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RESUMO 

 

Este artigo pretende analisar o impacto das universidades no desenvolvimento regional. O 

objetivo é conceber a teoria da tripla hélice (universidade, indústria e governo) como alicerce 

para o desenvolvimento regional sustentável, compatível com os avanços sociais e 

tecnológicos proporcionados pelo fenômeno da globalização. Assim, enfatiza a participação 

das universidades e discute aspectos como inovação e desenvolvimento econômico, bem 

como o papel que as universidades exercem em tal contexto. Por fim, analisa a presença das 

universidades no Estado de Santa Catarina e as características econômicas das principais 

regiões do Estado de Santa Catarina, destacando as diferenças entre municípios que possuem 

universidades e as que não possuem. A intenção é contribuir para a expansão na criação de 

campi universitários.   
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1. INTRODUÇÃO 

 Em 1995, Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff estabeleceram a base para um 

entendimento diferenciado sobre a teoria do desenvolvimento regional. Ao observarem a 

interação dos governos, tanto com a indústria (incentivos), quanto com as universidades 

(financiamento de pesquisas) perceberam que essas eram as relações essenciais para o 

desenvolvimento econômico e social de um país. O clássico diagrama de Venn, composto por 

três conjuntos: Universidades, Indústrias e Governo, ficou conhecido como modelo da tripla 

hélice, representando, acima de tudo, uma nova era da economia, a do conhecimento. 

 Assim, a economia do conhecimento pode ser entendida como um conjunto dinâmico 

de instituições, empresas e pessoas que trabalham com objetivos sistêmicos comuns, 

estimuladas por incentivos governamentais e de infraestrutura, que influenciam positivamente 

a competitividade e a produtividade de suas atividades, alicerçadas no conhecimento e na 

geração de inovações e tecnologias. 

 Dentro deste arcabouço conceitual de renovações e mudanças encontram-se as 

universidades, cuja história milenar, delineou uma trajetória de poucas e demoradas alterações 

de estrutura e conceitos. O choque entre a pressão da sociedade e a tendência ao 

conservadorismo, enseja um fator ainda em debate na contemporaneidade.  

 Será apresentado aspectos benéficos das interações entre universidades, indústrias e 

governo. O objetivo é conceber a teoria da tripla hélice como alicerce para o desenvolvimento 

regional sustentável, compatível com os avanços sociais e tecnológicos proporcionados pelo 

fenômeno da globalização. Para tanto, haverá, na maioria das vezes, uma tendência necessária 

de alteração em conceitos enraizados nos três constituintes do modelo. 

 

2. AS UNIVERSIDADES E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Harloe e Perry (2004) fazem um estudo sobre a transição do papel universitário 

tradicional que se baseava no ensino e pesquisa, para o de propulsora do desenvolvimento 

local.  Os autores destacam que a universidade sempre foi considerada como um lócus dotado 

de certa autonomia perante o Estado e a sociedade, e que havia um distanciamento natural das 

instituições com o seu entorno. A partir de 1945, com a guerra fria, a aproximação da 

academia com a indústria foi um fato notável, tanto que nas décadas posteriores os 

questionamentos acerca da importância da ciência para o bem-estar social dos países 

passaram a constituir parte da agenda de estudos.   

Mais recentemente, em A Sociedade em Rede, Castells (1996) discute a ascensão do 

“capitalismo informacional” e sustenta que embora a informação e o conhecimento 

sempre foram importantes para o crescimento econômico, a habilidade de produzir, 

difundir e aplicar conhecimento é agora mais fundamental para a competitividade do 

que os tradicionais meios de criação de riqueza: terra, trabalho ou capital. 

(HARLOE; PERRY, 2004, p.214, tradução nossa) 

No mesmo sentido é apropriada a abordagem dada por Bernheim e Chaui (2008) sobre 

a sociedade do conhecimento. A apropriação desse como parte fundamental do processo de 

reprodução das forças produtivas gerou um aumento considerável no número de produções 

científicas nas últimas décadas, a informação dobra de volume em ritmo cada vez menor. O 

que se pondera no artigo é quão revolucionária tem sido as descobertas e como as 

universidades podem reagir apropriadamente neste ambiente em construção. Os autores 

propõem um processo de globalização alternativa: 

A principal responsabilidade da universidade latino-americanas com respeito à 

globalização consiste em assumi-la criticamente. Com todas as suas consequências, 



3 | P á g i n a  
 

a globalização precisa ser um item prioritário na agenda acadêmica de reflexão e 

pesquisa, vinculando a análise do fenômeno com a visão prospectiva dos cenários 

futuros que nossas sociedades esperam, a fim de criar condições que determinem o 

cenário mais favorável para os nossos países, o que tem muito a ver com a sua 

inserção favorável em um mundo globalizado, que não se restrinja a inserção de 

nossos países na vertente exportadora fundamenta na produção de itens baratos. 

Com base nos seus próprios projetos educacionais, e empenhando todos os seus 

esforços e serviços de ensino e pesquisa, as universidades devem contribuir para a 

meta mutuamente aceita de verdadeiros projetos de nação que assegurem um 

ingresso favorável no contexto internacional e influenciem a promoção de uma 

forma de globalização capaz de superar o paradigma neoliberal predominante. 

(BERNHEIM; CHAUI, 2008, p.26) 

Se fosse delineado um entendimento mais restrito, seria percebido que o viés 

desenvolvimentista é o objetivo principal da teoria da tripla hélice, tanto regionalmente 

quanto nacionalmente, daí a origem dos sistemas regionais e nacionais de inovação. Mas o 

que pode ficar como questão de estudo posterior é, quão importante é cada um desses 

sistemas para os diferentes países que compõe o mundo globalizado? Qual modelo é mais 

adequado às características próprias de cada país em seu ritmo de evolução econômica? 

Poderiam ser propostas hipóteses como a de que em países subdesenvolvidos o mais 

interessante seriam sistemas nacionais fortes, compostos por instituições governamentais e 

educacionais coordenadas e eficientes.  

Sutz (2000) utiliza as relações de ‘‘bottom-up’’ (sucessos empresariais que podem 

influenciar uma cadeia) e ‘‘top-down’’ (capacidade do governo de estimular uma cadeia) para 

analisar a relação universidade, indústria e governo na América Latina. Recomenda três ações 

para dinamizar o processo: (1) aumento da informação – As universidades precisam divulgar 

os problemas que podem resolver e as indústrias precisam esclarecer quais são suas 

necessidades de conhecimento. (2) O governo precisa estabelecer o efetivo encontro entre 

universidades e indústria criando nichos setoriais para incrementar a competência 

compartilhada e o compromisso de ambos na resolução de problemas. (3) Maior visibilidade e 

legitimidade das relações de ‘‘top-down’’, para isso devem-se selecionar exemplos de sucesso 

de empresas em particular, deixando claro o papel da universidade para o seu 

desenvolvimento e estratégias de negócio bem sucedidas. 

Percebe-se que a assimetria de informações  ou mesmo o desconhecimento das 

atividades que as universidades possuem competência para desenvolver e, por outro lado, o 

receio da indústria em se relacionar com a universidade por tratar-se de um ambiente pouco 

explorado, podem caracterizar o que ocorre no Brasil. No entorno desses problemas há algo 

de extrema importância, a insegurança jurídica nas transações, existem muitos receios e 

dúvidas em como desenvolver conjuntamente uma patente de propriedade intelectual, por 

exemplo, e além disso há que se estabelecer padronizações e romper resistências quanto a 

comercialização de conhecimentos pelas universidades públicas. 

Godin e Gingras (2000) salientam que mesmo com o aumento do número de 

laboratórios de pesquisa em ramos distintos da universidade (governos, indústrias, hospitais, 

grupos de especialistas, etc.), essa continua centralizando o processo de criação do 

conhecimento. Através de uma pesquisa constataram que o número de artigos científicos 

provenientes de universidades Canadenses aumentou consideravelmente com o decorrer do 

tempo. Isso se deveu ao sucesso dos incentivos governamentais que aproximaram os setores 

da economia com as universidades, fazendo com que muitos dos artigos fossem provenientes 

de pesquisas compartilhadas.  

O estudo acima descrito exemplifica a relação eficiente de “top-down” em que o 

governo estimula as parcerias entre indústrias, hospitais e centros de pesquisa com as 

universidades, além do mais, reafirma a centralidade dessas como propulsoras do 
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conhecimento, uma vez que a pesquisa o poderia ser deslocado para os departamentos 

internos das organizações citadas. No Brasil, segundo dados da Pesquisa de Inovação 

Tecnológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2011, apenas 35,7% das 

empresas fizeram algum tipo de inovação, o que demonstra que há barreiras e oportunidades 

latentes para o incremento da relação universidade-indústria. 

Não bastam somente as soluções isoladas de governo, as universidades também devem 

contribuir para a concretização de um ambiente mais propício às relações com a indústria. A 

conscientizações dos docentes, técnicos e alunos para os possíveis ganhos advindos das 

parcerias, que não se limitam ao espaço acadêmico, mas se espalham pela comunidade através 

de melhores ofertas de trabalho, produtos e serviços, são fundamentais para que se alcancem 

os objetivos da tripla-hélice. 

Etzkowitz, Webster, Gebhardt e Terra (2000) acreditam que o modelo de universidade 

empreendedora é um caminho útil para acelerar o processo de inovação tecnológica com 

vistas à economia do conhecimento. “Há evidências empíricas de que a identificação, criação 

e comercialização de propriedade intelectual tem se tornado objetivos institucionais em vários 

sistemas acadêmicos” (p.313, tradução nossa). A universidade empreendedora agrega uma 

missão, além de seu papel tradicional, o desenvolvimento econômico. 

Tornar uma universidade empreendedora não significa que a mesma deva transformar-

se em uma replicação do modelo de empresa moderna que nos é familiar na economia de 

mercado. Trata-se de algo diferente, as universidades possuem uma lógica distinta de outras 

organizações, sua função de preservar, difundir e gerar novos conhecimentos lhes conota uma 

função social particular, uma responsabilidade especial no tratamento e nas interações com a 

comunidade. Dentro desse aspecto é perfeitamente compatível na academia a existência de 

ações voltadas ao aumento do bem-estar sem a respectiva contrapartida monetária. 

Perkmanna et all (2013) discutem as relações entre universidades e indústrias através 

da teoria do engajamento acadêmico. Sob o ponto de vista individual, trata-se de 

pesquisadores que estão com vínculos bem estabelecidos na comunidade acadêmica e que 

agregam, quanto mais experientes e reconhecidos estejam, “capital social, publicações e 

subsídios governamentais, além de relações prolíficas de colaboração com as indústrias” 

(p.429, tradução nossa). Esse engajamento é responsável diretamente pelo sucesso da 

instituição e está associado a outro conceito, o de comercialização de produtos acadêmicos. O 

assunto ainda é muito dividido, alguns profissionais são favoráveis a alguns tipos de 

comercialização, porém se opõe à ideia de dividirem o seu tempo prestando serviços de 

consultorias start-up para novas firmas de tecnologia inseridas no ambiente universitário. Sob 

o ponto de vista organizacional o engajamento não trouxe correlação com o sucesso dos 

grupos de pesquisa institucionais. Já as atividades de comercialização do conhecimento 

(licenças, patentes e empreendedorismo) são mais propensas a uma abordagem institucional 

do que individual. 

Fica constatado que existem duas diferentes abordagens para uma universidade 

inserida na economia do conhecimento. A primeira destaca a figura do pesquisador 

individual, que estabelece uma teia de interações com empresas, governos e outros 

pesquisadores contribuindo sobremaneira para a via de acesso aos conhecimentos. A segunda 

apresenta os grupos institucionais responsáveis pela maioria das patentes e licenças 

elaboradas. O essencial é que os dois níveis apresentados trabalhem em conjunto, pois 

tornam-se indissociáveis para a plena realização das atividades acadêmicas. 

Porém, se a universidade se beneficia tanto da atividade individual dos pesquisadores, 

quanto dos grupos institucionais de pesquisa, qual deveria ser a orientação dadas às agências 

de fomento? 

D’este e Patel (2007) conduzem uma pesquisa para demonstrar quais as variáveis 

importantes para aferir o impacto da transferência de conhecimentos entre as universidades e 
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indústrias no Reino Unido. Constatam que trata-se de uma múltipla soma de canais, dentre 

eles: treinamentos, encontros, conferências, interesses pessoais, contatos informais, relações 

de consultoria e projetos conjuntos de pesquisa, sendo que as patentes e as empresas derivadas 

de grupos de pesquisa (spin-off) representam uma parte pequena dos resultados. Concluem 

que os incentivos governamentais deveriam valorizar mais os pesquisadores individualmente, 

do que as patentes. 

 

3. SISTEMAS REGIONAIS DE INOVAÇÃO 

 A definição usual de sistema compreende um conjunto de partes que trabalham em 

conjunto com vistas a um ou mais objetivos comuns. No caso de sistemas regionais de 

inovação a integração de empresas com características semelhantes possibilita uma melhor 

distribuição de recursos e de incentivos por parte das universidades e do governo, basta pensar 

na infraestrutura, na logística de produção e distribuição de mercadorias ou serviços, na oferta 

de mão-de-obra especializada. Cada ente mantém com a região um vínculo que beneficia a 

todos no atendimento de seus distintos interesses. 

Cooke, Uranga e Etxebarria (1997) partem da teoria dos sistemas nacionais de 

inovação, da economia regional e da teoria econômica evolucionária (uso dos conceitos da 

biologia na economia, concepção descrita por Richard R. Nelson e Sidney G. Winter em 

1982) para advogarem e compreenderem a importância dos sistemas regionais de inovação, 

sendo esses apresentados como: 

 
(a) Uma aproximação regional, relativa a sua capacidade jurisdicional sobre tal, 

valorizando seu grau de autonomia para políticas de desenvolvimento e 

administração dos diferentes elementos que compõe o sistema regional, bem como 

capacidade financeira para investimentos estratégicos em infraestrutura 

absolutamente necessários para o desenvolvimento do processo de inovação. (b) 

Uma aproximação regional, relativa a uma base cultural comum que lhe confere um 

certo nível de potencial sistêmico. (COOKE; URANGA; ETXEBARRIA. 1997, 

p.489, tradução nossa) 

Essa preponderância do ambiente organizacional e de negócios sobre o meio ao seu 

entorno é o que geralmente se enfatiza na análise de um sistema regional, porém essas 

aglomerações produtivas não surgem ao mero acaso e sem uma meta segura a perseguir e 

sustentar, inserem-se, isto sim, em um mercado extremamente competitivo, ou seja, um 

sistema regional de inovação não é, e não possui vocação para ser autossustentável, é 

necessário que o mesmo esteja inserido em sistemas maiores, para que a comercialização de 

seus produtos tragam os benefícios advindos do comércio.  

Mas afinal, qual a importância das universidades para a dinâmica de um sistema 

regional de inovação? Prioritariamente, sua função tríplice de ensino, pesquisa e extensão.  

 
No que se refere ao ensino podemos associá-lo diretamente à formação e 

capacitação de pessoas. O conhecimento adquirido por um aluno não está limitado 

ao espaço reduzido da sala de aula, ele é compartilhado e acrescentado à cultura 

local através das diversas conexões sociais existentes entre seus integrantes. Gera-se 

uma rede capaz de recriar, de maneira cientificamente pensada, processos sociais e 

econômicos enraizados que, pelo desenvolvimento das forças produtivas, 

encontram-se desatualizados, dentro da perspectiva do processo de globalização. O 

ensino cria pontos de conexão, e a universidade os amplia, principalmente quando 

essa está inserida em uma cadeia internacional de difusão do saber. Com relação à 

pesquisa a universidade busca, acima de tudo, interferir e alcançar a fronteira do 

conhecimento em suas diversas áreas de atuação. Essa vocação natural necessita de 

pessoas qualificadas que compreendam, de maneira adequada, a constituição de seu 
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meio e a inter-relação desse com o seu objeto de estudo. Ou seja, 

independentemente de ser básica ou aplicada, a pesquisa carrega traços das pessoas 

envolvidas em sua elaboração, esses traços estão ligados a vínculos sociais mais 

amplos, convergindo a objetivos comuns, que por fim contribuem para o 

desenvolvimento regional, mesmo que não estejam sendo especificamente pensados 

para tal. O ápice do impacto da presença universitária em uma determinada região é 

alcançado quando há um sistema lógico e legal que dinamize e incentive a extensão. 

Não basta o papel isolado da universidade em procurar satisfazer interesses da 

particularidade social com vistas ao bem comum, se faz necessário o envolvimento 

de outras esferas de poder – o poder do conhecimento é detido pelas universidades, 

o poder econômico pelas grandes empresas e investidores, o poder político pelas 

representatividades municipais, estaduais e federais, o poder legal pela justiça -  o 

equacionamento dos diversos interesses, sem fugir da regra pétrea da 

responsabilidade social, é o que move programas de extensão bem sucedidos e que 

expressam toda a capacidade de uma intervenção universitária. (MAGRO. 2014, 

publicação eletrônica) 

Youtiea; Shapira (2008) examinam o caso da Georgia Institute of Technology 

(Georgia Tech) nos Estados Unidos, que passou por transformações ao longo do tempo, tendo 

em vista as intenções e esforços do Estado para transformar a economia local agrícola em 

industrial. Entendem como papéis fundamentais da universidade moderna os “processos de 

criação, aquisição, difusão, e uso eficiente do conhecimento” (p.1189, tradução nossa). Para 

isso a universidade teve que promover alterações significativas em sua oferta tradicional de 

ensino e pesquisa: 

Essas mudanças desafiaram as universidades a reorganizarem a pesquisa (por 

exemplo, para atenderem aos novos desenvolvimentos em tecnologia que requerem 

interdisciplinaridade e colaboração), a desenvolverem missões educacionais e 

métodos (para satisfazerem as demandas de qualidade para o desenvolvimento de 

capital humano), e a reconsiderarem os caminhos nos quais elas produzem e trocam 

conhecimentos (incluindo suas bases de conhecimento advindas da interação e das 

redes com a indústria e a comunidade). (YOUTIEA; SHAPIRA, 2008, tradução 

nossa) 

 Verifica-se que a inserção das universidades em um sistema regional de inovação não 

é um processo automático, que se realiza da mesma forma que as leis da oferta e da demanda, 

há que se promover um novo tipo de visão e missão institucionais, e de modo especial, alterar 

as bases que permeiam todo os relacionamentos com a sociedade e com a indústria.  

   

4. AS UNIVERSIDADES E OS SISTEMAS NACIONAIS DE INOVAÇÃO 

Há dois tópicos inter-relacionados a serem abordados, o primeiro estabelece um 

conjunto de variáveis importantes para medir os impactos de uma universidade em 

determinada região, esses impactos são complexos, uma vez que a área de abrangência de 

uma universidade é bastante diversificada, indo desde a ciência propriamente dita, até a 

cultura e a informalidade, ou seja, inclui tanto os conhecimentos explícitos como os tácitos. O 

segundo, foi escolhido para que se possa ter uma breve introdução de como os sistemas 

nacionais de inovação são avaliados e a sua importância para os sistemas regionais. 

Booth e Jarrett (1976) desenvolveram um modelo para medir os impactos 

universitários em determinada região, ele é importante pois já na época em que foi escrito 

percebe-se que os autores visualizaram a relação entre a universidade e seu entorno, porém 

sem a caracterização conceitual que haveria em décadas posteriores. O modelo foi dividido 

em três categorias:  
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a) Negócios: Relação da universidade com o volume de negócios da região; Valor das 

propriedades dos negócios regionais relacionados com as universidades; Expansão do 

crédito bancário regional devido aos depósitos oriundos da relação com universidades; 

Volume regional de negócios não realizados devido a existência de empresas 

universitárias. 

b) Governo: Receitas recebidas do governo local devido às relações universitárias; 

Receitas recebidas do governo estadual devido às relações universitárias; Custos 

operacionais do governo com a presença empresarial nas universidades; Custo do 

governo Estadual com a manutenção das universidades; Valor das propriedades 

governamentais locais utilizadas nas relações universidade-indústria; Valor das 

propriedades governamentais Estaduais utilizadas nas relações universidade-indústria; 

Valor das taxas de propriedade não recolhidas devido à isenções para as 

universidades; Valor dos serviços universitários prestados para a comunidade e para si 

mesma. 

c) Pessoas: Número de postos de trabalho atribuídos à presença universitária; Renda 

pessoal dos empregados em negócios oriundos da relação universidade-empresa; Bens 

duráveis adquiridos com a renda da relação universidade-empresa. 

 

Goldstein; Drucker (2006) apud Goldstein, Maier, and Luger (1995) identificaram oito 

diferentes funções ou resultados da moderna pesquisa universitária que levam a impactos ao 

desenvolvimento econômico:  

 

1. Criação de conhecimento,  

2. Criação de capital humano,  

3. Transferência de know-how existente,  

4. Inovação tecnológica,  

5. Investimento de capital,  

6. Liderança regional,  

7. Influência no ambiente regional, e  

8. Infraestrutura para produção de conhecimento. 

 

Os mesmos autores elaboraram um estudo com universidades norte-americanas onde 

concluíram que a tradicional oferta de conhecimento e capital humano são os principais meios 

pelos quais as instituições de ensino superior afetam o desenvolvimento econômico. Também 

confirmaram a hipótese de que há transbordamentos inter-regionais do impacto universitário, 

ou seja, eles não são limitados à região sede da instituição. 

Fagerberg e Srholec (2008), ao examinarem os sistemas nacionais de inovação, 

buscaram uma forma experimental para aplicar o conceito de “capacidade social” em um 

conjunto de países, além do tradicional enfoque de capacidade tecnológica. Por capacidade 

social entende-se:  
Gestão e competência técnica; um governo estável e efetivo, capaz de suportar o 

crescimento econômico; instituições financeiras e mercados capazes de mobilizar 

capital em larga escala; a percepção de honestidade e confiança na população. 

(FAGERBERG; SRHOLEC. 2008, p. 1418, tradução nossa) 

As variáveis selecionadas para testar os sistemas nacionais de inovação nos dizem 

muito a respeito do conceito supracitado, e podem auxiliar estudos sobre sistemas regionais 

de inovação, principalmente na aferição de sua competitividade comparada: 

United States Patent and Trademark Office patentes (per capita); Artigos de Ciência 

e Engenharia (per capita); Certificações ISO 9000  (per capita); Assinantes de 

telefonia fixa e móvel (per capita); Usuários de internet (per capita); Computadores 



8 | P á g i n a  
 

pessoais (per capita); Taxa de professores/aluno no ensino fundamental; Matrículas 

no ensino médio (% bruta); Matrículas no ensino superior (% bruta); Crédito 

doméstico para o setor privado (% of GDP); Capitalização de mercado das 

companhias listadas (% of GDP); Importações de mercadorias (% of GDP); 

Investimento direto estrangeiro - inward stock (% of GDP); Tribunais imparciais; 

Lei e ordem; Direitos de propriedade; Regulação; Mercado informal (corrupção); 

Índice de democracia e autocracia; Restrição política; Índice legislativo de 

competitividade política; Índice do executivo de competitividade política; Direitos 

políticos; Liberdades civis. (FAGERBERG; SRHOLEC. 2008, p. 1422, formatação 

e tradução nossa) 

 Ampliando o conceito de sistema regional para nacional de inovação pode-se concluir 

que muitas das variáveis deste possuem potencial para serem utilizadas para a aferição 

daquele. A capacidade social, um aspecto muitas vezes não considerado, traz grande 

significado ao sistema regional. “A capacidade de acumulação monetária nunca identificará 

uma região, e sim sua cultura. Se sua cultura for avançada o aumento de renda será uma 

simples consequência” (MAGRO, 2014). 

 

5. PRESENÇA UNIVERSITÁRIA EM SANTA CATARINA 

O Estado de Santa Catarina é formado por 295 municípios em uma área de 95,7 

milhões de km2 distribuídos em 6 mesos e 20 microrregiões, faz fronteira ao norte com o 

Estado do Paraná, ao sul com o Estado do Rio Grande do Sul, ao oeste com a Argentina e a 

leste com o oceano Atlântico. Segundo dados do IBGE (2014) possui uma população 

estimada de 6,6 milhões de pessoas, o menor número do sul do Brasil e atingiu em 2010 um 

IDHM de 0,774, que o coloca em grau de alto desenvolvimento humano. 

(1) Mesorregião da Grande Florianópolis: microrregião de Florianópolis, 

microrregião de Tabuleiro, microrregião de Tijucas; (2) Mesorregião do Norte 

Catarinense: microrregião de Canoinhas, microrregião de Joinville, microrregião de 

São Bento do Sul; (3) Mesorregião do Oeste Catarinense: Microrregião de Chapecó, 

microrregião de Concórdia, microrregião de Joaçaba, microrregião de São Miguel 

do Oeste, microrregião de Xanxerê; (4) Mesorregião de Serrana: microrregião de 

Campos de Lages, microrregião de Curitibanos; (5) Mesorregião do Sul Catarinense: 

microrregião de Araranguá, microrregião de Criciúma, microrregião de Tubarão; (6) 

Mesorregião do Vale do Itajaí: microrregião de Blumenau, microrregião de Itajaí, 

microrregião de Ituporanga, microrregião de Rio do Sul. (IBGE, 2014, publicação 

eletrônica, adaptado pelo autor). 

Suas principais atividades econômicas estão distribuídas geograficamente da seguinte 

forma: 

i. Norte: predomínio do setor elétrico e metalomecânico; ii. Vale do Itajaí: setor 

têxtil, vestuário e pesca; iii. Sul: cerâmica e materiais plásticos; iv. Planalto: 

indústria noveleira e de madeira; v. Oeste: setor agrícola e de alimentos; vi. Alto 

Vale do Itajaí: não há predomínio de um setor específico, mas apresenta grande 

número de indústrias; vii. Meio Oeste: influência do setor de alimentos e viii. 

Litoral: indústria de tecnologia. (CARIO; et all. 2008, p.49). 

 De acordo com o sistema e-MEC, (2014) o Estado possui um total de 107 (cento e 

sete) instituições de ensino superior, sendo que destas, 13 (treze) se enquadram na categoria 

de universidades, ou seja, não dissociam o ensino da pesquisa e da extensão, abaixo segue a 

distribuição: 
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Tabela 1. Distribuição de universidades no Estado de Santa Catarina 

Cidades Região Públicas Privadas 

Biguaçu Litoral 

 

UNIVALE 

Florianópolis Litoral UDESC, UFSC UNIVALE, UNISUL 

Piçarras Litoral 

 

UNIVALE 

São Francisco do Sul Litoral 

 

UNIVILLE 

São José Litoral 

 

UNIVALE 

Tijucas Litoral 

 

UNIVALE 

Balneário Camboriú Litoral UDESC UNIVALE 

Joinville Norte UDESC, UFSC UNIVILLE 

Mafra Norte 

 

UNC 

São Bento do Sul Norte UDESC UNIVILLE 

Caçador Oeste 

 

UNIARP 

Chapecó Oeste UDESC, UFFS UNOESC, UNOCHAPECÓ 

Concórdia Oeste 

 

UNC 

Fraiburgo Oeste 

 

UNIARP 

Joaçaba Oeste 

 

UNOESC 

Palmitos Oeste UDESC 

 Pinhalzinho Oeste UDESC 

 São Miguel do Oeste Oeste 

 

UNOESC, UNIPLAC 

Videira Oeste 

 

UNOESC 

Xanxerê Oeste 

 

UNOESC 

Curitibanos Planalto UFSC UNC 

Canoinhas Planalto 

 

UNC 

Lages Planalto/Serra UDESC 

 São Joaquim Planalto/Serra 

 

UNIPLAC 

Araranguá Sul UFSC 

 Criciúma Sul 

 

UNESC 

Laguna Sul UDESC 

 Tubarão Sul 

 

UNISUL 

Blumenau Vale do Itajaí UFSC FURB 

Ibirama Vale do Itajaí UDESC 

 Itajaí Vale do Itajaí 

 

UNIVALE 

Fonte: Elaborada pelos autores com base no e-MEC e IBGE. 

 

 Pode-se perceber através da Tabela 1 que apenas 4,4% das 295 cidades catarinenses 

possuem universidades. Como hipótese explicativa para esse fato aponta-se a preponderância 

de municípios com baixo número de habitantes. De acordo com o censo do IBGE de 2010 as 

cidades com menos de 16 mil habitantes no Estado correspondiam a 214 das 295 (72%). 

 O número de campi de universidades privadas é maior do que a de públicas em uma 

proporção de 7:4, tendo esse número sido alterado a partir de 2009 com a instalação de 3 

campi da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), seguida pela inauguração da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que iniciou suas operações em 2010 em 

Chapecó, e posteriormente pela abertura de mais um campus da UFSC em Blumenau no ano 

de 2013.  Essa mudança de panorama deveu-se ao lançamento em 2007 do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, criado 

através do decreto presidencial 6096/2007. 

 A região oeste concentra o maior número de campi universitários privados (10 

privados para 3 públicos), essa evidência destaca as distorções históricas na divisão de 

universidades públicas no Estado. As demais regiões exibem as seguintes proporções: 

litorânea 8:3, norte 3:3, planalto 3:2, sul 2:2, vale do Itajaí 2:2. 

 

5.1 UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

 O Estado de Santa Catarina possui três universidades públicas e dois institutos 

federais. Este estudo foca no impacto das universidades e não considera os institutos federais, 
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por serem de criação recente na estrutura atual. Em sua maioria, os institutos federais são 

ampliações dos Centros Tecnológicos (os antigos CEFETs) e a oferta de cursos ainda é 

fortemente direcionada à formação em cursos técnicos e tecnológicos. A partir da nova 

estrutura, especialmente em Santa Catarina, são instituições com unidades localizadas em 

vários municípios catarinenses, mas ainda há poucos resultados conhecidos sobre sua atuação.  

A Universidade Federal de Santa Catarina fundada em 1960, a Universidade do Estado 

de Santa Catarina (Estadual) fundada em 1965 e a Universidade Federal da Fronteira Sul 

fundada em 2009. 

 No Brasil as universidades públicas são destacadas no que concerne à geração de 

conhecimentos e pesquisas, devido ao seu corpo funcional altamente capacitado e os 

incentivos financeiros para atrair os melhores quadros. Com o REUNI (destinado às 

universidades federais) houve um afluxo financeiro que permitiu modernizar os laboratórios e 

equipamentos de pesquisa, tornando-as ainda mais importantes e competitivas no cenário 

internacional. 

 A Tabela 2 apresenta quatro conjuntos de variáveis relacionadas às cidades cede de 

cada uma das 20 microrregiões do Estado de Santa Catarina. A primeira variável diz respeito 

aos anos médios de estudo da população, a segunda a porcentagem de população com ensino 

superior no mercado de trabalho, a terceira a renda per capta e a quarta o índice de 

desenvolvimento humano municipal baseado na renda, que mede a capacidade de compra das 

famílias. Os dados foram obtidos do PNUD, referente ao ano de 2010. O objetivo é captar as 

diferenças em microrregiões que contam com a presença de universidades públicas.   

Tabela 2: A importância das universidades públicas 

 

Anos de 

Estudo 

(2010) 

(%) pessoas 

ocupadas com 

Ensino Superior 

(2010) 

Renda per 

capta 

(2010) 

IDHM 

renda 

(2010) 

Alfredo Wagner 10,04 7,85 630,54 0,702 

Araranguá 11,04 10,83 827,20 0,745 

Blumenau 9,97 16,59 1253,17 0,812 

Canoinhas 10,65 13,53 692,87 0,717 

Chapecó 10,75 14,94 1017,34 0,779 

Concórdia 10,46 14,19 1009,49 0,777 

Criciúma 10,49 17,20 1062,53 0,786 

Curitibanos 10,61 13,60 687,47 0,716 

Florianópolis 10,79 31,30 1798,12 0,870 

Itajaí 10,30 15,03 1014,00 0,778 

Ituporanga 9,05 10,52 844,05 0,749 

Joaçaba 10,85 22,37 1338,50 0,823 

Joinville 10,02 17,88 1126,74 0,795 

Lages 10,18 17,23 878,34 0,755 

Rio do Sul 10,16 16,50 1114,31 0,793 

São Bento do Sul 10,39 14,23 923,29 0,763 

São Miguel do Oeste 10,54 14,89 1072,60 0,787 

Tijucas 9,73 9,97 835,48 0,747 

Tubarão 10,72 16,76 1077,62 0,788 

Xanxerê 10,02 14,20 906,11 0,760 

Elaborada pelos autores com base no PNUD. (O texto destacado representa cidades com universidades públicas) 

 A análise dos dados revela, a partir de uma média aritmética simples, que em todos os 

quesitos pesquisados, as cidades com universidades públicas apresentaram desempenho 

superior ao das cidades sem universidades públicas. No que se refere ao ano médio de estudos 

os resultados mostram uma diferença de 10,41 contra 10,43; na porcentagem de pessoas com 

ensino superior no mercado de trabalho 16,06% contra 15,01%; na renda média R$ 1052,10 

contra R$ 967,35 e no IDHM renda 0,777 contra 0,768. 



11 | P á g i n a  
 

Ainda com relação ao retorno sobre o investimento em educação, Carnoy et al. (2015) 

afirmam que não é fácil estimar taxas de retorno do investimento em educação. As diferenças 

verificadas nos ganhos dos trabalhadores com diplomas universitários e os que não possuem 

diploma não são apenas resultantes da diferença de escolaridade, concluindo que a resultante 

é uma combinação dos efeitos da escolaridade, habilidade do aluno e classe social do aluno 

associada aos ganhos diferenciados que vêm com maior escolaridade. 

Por fim Carnoy et al. (2015) mostram que as taxas de retorno para o ensino superior 

têm aumentado significativamente nos últimos trinta anos nos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China), em parte devido às rápidas transformações econômicas nos países citados, incluindo 

sua integração na economia global e, no caso de Rússia e China, a transformação da economia 

de comando para economia de mercado. 

     

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho discutiu a evolução da teoria do desenvolvimento regional, procurando 

enfatizar o papel das universidades dentro do conceito da tripla hélice, onde o conjunto de 

instituições (universidades, indústria e governo) necessitam modificar seus pontos-de-vista de 

modo a uma inserção adequada na economia do conhecimento.  

Posteriormente foram destacados os potenciais dos sistemas regionais de inovação e a 

relação destes com os sistemas nacionais de inovação. 

 Com relação ao Estado de Santa Catarina, procurou trazer contribuições para o 

entendimento da vocação econômica das regiões e pinçou aspectos relevantes da contribuição 

da presença de universidades públicas. 

 Pesquisas futuras poderiam utilizar todas as cidades de determinada microrregião, 

além de técnicas estatísticas complexas como a de regressão, para a obtenção de dados mais 

precisos. Também é perfeitamente viável um estudo sobre todos os Estados do Brasil, o que 

permitiria uma visão global de como o sistema universitário se organiza e influencia as 

regiões. 
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