina: R$ 1 bilhão de reais. O maior volume foi destinado à 

região da SDR Grande Florianópolis (R$ 1,5 bilhão) (A NOTÍCIA, 2009). Cabe salientar que 

se foram investimentos feitos diretamente pelo governo estadual; não foram recursos 

disponibilizados em forma de convênio, através do CDR.  

No que diz respeito à composição do CDR, cada município deve ter quatro 

representantes: o prefeito, o presidente da câmara de vereadores e dois representantes da 

sociedade civil organizada, “indicados pelo prefeito”. Esses atores poderiam representar uma 

junção de forças em defesa dos interesses do município e da região, mas não encontram 

espaço no CDR para efetivamente participar de debates produtivos e da tomada de decisões. 

Ao abordar o processo participativo, D’Alessandro (2003) acentua que, de maneira 

geral, ele se apoia em alguns princípios básicos, segundo os quais a participação só ocorre, de 

fato, quando tanto os beneficiários como os executores e demais parceiros tomam parte ativa 

no processo de construção do consenso e tomada de decisão.  

Em relação ao CDR, constata-se que ele está num estágio de participação consultivo-

informacional, no qual se estabelece o diálogo, mas não há nenhuma garantia de que as 

sugestões e opiniões sejam levadas em conta pelos responsáveis que decidem sobre o recurso.   

Avritzer (2000) afirma que a democracia deliberativa deve ocorrer em fóruns entre Estado e 

sociedade civil. Esses novos arranjos deliberativos consideram que o Estado, assim como o 

mercado, não possui informações completas para tomada de decisões e que as informação não 

são detidas por nenhum dos atores do processo, “mas necessitam serem construídas 

coletivamente” (Avritzer, 2000, p. 44). 

Na Amfri, local em que os prefeitos são atores também nesse espaço, tem uma 

participação compartilhada de todas as instâncias dos processos, o que é definido por 

D’Alessandro (2003) como a forma ideal de participação dirigida ao desenvolvimento. Nas 

assembleias dos prefeitos, os assuntos debatidos são relacionados a ações de forma conjunta 

ou individual. Todos os entrevistados afirmam que a decisão é autônoma, os 

encaminhamentos são práticos e eles conseguem coletivamente formular políticas, articulando 

projetos municipais e regionais, pois têm capacidade financeira e a prestação de contas é 

transparente. Há critérios para utilização dos recursos provenientes das contribuições de todos 

os municípios associados.  

Ao serem perguntados sobre as atividades da Amfri, todos os entrevistados concordam 

que a instituição tem uma gestão por resultados e um orçamento real, possibilitando planejar 
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as ações e executá-las de forma menos burocrática que a SDR. O que os prefeitos decidem em 

assembleia já tem o recurso assegurado. Quando se trata de recursos da União, a Amfri faz a 

articulação com o governo federal, permitindo que o processo de execução das ações seja 

mais rápido.  

Os técnicos são qualificados para atender as demandas, as solicitações de projetos são 

organizadas via protocolo, para melhorar a dinâmica dos encaminhamentos das necessidades 

municipais e consorciadas. No entanto, sua estrutura ainda se mostra insuficiente para 

atendimento da demanda regional. A Amfri contribui também na tomada de decisões dos 

gestores municipais, orientando-os e atualizando-os sobre projetos, programas e 

disponibilidade de recursos federais, com ações de abrangência regional, auxiliando os 

municípios e desburocratizando as iniciativas municipais.  A Associação canalizou esforços 

para fazer uma boa articulação junto ao governo Federal e tem conseguido bons resultados. 

Antes da instalação da SDR era a Amfri que fazia a articulação política junto ao 

governo do Estado. A SDR deveria ter assumido essa função, mas os entrevistados são 

unânimes em afirmar que isso não aconteceu. Então os prefeitos procuram estabelecer 

parcerias com o governo estadual de forma individual, aproveitando a oportunidade de 

integrar o CDR como conselheiros.  

Questionados sobre a articulação das instituições, todos os entrevistados concordam 

que elas têm uma atribuição especifica, são organismos diferentes, não havendo, portanto, 

conflito de competência. Mas 70% alegam que se unissem esforços, os resultados junto ao 

governo do Estado seriam melhores. Na opinião de EP4, “as duas instituições trabalham 

desarticuladas e quem perde é a região”. Para 50% dos entrevistados, existe conflito entre as 

instituições e não havia necessidade de se criar outro órgão (no caso a SDR), ainda mais com 

adoção de um recorte territorial diferenciado. 

Todos compartilham a ideia de que, se fosse mantido o mesmo recorte, talvez 

melhorasse o entendimento e a SDR tivesse critérios claros para desenvolver seu trabalho na 

região, ajudando na articulação tanto com o governo federal quanto com a estrutura central do 

governo do Estado.  Como esse entendimento ainda não é uma realidade, os prefeitos, de 

forma individual, negociam os recursos do governo estadual.  
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5.2 A PERCEPÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS  
 

 

Da mesma maneira, as entrevistas com os gestores da esfera estadual (secretários 

regionais e um gestor da Secretaria de Planejamento) ocorreram no período de maio a 

novembro de 2010. Os secretários também possuem grande relevância e representatividade no 

contexto em estudo, representam ou representaram (ex-secretários) o governo do Estado e têm 

(ou tiveram) o desafio de estruturar e consolidar o processo de descentralização na região.  

Eles responderam questões referentes aos seguintes temas: descentralização administrativa, 

administração pública estadual, dinâmica do CDR, estrutura da SDR e relação da SDR com a 

Amfri.   

Todos os entrevistados compreendem a concepção teórica da descentralização e 

admitem que ela efetivamente não se consolidou. Consideram que tem sido um processo 

lento, mas argumentam que enquanto não houver definitivamente a descentralização dos 

recursos orçamentários e financeiros para a região, não haverá autonomia na gestão.  

O objetivo principal da SDR, de se consolidar como uma agência de desenvolvimento, 

ainda não é uma realidade, devido aos problemas históricos criados pela própria estrutura ao 

longo de muitos anos, EG2 afirma que antes de trabalhar com a ideia de descentralização, o 

governo teve e ainda tem que adequar a sua própria estrutura física, pois todas as regiões 

estavam com problemas graves — “tinha que arrumar a casa” (EG2). “A descentralização e as 

SDR são ganhos, visto que a questão da melhoria da estrutura e do atendimento na região 

melhorou muito. Muitas atividades passaram a serem executadas diretamente na região, 

apesar de muitas atividades do Estado estarem centralizadas” (EG2). 

EG1 participou da formação do governo e dos estudos que resultaram no processo de 

descentralização, na reestruturação organizacional e no modelo de gestão da administração 

pública estadual previstos na Lei Complementar nº 243/03. O informante relatou que não 

houve um referencial teórico único para construir o modelo. Foram consultados modelos de 

planejamento e gestão territorial que estavam dando certo em países como a França, 

Alemanha, Itália e Canadá (PNOT, 2006) num trabalho realizado em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que possibilitou criar um modelo com 

características específicas para atender as necessidades sociais, econômicas e culturais do 

Estado.  

De acordo com as informações de EG2, pelo fato de a região de Itajaí ser conflituosa 

em relação às questões políticas, havia a necessidade de trabalhar em duas frentes, quando da 
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implantação: os próprios processos na região e os das secretarias setoriais para a região. Na 

época da implantação da SDR Itajaí havia a expectativa de que, dependendo de como a 

descentralização fosse adotada, ela poderia render muitos frutos. “O grande problema de todas 

as SDR desde a criação é a queda de braço com as secretarias centrais, que são dirigidas por 

titulares políticos, o que compromete a descentralização, porque querem fazer uso político, 

comprometendo o processo” (EP2).  

Segundo a Lei Complementar nº 243/03, dentre outras atribuições, as secretarias 

setoriais deveriam ser formuladoras de políticas públicas e as SDR, os órgãos executores 

dessas políticas, além das suas próprias competências.  No entanto, as secretaria setoriais 

descentralizaram apenas parte das competências, ou seja, ações que poderiam ser assumidas 

pela SDR continuam sendo executadas por essas mesmas secretarias setoriais na região, 

enfraquecendo sobremaneira o papel do gestor público no âmbito regional. 

À medida que o processo se estabelecia, o quadro que se desenhou não foi o esperado, 

Faltou um entendimento amistoso entre as administrações direta e indireta na região. Para os 

gestores municipais, o secretário regional é a representação física do governador na região e 

precisa ter conhecimento das ações executadas. EG3 revela que, por diversas vezes, ações 

executadas pelos dois níveis de gestão estadual não foram informadas ao secretário regional. 

Havia, portanto, a necessidade de modificar legalmente essa relação. A Lei Complementar nº 

381/07 tentou criar algum tipo de vinculação da administração indireta na região, um tipo de 

subordinação. 

 
Art. 14. As estruturas descentralizadas dos órgãos e entidades 
integrantes da Administração Direta e Indireta Estadual ficam sob a 
supervisão, coordenação, orientação e controle da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Regional de sua área de abrangência, de forma 
articulada com as respectivas Secretarias de Estado Setoriais, 
Autarquias, Fundações e Empresas do Estado. (SANTA CATARINA, 
2007). 

 
 

As funções das SDR não incluem atividades de fiscalização fazendária, de segurança 

pública, do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, do Sistema de Serviços Jurídicos, 

as ações da Secretaria de Estado de Comunicação, os programas e ações previstos em leis 

orgânicas e normas federais e as obrigações decorrentes de contratos com organismos 

internacionais.  Na Lei Complementar nº 243/03, não havia essa preocupação, talvez porque o 
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Grupo Gestor36 pensou que o processo ocorreria naturalmente, fato que não se confirmou, 

porque a administração indireta desenvolveu seu trabalho na região ignorando a existência das 

SDR. Para todos os gestores, a descentralização é um processo irreversível, inicialmente 

criado como política de governo e que aos poucos está se consolidando como uma política de 

Estado. “Apesar de todos os problemas nas SDR, é melhor com elas do que centralizado nas 

secretarias setoriais, em Florianópolis” (EG1). 

Com relação à estrutura física e operacional, as opiniões divergem um pouco. Para 

EG1, as lideranças políticas da região não têm o processo de descentralização bem entendido; 

falta qualificação para as pessoas que ocupam os cargos comissionados e a rotatividade é alta. 

Essa situação é confirmada por informações fornecidas pelo atual gestor da SDR sobre 

rotatividade. Segundo o entrevistado, “o processo político interfere de forma negativa no 

desenvolvimento do trabalho, [...] Os gestores precisam ser estáveis no cargo para o trabalho 

ter continuidade, ter a história, a memória; as mudanças são prejudiciais para a região” (EG1). 

Essa qualificação à qual o entrevistado se refere está relacionada ao fato de as secretarias 

setoriais disponibilizarem as capacitações, mas devido à alta rotatividade dos profissionais 

que são capacitados, o conhecimento adquirido se perde e o processo sempre tem que 

reiniciar. 

A SDR não pode estar estruturada apenas com os cargos de confiança sem 

qualificação ou com servidores reaproveitados da gerência de Educação e terceirizados sem a 

formação adequada. Outro problema estrutural de todas as SDR se relaciona exatamente ao 

fato de não haver, após oito anos, um quadro funcional definido. Segundo relatos dos 

gestores, as secretarias setoriais fazem concursos públicos, mas o Grupo Gestor rejeita a 

formação de um quadro efetivo na SDR, mesmo sendo este o órgão executor.  

Para EG2, a criação das SDR é um processo de erros e acertos que, para entrar em 

uma nova fase, deve ser repensado a partir de dois aspectos fundamentais: a aprovação da 

sociedade catarinense — pois o pleito eleitoral37 de 2010 confirmou, em primeiro turno, a 

continuidade do processo — e uma avaliação criteriosa das formas de atuação e do 

                                                           
36 O Grupo Gestor de Governo é diretamente vinculado ao Gabinete do Governador, incumbido de modernizar a 
gestão pública e de articular e coordenar ações que impactem na redução de despesas, no incremento de receitas, 
no fortalecimento da descentralização, na articulação e coordenação política e na potencialização dos recursos 
para a realização de ações sociais e obras. São membros deste Grupo Gestor: o Secretário de Estado da Fazenda, 
o Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Administração 
(Decreto nº 1.931, de 7 de junho de 2004). 
37 Tendo Raimundo Colombo (DEM) sido eleito governador e Eduardo Pinho Moreira (PMDB) como vice, 
mantém-se por mais quatro anos (até 2014) a tríplice aliança no governo do Estado. 
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desempenho observado até agora. Ele acredita que se fossem 22 ou 23 SDR seria excelente, 

até para não drenar muitos recursos do tesouro estadual.  

Quanto às questões relacionadas ao CDR, todos os entrevistados afirmam que ele não 

atingiu os objetivos e acreditam que é necessário haver modificações. Na visão de EG1, o 

CDR de Itajaí não segue as normas do regimento interno. “Para dar credibilidade ao processo, 

não adianta ser bonzinho, ninguém respeita o processo porque se aprova tudo, o jogo político 

é muito forte” (EG1). Para EG2 é relativamente constrangedor estar na condição de presidente 

do CDR, pois na implantação do Conselho foi determinado pelo Gabinete do Governador que 

todos os projetos encaminhados pelo município teriam que ser aprovados, como forma de 

prestigiar o CDR. O entrevistado lembra que essa aprovação não representava garantia de 

liberação de recursos. Na opinião de EG3 e EG4, o CDR deveria ser um espaço democrático 

de discussão e deliberação de projetos em forma de parceria, no entanto, segundo eles, os 

projetos apresentados nas reuniões são aqueles que, na maioria das vezes, atendem 

necessidades municipais, sem relevância na região — fato confirmado pelas atas de todas as 

reuniões de 2010.  

Outro entrave também abordado está relacionado às cotas orçamentária e financeira do 

Estado e à forma como são disponibilizadas, pois como não há descentralização, torna-se 

difícil planejar ações e definir as prioridades regionais para trabalhar a partir delas. Portanto, 

“acaba se aprovando tudo, para tentar garantir o que for possível” (EG3). Essa aprovação não  

cria constrangimento entre os gestores  municipais.  

Sobre a articulação entre a SDR e a Amfri, EG2 relata que o objetivo inicialmente era 

o de dialogar com as associações comerciais e entidades privadas, tentando aproximação com 

a Amfri no intuito de disponibilizar a estrutura estadual para parcerias. No entanto, não houve 

nenhuma ação realizada conjuntamente com a Associação dos Municípios. “A Amfri pensa 

que a SDR veio para disputar um espaço que antes era dela e que veio para competir” (EG3), 

mas, como anteriormente relatado, as instituições têm atribuições distintas e, sendo assim, tal 

atitude não se justificaria. Essa crise se aprofundou após a aprovação da Lei Complementar nº 

381/2007, quando dois municípios (Ilhota e Luiz Alves) passaram a configurar na SDR 

Blumenau, apesar de os prefeitos serem os mesmos atores desempenhando o papel de 

conselheiros do CDR e associados na Amfri. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As reflexões sobre o desenvolvimento regional e o planejamento territorial 

evidentemente não se encerram neste trabalho, que buscou compreender a importância da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí (SDR) e da Associação dos Municípios da 

Foz do Rio Itajaí (Amfri). Para isso foi necessário resgatar informações importantes sobre a 

formação socioespacial, que possibilitou a essa região se tornar um polo de desenvolvimento 

para, no momento seguinte, desenvolver uma linha de compreensão sobre a dinâmica do 

desenvolvimento desse território, determinada pela capacidade de ação e reação dos agentes 

locais.  

A identificação e o reconhecimento desses agentes sociais que concorrem para essa 

representação e a sua leitura subjetiva nos aproximam da realidade, que se dá sempre através 

de representações. Este estudo foi pautado no entendimento de que só se pode realmente 

reconhecer a representação partindo da ideia de que ela tem sujeitos, os sujeitos da ação. 

Convém enfatizar que essa representação não é um dado natural, é socialmente construído. 

Assim, a lógica que preside a divisão territorial em regiões de associações e secretarias de 

desenvolvimento, como processo histórico, pressupõe a ideia de uma complexidade nem 

sempre harmoniosa.  

Teoricamente, a forma de descentralização proposta em Santa Catarina foi a primeira 

no Brasil; no entanto, ainda não deu sinais positivos na região. Países centrais, que já 

romperam com as práticas centralistas, possuem regiões com avanços significativos, nas quais 

as coletividades territoriais estão organizadas e têm poderes de decisão, cabendo à região a 

liderança em várias questões, fato este não observado no contexto deste estudo.  

Quanto à SDR Itajaí, não foram identificados projetos e nem ações executadas em 

parceria, com resultados práticos que impactassem a região. É importante alertar que essa 

constatação não está relacionada às atividades próprias do Estado38; ela nada mais é do que 

um reflexo do formato adotado pelo governo central para a criação de projetos regionais.  

Sobre esse aspecto, foram identificados os possíveis elementos considerados como gargalos 

do processo até o momento.  

                                                           
38 As atividades próprias do Estado são os serviços públicos. A noção de serviço público é o campo próprio de 
atuação do Estado em que a intervenção de particulares é meramente acessória ou substitutiva e só se dá 
mediante condições muito específicas No aspecto material o serviço público se caracteriza como sendo uma 
atividade de prestação de utilidade ou comodidade material diretamente pelos administrados, que o Estado 
assume como próprias por se tratarem de atividades necessárias ao interesse social (MELLO, 1998). 
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As secretarias setoriais ainda detêm o poder da tomada de decisão quanto à 

relevância do projeto e das cotas orçamentária e financeira, burocratizando os projetos 

nascidos na região, que devem passar também pelos comitês de análise nas secretarias 

setoriais. Inviabiliza-se, portanto, qualquer tentativa de proposição de projetos articulados 

pelos atores locais.  

Observa-se perda da memória institucional por causa da alta rotatividade de 

profissionais sem o perfil necessário, indicados para os cargos comissionados, o que 

demonstra que a classe política, por não compreender a importância do processo de 

descentralização, acaba influenciando e interferindo de forma negativa.  

Há grande número de servidores (70%) com formação na área da educação39 

reaproveitados em diferentes gerências e desviados das suas atribuições. Madureira (2005) 

defende que a formação profissional é um dos principais aliados para a sobrevivência das 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. Daí a necessidade de investir pesadamente 

nesses sistemas de formação, pois o capital social é o maior patrimônio de uma instituição.  

Outra necessidade urgente é a criação do quadro funcional, composto por 

determinado número de profissionais qualificados para gerir a estrutura — responsabilidade 

esta não assumida pelo governo central.  

A descontinuidade das ações governamentais é mais um problema. Exemplo disso é 

o projeto Meu Lugar, que teve importante papel mobilizador na região, mas sem nenhum 

resultado efetivo, além do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) elaborado em 2004 e 

2005 e que, nos últimos quatro anos, não foi revisado e nem atualizado para identificar as 

novas demandas.  

Posto isso, o que de fato se pode afirmar é que a estrutura governamental está 

desconcentrada40. Atividades administrativas, tais como licitações e a folha de pagamento dos 

servidores, que antes eram feitos pela secretaria setorial, estão estruturadas na SDR. Várias 

outras atividades relacionadas às próprias ações do governo do Estado na região já tiveram 

significativa melhora, destacando-se a ampliação do número de escolas e melhorias no 

atendimento hospitalar, na infraestrutura e na segurança pública. Isso evidencia que a SDR, 

atualmente, está organizada para a resolução dos problemas coletivos de forma mais 

                                                           
39 Os profissionais da educação são os consultores educacionais, assistentes técnicos pedagógicos e os 
professores, a maioria com formação em pedagogia.  
40 Constatação feita também por Linder (2010) ao afirmar que a desconcentração administrativa pode ser 
considerada como condição e, portanto, como etapa essencial para facilitar o processo de descentralização. 
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eficiente41. Essa desconcentração, em sua essência, também possibilitou a aproximação e o 

diálogo entre as estruturas públicas do Estado e os municípios da região. 

Com relação ao Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), um dos problemas 

mais evidentes é a falta de conhecimento dos conselheiros natos sobre suas atribuições e o 

afloramento das diferenças político-partidárias. Quanto às reuniões mensais, pode-se 

considerá-las apenas como um espaço de homologação de projetos municipais, pois não há 

discussão sobre a relevância deles para a região nem publicização dos projetos que receberam 

os recursos, tampouco transparência na prestação de contas.  

Outro entrave identificado está relacionado à presença dos conselheiros nas reuniões. 

O Conselho é composto por 18 membros natos, nove do executivo municipal e nove 

presidentes de câmaras de vereadores. Em consulta às atas das reuniões de 2010, verificou-se 

que a média de participação dos representantes do executivo municipal por reunião foi de 4,36 

participantes. Os mesmos documentos indicam que a ausência se dá quando o conselheiro 

municipal não tem projetos para apreciação. É interessante observar que, nas reuniões da 

Amfri, os mesmos atores do executivo municipal (9 prefeitos) participam na sua totalidade.  

É possível atribuir a responsabilidade do insucesso do CDR a dois fatos: os próprios 

conselheiros não construíram uma identidade coletiva e não assumiram suas atribuições. 

Importa lembrar que a criação do CDR veio acompanhada da promessa de transferência de 

poder e decisão, de autonomia, e também da expectativa de que ele seria um fórum de 

discussões das questões regionais, o que não aconteceu. E parte da responsabilidade pode ser 

atribuída ao presidente do CDR, representante do governo do Estado, que não faz o regimento 

interno ser cumprido. 

O gestor municipal avalia o CDR de forma negativa e critica a perda do objetivo 

principal, que não é a aprovação de projetos municipais, mas sim a discussão dos problemas 

conjunturais na região. Esperava-se que a partir dessas discussões fossem planejados e 

elaborados projetos regionais e mobilizadas forças políticas na região para cobrar, do 

ordenador responsável, a liberação de recursos.  

A lógica do processo de regionalização das associações de municípios (AM), em Santa 

Catarina, compreende o papel dos planos do governo federal, de organismos governamentais 

como a Sudesul, o papel dos planos do governo estadual, a influência das outras divisões 

regionais e dos agentes sociais, identificados como os prefeitos e outras lideranças políticas e 

                                                           
41 Um exemplo disso foi a rapidez de resposta aos efeitos das enchentes de 2008 na região, abreviados, devido à 
intervenção do governo central por meio da SDR.  
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empresariais. Dentre as motivações mais reconhecidas para a criação da Amfri, desponta 

como principal argumento a busca do desenvolvimento da microrregião. 

Ao longo dos anos 1960, período da ditadura militar, alterou-se o foco do objetivo das 

AM em Santa Catarina: enquanto as primeiras surgiram como força política regional 

reivindicatória perante os governos federal e estadual, as seguintes substituíram esse objetivo 

pela estruturação dos serviços técnicos prestados às prefeituras. A análise desses aspectos 

colabora para realçar as relações de identidade existentes nas regiões das associações, 

enfatizadas por Marques (2003), demonstrando que essa identidade regional está presente no 

cotidiano da população e legitima tal delimitação. Por outro lado, embora a motivação 

geralmente explicitada para criar a associação de municípios coincida com os objetivos 

descritos em regulamentos e atas de assembleias, a lógica da reprodução do poder — 

deslocado para um novo território — está presente no processo. 

Historicamente, a Amfri foi a interlocutora entre os municípios associados e o governo 

do Estado, mas, após a instalação da SDR, essa interlocução enfraqueceu, forçando os 

municípios a fazê-la de forma individual. Apesar disso, ela pode ser considerada uma 

instituição fortalecida e sólida, tanto do ponto de vista da gestão operacional quanto da 

articulação interinstitucional; possui muita credibilidade por partes dos gestores municipais.  

A característica mais marcante da Amfri, nos dias atuais, está relacionada à 

interlocução com o governo federal e com a base política catarinense em Brasília. A 

proposição dos consórcios tem garantido aos municípios menores o acesso a bens e serviços 

que, sozinhos, talvez jamais conseguissem.   

Pelo estudo da origem do processo, dos fatores e das ações que foram capazes de 

construir essa escala de representação social foi possível compreender como essa divisão, 

embora seja sempre provisória e jamais definitiva, demonstra ser representativa para a 

implementação do desenvolvimento do Estado. Cabe lembrar que a Amfri tem a mesma 

configuração há mais de 20 anos. 

No entanto, quanto à articulação com a SDR, não foram observados mecanismos de 

planejamento ou ação conjunta. Acredita-se que o conflito entre as instituições tenha surgido 

quando a Amfri perdeu o papel de articuladora regional por não ter a capacidade de execução 

do orçamento público. Quando de sua instalação, a SDR tinha como objetivo assumir o papel 

de executora, a partir na dinâmica gerada pelo CDR, espaço em que os grandes projetos 

regionais deveriam ser estabelecidos pelos prefeitos — espaço de conflito de poder. Mas 
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como o CDR ainda não consegue articular políticas conjuntas e ações de caráter regional, a 

Amfri se restabeleceu, retomando seu papel. 

De modo geral, a região deve contribuir para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural do seu território através das instituições que nascem das bases locais ou das 

iniciativas governamentais, mas se estiverem articuladas certamente o resultado será muito 

mais significativo. Nessa direção, a otimização dos recursos, a autonomia de decisão dos 

atores locais e a articulação das instituições poderiam estar baseadas em alguns pressupostos 

que melhor orientassem toda essa dinâmica. 

Para promover o fortalecimento da região e consolidar a descentralização é preciso 

rever a metodologia de trabalho. Partindo do princípio de que o CDR é soberano em suas 

decisões, o governo central deve respeitar e acatar as prioridades elencadas pelos conselheiros 

e destinar uma faixa de mobilidade financeira regional a ser gerida pela SDR, através dos 

“contratos de planos42” firmados entre Estado e a região. 

O CDR deve ser um espaço de diálogo propositivo, de forma sistemática, com 

encaminhamento de prioridades regionais ao governo central. Os conselheiros devem propor 

uma dinâmica diferente para melhorar a qualidade das reuniões, modificando a atual forma de 

aprovação de projetos que empobrece e enfraquece sobremaneira o processo e mascara o 

verdadeiro objetivo do Conselho. 

Seria muito interessante a SDR promover acordo de cooperação com a Secretaria de 

Estadual Administração, prevendo a oferta de cursos pela École Nationale d’Administration 

(ENA)43, como forma de garantir a formação continuada, profissionalizando os servidores da 

SDR para qualificar a execução das ações.  

Este estudo revelou a necessidade de criação de um corpo técnico estável, competente 

e admitido por critérios claros e objetivos (via concurso), para o exercício de atividades 

típicas do poder público. Nesse caso, a terceirização contemplaria os setores complementares 

ou com menor complexidade de ação. Na prática, o que se observa é que, ao final de cada 

gestão de governo, surge uma onda de terceirizados públicos desempregados (demitidos), 

interrompendo várias ações públicas e levando consigo informações que deveriam ser 

                                                           
42 Os contratos de planos são acordos bilaterais em que Estado e região devem se comprometer em parcerizar a 
execução. Segundo Benko (1987, apud TAVARES, 2010, p. 75), “revelam um novo encaminhamento em 
matéria de planificação e permitem uma maior democratização do Plano [...].”  
43 A ENA Brasil é uma iniciativa pioneira, criada pelo governo de Santa Catarina em junho de 2009, em 
convênio com a École Nationale d'Administration (ENA) da França, com os objetivos de formar gestores 
públicos comprometidos com altos padrões de eficiência da administração pública, por meio da educação 
continuada e da prestação de serviços e intercâmbios com instituições nacionais e internacionais (ENA BRASIL, 
2011). 
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privativas do Estado. Importante ressaltar que a Amfri lidera o papel de stakeholder44 na 

implementação do processo de accountability45. 

É indiscutível que a proposta da descentralização administrativa do Estado de Santa 

Catarina é uma experiência inovadora no Brasil, tão observada, questionada e estudada no 

momento. Mas precisa ser cuidadosamente reavaliada, aperfeiçoada, adaptada para se 

justificar como política de Estado. 

As iniciativas de descentralização datam da década de 1950, com o Plano de Obras e 

Equipamentos (POE – 1951/55), de iniciativa da administração pública. Desse período até a 

década de 2000, todos os projetos oficiais foram direcionados à infraestrutura, ao 

desenvolvimento econômico e social, mas com o poder decisório centralizado. Como o 

objetivo deste trabalho não contempla discorrer sobre as outras iniciativas, cabe aqui ressaltar 

que a forma de descentralização administrativa proposta em 2003 pelo ex-governador Luiz 

Henrique da Silveira, esse modelo pode ser considerado único em toda a história do 

planejamento em Santa Catarina. 

Alguns entrevistados foram muito sensíveis ao fazerem seus relatos, entendendo que 

poderiam colaborar positivamente com esta investigação. Acredito que o interesse dos 

informantes está pautado na expectativa de que o estudo contribua para algum tipo de 

mudança. Os relatos obtidos podem ser considerados uma riqueza ainda não 

publicada/socializada. Contêm muitas informações e pistas relevantes que possibilitarão 

ampliar a discussão e promover uma reflexão mais madura da questão, envolvendo prefeitos, 

lideranças políticas, servidores e toda a comunidade regional, que é a maior beneficiária de 

todo esse processo e que ainda não se apropriou dele.  

Somente a teoria jamais daria conta de captar as intencionalidades e percepções 

imbricadas à problemática em questão. Por isso foi fundamental a busca e coleta dos discursos 

de interlocutores com grande poder e influência na região. Os relatos expõem dificuldades 

                                                           
44 Stakeholder é caracterizado por Freeman (apud BORENSTEIN, 1984) como todo grupo ou indivíduo que 
pode afetar ou ser afetado pela empresa ao realizar os seus objetivos. Na administração pública é o indivíduo ou 
grupo que tem interesse no desempenho do sistema ou organização pública (OSBORNE; PLASTRIK, 1997 apud 
COUTINHO, 2000). 
45 Accountability - mecanismos de responsabilização dos políticos e burocratas perante a sociedade, a qualidade 
do contrato social básico (PACHECO, 2008).  Baseia-se numa variedade de forças interativas, não apenas num 
atributo ou mecanismo isolado, tendo ao mesmo tempo uma base de poder e uma base moral, no sentido de que 
os valores são “internalizados” pelos dirigentes. A palavra portuguesa que mais se aproxima do significado 
genérico de accountability é responsabilidade. E esta deriva etimologicamente de dois termos latinos, a saber: re 
+ spondere, que juntas querem dizer “prometer em retorno, em resposta; corresponder”. Por sua vez, 
accountability deriva de ad + computare, isto é, contar para, prestar contas a, dar satisfação a, corresponder à 
expectativa de (HEIDEMANN, 2006). 
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reais que afetam a todos, notadamente quando os gestores fazem referência ao fato de não 

exercerem o papel de propositores nas reuniões do CDR e de não tomarem para si 

responsabilidades que cabem a eles. O processo ocorre de maneira parcial, gerando 

desconfiança e descrédito a cada ação frustrada, sempre pelo fato de não se ter a garantia da 

parceria do governo do Estado. Fundamental, entretanto, é compreender que os processos 

ocorrem motivados pelas pessoas e que, portanto, essas dificuldades nascem da ação das 

pessoas e não dos processos. 
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