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_____________________________ 

Prefácio 
_____________________________ 

 
 presente obra intitulada Territórios, Culturas  e Desenvolvimento 

Regional: Perspectivas Multidisciplinares, organizada pela 

pesquisadora Giovana Goretti Feijó de Almeida é fruto de 

uma busca incansável da autora/organizadora pela excelência nas 

publicações científicas enquanto ferramenta de produção e difusão de 

conhecimento. Discutir desenvolvimento regional, identidades 

territoriais, cultura e suas relações com tecnologia e comunicação, a 

dinâmica territorial e sua complexidade, reunindo obras de 

pesquisadores/docentes advindos de diferentes áreas do conhecimento 

é, antes de tudo, um ato de coragem, visto que aborda temas complexos 

com aprofundamento, profissionalismo e rigor científico, fazendo ao 

leitor um verdadeiro convite à reflexão sobre estas questões no contexto 

da contemporaneidade. 

Ora, se, atualmente, percebe-se a existência de linhas de 

pensamento que compreendem o território e a região enquanto 

construção social, cuja valorização de suas diversidades e particularidades 

caracteriza um movimento de contraposição à perspectiva de 

globalização e homogeneização pela qual a sociedade se encontra 

atualmente inserida, parece pertinente considerar que essa valorização 

das particularidades das regiões se constitua justamente num elemento 
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vital para a preservação da identidade sociocultural das mesmas. Assim 

sendo, discutir as contradições entre a realidade global homogeneizadora 

com aspectos da região e suas particularidades consiste num dos 

principais elementos que irá nortear novos olhares sobre o 

Desenvolvimento Regional, a cultura e a identidade territorial.  

Em uma perspectiva pessoal, tive o prazer e a honra de ser 

colega da autora/organizadora desta excelente obra. Assim sendo, ouso 

dar meu testemunho sobre aquela que julgo ser uma de suas principais 

cruzadas: qualificar os métodos e processos da produção científica, o que 

tornaria, por sua vez, nossa sociedade mais próxima e apropriada dos 

caminhos para o desenvolvimento nas dimensões social, econômica, 

cultural e ambiental, a partir de uma nova perspectiva sobre os saberes e 

os fazeres. Faço votos para que esse pioneirismo, audácia e obstinação 

da Giovana nos sirvam de inspiração e que o conhecimento possa (na 

prática) se tornar um direito adquirido para todos. 

 

 

Guilherme Bridi 

Doutor em Desenvolvimento Regional (UNISC).  
Mestre e Bacharel em Turismo (UCS). 

Docente e Coordenador no Curso de Turismo 
do Centro Universitário Metodista – IPA. 

 
Porto Alegre, Outubro, 2017. 
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_____________________________ 

Introdução 
_____________________________ 

 
screver sobre assuntos tão complexos como cultura, territórios 
e desenvolvimento regional permeados pela multidisciplinari- 
dade é sempre desafiador e, ao mesmo tempo, instigante. Este 
livro reúne alguns dos artigos publicados pela Organizadora, 

em parceria com colegas da área do Desenvolvimento Regional, durante 
seus estudos de Mestrado e Doutorado. O artigo que abre a coletânea se 
dedica à temática sobre o hibridismo cultural. A cultura não é algo 
isolado nos territórios, sofrendo transformações com o passar do tempo, 
sendo praticamente impossível na contemporaneidade conviver, 
culturalmente, sem interagir com as demais culturas em um mesmo 
território. Faz-se importante considerar a identidade cultural para 
compreender as crenças e valores dos lugares e regiões, assim como a 
forma com que o indivíduo interage com elas. Para este estudo, foi 
analisado o caso de um evento chamado Fandankerb que ocorre a cada 
dois anos no município de Santa Cruz do Sul/RS e que tem o intuito de 
unir as culturas gaúcha e alemã.  

O aspecto cultural é também debatido no capítulo posterior, 
iniciando-se pela abordagem da cultura como parte do processo 
contemporâneo de transformação tecnológica e sua relação com o 
desenvolvimento regional e os meios de comunicação. O ponto central 
da pesquisa foi o de trazer a reflexão sobre o papel da tecnologia e a sua 
relação com os aspectos culturais dos lugares. Já o capítulo seguinte traz 
o caso do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, Brasil, investigando 
o processo de regionalização a partir de uma cultura específica. A 
reflexão partiu da dinâmica homogeneizadora da globalização e na forma 
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com que interage com as fragmentações das regiões, bem como sua 
repercussão no território.  
 A identidade territorial é abordada na sequência, trazendo a 
discussão sobre a identidade territorial gaúcha, hegemônica no estado do 
Rio Grande do Sul, e como foi utilizada no branding das marcas regionais. 
O foco foi a análise da marca da cerveja Polar, vendida somente no Rio 
Grande do Sul, Brasil, e pertencente à AmBev, analisando uma de suas 
campanhas publicitárias. Abordou-se o uso das marcas nos territórios e 
as estratégias das transnacionais que utilizam as identidades do território 
vinculadas às marcas de produtos, expondo as contradições da 
globalização e a territorialização do capital e das marcas. 

Para encerrar a coletânea, aborda-se a temática da relação entre 
redes de cooperação de empresas e a dinâmica dos territórios em um 
contexto de incertezas e dificuldades, mas também de oportunidades de 
mercado advindas da globalização. O objetivo foi o de analisar a 
dimensão organizacional e territorial presente no processo de 
constituição e funcionamento de uma dada rede de cooperação de 
empresas, seus discursos e articulações estratégicas e políticas que seus 
nós integrantes desenvolveram no território onde atuam. Cada capítulo 
está repleto de elementos que trazem discussões multidisciplinares à 
temática do Desenvolvimento Regional. Assim sendo, busca-se 
compreender algumas dessas possibilidades. 

Boa leitura! 
 
 

Giovana Goretti Feijó de Almeida 
Organizadora 

Mestra e Doutoranda em Desenvolvimento Regional 
Publicitária especialista em Branding 
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_____________________________ 
Identidades culturais e culturas híbridas: 

o caso Fandankerb 1 
_____________________________ 

 
Giovana Goretti Feijó de Almeida 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

 
 

ste estudo traz a reflexão sobre o processo de convivência 
das diversas identidades culturais que compõem o 
município de Santa Cruz do Sul-RS. Descreve-se a 

tentativa de criar oportunidades, através do evento, da iniciativa 
privada, chamado Fandankerb, de propiciar um desenvolvimento 
mais participativo e integrador das culturas gaúcha e alemã. Sendo 
assim, analisaram-se aspectos culturais destas duas identidades e de 
como essas formações identitárias em sua multidimensionalidade 
coabitam o mesmo espaço. O objetivo deste artigo é refletir sobre 
a forma como as identidades culturais criam oportunidades de 
(re)negociar seus valores identitários com a(s) cultura(s) com a(s) 
qual(is) interagem frequentemente.  

A cultura é uma rede viva de práticas e de relações 
cotidianas permeadas pela globalização. Por este motivo, já não é 
mais um simulacro fechado, pois uma interfere na outra direta ou 
indiretamente. Bhabha (2001) chama essa convivência entre 
                                                 
1 Publicado originalmente nos Anais do XIV Congresso Internacional Iberoamericano de 
Comunicação – IBERCOM –, São Paulo-SP, 2015, p. 1783-1793. Disponível em: < 
http://www.assibercom.org/download/Ibercom_2015_Anais_DTI-5.pdf>.  
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culturas de hibridismo cultural.  Essa (re)negociação das culturas 
mostra que as identidades são frequentemente construídas local e 
regionalmente. De acordo com Ortiz (2003) vive-se em um 
mundo mundializado culturalmente. Onde não existe uma, mas 
várias culturas com as quais se convive. Uma não aniquila a outra, 
elas coabitam o mesmo espaço e uma se alimenta da outra. 
Segundo Hermet (2002) a cultura forma a identidade de um povo, 
através de suas crenças e valores. Essa identidade formada é 
maleável, ou seja, não é fixa ou inflexível em suas relações, pois 
está sempre em constante construção.  

Alguns dos elementos que constituem a cultura são: 
linguagem, escrita, comunicação, costumes, gastronomia, danças, 
formas de se expressar através das artes, sistema de crenças, etc 
(HERMET, 2002). Assim sendo, percebe-se que a cultura faz parte 
de tudo que envolve o ser humano no seu cotidiano. Contudo, não 
há mais uma cultura pura, intocada. Entender o conceito de 
hibridismo cultural, conforme salienta Bhabha (2001), é 
importante para se compreender o próprio conceito de cultura. 

Para Ortiz (1994) não existe uma cultura global, única; e 
sim, um processo de mundialização da cultura. A mundialização 
trouxe outras culturas para a realidade das pessoas, evidenciando 
inclusive a relação da cultura com os meios de comunicação. 
Nesse caso, estes seriam agentes disseminadores da cultura. O fato 
é que essa aproximação mencionada ocorre, mais cedo ou mais 
tarde e é preciso negociar os valores que ela traz com os valores 
que cada indivíduo tem de sua própria cultura, formando assim, 
uma nova cultura com traços de todas as culturas envolvidas. 

Com o objetivo de elucidar essa análise utilizou-se uma 
pesquisa qualitativa, de cunho exploratório com estudo de caso. 
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Através deste tipo de pesquisa pode-se, conforme diz Malhotra 
(2006), compreender melhor um fenômeno específico em 
profundidade. Compreendeu revisão bibliográfica e pesquisa 
documental (reportagens de jornal sobre o evento, cartaz do 
evento e entrevistas), na qual foram entrevistados, via e-mail, por 
meio de um roteiro semiestruturado, os articuladores do evento. A 
coleta de dados foi feita através de roteiro semiestruturado 
aplicado aos articuladores do evento. No instrumento de coleta de 
dados foram abordadas questões sobre os motivos que levaram a 
criação do evento e como se dá essa relação de integração entre 
culturas distintas.  

 

Cultura: uma rede de complexas relações 

Segundo Hermet (2002, p. 159), o termo cultura possui 
dois sentidos. O primeiro refere-se "a cultura interpretada como a 
matriz primordial dos valores e, portanto, dos comportamentos 
como as razões de existir de uma população". A segunda é à que 
ele chama de Alta Cultura (de elite), ou seja, aquelas atividades 
desinteressadas, que se expressam através das artes, literatura, 
música e outros nobres refinamentos. Estes sentidos descritos são 
diferentes entre si e, conforme o próprio autor reforça, também 
podem ser totalmente opostos.  Entretanto, eles tendem a formar 
a identidade de um grupo, região ou povo e está em constante 
movimento de integração e negociação. 

Hall (2003) também explica que a cultura, enquanto 
conjunto de valores ou significados partilhados pode ser vista sob 
dois ângulos. A saber: a) como a soma das descrições dos sentidos 
da sociedade e, assim, refletir suas experiências comuns (obras de 
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arte e as literárias, por exemplo) e, b) também como cultura sendo 
uma "prática social". Neste segundo, considerando a cultura como 
um modo de vida com as atividades cotidianas inclusas. Percebe-
se, portanto, que a cultura, além de ser uma realidade complexa, é 
também uma característica exclusivamente humana. É ela que 
distingue os seres humanos dos demais. A cultura está à volta de 
todos, na maneira como se vive, como se relaciona, como se 
comunica, etc. Enfim, tudo passa a ser cultura.  

Vive-se em um mundo mundializado culturalmente, onde 
não existe apenas um tipo de cultura, mas várias culturas com as 
quais se convive, independente de qual delas é a hegemônica. Ortiz 
(2003, p. 27) diz que "uma cultura mundializada não implica o 
aniquilamento das outras manifestações culturais, ela coabita e se 
alimenta delas". Não se precisa, contudo, exterminar uma cultura 
para que outra possa viver no mesmo espaço. Depende do 
interesse do indivíduo para que essa convivência seja possível. 
Neste sentido, as pessoas podem conviver com a cultura do local 
onde vivem, com a da sua região e com a do seu país e, até 
mesmo, com a cultura de sua descendência.  

 

Formações identitárias culturais: o local e o regional 

O fortalecimento das formações identitárias e do 
regionalismo ocorreu, no Brasil, no período da proclamação da 
República, conforme salienta Oliven (1992, p. 31), como um 
processo de descentralização política e administrativa. Iniciaram-se 
nessa época, discussões sobre a questão da nacionalidade e das 
regiões do Brasil. As várias regiões que compõem o território 
nacional são distintas entre si, todavia, compõem a identidade 
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brasileira, valorizando as raízes e virtudes não só da nação, mas das 
regiões também. E seriam as regiões as responsáveis por dar essa 
singularidade na construção da própria identidade nacional, 
evidenciando mais alguns traços da cultura do que outros. 
Reforçaram-se, então, os símbolos da cultura brasileira, tanto de 
caráter nacional quanto regional.  

Assim surgiu a necessidade de ultrapassar a subjetividade 
inicial e focar nos processos produzidos na articulação da 
diferença cultural. Na visão de Bhabha (2001, p. 20) uma espécie 
de "entre-lugares”, no qual uma nova identidade cultural se 
originaria - coletiva ou individualmente. Nesse formato o interesse 
comunitário ou o valor cultural seriam, portanto, "negociados" e 
formariam um "hibridismo cultural", ou seja, aspectos culturais 
que se misturam formando, a partir de sua história, novos aspectos 
ou reformulando antigos valores culturais, assim como mantendo 
inalterados outros elementos.  

Contudo, não se pode esquecer ainda o jogo de interesses 
das múltiplas dimensões que estão infiltradas nesta construção 
simbólica que, muitas vezes, partem de uma invenção das 
tradições. Segundo Hobsbawn (1984), a tradição inventada refere-
se a um conjunto de práticas que, geralmente, são de natureza 
ritual ou simbólica e que buscam incutir certos valores e 
comportamentos através de sua repetição. Ao agir dessa forma, se 
dá uma continuidade ao passado, revivendo-o no presente, 
estabelecendo lembranças apropriadas e também ideológicas ao 
passado histórico.  
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Culturas híbridas: a superação de visões culturais 
tradicionais 

A tradição de uma cultura é uma forma parcial de 
reconhecimento de sua identificação, seja ela coletiva ou 
individual. Contudo, as pessoas não vivem apenas em seus locais 
de origem e, por este motivo, se veem obrigadas a negociar seus 
valores culturais com a(s) cultura(s) nas quais tem que interagir, 
seja de forma obrigatória ou não. Esta negociação cultural, mostra 
que as identidades de diferença são, frequentemente, construídas 
(CANCLINI, 1996; BHABHA, 2001). 

Dessa (re)construção identitária, surge o que Bhabha 
(2001) chama de hibridismo cultural que a diferencia, porém sem 
uma hierarquia rígida. Essa forma de conviver com as diferenças 
culturais está em profundo processo de redefinição. Uma interfere 
na outra com maior ou menor grau de intensidade. Bhabha (2001, 
p. 67) chama a atenção para que se compreenda que os sistemas 
culturais são construídos em um espaço e, por isso, tendem a 
perder sua "pureza cultural". E, desta fusão, é que surge a cultura 
híbrida. Williams (2000) e Ortiz (1994) ressaltam que a cultura 
possui elementos ativos que transformam o processo social, sendo 
o processo da mundialização da cultura um fenômeno também 
social.  

É um encontro entre o passado e o presente que criam "o 
novo". Esse encontro renova o passado, reconfigurando-o em 
uma nova posição, um "entre-lugar" que inova e interrompe a ação 
do presente (BHABHA, 2001, p. 27).  Deixa-se a nostalgia de viver 
o passado e passa-se a viver de um passado-presente. Assim, 
percebe-se que a identidade cultural é negociável sempre que se 
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está lidando com o "outro" além de suas fronteiras. E dessa 
renegociação é que surge o novo ou o velho com uma linguagem 
mais contemporânea. Perceber a complexidade da cultura e sua 
reconfiguração é entender que as pessoas não são passivas e, por 
isso, reconstroem suas identidades culturais com o outro. A 
cultura permeia pelas relações entre diferentes espaços que ela 
divide com os grupos sociais nos quais faz intercâmbio. "Mais uma 
vez, é o desejo do reconhecimento [...] que leva a experiência da 
história além da hipótese instrumental" (BHABHA, 2001, p. 29). 

[...] não há lugar nem tempo [...] onde não haja ocorrido a 
"invenção" de tradições neste sentido. Contudo, espera-se 
que ela ocorra com mais frequência: quando uma 
transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os 
padrões sociais para os quais as "velhas" tradições foram 
feitas, produzindo novos padrões com os quais essas 
tradições são incompatíveis; quando as velhas tradições, 
juntamente com seus promotores e divulgadores, dão mostras 
de haver perdido grande parte da capacidade de adaptação e 
da flexibilidade; ou quando são eliminadas de outras formas. 
[...] inventam-se novas tradições quando ocorrem 
transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do 
lado da demanda quanto da oferta. [...] Houve adaptação 
quando foi necessário conservar velhos costumes em 
condições novas ou usar velhos modelos para novos fins 
(HOBSBAWN, 1984, p. 12-13). 

Bhabha (2001, p. 64) leva à reflexão sobre a divisão 
temporal da diferença cultural no sentido de como resignificar o 
presente, relocando-o em nome da tradição, fazendo com que se 
repense sobre a perspectiva da identidade da cultura. Seria o que o 
autor chama de tradução do passado, ou seja, manter um passado 
vivo, através da tradição, em um presente tão diferente com uma 
nova realidade. Essa interação exige, portanto, uma nova releitura 
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dos símbolos e ícones culturais, para que possa gerar convivência 
cultural entre os atores locais e regionais que vivenciam essa(s) 
cultura(s). Dessa forma, as culturas híbridas acabam superando as 
visões culturais tradicionais em busca de integração e convivências 
entre culturas, considerando que essa "busca" e "integração" 
também possuem ideologias oriundas de grupos e atores sociais, 
assim como as culturas tradicionais.  
 

Identidade cultural e sua multidimensionalidade 

A identidade de um povo vem de suas experiências e dos 
significados para os atores sociais por eles originadas. Segundo 
Castells (1999, p. 22-23) e Hobsbawn (1984) elas são construídas 
por meio de um processo de individualização, podendo ser 
formadas a partir de instituições dominantes, somente assumindo 
tal condição quando e se os atores sociais as internalizarem, 
construindo seu significado com base nessa internalização. 
Portanto, a repetição dessas experiências e de seus significados 
constroem as tradições de um povo. 

Entretanto, é relevante observar, conforme salienta Hall 
(2003, p. 66) que "as tradições variam de acordo com a pessoa ou 
mesmo dentro de uma mesma pessoa, e constantemente, são 
revisadas e transformadas em respostas às experiências 
migratórias".  As escolhas identitárias são mais políticas do que 
antropológicas. Uma nova reconfiguração cultural, conforme 
descrito também por Castells (1999), depende da forma de 
renegociar e de redefinir os padrões de relacionamento do 
indivíduo em relação a seus valores tradicionais.  É um verdadeiro 
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cabo-de-guerra que se trava consigo mesmo, chegando cada um às 
suas próprias conclusões experimentais.  

Quando essas experiências ultrapassam o senso comum 
elas servem como exemplo a um tipo de senso de comunidade. 
Compreender a cultura e a sua relação com as tradições culturais 
(o passado) de um povo prevê um vínculo valorizado entre ambos 
enquanto repertório de significados e estruturas temporais, 
estabelecendo um sentimento de pertencimento ao território 
promovido por seus atores sociais (RAFFESTIN, 1993). A 
compreensão supõe um diálogo mais amplo com o outro, 
inserindo novos signos e, levando o outro a fazer o mesmo, 
independente do grau de aceitação. É uma via de mão dupla e, não 
unilateral. Dessa pluralidade de culturas surge o hibridismo 
cultural.  

O termo não se refere a indivíduos que contrastam em si 
mesmo, mas trata-se de um processo de tradução cultural dos 
símbolos e signos enraizados a determinada tradição que interage 
com outra e, forma uma nova cultura (HALL, 2003, p. 67-75). 
Portanto, as identidades não nascem com o indivíduo, entretanto, 
são formadas e transformadas em seu interior pela representação 
dos signos e símbolos compartilhados de uma comunidade ou 
cultura. Castells (1999, p. 22), assim como Hall (1999) e Bhabha 
(2001), fala da complexidade que é o conceito de identidade 
cultural. Para ele, a identidade cultural tem origem no significado 
dos conjuntos de atributos culturais e a forma como estão 
relacionados. É um processo construído por meio das relações 
entre os diversos atores sociais envolvidos.  

Neste sentido, Castells (1999, p. 25) descreve três formas e 
origens de construção de identidade. A saber: identidade 
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legitimadora, identidade de resistência e identidade de projeto. A 
legitimadora tem o intuito de expandir e racionalizar a cultura 
dominante (hegemônica). A de resistência segue a lógica das 
minorias em um jogo de forças sociais com as instituições 
dominantes. E a de projeto, é aquela em que o indivíduo elabora, 
ele mesmo, uma nova identidade, com base no material cultural a 
sua disposição, construindo assim uma nova posição social e, ao 
fazê-lo, transforma toda a estrutura da sociedade. Entretanto, uma 
identidade pode se transformar em outra e, até mesmo, ocorrer em 
duas fases simultaneamente.  

É similar ao pensamento de Hall (1999, p. 10) que também 
se refere a três concepções de identidade. A primeira seria centrada 
em uma ideia mais individualista da pessoa (seu "eu"). A outra 
seria a de sujeito sociológico que corresponde à interação do 
sujeito entre o mundo pessoal e o mundo público, projetando-se a 
si próprio nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que se 
internalizam seus significados e valores. Já a terceira identidade, a 
do sujeito pós-moderno, refere-se ao processo de produção da 
identidade do sujeito sociológico, na qual se assumem identidades 
diferentes, ou seja, são os vários papéis que o indivíduo assume 
perante o meio em que vive.  

É importante considerar também o cenário dos elementos 
que caracterizam a identidade cultural. Jambeiro (2004, p. 79-80) 
menciona agentes informativo-culturais da sociedade e que estes 
seriam agrupados em quatro grandes categorias. A saber: 
instituições culturais, indústrias culturais, grupos de interesse 
público e profissionais que atuam no setor.  Através destas 
categorias as culturas têm a possibilidade de se comunicarem entre 
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si e, assim terem maior consciência de suas identidades e de seus 
interesses comuns.  

Estabelecer o elo de identidade com as dimensões da 
cultura local, regional e global é uma forma de socialização do 
indivíduo, onde cada dimensão irá exercer uma força diferente 
sobre cada um. Outro ponto a destacar é o papel da mídia e dos 
veículos de comunicação na questão da cultura. Quando o autor 
refere-se às indústrias culturais, ele já insere a mídia e os veículos 
na disseminação da cultura, pois são eles que levariam os aspectos 
culturais aos lugares e regiões, ou seja, um recorte desses aspectos 
além dos limites dos territórios e regiões.  
 

O evento Fandankerb: a união de duas culturas 

O município de Santa Cruz do Sul/RS é reconhecido por 
sua tradicional festa alemã, a Oktoberfest. Mas também conta com 
outros eventos em seu calendário festivo como os que acontecem 
no Autódromo Internacional, além de outras festividades e pontos 
turísticos. Entretanto, desde 2009, a cidade é palco de um evento 
que une a cultura alemã e a cultura gaúcha, o Fandankerb. O nome 
tem sua origem na junção do folk-gaúcho (fandango) e o platt-
deutsch (kerb), duas fortes coreografias identitárias criadas por 
gaúchos e colonos germânicos. O termo Fandankerb foi criado 
pelos pesquisadores Paixão Côrtes e Barbosa Lessa com a intenção 
de resgatar a história das duas etnias que convivem em um mesmo 
território. O evento, realizado um produtor cultural local, dá 
ênfase a valorização da cultura através da culinária típica, dança, 
crenças, valores tradicionais, indumentárias e festividades 
(MOTTA, 2012). 



 

 

 
[ 22 ] 

O evento ocorre, em dois locais em datas distintas entre os 
meses de maio e agosto. Sendo um em Santa Cruz do Sul-RS e o 
outro em São Leopoldo-RS, também um berço da colonização 
alemã no Brasil. Ambos acontecem em CTG's - Centros de 
Tradições Gaúchas. A justificativa do evento, segundo a proposta 
do projeto (2012), parte do pressuposto de que as danças 
folclóricas existentes estão intimamente ligadas a manifestações de 
culto, evocação de fatos épicos, fortalecimento do trabalho 
coletivo e, a sua repetitividade, ajudando a manter a cultura viva 
como forma de coesão social. Esses elementos folclóricos retratam 
os aspectos da vida cotidiana, associando sentido lúdico e utilitário 
à crença cultuada, reafirmando o que Hobsbawn (1984) diz sobre a 
tradição ser um passado vivo no presente e a importância da 
repetição dos rituais culturais. Também não deixa de ser uma 
forma, embora que da iniciativa privada, de convivência cultural, 
confirmando o que Bhabha (2002) chama de cultura híbrida. 
 Através da união das culturas dos Centros de Tradições 
Gaúchas (CTG) e dos Centros de Folclore Germânico foi possível 
realizar o Fandankerb. Um evento que tenta mesclar duas culturas 
distintas, promovendo, assim, um hibridismo cultural. Sem essa 
tentativa de união o evento não teria como ser realizado, devido as 
suas diferenças culturais. Nesse caso, teria que se fazer um evento 
gaúcho e outro germânico. O interessante na união dessas culturas 
é que o espaço físico no qual ocorre o evento, em ambas as 
cidades, é sempre o CTG, um território gaúcho, de uma cultura 
considerada hegemônica no Estado do Rio Grande do Sul (RS). 
Em nenhum dos eventos anteriores o Fandankerb foi realizado em 
um espaço da cultura germânica. De certa forma, é uma hierarquia 
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entre culturas, na qual ambas consentem e disputam entre si 
determinados aspectos. 

Pinto (2013) afirma que a mensagem de integração e 
inclusão social por meio da cultura através do Fandankerb foram 
atingidas, inclusive com ações de cidadania. Contudo, não deixa 
claro quais foram as ações de cidadania que foram realizadas. O 
realizador do evento acredita na importância da cultura e da 
história na formação dos dois municípios e, por este motivo 
buscou a realização do evento da maneira mais autêntica possível 
conforme cada uma das culturas envolvidas no projeto. 
Demonstra-se, assim, a preocupação em uma cultura interagir com 
a outra durante o evento e ambas se conhecerem melhor para que 
possam conviver com suas diferenças culturais.  

A cidade de Santa Cruz do Sul, assim como São 
Leopoldo/RS, foi escolhida para ser um dos palcos deste evento 
por ter vínculo com as duas culturas, a alemã e a gaúcha. Segundo 
Pinto (2013), em matéria ao Jornal Riovale, “Estes elementos 
fazem do Fandankerb um projeto que une cada vez mais as 
pessoas que vivem na cidade”. A festa conta com muita música, 
dança, culinária e mostra cultural das tradições gaúcha e germânica. 
O conhecimento de cada cultura se daria por esses elementos.  As 
primeiras edições do evento contaram com, aproximadamente, um 
público de duzentas pessoas e apenas dois grupos artísticos (um de 
cada cultura). Já na última edição o público foi de quase 700 
pessoas e contemplou a apresentação de dez grupos de dança, 
sendo cinco gaúchos e cinco germânicos, intercalando 
democraticamente as apresentações. 

O evento é mais do que apenas apresentações 
artísticas, pois desmistifica a dito popular de que 
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cultura alemã e gaúcha não se entendem. Pelo 
contrário, há espaço para as duas conviverem em 
sintonia e integração. A estrutura do evento foi 
democrática. A abertura foi com a tradicional 
Polonaise e o encerramento foi com a quadrilha 
gaúcha (FRANCO, 2013). 

Percebe-se, portanto, também a preocupação com uma 
estrutura de evento que desde o nome busca unir as duas culturas 
inclusive com quem o inicia e o finaliza.  É ainda um evento de 
pequeno porte, realizado com o incentivo das leis da cultura, nesse 
caso da Rouanet. Tem como patrocinador oficial a Petrobrás. O 
Fandankerb é realizado conforme as verbas disponíveis 
localmente. Ocorre anualmente, a cada dois ou a cada três anos, 
pois a captação de recursos para os eventos culturais ainda 
encontra dificuldades no Brasil (FRANCO, 2013). Entretanto, 
embora seja uma ação da iniciativa privada, obteve o apoio da 
Prefeitura Municipal de ambas as cidades mencionadas neste 
artigo, sendo um exemplo de vários outros projetos culturais que 
iniciam e que retratam a realidade de culturas diferentes que 
convivem no mesmo espaço, tendo que dialogar uma com a outra 
de alguma maneira.  

Pinto (2013) e Franco (2013) demonstraram satisfação com 
o crescimento contínuo e ascendente do evento que, para eles, tem 
sido bem aceito pela comunidade santa-cruzense. Essa aceitação 
do Fandankerb no município foi avaliada pelos responsáveis do 
evento a partir da quantidade de pessoas que participam do 
referido evento a cada ano e que se mostra positiva devido ao seu 
aumento a cada edição. Entretanto, não há uma pesquisa de 
satisfação realizada durante o Fandankerb que corrobore com esta 
visão dos articuladores do evento. Esse grau de satisfação é 
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baseado apenas no crescente aumento do público, ano a ano, que 
de 200 pessoas passou a quase 700 pessoas na última edição em 
2012. Sendo assim, as pessoas que participam deste evento se 
identificam de alguma forma com a mistura de elementos gaúchos 
e germânicos que permeiam em um mesmo espaço. É um 
momento onde não se cultua uma única cultura, mas ambas, ou 
exposto de outra forma, uma cultura híbrida. 

Bhabha (2001), nesse sentido, lembra que é importante 
compreender como os sistemas culturais são construídos e 
partilhados e, por este motivo, tendem a perder sua pureza 
cultural, intocada. Não seria, portanto, obrigatório ter somente 
uma cultura a coabitar um espaço específico. As pessoas podem 
ser dessa forma gaúchas e também valorizar a cultura de seus 
descendentes germânicos. Seria como Bhabha (2001) diz uma 
espécie de "entre-lugar", ou seja, não seria uma cultura nem outra, 
mas uma cultura híbrida que permeia e negocia com as duas 
tradições no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Nesse espaço, 
não se é nem gaúcho e nem alemão, mas ambos 
concomitantemente. Assim, o imigrante alemão não precisa negar 
a cultura gaúcha e nem sua própria cultura. Para o indivíduo é 
importante ser reconhecido como gaúcho já que vive em um 
território onde a cultura gaúcha é hegemônica sem deixar de ter 
sua descendência alemã reconhecida coletivamente.  

As culturas híbridas negociam com a cultura de cada 
pessoa e, com os valores e crenças que irão adquirir ou não de 
outras culturas. Dois exemplos dessa negociação cultural são as 
cucas alemãs do município, que inseriram o elemento erva-mate 
(com o qual é feita o chimarrão, bebida símbolo dos gaúchos) e 
criaram, de certa forma, uma cuca alemã com sabor gaúcho. E um 
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segundo exemplo, é o próprio hábito gaúcho de tomar o 
chimarrão. É comum ver, em eventos tradicionais da cidade, 
pessoas vestindo trajes típicos da cultura alemã (como ocorre na 
Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, por exemplo) tomando 
chimarrão, um símbolo da cultura gaúcha.  

Essa negociação é individual e os grupos sociais, embora 
com diferenças entre si, se tornam homogêneos a partir de suas 
escolhas culturais. Surgem, então, novos eventos culturais mistos, 
como o Fandankerb que convivem com os eventos tradicionais. 
Jambeiro (2004) fala sobre o elo de identidade entre as culturas 
local, regional e global que seria uma forma de socialização do 
indivíduo. Uma espécie de experiência em conhecer a cultura do 
outro e ter a oportunidade de se reconhecer ou não nessa cultura, 
até então, diferente da sua. O autor também diz que é importante a 
atuação dos profissionais que agem no setor cultural de promover 
a possibilidade de culturas diversas se comunicarem entre si e, 
dessa forma terem maior consciência de suas identidades e de seus 
interesses em comum. Neste sentido, os produtores culturais têm 
dois papéis: 1) como disseminadores da cultura, através dos 
eventos que elaboram e, 2) também como criadores de 
oportunidades para culturas híbridas.   

Ao analisar o cartaz da Fandankerb percebeu-se que o 
logotipo do evento procura fazer uma junção entre as duas 
culturas. Basicamente são três tarjas com as cores de cada cultura: 
alemã (preto, vermelho e amarelo) e gaúcha (verde, vermelho e 
amarelo), que formam uma curvatura para o centro, no qual 
encontra-se o numeral corresponde à edição do evento (FIGURA 
1).  
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Figura 1 -  Cartaz Fandankerb 2012  |  Fonte: FRANCO (2013) 

 
A primeira combinação de cores refere-se à cultura alemã 

e, a segunda à gaúcha. A criação do material gráfico do evento é 
uma tentativa de mostrar, visualmente, a interação entre as duas 
culturas, uma regional e outra local.  O cartaz do evento possui 
fotos dos grupos de dança da cultura gaúcha e da alemã. 
Estabelece, portanto, uma identidade entre ambas, na qual cada 
dimensão exerce uma força diferente. 

Todavia, o nome do evento é Fandankerb, ou seja, o termo 
gaúcho (Fandan) vem antes do alemão (kerb). Símbolo visual e 
elemento descritivo do logotipo estão trocados em relação um ao 
outro. Promovendo, assim, uma mescla de culturas já em seu 
logotipo. O que mostra uma valorização visual maior para o local 
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sem deixar de valorizar também o regional. Já na parte descritiva 
do logotipo ocorre o contrário, primeiro a valorização regional, a 
gaúcha, e depois a local, germânica. Entretanto, ambas as culturas 
são enaltecidas visual e descritivamente. Quando o símbolo 
germânico vem em primeiro lugar (cores da bandeira), logo em 
seguida, a expressão "Fandan" do nome do evento enaltece 
primeiro a tradição gaúcha para depois a alemã na expressão 
"kerb". Esse cruzamento de símbolos já é uma tentativa de 
misturar, sutilmente, ambas as culturas. O slogan "integrando 
culturas" localiza-se na parte inferior do Fandankerb mesclando-
se, também, com o mesmo.  O formato visual do material gráfico 
gerou endosso ao aspecto de "integração" que os articuladores do 
evento pretenderam criar desde o início.  

Este projeto que tentou unir as culturas alemã e gaúcha em 
um mesmo espaço físico culminou em um evento com 
significativa participação da comunidade local, seja em Santa Cruz 
do Sul ou em São Leopoldo, segundo seus realizadores. Ambos os 
eventos consideraram a importância do recorte da imigração alemã 
como fator relevante para a cultura local e aproximaram-no de 
uma das culturas que abrange o Estado do Rio Grande do Sul, a 
cultura gaúcha.  

 

Considerações finais 

Entender como as culturas convivem entre si e como se dá 
o processo de hibridismo cultural é importante para a 
compreensão do próprio conceito de cultura. O hibridismo 
cultural, conforme citam os autores deste artigo, faz parte da vida 
das pessoas, por não existir mais uma cultura pura sem a 



 

 

 
[ 29 ] 

interferência de outros valores e crenças. É importante para essas 
culturas que coabitam o mesmo espaço físico interagir entre si, 
compartilhando interesses em comum. Dando oportunidade ao 
indivíduo de vivenciar papéis diferentes no meio em que vive: 
mesmo sendo gaúcho, por exemplo, poder usar uma vestimenta 
alemã por se identificar com a cultura local, ou vice-versa para se 
identificar com a cultura regional.  

Compreender a relação com os diferentes espaços por 
onde a cultura permeia e, como divide os grupos sociais através de 
suas crenças e valores, é uma forma de entender melhor essa 
característica, especificamente, humana. É dessa reconfiguração 
cultural que se (re)constroem, nessa luta de forças entre os atores 
sociais, as comunidades e seus cidadãos. A mídia e os veículos de 
comunicação têm também participação nesta reconfiguração, pois 
são eles que divulgam as culturas a partir dos recortes que fazem 
em suas matérias jornalísticas ou programas televisivos. 

Por não serem passivas, as pessoas negociam com suas 
culturas de origem e com as novas culturas com as quais tem 
contato, criando, assim, uma forma de convivência amistosa ou 
não. O hibridismo cultural é um entremeio de culturas, onde não 
se pertence a esta ou aquela apenas, mas a ambas ou mais culturas. 
Contudo, essa negociação nem sempre é tranquila, podendo, 
inclusive haver tensão neste intercâmbio. Se não houver 
identificação com a cultura diferente, não haverá também 
interesses em comum e, portanto, não haverá o hibridismo 
cultural. Uma cultura ao interagir com a outra e trazer seus traços 
culturais faz uma reconfiguração de sentidos e significados de suas 
crenças e valores.  
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ste estudo aborda a relação da cultura com o processo 
contemporâneo ancorado no tripé transformação 
tecnológica, desenvolvimento regional e os meios de 

comunicação. Em uma perspectiva histórica, pondera-se sobre as 
transformações culturais resultantes da tecnologia que se 
acentuaram nas últimas décadas, abordando-se o processo de 
globalização na perspectiva cultural e discutindo as relações que se 
estabeleceram a partir destes processos. O objetivo deste artigo, 
portanto, é o de refletir sobre o papel da tecnologia e sua relação 
com os aspectos culturais autênticos dos lugares, compreendendo 
essa relação contemporânea oriunda da globalização.   

A tecnologia se expandiu a partir da segunda guerra devido 
a uma acirrada disputa entre potências industrializadas. No  
período seguinte,  se deram as principais descobertas tecnológicas 
em eletrônica com o primeiro computador programável e o 
                                                 
2 Publicado originalmente na Revista Espaço Plural, v. 16, n. 32, p. 224-242, 2015. 
Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/issue/view/750/ 
showToc>.  

E 



 

 

 
[ 33 ] 

transistor, fonte da microeletrônica, o verdadeiro cerne da 
revolução da tecnologia da informação no século XX. Porém, 
somente na década de 1970, as novas tecnologias da informação 
difundiram-se amplamente, acelerando seu desenvolvimento 
sinérgico e convergindo em um novo paradigma que criou uma 
interface entre as diversas esferas, mediante uma linguagem digital 
na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, 
processada e transmitida (CASTELLS, 2003).   

A disputa pelo desenvolvimento da inovação e a busca por 
sua agilidade, decorre do processo de globalização e da 
transformação tecnológica. Com isso, os países têm a necessidade 
de construir também um modelo de desenvolvimento tecnológico, 
mas que simultaneamente não perca características culturais dos 
lugares.  Por características culturais entende-se aquelas que estão 
presentes em cada povo desde o início da humanidade: costumes, 
sistemas, leis, religião, em suas artes, ciências, crenças, mitos, 
valores morais e em tudo aquilo que diz respeito ao sentir, ao 
pensar e ao agir das pessoas (WILLIAMS, 2000). Sendo assim, 
pode-se dizer que os países ao construírem seus modelos de 
desenvolvimento precisam também pensar em como inserir e 
fortalecer suas culturas, que os tornam singulares, dentro desse 
plano nacional.   

Quando se aproxima a sociedade do contexto da economia 
das nações se percebe um alto investimento em ciência e 
tecnologia que são capazes de transformar seus esforços em 
inovações. Este caráter inovativo também acaba transferido para o 
aspecto cultural da sociedade, porém não com tantos 
investimentos. Demonstra-se assim, que a tecnologia possui um 
papel de destaque na sociedade contemporânea.  Sendo assim, ao 
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direcionar o olhar para a questão do lugar da cultura em termos 
globais, Hall (2001) menciona uma revolução cultural que enfoca o 
domínio social de uma cultura, através da expansão da indústria 
cultural (termo cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, 
na década de 1930) por intermédio das tecnologias e da revolução 
na informação. Estas transformações culturais ocorreram (e ainda 
ocorrem) na vida das pessoas mediadas pela tecnologia através dos 
meios de comunicação que, cada vez mais, se modernizam e se 
proliferam rapidamente.  

Nesse sentido, se torna relevante entender que papel é esse 
que a tecnologia ocupa na sociedade e como ela se relaciona com a 
cultura dos lugares. Estes são dois aspectos que influenciam no 
modelo de desenvolvimento que cada país escolhe seguir, 
considerando ainda sua produção e demanda.  Para atender os 
objetivos propostos para a discussão desse artigo, utilizou-se uma 
metodologia de caráter qualitativo e de cunho exploratório que 
compreende uma revisão bibliográfica sobre os conceitos 
abordados. Partiu-se da discussão em torno do tripé 
transformação tecnológica, desenvolvimento regional e os meios 
de comunicação para compreender as transformações da cultura 
no processo contemporâneo permeado pela tecnologia.   

 

Cultura, globalização e tecnologia 

A palavra cultura vem do latim, colere, e significa cultivar, 
tendo relação inicial com a agricultura no sentido de cultivo de 
alimentos. Com o passar do tempo, o termo desloca-se a outro 
contexto, passando a ser chamado de cultura tudo que diz respeito 
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ao cotidiano de um indivíduo, ou seja, conhecimento, arte, 
crenças, leis, moral, costumes, tradição, hábitos, etc. Esse jeito de 
viver em grupos sociais em um dado território, faz com que  cada 
lugar tenha sua própria cultura que é influenciada por 
vários fatores, principalmente, pela sua história e crenças, o que 
torna os lugares singulares.    

Cultura também é definida, na visão das ciências sociais 
como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas 
sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em 
sociedade. Seria a herança social da humanidade ou ainda de forma 
específica, uma determinada variante da herança social 
(WILLIAMS, 2000). Neste sentido, as crenças e as 
tradições passadas de uma geração à outra contribuem para manter 
viva a cultura local e regional.  

Contudo, com a globalização a cultura também sobre 
mudanças, readequando-se aos novos tempos. Segundo Ortiz 
(2003), a cultura dos lugares não acaba e nem cede espaço a uma 
homogeneização cultural global, todavia a cultura 
se mundializa. Em outras palavras, a cultura mundializada tem 
relação com as mudanças na estrutura da sociedade, que não são 
feitas no imediatismo, pois demandam tempo e readequações 
sociais e políticas. Também a cultura mundializada não causaria 
uma cultura homogeneizada, ou seja, única globalmente e nem 
acabaria com outras manifestações culturais. Ocorre justamente o 
contrário neste processo.   

Neste sentido, Ortiz (2003) e Bhabha (2001) compartilham 
do mesmo pensamento no qual a globalização faz com que uma 
cultura interfira na outra, munindo ambas e manifestando 
determinados valores socioculturais que interagem constantemente 
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com as outras culturas. Essa interferência entre as culturas é 
mediada, principalmente, pelos meios de 
comunicação proporcionado pelo aparato tecnológico. Portanto, 
uma cultura mundializada não aniquila outras culturas, 
elas coabitam o mesmo espaço, interagindo entre si. Ortiz (2003, 
p. 26), considera a cultura como um sistema-ideia da economia 
capitalista mundial, sendo uma espécie de "consequência das 
tentativas do ser humano, coletivas e históricas, em se relacionar 
com as contradições, as ambiguidades e a complexidade da 
realidade sociopolítica desse sistema particular."  

Este processo de mundialização de cultura ocorre, 
principalmente, por dois motivos que estão interligados: 1) o 
compartilhamento universal de objetos e, 2) o avanço tecnológico 
(Ortiz, 2003). Desta forma, a cultura tem uma relação com o 
processo contemporâneo de transformação tecnológica, 
considerando, ao mesmo tempo, nas palavras de Ortiz (2003, 
p. 21) que "cada povo é uma entidade, um mundo diverso dos 
outros". Embora, cada lugar tenha seus aspectos culturais 
peculiares, tornando-o um "mundo diverso" aos demais, eles têm 
também, de certo modo, um compartilhamento universal 
permeado pela tecnologia e os meios de comunicação. Estes dois, 
tecnologia e meios de comunicação, seriam os facilitadores da 
fluidez desse compartilhamento "universal" oriundo da 
globalização.  

Devido a esta perspectiva histórica, acentuada nas últimas 
décadas, de transformações culturais resultantes da tecnologia, as 
relações sociais do homem contemporâneo têm sofrido grandes 
transformações, sobretudo com o advento das novas tecnologias 
que assumem o papel principal na difusão da informação e na 
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mudança de hábitos, comportamentos, valores e tradições 
culturais. Passa-se a ter que se conviver não mais com uma, mas 
com várias culturas ao mesmo tempo. Um exemplo são as 
telenovelas que trazem outras culturas inseridas nas narrativas 
televisivas. Elas não pedem licença para entrar na vida das pessoas. 
Estão ali, sendo apresentadas em um formato de uma história 
veiculada por um veículo de comunicação massivo, como a 
televisão.   

A comunicação contemporânea se dá também através de 
computadores, telefonia móvel (celulares, smarthphones, tablets, etc) e 
tecnologias que permitem a aproximação e controle sobre tudo e 
todos. No entanto, as relações sociais e culturais nunca foram tão 
segregadas e fragmentadas (Ortiz, 2003), contradizendo a ideia de 
cultura globalizada como sendo uma única cultura e corroborando 
com a ideia de cultura mundializada.  

A tecnologia que ao mesmo tempo aproxima pode 
distanciar.  Nesse sentido, cabe salientar que a sociedade 
contemporânea está sendo alterada por uma intensa revolução 
tecnológica que tem como motor as técnicas de informação. 
Segundo Castells (2003), o  que a caracteriza é a aplicação desses 
conhecimentos e dessa informação para a geração de 
conhecimentos e de dispositivos de processamento de comunicação 
da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a 
inovação tecnológica e o seu uso. Em outras palavras, é promover 
o desenvolvimento através da tecnologia, sem deixar de considerar 
a sociedade e cada cultura.  

O amadurecimento da revolução das tecnologias da 
informação a partir da década de 1990 transformou o processo de 
trabalho ao introduzir novas formas de divisão técnica e 
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social. Entretanto, não é somente a tecnologia a única causa dos 
procedimentos encontrados nos locais de trabalho, mas uma 
complexa interação entre decisões administrativas, sistemas de 
relações industriais, ambientes culturais e institucionais e políticas 
governamentais (CASTELLS, 2003, p. 305). Assim a informação 
deve fluir de maneira a se transformar em uma ferramenta para as 
organizações. Sendo esta mesma ferramenta, de acordo com Ortiz 
(2003), também disseminadora de novas culturas nos lugares.  

Já para Hall (2001), a cultura global necessita da diferença 
para prosperar mesmo que apenas para convertê-la em outro 
produto cultural para o mercado mundial. Assim, em um mundo 
globalizado, cujas culturas se diluem umas nas outras, 
transformando-se ininterruptamente; em que se evidenciam 
sociedades compostas não de um, mas de muitos povos de 
diversas origens, trabalhar em prol do resgate de identidades 
culturais é um desafio. Pode-se até dizer que este é o grande 
desafio da contemporaneidade.  

Neste cenário de transformações, há uma tendência 
de hegemonia por parte de certas culturas em detrimento de 
outras, há também uma grande fascinação das sociedades pela 
diferença e existe uma espécie de contracorrente quando o assunto 
é globalização. Há, por outro lado, um aumento marcante de 
interesse pela voz das minorias, principalmente na América Latina 
e no Brasil, onde as diferenças, ressaltadas pelo próprio desnível 
econômico e social tornam-se tão conflitantes que, muitas 
vezes, grupos pertencentes a um mesmo lugar não conseguem 
conviver ou se comunicar. Neste contexto, surgem as culturas 
hegemônicas, ou seja, aquelas que se destacam das demais devido a 
articulação de seus atores sociais (OLIVEN, 1992).   
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Cabe salientar que a globalização deixa em evidência a 
acirrada competição entre os países que quando pensam em 
desenvolvimento a visão é voltada para o aspecto do crescimento 
econômico. Todavia é preciso pensar em desenvolvimento de 
maneira mais ampla que considere outros aspectos, além do 
crescimento econômico. Para Schumpeter (1982, p. 48), o 
desenvolvimento econômico é definido como “uma mudança 
espontânea e descontinuada dos canais de fluxo, que altera e 
desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente”. 
O desenvolvimento não deriva de variações, mas de alterações 
revolucionárias, que alteram de uma vez por todas a situação 
anterior." Já na visão de Polése (1998), o desenvolvimento 
econômico se dá quando há uma descentralização de políticas, 
deixando os espaços livres. Assim, é necessário observar a base 
econômica, deixando que o trabalho e as tendências econômicas 
fluam como um suporte da região, seja, a mesma agrícola, 
industrial ou comercial. 

Muitas vezes o desenvolvimento pode ser entendido como 
um processo de crescimento econômico, que implica uma 
contínua ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a 
produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo 
desdobramento é a retenção do excedente econômico que é gerada 
nesta economia local (North 1977). O argumento contrário ao de 
North pode ser complementando por (AMARAL,1995, p. 38), que 
assim se refere: “também não deve ser confundido com 
integração, embora a envolva. Não tem identificação com 
autonomização e individuação, ainda que estes sejam seus 
resultados”.  
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Neste sentido, é relevante pensar em desenvolvimento de 
forma ampla que considere  a cultura, a política, a sustentabilidade, 
a identidade nacional e os meios de comunicação, entre 
outros. Também não deixando de ser subordinado à globalização 
econômica, não se submetendo a uma sociedade global de 
mercado.  A questão é como trabalhar, difundir a cultura dos 
lugares e promover o desenvolvimento em um mundo cada vez 
mais globalizado, não deixando que o crescimento econômico seja 
o único viés (embora também importante) a ser analisado no que 
tange ao desenvolvimento regional. A visão sobre crescimento 
econômico e desenvolvimento, até meados dos anos de 1970, é 
que os mesmos eram semelhantes. 

Entretanto, desenvolvimento é algo mais amplo do que 
crescimento econômico, pois pressupõe, além de crescimento da 
produção e da renda per capita da população, melhoria na qualidade 
de vida. Neste contexto, Becker (2008) salienta que o 
desenvolvimento regional é resultado do envolvimento dos 
agentes regionais, econômicos, culturais, sociais e políticos na 
construção e execução de um projeto de desenvolvimento 
próprio. Dentro deste raciocínio, ainda há a necessidade de um 
sistema próprio, a esfera política, que é um componente para a 
resolução dos conflitos do desenvolvimento e que pode viabilizar 
o processo de integração dos agentes locais do 
desenvolvimento. Por agentes locais e regionais, o autor entende 
que são as empresas, o poder público e a população. Enfim, toda 
a sociedade daquela região.  

Ainda na visão de Becker (2008), o desenvolvimento é 
resultado de dois processos antagônicos: um de cunho econômico, 
que afirma ser a globalização a direção corporativa do 
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desenvolvimento e, outro, que se refere à dinâmica do 
local. Para Remmers (2000), para que ocorra o desenvolvimento, o 
mesmo precisa entende e fomenta a capacidade ‘localizadora’ dos 
atores locais. Nas palavras do autor, localização é um processo 
social, no qual as pessoas, de modo progressivo, percebem que 
exercem controle sobre a direção de suas vidas, dentro de 
um contexto global.  

Assim, desenvolvimento regional dar-se-á através do 
resultado dos interesses da economia do corporativismo que 
consiste na produção e reprodução do capital e, regionalmente, na 
dinâmica da reprodução e produção da vida. Nesta visão, a 
sociedade organizada socialmente torna-se participativa 
politicamente e muito mais desenvolvida economicamente, tendo a 
cultura como um eixo estratégico permeado pela tecnologia.  

Dentro da perspectiva apresentada, o grande desafio está 
em impulsionar um desenvolvimento que implique o olhar para 
além do crescimento econômico, para que todos sejam 
beneficiados, e não somente alguns. A discussão sobre estas 
questões, articuladas com a reflexão sobre os processos de 
mudança cultural e social, que se tem na contemporaneidade, é 
que permitirá se reconstruir e ampliar políticas que possam dar 
conta dessas questões, principalmente da cultural.   

 

 

A indústria cultural mediada pela tecnologia 

O termo indústria cultural é diferente de cultura de 
massa. A cultura é oriunda de um povo, das suas 
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regionalizações, seus costumes e não tem a pretensão de ser 
comercializada, enquanto que a indústria cultural possui padrões 
que sempre se repetem com a finalidade de formar uma estética ou 
percepção comum voltada ao consumismo. Segundo Adorno e 
Horkheimer (2002), a indústria cultural busca designar a situação 
da arte na sociedade capitalista industrial, promovendo o consumo 
de produtos dependentes do mercado, sem valor artístico cultural. 
Desta forma, se percebe que a indústria cultural age no 
oferecimento de produtos mercadológicos que promovem certa 
satisfação imediatista e efêmera que, ao mesmo tempo, em que 
agrada as pessoas se impõem a ela, submetendo-as ao processo 
capitalista.  

Para os autores a intenção da indústria cultural não é 
promover um conhecimento, porque conhecer pressupõe o 
levantamento de questionamentos, rompimento de paradigmas e 
necessidade de novas respostas, mas o de disponibilizar ao 
mercado um produto que possa ser consumido. Este 
sistema, proposto pela indústria cultural, incorpora nos 
participantes uma nova necessidade: a “necessidade do consumo”, 
geradora de mercadorias próprias para a venda 
e oriunda do capitalismo e, desta forma, é possível representar e 
incentivar o produto ao invés do conhecimento. O conhecimento, 
por sua vez, se torna produto da elite e é sobre esses aspectos que 
Adorno e Horkheimer (2002) questionam quando tratam 
da indústria cultural.  

A revolução industrial, que aconteceu entre os anos 1750 e 
1830, significou a grande expansão da tecnologia e deu motivos 
para um conjunto de suposições em torno dela. 
Fundamentalmente, a crença de que a ciência se traduz em 
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tecnologia, a tecnologia modifica a indústria e a indústria regula o 
mercado para produzir o benefício social. Esta concepção que 
poderia ser chamada de concepção positivista da evolução humana 
parece ter contribuído para que a análise da neutralidade passasse 
com mais vigor da ciência para a tecnologia devido a dois 
motivos.   

Primeiro porque, sendo a tecnologia uma aplicação da 
ciência, esta análise abarcaria também nas questões científicas; e 
segundo porque, em função de suas aplicações diretas, a tecnologia 
estava muito mais próxima dos resultados sociais e 
culturais. Sendo assim, o avanço industrial exigiu maior 
infraestrutura para atender ao mercado consumidor, tendo a 
cultura, permeada pela tecnologia, como um eixo estratégico que 
transforma os aspectos culturais em produtos de consumo, ao 
mesmo tempo em que difunde a cultura dos lugares, tornando-os 
singulares. A relação entre tecnologia e os aspectos culturais 
autênticos dos lugares se dá pela fluidez de sua disseminação em 
uma maior abrangência, transferindo e agindo em conjunto, de 
certa forma, a cultura dos espaços físicos a um novo espaço o 
virtual. É o que ocorre, por exemplo, nas redes sociais virtuais 
(exemplo: Facebook, Instagram, Twitter, etc) quando uma 
manifestação cultural é difundida nesses ambientes.   

Ao analisar a sociedade e a economia das nações se 
percebe também o alto investimento em ciência e tecnologia que 
são capazes de transformar seus esforços em inovações. Ao 
direcionar o olhar para a questão do lugar da cultura em termos 
globais, Hall (2001) menciona uma revolução cultural que enfoca o 
domínio social dessa cultura, através da expansão da indústria 
cultural por intermédio das tecnologias e da revolução na 
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informação. Dessa forma, ocorrem transformações culturais na 
vida das pessoas mediadas pela tecnologia e meios de comunicação 
que, cada vez mais, se modernizam e se proliferam rapidamente. 
Essa rapidez no fluxo de informações, conforme salientado por 
Harvey (1992), propõe certa efemeridade, inclusive nas relações 
sociais.    

Para Hall (2001), da mesma forma como ocorrem 
transformações culturais globais, a vida das pessoas também é 
afetada pelo processo de desenvolvimento dos meios de 
comunicação, confirmando que é no local que a globalização de 
fato ocorre. Por intermédio da análise do processo de penetração 
de apelos e imagens nos lares das pessoas, o autor enfatiza que a 
revolução cultural está influenciando, também, o modo de pensar 
e de agir do ser humano. As mudanças culturais 
invadem, portanto, a todo instante, o cotidiano dos 
indivíduos e sua privacidade. Cria-se, assim, um lugar da cultura na 
estrutura empírica real e na organização das atividades, instituições, 
e relações culturais na sociedade, em qualquer momento histórico 
particular (HALL, 2001).  

Na concepção da questão do lugar da cultura em termos 
globais, ou seja, na revolução cultural, enfoca-se o domínio social 
da cultura, através da expansão da indústria cultural por intermédio 
das tecnologias e da revolução da informação. Da mesma forma 
como ocorrem transformações culturais globais, a vida das pessoas 
também é afetada pelo processo de desenvolvimento, 
principalmente, através dos meios de comunicação. Isto ocorre 
devido aos ser humano ser um ser interpretativo e que constituiu 
variados sistemas que definem, codificam e significam as coisas, 
organizando-as e regulando-as. Seriam esses códigos criados que 
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são sentido as suas ações individuais e coletivas. Tomadas em 
conjunto, constituem a cultura dos lugares.  

Nesse sentido, há uma relação entre cultura e 
poder público que serve de fio condutor ao exame do modo como 
a esfera da cultura é governada. A partir dessa relação, desenvolve-
se a discussão sobre a cultura e a mudança cultural. Nesta 
discussão, abordam-se duas tendências na direção da política 
cultural: a regulação e a desregulação. Problematiza-se também a 
ideia de que existe uma contraposição entre o Estado e o mercado, 
na qual o Estado representaria restrição e o mercado, 
liberdade (HALL, 2001).  

Falar em desenvolvimento regional requer um diálogo 
permanente e participativo da sociedade. Boisier (1989) reforça 
que a organização social regional de ação coletiva, que tem como 
característica marcante a ampliação da base de decisões por parte 
dos atores locais, coloca nas mãos desses o destino da economia 
regional.  

A busca de uma maior coesão e participação entre os 
agentes locais e a esfera de decisão, que é condição primaz para 
uma participação democrática da população na instância política 
regional e local. Reforça este argumento Bourdin (2001), 
colocando o local como uma forma social que constitui um nível 
de integração das ações e dos atores. Neste contexto, conforme 
Lemos (2003), os agentes locais têm um papel ativo na 
potencialização dos fatores determinantes da transformação local e 
da sua competitividade. 

Hall (2001) ainda chama a atenção para a importância de se 
conhecer como a cultura é regulada, afirmando que a cultura, por 
seu turno, governa as pessoas, isto é, “regula nossas condutas, 
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ações sociais e práticas e, assim, a maneira como agimos no âmbito 
das instituições e na sociedade mais ampla”. Desta forma, 
existiriam três tipos dessa regulação:   

1) a normativa, significando que as nossas ações são 
norteadas por normas, no sentido de que tudo o que fazemos tem 
um sentido dado pelas regras e convenções existentes na nossa 
cultura;  

2) a regulação através dos sistemas classificatórios, na qual 
nossas ações são classificadas e nossas condutas e práticas 
comparadas com base em uma série de categorias que definem 
padrões aceitáveis ou não;   

3) e a regulação da cultura por meio da constituição de 
novas subjetividades, que são definidas através de alterações no 
sistema organizacional do qual fazemos parte.   

Ao mesmo tempo, a cultura tem assumido uma função de 
importância no que diz respeito à estrutura e à organização da 
sociedade moderna tardia, aos processos de desenvolvimento do 
meio ambiente global e à disposição de seus recursos econômicos 
e materiais. Dessa forma, se percebe também o caráter estratégico 
no qual a cultura é utilizada e difundida pelos meios de 
comunicação possibilitados, cada vez mais, pelo avanço da 
tecnologia.  

  

Ciência e tecnologia na inovação da cultura 

O empenho de várias populações para conquistar sua 
independência em ciência e tecnologia, ampliam as possibilidades 
no mercado, tendo como consequência o seu desenvolvimento. 
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Neste contexto, a ciência e a tecnologia agem como uma 
ferramenta para o desenvolvimento. Para tanto, a ênfase dada à 
ciência e tecnologia tem como entendimento que o investimento 
em novas tecnologias aumenta a produtividade das empresas e, 
consequentemente, ocorrem às condições de maior 
competitividade, também afetando os índices de geração de 
empregos e a própria cultura dos lugares.  

Neste sentido, faz-se necessário que os governos invistam 
em inovação tecnológica, por meio de políticas de 
desenvolvimento. No caso brasileiro, foi justamente a partir da 
década de 1990 que as políticas de desenvolvimento apareceram 
como fator decisivo, pois o Governo Federal, juntamente com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), liberou verbas que 
impulsionaram o crescimento dos investimentos na área, para que 
o país se tornasse mais competitivo (DAGNINO, 2003). É 
preciso, no entanto, a agregação de capacitação científica e 
significativas elevações nos índices de produtividade das indústrias, 
para que as inovações possam ser consideradas competitivas.  

Assim, investimentos em tecnologia subentendem 
melhorias em produtividade, tanto técnica quanto profissional nas 
empresas, uma vez que novos métodos e processos requerem 
capacitação do corpo de colaboradores. Isso significa que inovação 
e educação são elos de uma mesma corrente e contribuem para 
com o desenvolvimento regional, interferindo também no aspecto 
cultural local e regional.   

Uma questão que precisa ser pensada é como explorar e 
avançar de forma científica e tecnológica de uma maneira que 
todos se beneficiem e não com que poucos ampliem suas 
potencialidades e seus domínios, promovendo assim um discurso 
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camuflado sobre a neutralidade da Ciência e Tecnologia. Essas 
questões necessitam de uma reflexão para que se beneficie a todos 
e não deixando que muitos acabem com os seus domínios 
reduzidos e outros continuam marginalizados, na miséria material 
e cognitiva. Ainda dentro desta linha de raciocínio, se encontra a 
cultura dos lugares e a forma como a ciência e a tecnologia inovam 
e contribuem para a disseminação de crenças e tradições 
permeadas pelos meios de comunicação. Sendo estes, praticamente 
uma extensão do ser humano, conforme enfatizado 
por MacLuhan (1964).    

Assim, o grande desafio é conseguir, através da ciência e 
tecnologia, promover a inclusão social e cultural, 
principalmente, o acesso aos bens materiais e culturais e da 
apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Neste 
sentido, um dos aspectos dessa inclusão é possibilitar que cada 
brasileiro tenha a oportunidade de adquirir conhecimento básico 
sobre a ciência e seu funcionamento que lhe dê condições de 
entender o seu entorno, de ampliar suas oportunidades no 
mercado de trabalho e de atuar politicamente com conhecimento 
de causa. Assim como, tenha condições de compreender a cultura 
na qual está inserida socialmente.  

Garcia (1995) alertava, para a não neutralidade do conceito 
de inovação, o qual pode trazer em si valores positivistas de 
progresso e desenvolvimento, também destacando que inovação 
não é solução mágica que possa ser aplicada para resolver todos os 
problemas. Destaca o autor que inovação deve ser acompanhada 
de questionamentos, por exemplo: a quem interessa; por quem foi 
proposta ou implementada, e por fim a quem 
poderá beneficiar. Questões estas que fomentam não apenas a 
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ciência e a tecnologia enquanto aparatos tecnológicos, mas que 
influenciam a própria cultura inovando-a e fazendo com que ela 
interaja com as demais. Neste contexto, ainda há de se considerar 
que os próprios meios de comunicação acabam criando uma 
cultura hegemônica que se sobressai perante as demais.   

  

Considerações finais 

Este artigo abordou a relação da cultura com o processo 
contemporâneo de transformação tecnológica, a relação com o 
desenvolvimento regional e os meios de comunicação, a partir de 
uma perspectiva histórica das transformações culturais resultantes 
da tecnologia que se acentuaram nas últimas décadas. Abordou 
também o processo de globalização na perspectiva 
cultural, trazendo discussão das relações que se estabelecem nesse 
processo. Dessa forma, pode-se refletir sobre o papel da 
tecnologia e dos meios de comunicação e sua relação com os 
aspectos culturais autênticos dos lugares.   

A tecnologia tem um papel estratégico na ampliação dos 
aspectos culturais dos lugares em um mundo cada vez mais 
globalizado por um lado e mais regionalizado por outro. É ela que 
dá a fluidez  contemporânea para que a cultura se mundialize e, ao 
mesmo tempo, em que torna os lugares autênticos e singulares. 
Não apenas viabiliza essa fluidez cultural como também coloca a 
cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento regional e 
do próprio sistema capitalista. Fazendo com que a cultura acabe 
interagindo com as demais e também c criando culturas 
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hegemônicas que não aniquilam as demais, mas se destacam a 
elas.   

Sendo assim, se percebe que a cultura também obrigou-se a 
se remodelar, não só devido a globalização no contexto de 
uma cultura mundializada, conforme salientado por Ortiz  (2003), 
mas também teve que se ajustar à tecnologia e a toda a 
transformação que ela traz consigo, incluindo linguagens 
e processos inovativos. Dessa forma, globalização e tecnologia, no 
contexto cultural, são dois fatores importantes de transformações 
culturais a serem estudados na contemporaneidade e considerados 
quando se aborda o tema cultura.   

 

Referências 

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural: o 
iluminismo como mistificação das massas. In: Indústria cultural e 
sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
AMARAL FILHO, Desenvolvimento regional endógeno: (re)construção 
de um conceito, reformulação das estratégias. Revista Econômica do 
Nordeste, Fortaleza, v. 26, n. 3, jul./set. 1995.  
 
BECKER, D. F. A economia política do (dês)envolvimento regional 
contemporâneo. In: BECKER, D. F. e WITTMANN, M. L. (org). 
Desenvolvimento Regional: abordagens interdisciplinares. 2 ed. Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC, 2008, p. 37-66. 
 
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2001.   
 
BOISIER, S. Política econômica, organização social e desenvolvimento 
regional. In: HADDAD, P. R. (Org.). Economia regional: teorias e métodos 
de análise. Fortaleza: BNB/ETENE, 1989.  
  



 

 

 
[ 51 ] 

BOURDIN, Alain. A questão local. Rio de Janeiro, DP&A, 2001.  
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: economia, cultura e sociedade. 
São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
 
DAGNINO, Renato; THOMAS, Hermán (org.). Ciência, tecnologia e 
sociedade: uma reflexão latino-americana. Taubaté universitária, 2003. 
 
GARCIA, W. E. (org). Inovação Educacional no Brasil: Problemas e 
perspectivas. 3a Edição. Campinas: Editora dos Autores Associados. 
1995.  
   
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001. 
 
HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 
 
LEMOS, C. Micro, pequenas e médias empresas no Brasil: novos 
requerimentos de políticas para a promoção de sistemas produtivos 
locais. 2003. Tese (Doutorado em Ciências) Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.  
  
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensão do homem. São 
Paulo. Cultrix,1964.   
  
NORTH, D. Teoria da localização e crescimento econômico regional. 
In: SCHWARTZMAN, J. Economia regional: textos escolhidos. Belo 
Horizonte: CEDEPLAR, 1997.  
   
OLIVEN, Rubens George. A parte e o todo: a diversidade cultural do 
Brasil-nação. Petrópolis: Vozes, 1992. 
 
ORTIZ, Renato. Uma cultura internacional-popular. In: ______. 
Mundialização e Cultura. São Paulo: Brasiliense, 2003.  
  
POLÉSE, M. Economía urbana y regional. Cartago: Libro Universitario 
Regional. 1998.  



 

 

 
[ 52 ] 

   
REMMERS, G. El Desarrollo Endógeno en Zonas Rurales: acertando 
en un Blanco móvil. In: Guzmán Casado, G; Gonzáles de Molina, 
M.;Sevilla Guzmán, E. (eds). Introducción a la Agroecología como Desarrollo 
Rural Sostenible. Madrid: Mundiprensa, 2000.  
  
WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  
 
SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma 
investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São 
Paulo: Abril Cultural, 1982. 



 

 

 
[ 53 ] 

_____________________________ 
A personalidade cultural da regionalização: 

o caso do Vale dos Vinhedos3 
_____________________________ 

Giovana Goretti Feijó de Almeida 
Universidade de Santa Cruz do Sul 

 
 

 globalização interfere em praticamente todos os setores 
da sociedade, porém o faz de formas diferentes conforme 
o desenvolvimento de cada território. Embora uma das 

tendências desse processo globalizador seja a homogeneização, se 
percebe que as regiões e os territórios tem buscado a diferenciação 
a partir de singularidades que lhe são inerentes. Visto sob uma 
perspectiva mais abrangente, a globalização refere-se ao processo 
de expansão da hegemonia em diferentes aspectos: econômico, 
político, social e cultural dos países. É impulsionada, 
principalmente, pela abertura dos mercados baseados nas 
dinâmicas reguladas pelo capitalismo e pela livre competição em 
nível global de grandes empresas transnacionais e governos do 
mundo todo. Contudo, os territórios ao absorverem o impacto da 
globalização interagem de maneiras diferentes com essa força 
global e esta com as fragmentações das regiões.  

A globalização remete a termos como economia de 
mercado, aldeia global, flexibilização de capital, blocos econômicos 
                                                 
3 Publicado originalmente nos Anais do VII Seminário Internacional sobre 
Desenvolvimento Regional, 2015, Santa Cruz do Sul-RS. Disponível em: 
<http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/13353> .  
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internacionais, relações comerciais e financeiras entre países, 
multinacionais, transnacionais, internet, vantagens e desvantagens, 
entre tantos outros (ORTIZ, 1984; McLUHAM, 1998; HARVEY, 
1992; IANNI, 1999). O processo global permite que se realize 
qualquer atividade por meio de uma rede de conexões que 
encurtam distâncias e facilitam as relações econômicas e culturais.  

Nesse caso, questiona-se até que ponto a facilitação entre 
culturas de fato ocorre e o processo avassalador com que o 
capitalismo tem modificado não somente a sociedade, mas 
também os recursos naturais em busca de cada vez mais lucro.  
Como as regiões podem reagir frente a globalização? E qual a 
repercussão que causa no território? Essas indagações levam a 
pensar como as regiões estão organizadas e qual o papel que a 
cultura exerce nesses territórios. Assim como, o conjunto de atores 
sociais estratégicos que estão envolvidos nessa articulação em 
diferentes escalas. 

Para compreender este processo complexo global-regional 
se faz necessário compreender os conceitos de região, território e 
regionalização em tempos de globalização e as repercussões que 
causam aos territórios. O objetivo deste artigo é investigar o 
processo de regionalização a partir do aspecto cultural regional, 
compreendendo o processo integrador da globalização frente as 
forças de fragmentação das regiões. Busca-se refletir sobre a 
dinâmica homogeneizadora da globalização e na forma como esta 
interage com as fragmentações das regiões. A partir desta reflexão, 
portanto, para este estudo adota-se a região do Vale dos Vinhedos, 
no Rio Grande do Sul - Brasil, como objeto de análise. O presente 
estudo foi de natureza qualitativa, cunho exploratório e 
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documental, a partir da coleta de dados no site do Vale dos 
Vinhedos. 

 

O efeito bumerangue do processo de globalização 

O processo de globalizar o mundo remete a dissolução das 
fronteiras, abertura de mercados internacionais, estados-nações, a 
disseminação da informação e da comunicação e também a uma 
padronização cultural do planeta em uma aldeia global. Segundo 
McLuhan (1998), as novas tecnologias eletrônicas, responsáveis 
por encurtar distâncias e o progresso tecnológico, tendem a 
reduzir todo o planeta a uma aldeia. Essa redução parte da visão de 
um mundo no qual todas as pessoas e organizações estariam 
interligadas de alguma forma, conectadas via rede, derivando a 
expressão aldeia global. 

Não somente a tecnologia, mas também as redes técnicas e 
o avanço do transporte (HARVEY, 1992; SANTOS, 1999) 
possibilitaram uma flexibilidade maior no fluxo de informações e 
de pessoas, contribuindo para a ideia de uma homogeneização do 
planeta. Nesse sentido, a globalização gera um crescente aumento 
de possibilidades de comunicação e interação entre pessoas e suas 
culturas, conectando-as a um nível jamais visto.  

Entretanto, a forma como se imaginou que a globalização 
iria uniformizar o mundo desencadeou uma espécie de efeito 
bumerangue (ROTHBERG, 2005), no qual há uma interação (às 
vezes pacífica, outras conflituosa) entre global e regional, fazendo 
com que os territórios reajam à dinâmica globalizadora. Ainda que 
o mundo pareça resumir-se a uma aldeia única e uniforme, há uma 
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grande heterogeneidade entre os territórios, aparecendo as 
peculiaridades e singularidades das regiões.  

Uma dessas diferenças encontra-se no aspecto cultural que 
é inerente a história e cotidiano de cada região. Torna-a única 
dentro de um contexto global. Não somente os aspectos 
geográficos como o clima ou paisagens a singularizam, mas toda 
uma gama de dimensões que articuladas lhe conferem 
peculiaridades regionais. Desta forma, a realidade apresenta-se 
com uma complexidade muito maior do que pensar o mundo, por 
exemplo, sob a visão de uma única cultura ou uma padronização 
cultural.   

Utiliza-se na contemporaneidade com certa frequência as 
expressões "no mundo globalizado em que se vive" ou "em todo o 
lugar do mundo é assim". Entretanto, estas se aproximam mais de 
expressões cotidianas do que de certezas absolutas. De acordo 
com Ghemawat (2012) alguns dados chamam a atenção: 90% dos 
habitantes do planeta jamais deixaram o país em que nasceram; 
apenas 2% das ligações telefônicas são internacionais; somente 2% 
dos estudantes universitários estão em universidades fora de seu 
país; 95% das pessoas se informam pela mídia do próprio país; 
apenas 3% da população mundial vive fora das fronteiras de 
origem; menos de 1% das empresas norte-americanas têm 
operações fora dos EUA e as exportações mundiais correspondem 
a apenas 20% do PIB do planeta. O que se mostra contraditório 
ao considerar todas as possibilidades que a globalização oferece 
em termos de homogeneização. 

Também se traz a reflexão de que há aspectos tanto 
positivos quanto negativos na globalização. Dos positivos pode-se 
referir-se a toda essa flexibilização de comunicação e informação e 
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dos transportes e redes técnicas. Em termos negativos, há a falta 
de acesso a informação e a tecnologia pelos menos favorecidos 
economicamente; a instabilidade econômica que causa no mundo e 
que atinge rapidamente outros países; a dependência dos países 
uns com os outros, pois estes já não são mais isolados, os 
contágios por epidemias que podem se alastrar pelo globo 
(SANTOS, 1999; IANNI, 1999; HARVEY, 1982). Enfim, nesse 
processo globalizador nada ocorre de forma isolada, pois tudo está 
inserido em uma dinâmica conectada a uma rede mundial que 
compartilha informações, ao mesmo tempo em que inclui e exclui 
as pessoas.  

 

A integração entre as múltiplas dimensões 
da regionalização 

Os processos de globalização tem a tendência de cada vez 
mais padronizar a sociedade em rede ao contrário da proposta em 
uma sociedade territorial e regionalizada, as quais se vinculam às 
identidades regionais a partir de suas singularidades. "As regiões 
são o suporte e a condição de relações globais que de outra forma 
não se realizam. Agora [...] é que não se pode deixar de considerar 
a região, ainda que reconheçamos como um espaço de 
conveniência mesmo que a chamemos por outro nome” 
(SANTOS, 1999, p. 196). Ainda segundo Santos (1999), as regiões 
não são áreas estáveis, mas constituídas por uma área territorial 
contígua, assim como por redes técnicas e fluxos de informação 
que elas mesmas criam e alimentam a partir de sua diversidade 
regional e especificidades.  
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Portanto, uma região é mais do que uma simples divisão 
política ou geográfica, é um recorte a partir de um campo de 
representações, as quais Haesbaert (2010) se refere como artefato e 
Santos (1999), como áreas contíguas. Assim sendo, a região 
incorpora a multiplicidade de complexos sistemas que evidenciam 
arranjos espaciais contemporâneos e os processos de 
regionalização. Nesse sentido, a globalização reforça a dinâmica 
regional ao invés de promover o fim das regiões, propondo novas 
formas de regionalização que visam manter uma identidade 
regional. É um processo contrário à homogeneização, no qual os 
fluxos e a instantaneidade dos eventos ressaltam a configuração da 
região, tornando-a especializada a partir das necessidades globais 
de produção e consumo.  

A regionalização pode variar de acordo com os interesses 
que estão em jogo, corroborando com a ideia de Raffestin (1993) 
de que os territórios são espaços de jogos de poder dos diferentes 
atores que os constituem. De acordo com Haesbaert (2010), a 
região passa a ser vista como um espaço-momento, no qual as 
singularidades que lhe conferem diferenciação resultam de 
articulações em formato de uma complexa rede de relações, cujo 
controle ocorre por meio de seus atores estratégicos.  As quais 
ainda integram e interagem com as múltiplas dimensões da 
regionalização (social, econômica, política, cultural) e da própria 
globalização. Duas forças opostas que se mantém alimentadas uma 
pela outra, tendo a regionalização um caráter diferenciador. 
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Regionalização e cultura: criando diferenciais 

De uma forma geral, regionalizar leva a se pensar na 
divisão das regiões, conforme suas semelhanças e características 
em comum. Para Haesbaert (2010), regionalizar remete a recortar 
o espaço ou nele traçar linhas, na acepção de orientação. Vários 
podem ser os recortes regionais: localização geográfica; aspectos 
políticos, sociais, históricos, culturais e econômicos; clima; 
interesses singulares em comum; dentre outros. Dessa forma, não 
há uma delimitação única para uma região, mas várias regiões que 
se constituem e se desconstituem conforme a articulação de 
interesses em comum. 

Segundo Santos (1999, p. 16), "a região continua a existir, 
mas com um nível de complexidade jamais visto pelo homem. 
Agora, nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo 
conjunto de globalização e fragmentação, isto é, de 
individualização e regionalização". Sob esta perspectiva as regiões 
se posicionam no processo contraditório do capitalismo. Ao 
comportar formas e distintos conteúdos no modo de produção, as 
regiões fomentam diferenças na forma como produzem.  

Quanto mais influências externas mais as regiões se tornam 
singulares, ou seja, únicas (SANTOS, 1999). Assim a região torna-
se uma importante categoria de análise que para ser analisada 
requer à compreensão de como é seu dia-a-dia, suas relações 
internas e externas, suas peculiaridades e seus arranjos locais em 
constante mudança, considerando a totalidade do fluxo no qual 
está inserida dentro de um jogo de relações entre o externo e o 
interno, ou seja, o conjunto de relações que fará com que um 
mesmo processo mundial de produção tenha diferentes resultados 
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conforme cada lugar ou região (SANTOS, 1999; RAFFESTIN, 
1993). 

Faz-se necessário também ressaltar que região, 
regionalização e regionalidade possuem concepções diferentes. A 
primeira refere-se a uma entidade geográfica concreta. Já a 
regionalização remete a um processo de diferenciação e/ou de 
recorte do espaço em partes coesas ou articuladas. E, por último a 
regionalidade, enquanto propriedade do "ser" regional 
(especialmente em sua dimensão simbólica e vivida) enfrentam 
hoje, em um mundo globalizado, reconfigurações que atestam uma 
crescente complexidade em termos do seu desenho espacial e do 
entrecruzamento dos sujeitos e dimensões que as constroem 
(HAESBAERT, 2010).  

Há várias dimensões no contexto da regionalização, 
ficando evidente que sua articulação ocorre mais em uma ou mais 
dimensões. Dessa forma, o aspecto cultural pode ser o principal 
responsável pela diferenciação da regionalização. Contudo, não é o 
único ou o mais importante. Cada região interage de distintas 
formas com essas dimensões conforme seus interesses coletivos e 
regionais.  

A cultura, uma dessas dimensões, remete um conjunto de 
ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, passados de 
geração em geração. Uma das características da cultura é a 
capacidade adaptativa que faz com que os indivíduos respondam 
ao meio de acordo com mudança de hábitos e a sua capacidade 
cumulativa que faz com que as mudanças trazidas por uma geração 
passem à geração seguinte, aonde vai se transformando perdendo e 
incorporando outros aspetos procurando assim melhorar a 
vivência das novas gerações (WILLIANS, 2000). 
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Quando se trata de falar em cultura, se faz presente a 
tradição, ou seja, elementos culturais que estão presentes nos 
costumes e fazeres que são oriundos de uma herança do passado. 
De uma forma mais abrangente, a tradição é um produto do 
passado que é aceito (muitas vezes com adaptações) e está atuante 
no presente, tendo ligações com a cultura e o folclore. Constitui-se 
em um conjunto de práticas e valores que estão enraizados nos 
costume da sociedade, cada qual com sua particularidade 
(HOBSBAWN, 1984).  

Esse encadeamento de distintas dimensões é articulado por 
cada região conforme seu cotidiano e interesses coletivos. 
Contudo, percebe-se que o aspecto cultural e o econômico 
interligam-se e regionalizam os espaços territoriais, conferindo-
lhes peculiaridades. Um desses casos é o da região do Vale dos 
Vinhedos.  

 

Repercussões no território do Vale dos Vinhedos 

O Vale dos Vinhedos localiza-se na Serra Gaúcha, Brasil 
(FIGURA 1; FIGURA 2, p. 95). Sua área é de 81,23 km² e 
compreende uma maior parcela rural, ficando ao município de 
Bento Gonçalves a maior parte das terras na delimitação. Valduga 
(2012) salienta que a nomenclatura serra não deveria se aplicar 
geograficamente àquela região, pois se trata de uma encosta de 
planalto. Contudo, a expressão "serra gaúcha" que remete àquela 
região especificamente é usada com frequência em materiais 
publicitários divulgados turisticamente.   

No Vale estão inseridos os municípios de Bento 
Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Segundo o site do Vale 
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dos Vinhedos (2015), esta região "representa o legado histórico, 
cultural e gastronômico deixado pelos imigrantes italianos que 
chegaram à região em 1875, em perfeita harmonia com as 
modernas tecnologias para produção de uva e vinhos finos e 
infraestrutura turística de alta qualidade". Evidencia-se, dessa 
forma, a preocupação de seus atores estratégicos em manterem-se 
atualizados tecnologicamente, gerando produtividade para serem 
competitivos regional e globalmente, ao mesmo tempo em que 
enaltecem uma cultura italiana cristalizada em um passado que se 
faz presente, que é típica àquela região e que lhe traz valor 
econômico além do cultural. 

Devido a sua localização geográfica, o Vale possui belas 
paisagens e um clima propício para o cultivo de uvas. É uma 
região turística, que busca a fidelização pela hospitalidade de seus 
moradores e qualidades dos serviços e produtos que oferecem. A 
Associação Aprovale busca qualificar essa hospitalidade com 
cursos sobre o assunto, fazendo da hospitalidade um negócio 
lucrativo. O Vale dos Vinhedos possui um logotipo que lhe atribui 
o status de marca (Figura 3, p. 96), posicionando-o em mercados de 
diferentes escalas (local, regional, nacional e global). Demonstra-se, 
desta forma, o aspecto homogeneizador da globalização através do 
capitalismo, confirmando a visão de Mueller (2007) de que se vive  
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Figura 1 - Localização Vale dos Vinhedos 

Fonte: http://www.spadovinho.com.br/images/hotel/mapa_grande.gif 

 
 

 
Figura 2 - Localização Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul e serra gaúcha Fonte: 

http://www.valedosvinhedos.com.be  
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em um sistema o qual transforma tudo em mercadoria e a de 
Harvey (1992) que ressalta o caráter de flexibilização do fluxo de 
capital e também a questão de tudo estar conectado globalmente 
em uma rede de interesses globais.  

 

 
 

Figura 3 - Logotipo Vale dos Vinhedos 
Fonte: http://www.valedosvinhedos.com.br 

 
A organização do Vale ocorre a partir de propriedades 

rurais menores que dividem o território com vinícolas de portes 
distintos, desde cantinas familiares, boutiques e de garagem, assim 
como grandes empresas que possuem parcerias internacionais. As 
vinícolas e atrações situadas no Vale estão abertas à visitação 
durante todo o ano, podendo ser realizadas visitas guiadas, 
degustações comentadas e jantares harmonizados. Ainda há uma 
variedade de oferta turística em hotéis, pousadas, restaurantes, 
bistrôs, ateliês de arte, armazéns de queijos, doces e geleias 
coloniais e gourmet estão distribuídos em toda a rota que apresenta 
várias outras atrações (VALE DOS VINHEDOS, 2015).  

Além desta estrutura turística e empreendedora (FIGURA 
4, p. 97) , segundo a Associação dos Produtores de Vinhos Finos 
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do Vale dos Vinhedos4 (APROVALE, 2015), os vinhos 
produzidos no Vale dos Vinhedos são os únicos, até o momento, a 
obterem a Denominação de Origem, no Brasil, certificada pelo 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual5 (INPI, 2015). Os 
atores estratégicos regionais utilizam essa informação como 
argumento diferenciador dos produtos que produzem e 
comercializam. Sendo também, uma forma da região interagir com 
a globalização sem deixar de evidenciar suas particularidades 
regionais. 

 

 
Figura 4 - Vale dos Vinhedos   |  Fonte:www.valedosvinhedos.com.br 

 
                                                 
4 A APROVALE é uma associação, fundada em fevereiro de 1995, que busca promover 
o desenvolvimento sustentável do Vale dos Vinhedos através do enoturismo, da 
integração entre os associados e a comunidade. 
5 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado em 1970, é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro 
de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. 
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Considera-se indicação de procedência "o nome geográfico 
de país, cidade, região ou localidade de seu território que tenha se 
tornado conhecido como centro de extração, produção ou 
fabricação de determinado produto ou de prestação de 
determinado serviço" (INPI, 2015). Já a denominação de origem 
refere-se ao "nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades 
ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (INPI, 2015). 
Nota-se que ambas as certificações brasileiras (Indicação de 
Procedência e Denominação de Origem) fazem referência ao 
território.  

Segundo Lages (2004), a qualificação do terroir, liga o 
produto ao local, permitindo também o reconhecimento dos 
produtos locais no mercado mundial, garantindo aos 
consumidores a qualidade do produto e sua tipicidade, sendo essa 
certificação compatível com as regras do mercado mundial. 
Portanto, as certificações são uma forma de se estar inserido nos 
processos da globalização, ao mesmo tempo em que são canais 
que evidenciam as singularidades regionais. O que se percebe é que 
duas forças (globalização e regionalização), aparentemente opostas, 
negociam uma integração entre si, ou seja, uma forma de 
conviverem integrando a várias dimensões (política, econômica, 
cultural e social).  

A região, segundo a APROVALE (2015), também foi a 
primeira no país a ser reconhecida como Indicação Geográfica 
(IG), sendo garantida à APROVALE a origem dos vinhos finos lá 
produzidos. Sendo esta informação e certificação uma estratégia 
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importante de competitividade frente à concorrência em suas 
múltiplas escalas: local, regional, nacional e global.  

Depois da criação da Aprovale, em 1995, o turismo no 
Vale dos Vinhedos cresceu vertiginosamente. A cada ano, 
novos investimentos são feitos para melhorar e ampliar a 
estrutura de atendimento ao visitante. Hoje, a região 
oferece, além de dezenas de vinícolas, hotéis, pousadas, 
restaurantes e queijarias, além de moda em couro e 
artesanato (VALE DOS VINHEDOS, 2015). 
 

No site do Vale dos Vinhedos (2015), podem ser 
encontradas inclusive informações sobre a história da vinda dos 
imigrantes italianos, desde 1975 (VALDUGA, 2012). Também 
reforça em seu material institucional que o roteiro turístico do Vale 
preserva na contemporaneidade inúmeros capitéis (igrejas) que 
traduzem a religiosidade do povo que colonizou a região. No site 
consta que "visitar o Vale dos Vinhedos é penetrar no coração da 
história italiana e vivenciar, através dos monumentos e do 
ambiente sugestivo, um passado relativamente jovem" (VALE 
DOS VINHEDOS, 2015).  

Isto posto, se percebe a presença do esforço em evidenciar 
duas polarizações: uma cultura italiana cristalizada no tempo da 
chegada dos primeiros imigrantes e uma tecnologia moderna (de 
ponta) que atesta a qualidade e aprimoramento do produto que 
elaboram, assim como sua distribuição no mercado de vinhos. 
Entretanto, embora a globalização esteja presente nesta região, 
tornando-a competitiva em diferentes escalas (local, regional e 
global), há também um enfrentamento da região frente a esse 
processo integrador e homogeneizador oriundo da globalização.  
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Ao criar e realçar suas características culturais peculiares, o 
Vale dos Vinhedos elabora, através de seus atores sociais 
estratégicos (vinícolas, poder público, moradores, empresas) uma 
personalidade cultural que o torna único e também competitivo 
regional e localmente. Desta forma, as forças de fragmentação 
desta região reagem à dinâmica globalizadora, fazendo ambas 
interagirem uma com a outra. Sendo seu terroir uma vantagem 
competitiva importante para a região do Vale dos Vinhedos. 

 

Terroir: a fragmentação de uma região 

De acordo com Lages (2004, p. 17), terroir é um conceito 
que está intrinsecamente associado a "território [...] delimitado por 
especificidades agro-sistêmicas (próprios do modo de produzir) 
[...], em que o modo de fazer e de produzir do lugar relacionam-se 
aos demais elementos do meio ambiente e assumem caráter de 
singularidade, justificando certificações próprias".  Território aqui 
compreendido como um espaço que revela relações de poder ou 
uma rede de relações sociais que se prolongam no espaço 
(RAFFESTIN, 1993). Sendo o território construído 
historicamente e remetendo a diferentes perspectivas e escalas. Os 
terroirs possuem um conjunto de singularidades únicas, sendo o 
clima um de seus aspectos.  

A primeira região do Brasil, segundo a APROVALE, a ser 
oficialmente reconhecida como Indicação Geográfica (IG) foi o 
Vale dos Vinhedos que traz em si características únicas de solo, 
clima e topografia que, somados à cultura local, resultam em uma 
região ímpar no mundo. Esta singularidade também está presente 
nos vinhos que ali produzem. A partir de 2002, os rótulos dos 
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vinhos são elaborados dentro das normas estabelecidas pela 
APROVALE - Associação dos Produtores de Vinhos Finos do 
Vale dos Vinhedos - em parceria com a empresa brasileira de 
pesquisa agropecuária6 - EMBRAPA, que recebem o selo de 
Indicação de Procedência (FIGURA 5, p. 102).  

Em 2010, esta certificação evoluiu para Denominação de 
Origem (DO), onde somente os vinhos do terroir do Vale dos 
Vinhedos detém o direito de ostentar esta classificação. As normas 
envolvem tanto a variedade e o cultivo das uvas quanto à 
elaboração dos vinhos (VALE DOS VINHEDOS, 2015). A 
história do Vale dos Vinhedos contribuiu para que a região 
obtivesse essa certificação.  

A viticultura (cultura das vinhas) no Rio Grande do Sul 
apareceu por volta dos anos de 1620 e desapareceu quando as 
missões jesuíticas foram destruídas pelos bandeirantes paulistas. Já 
na metade do século XVIII houve uma segunda experiência 
vitivinícola, por meio da imigração açoriana no litoral gaúcho que 
não obteve sucesso devido à região litorânea ser baixa e úmida. 
Porém, foi com a chegada dos imigrantes italianos que o interesse 
pela viticultura se renovou (VALE DOS VINHEDOS, 2015), 
sendo este vinho produzido por eles de consumo doméstico.  

No início do século XX, a produção de vinho cresceu até o 
ponto em que os mercados local e regional foram insuficientes 
para absorver toda a oferta, sendo preciso buscar novas saídas para 
o  excedente. A  primeira  expansão  se  deu  na   comercialização 
                                                 
6 A EMBRAPA foi criada em abril de 1973 e é vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.  
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Figura 5 - Indicações geográficas do Brasil 

Fonte: http://www.sobrevinho.net/elaboracao/diferenca-entre-denominacao-de-
origem-e-indicacao-de-procedencia 

 
nacional do vinho gaúcho em São Paulo-SP. A partir daí, a colônia 
italiana pôde expandir a produção vitivinícola e passou a fornecer 
vinhos a outros Estados brasileiros. Em 1928, por obra da visão de 
Oswaldo Aranha, Secretário da Fazenda, foi oficializado o 
Sindicato do Vinho (VALDUGA, 2012). Este tinha por objetivo, 
além de congregar e defender os interesses dos vitivinicultores, 
intervir no setor como órgão regulador da oferta e da procura, 
mantendo, assim, a ordem dos preços e da qualidade (VALE DOS 
VINHEDOS, 2015).  

Em 1929, foi criada a Sociedade Vinícola Riograndense 
Ltda, órgão comercial do Sindicato do Vinho, que atuava no 
sentido de melhorar a imagem, a reputação e a cotação do vinho 
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gaúcho no Rio de Janeiro-RJ e em São Paulo-SP. A reação dos 
colonos à Sociedade Vinícola Riograndense levou ao surgimento 
de cooperativas vitivinícolas em toda a região, entre elas a 
Forqueta, a Aurora e a Garibaldi. A formação de cooperativas 
levou a uma expansão da vitivinicultura, criando competição e 
estimulando o crescimento e o aperfeiçoamento do setor. Em 
1967, foi fundada a União Brasileira de Vitivinicultura – a 
UVIBRA – que é a entidade de classe que reúne e congrega as 
empresas e entidades setoriais da vitivinicultura do país (VALE 
DOS VINHEDOS, 2015). 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela entrada de 
empresas internacionais como Chandon, Maison Forestier, 
Martini, National Distillers, Chateau Lacave, Welch Foods 
(Suvalan), entre outras, na produção e comercialização de vinhos e 
sucos. Foi um período de adaptação das variedades viníferas, de 
crescimento na comercialização do vinho fino, com investidas no 
mercado externo, principalmente com os sucos. E a partir dos 
anos 90, a tecnologia se disseminou entre o setor vitivinícola 
gaúcho, chegando até as pequenas vinícolas (VALDUGA, 2012).  

Estas vinícolas começaram a controlar as fermentações, a 
utilizar leveduras e enzimas e usar tanques de aço inoxidável. Foi 
uma década marcada também pelo fortalecimento de vinícolas 
familiares. Estas deixam de vender sua uva para as grandes 
vinícolas e passam a utilizá-la para fazer seu próprio vinho e 
comercializá-lo (VALE DOS VINHEDOS, 2015).  

Na figura 6 (p. 104), pode-se ver a disposição das vinte e 
seis vinícolas associadas que compõem o Vale dos Vinhedos.  
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Figura 6 - Vinícolas do Vale dos Vinhedos 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-
TavIyjglCLg/UN26vpR19cI/AAAAAAAAsN8/puzC7w2hsgM/s1600/ 

Mapa_VInhedos_Bento_Goncalves.jpg 
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Conforme Lencioni (1999, p. 195) ressalta, "[...] a análise 
regional procurou superar a investigação da dinâmica econômica 
ou da estrutura social da região, tentando compreender como o 
homem se coloca em relação à região e, nesse sentido, procurando 
analisar os aspectos estrutural, funcional e subjetivo da região. 
[...]." Todos esses aspectos interagem uns com os outros, 
conferindo a região particularidades que a tornam única e dessa 
forma, consegue reagir frente ao processo homogeneizador do 
global. Sob este prisma se confirma que as regiões são não são 
áreas estáveis, conforme salientado por Santos (1999), mas áreas 
complexas nas quais há um grande fluxo de informações.  

O que se percebe na forma como se estabelece a 
regionalização no Vale dos Vinhedos é que a globalização permeia 
a região, transformando-a economicamente. Nesse sentido, se traz 
a reflexão de Harvey (1992) sobre a flexibilização do fluxo de 
capital e a força com que transforma as regiões conectando-as 
também a uma rede de interesses globais. Essa conexão pode ser 
conflituosa conforme os interesses regionais. Contudo, há uma 
ação e uma reação (conflituosa ou não) por parte da região frente 
ao global. Porém, a região contrapõe-se fortalecendo sua 
identidade cultural, corroborando com Lencioni (1999, p. 198), de 
que é "importante [...] observar que o pensamento pós-moderno 
não rejeita a historia, mas recupera uma historia como tradição 
cultural".  

Dessa forma, a tradição da cultura italiana enraizada no 
Vale dos Vinhedos é singular naquela região e a posiciona frente 
ao global de forma diferenciada. Ao adquirir as certificações de 
seus produtos, o Vale interage com a globalização, ao mesmo 
tempo, em que articula suas peculiaridades culturais através de seus 
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atores sociais estratégicos, trazendo um diferencial para aquela 
região, usando assim uma particularidade frente à globalização. 

 

Considerações finais 

Os resultados apontam que cada região encontra meios 
diferentes de enfrentar o processo da globalização a partir de suas 
peculiaridades, tendo a cultura um papel estratégico neste 
encadeamento, assim como os atores relevantes que são os 
articuladores nessa personalização cultural regional. Entretanto, 
não é somente a cultura que atua na regionalização, se faz presente 
às demais dimensões que integram e interagem com um conjunto 
de estratégias que buscam diferenciar a região para que esta possa 
enfrentar o processo global contemporâneo.  

Desta forma, este artigo tentou compreender o processo 
de globalização a partir de uma região que possui uma cultura 
específica e que a enaltece em suas estratégias, como a região do 
Vale dos Vinhedos. Buscou-se também trazer elementos que 
tiveram o intuito de entender o processo integrador da 
globalização frente as forças de fragmentação das regiões. Nesse 
sentido, se percebe que o global e o regional interagem entre si em 
uma relação de jogo de forças. Um não anula o outro, mas ambos 
se alimentam um do outro. 

Constata-se que a regionalização pressupõe a articulação 
não só de seus atores, mas também entre suas múltiplas 
dimensões, gerando uma interligação e vinculando, principalmente, 
o cultural ao econômico e vice-versa. O processo de regionalização 
a partir de uma cultura específica ocorre, portanto, dessa relação 
entre suas dimensões e conforme os interesses coletivos das 
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regiões. Estas articulam seus interesses, adaptando suas 
singularidades à globalização e dessa forma, ressaltam suas 
peculiaridades regionais. Contudo, não há como as regiões ficarem 
à parte desse processo globalizador, visto que as fragmentações 
das regiões abastecem a própria globalização em um movimento 
contraditório e integrador. O grande desafio é o de administrar 
todos os atores ou pelo menos aqueles que são mais estratégicos 
junto e que promovem o desenvolvimento da região. 
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ada território tem características que o diferenciam dos 
demais em um ou outro aspecto, portanto, não são iguais. 
Um território ou mesmo uma região podem ter vários 

elementos (construídos ou não) que lhes garante unidade, e entre 
eles, o cultural. Há pluralidades de culturas e identidades dentro de 
um mesmo território, entretanto, pode haver uma que se destaque 
hegemonicamente8, sobressaindo-se por uma série de decisões que 
a caracterizam a partir de uma identidade hegemônica. É o caso do 
Estado do Rio Grande do Sul, que possui uma identidade 
territorial forte e marcante9.  

Os elementos identitários dos territórios têm sido 
integrados a estratégias mercadológicas utilizadas pelas empresas 
na promoção de suas marcas de produtos. Mais especificamente, 
                                                 
7 Publicado originalmente na Revista Cadernos de Comunicação – UFSM -, v. 18, p. 245-
261, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/ccomunicacao/article/view/14 
437>.  
8 Segundo Stuart Hall (2001) a hegemonia diz respeito à participação e consentimento 
dos indivíduos em um pensamento coletivo (projeto intelectual e moral da sociedade). 
9 Como já tratado em textos anteriores, entre os quais, em Felippi, 2008.  
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as marcas regionais têm aproveitado a identidade territorial como 
estratégia de mercado em ações de branding para se fortaleceram e, 
consequentemente, seus produtos; entendendo como se dá a 
apropriação dessas identidades que não são inerentes a uma marca 
nem a um produto. São elos de identificação criados a partir do 
espaço vivido de um determinado território. Sendo assim, aqui se 
investiga o que se convencionou a chamar de identidade regional 
gaúcha pela perspectiva de uma identidade territorial gaúcha10, e de 
que maneira as empresas, por meio do branding, se apropriam deste 
conceito e o utilizam em suas ações estratégicas na divulgação das 
marcas e, assim, pensá-las na perspectiva do desenvolvimento 
regional. E faz-se isso a partir da compreensão de identidade como 
uma construção social de cada território, enquanto espaço vivido. 

Num cenário globalizado em que as regiões e os territórios 
têm que (re)descobrir formas de ganhar notoriedade estão as 
marcas regionais. Elas podem vir a ser potencializadoras 
estratégicas das regiões e dos territórios através da publicidade e da 
comunicação estratégica. O artigo se debruça em uma dessas 
marcas regionais dentro do território do Rio Grande do Sul, a da 
                                                 
10 A chamada identidade regional gaúcha nasce de movimentos político-literários e da 
historiografia do Estado a partir do século XIX. Estão ancoradas as origens rurais 
pastoris da formação do Rio Grande do Sul e no tipo humano que formou a região, o 
gaúcho, e tem como acontecimento histórico fundante a revolução farroupilha, ocorrida 
entre 1835-45, num contexto de revoltas regionais contra o poder monárquico. Na 
segunda metade do século XX, movimentos artístico-culturais e a ação do poder público 
consolidam essa como a construção identitária que irá marcar o Estado. Em 1948 é 
criado o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e o primeiro Centro de Tradições 
Gaúchas, o 35 CTG.  Em 1954, foi criado o Instituto de Tradição e Folclore (mais tarde 
Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore); em 1964, uma lei institui a Semana 
Farroupilha; em 1966, outra lei oficializa o Hino Farroupilha como hino estadual; entre 
1971-75 é construído o Galpão Crioulo no Palácio Piratini; em 1978, uma lei institui no 
ensino de Estudos Sociais das escolas estaduais aspectos do folclore gaúcho; em 1989, 
outra lei oficializa a pilcha como traje de honra no Estado (OLIVEN, 1993).  
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cerveja Polar, que, em vez de utilizar os argumentos do próprio 
produto, vale-se de argumentos emocionais da identidade 
hegemônica gaúcha em ações estratégicas de branding para 
comunicar e fortalecer sua identidade enquanto marca e produto 
mercadológico. Salientando que este estudo de caso traz um 
aspecto extremamente relevante, pois a marca cerveja Polar se 
(re)posiciona  como um produto cultural do Rio Grande do Sul e 
não como uma marca de cerveja que pertence a uma transnacional. 
Como percurso metodológico, o texto utiliza os referencias 
teóricos dos estudos culturais e a literatura sobre branding, trazendo 
uma perspectiva sob o ponto de vista do branding das peças 
publicitárias de uma campanha elaborada em decorrência da 
realização dos jogos da Copa do Mundo de 2014, em Porto 
Alegre-RS, problematizando as tensas relações entre o global e o 
regional.  
 

Globalização, identidade territorial e branding 

A globalização é uma forma mais avançada e também mais 
complexa de internacionalização11, implicando em um grau de 
integração funcional entre as atividades econômicas (produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços) que estão organizados 
sob a ótica de uma estratégia mundial que está focada para um 
mercado global. Na história da economia havia o mercado voltado 
para o consumo internacional, entretanto, surge uma fusão das 
                                                                                                         
 
11 Internacionalização corresponde ao aumento da extensão geográfica das atividades 
econômicas através das fronteiras nacionais, portanto, segundo Ortiz (1994), não é um 
fenômeno novo. 
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partes internacionais que geram o mercado mundial ou mercado 
global. A globalização não deixa de ser uma questão de escala e, 
por este motivo, tem uma estratégia diferenciada (ORTIZ,1994).  

Devido à tecnicidade dos processos econômicos, as 
grandes empresas estão operando, cada vez mais, em escala global 
através de redes também globais. “As redes seriam 
incompreensíveis se apenas as enxergássemos a partir de suas 
manifestações locais ou regionais.[...]. A existência das redes é 
inseparável da questão do poder.” (SANTOS, 2006, p. 182). 

As grandes empresas utilizam os territórios conforme seus 
interesses econômico-políticos, baseados em seus planejamentos 
estratégicos. Dessa forma, as transnacionais veem os territórios e 
suas regiões como lugares estratégicos para a fluidez de seus 
produtos e mensagens e, consequentemente, a fluidez do capital 
econômico. Nesse sentido, muitas empresas globais adquirem 
empresas menores e, por uma questão estratégica de mercado, 
mantém ainda ativas as marcas que compram. A regionalização das 
marcas é um fator tão importante frente ao capitalismo que as 
corporações nacionais e globais temem perder espaço para marcas 
menores que têm em suas essências identitárias um forte 
argumento de diferenciação: sua origem geográfica associada a 
fortes laços entre as pessoas e suas regiões e localidades. Falar a 
mesma língua do consumidor local ou regional torna-se um 
elemento imprescindível quando o assunto são as marcas.  

Território e região não se acabam devido ao processo de 
globalização. Negociam um diálogo entre si que nem sempre é de 
comum acordo. Contudo, as organizações que atuam em grande 
escala veem oportunidades estratégicas e valiosas nas regiões e em 
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seus territórios. Nesse contexto surgem vários questionamentos 
sobre como promover processos de desenvolvimento regional 
dentro do global, abrindo ampla discussão sobre o global versus o 
regional. Ao se transpor a construção identitária das marcas 
atuantes em um mercado globalizado para as regiões e os 
territórios é importante compreender melhor conceitos-chaves 
sobre o assunto.  

Albagli (2004) chama de territorialidade à forma como as 
pessoas vivem por meio de suas relações sociais e sua 
compreensão sobre o uso do território. O mesmo território pode 
ser compreendido de diferentes formas pelos seus grupos sociais e 
econômicos. Para Raffestin (1993), território é um espaço 
apropriado por atores sociais, sendo definido e delimitado por e a 
partir de relações de poder em suas múltiplas dimensões. Os 
conceitos estão interligados. O território origina-se da forma como 
seus atores vivem e se relacionam entre si; sejam as pessoas, 
grupos, empresas, enfim, todos que compartilham desse 
relacionamento vivido, experenciado cotidianamente. Dessa 
relação exposta deriva o conceito de territorialidade que cria entre 
seus atores a coesão social, assim como, o sentimento de 
pertencimento com determinado território, unindo presente, 
passado e futuro em uma situação dialética e que se encontra em 
constante movimento.  

A dialética do território acaba fornecendo ao mesmo 
tempo significados que intensificam seu poder territorial por meio 
de suas identidades coletivas e regionais. É como se fosse uma 
contínua (re)negociação entre os atores que formam o território. 
Corrêa (1997) lembra que a globalização trouxe a dependência (em 
maior ou menor grau) de processos gerais e universais, 
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fragmentação na divisão territorial do trabalho (especializações 
produtivas) e articulação dos diversos fluxos (materiais e 
imateriais), integrando pontos e áreas diversas. Originando, 
portanto, uma economia mundial mais complexa constituída de 
regiões com diversas dimensões, formas e conteúdos.  

A identidade territorial utiliza todo esse aparato da 
comunicação-informação em formato de redes comunicacionais 
para manter e divulgar, interna e externamente, a representação 
simbólica que uma região faz uso para criar laços identitários de 
pertencimento entre seus atores. A identidade regional é uma 
construção simbólica e socialmente construída, segundo Castells 
(2006), por seus atores hegemônicos. Se é uma construção, ela é 
feita para alguém e por alguém. O autor ressalta que ao estabelecer 
os parâmetros dessa identidade construída, se faz opções por 
simbologias que sustentem esse posicionamento e essas escolhas. 
A história e as tradições de uma região podem servir de matéria-
prima para esse argumento identitário.  

 

Branding das marcas regionais 

Para a American Marketing Association12 (2008), "branding é 
fazer com que um consumidor em potencial perceba a marca 
como sendo a única solução para o que ele busca", ou seja, o 
consumidor vê a marca como a única escolha lógica para o que ela 
está oferecendo.  Branding é um sistema de comunicação que deixa 
claro porque a marca importa tanto para o consumidor. Não é 
                                                 
12 A Associação Americana de Marketing (AMA) é uma das maiores associações de 
marketing do mundo.  



 

 

 
[ 83 ] 

apenas uma escolha entre marcas concorrentes, pois não adianta 
ser apenas diferente. É preciso um algo a mais, uma sintonia que 
conquiste a atenção do público (AMA, 2008). Já a expressão 
“marca regional”, segundo Aaker (1996), está associada a marcas 
cuja atuação de suas atividades e venda de seus produtos está 
limitada a um espaço geográfico mais limitado, ou seja, a uma 
região13. Também pode estar associado a marcas que não atingiram 
relevância para venda de seus produtos a nível nacional ou 
internacional. Este estudo considera a expressão "marca 
territorial", visto que, abordará as marcas que se originam de uma 
determinada região, utilizando argumentos também regionais em 
seus discursos.  

Em geral, as marcas utilizam os dois tipos de atributos 
racionais e emocionais para ressaltarem um ou outro em suas 
mensagens. Os argumentos implícitos nas mensagens das marcas 
utilizam um discurso elaborado que traz características 
impregnadas de simbolismo. A construção desse simbolismo 
cultural é a matéria-prima utilizada pelas marcas para o 
desenvolvimento de suas mensagens e (re)posicionamento. O 
território gaúcho tem crenças bem definidas e é considerado, no 
imaginário coletivo, como sendo um Estado que valoriza muito o 
que é seu. Sob esta ótica há de se considerar dois fatores.  

O primeiro é a supervalorização do que é produzido no 
território. O segundo é desvalorização ao que vem de fora, no caso 
em estudo, de fora do Rio Grande do Sul. Compreender como é 
feita a construção da identidade da marca da Polar é buscar 
                                                 
13 Compreende-se região como sendo o conjunto de relações culturais entre um grupo e 
um lugar particular ou o fruto da apropriação simbólica de uma porção de espaço por 
um determinado grupo (CORRÊA, 1997). 
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elementos para o entendimento da relevância da cultura e de como 
as mídias e as marcas se apropriam desse aspecto cultural 
hegemônico, além do caráter econômico que as marcas trazem 
para uma região. Nesse caso "o desenvolvimento deve ser visto 
como um processo complexo de mudanças [...] de ordem 
econômica, política, [...] humana e social", (OLIVEIRA, 2002, p. 
40).  

O sucesso de uma marca regional está ancorado em sua 
capacidade de reinterpretar, reinventando-se e sintonizando-se 
com a cultura da qual faz parte. Contudo, a marca não pode se 
distanciar de sua existência enquanto produto mercadológico, 
assim como, de sua essência identitária. É uma relação ambígua 
que permeia as marcas que utilizam o discurso das regiões para se 
manterem fortes no mercado. Segundo pesquisas da Nielsen14, até 
agosto de 2007, as marcas regionais eram metade do total de 
marcas existentes no Brasil. No ano seguinte, em pesquisa 
realizada entre os meses de janeiro e agosto de 2008, as marcas 
regionais passaram a representar 52% do total de marcas existentes 
no país, participantes de ações e eventos locais.  

Quando uma marca age, representando de alguma maneira 
um determinado território, a construção de sua identidade 
considera primordialmente o sentimento de pertencimento a esse 
lugar, sua história, sua cultura, sua tradição, etc. Castells (2006, p. 
23) diz que essa construção da identidade é um processo coletivo 
que pode partir de elementos também coletivos. Cada marca 
                                                 
14 A Nielsen Company é uma empresa global de pesquisa de informações e mídia na 
indústria de informações de mercado e consumidor, televisão, inteligência on-line, 
mensuração de telefonia celular, feiras e eventos e publicações comerciais (Billboard,The 
Hollywood Repórter e Adweek). De controle privado, com sede em Nova York (EUA), está 
presente em mais de 100 países. (NIELSEN, 2013) 
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utiliza diversos elementos que buscam fortalecer sua mensagem, 
tornando-a clara e confiável junto aos consumidores e público-
alvo. Ainda, segundo o autor, é importante saber quem constrói e 
para quê se constrói essa identidade, pois essas informações irão 
determinar o conteúdo simbólico e o seu significado para as 
pessoas que com elas se identificarem.  

Essa construção simbólica da identidade, a qual Castells (p. 
22, 2006) se refere, é um processo que se utiliza de atributos 
culturais locais relevantes e que irão prevalecer sobre outras fontes 
de significado já existentes. Nessa linha, a forma de se pensar 
cultura não pode ser apenas como um produto ou mercadoria. 
Mas como um processo que está ligado simbolicamente aos 
movimentos da sociedade e seus atributos culturais que se 
expressam na forma de ser, agir e pensar (FELIPPI, 2008). A 
escolha desses atributos tem relação com o que Hall (2001, p. 24) 
chama de construção social da identidade. Essa construção seria 
um sistema de representações que se ancoram em um patrimônio 
simbólico de um determinado grupo social. E seria esse um dos 
motivos que levariam um indivíduo a fazer parte de uma 
coletividade. Esse sistema de representações atuaria em um 
território determinado.  

 

Marca global e marca regional: AmBev e Polar 

Uma das maiores companhias cervejeiras do mundo é a 
Companhia de Bebidas das Américas (AmBev). Empresa de 
capital aberto, com sede em São Paulo, que integra a maior 
plataforma de produção e comercialização de cervejas do mundo: 
a Anheuser-Busch InBev (AB InBev). É a cervejaria líder global e 
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uma das cinco maiores companhias de bens de consumo do 
mundo. A história da AmBev nasceu em 1999, quando as 
centenárias cervejarias Brahma e Companhia Antarctica 
anunciaram a decisão de juntar esforços (AMBEV, 2014). O 
surgimento da companhia impulsionou o setor de bebidas 
brasileiro, possibilitou a entrada no mercado de novas marcas  
tanto da AmBev como da concorrência, ampliou o leque de 
produtos de qualidade a preços acessíveis, incentivou o 
lançamento de inovações e mais que dobrou o nível de empregos e 
a geração de impostos. Na época da fusão, as duas empresas 
empregavam 16 mil pessoas. Atualmente, a AmBev tem mais de 
40 mil funcionários, dos quais aproximadamente 26 mil são do 
Brasil. Sua cadeia produtiva emprega, de ponta a ponta, cerca de 
seis milhões de pessoas. Hoje, mais de cem profissionais 
brasileiros ocupam cargos de liderança em todas as operações da 
AB InBev no mundo (Estados Unidos, Europa, China, Rússia)15. 

Em seu portfólio, a transnacional também tem a marca da 
cerveja Polar, vendida em um território específico, o Rio Grande 
do Sul. A fábrica da Polar ficava inicialmente estabelecida no 
município de Estrela, Rio Grande do Sul. A empresa mudou de 
nome e dono ao longo das décadas – o nome Cervejaria Polar S/A 
foi adotado em 1969. Em 1972, a companhia foi comprada pela 
Antarctica. A fábrica original de Estrela já não está mais ativa, no 
                                                 

15 Individualmente, a Ambev é a quarta maior cervejaria do mundo e líder do mercado 
latino-americano, produzindo e comercializando cervejas, refrigerantes e bebidas não 
carbonatadas.  Seus produtos são distribuídos em aproximadamente dois milhões de 
pontos de venda, metade deles no Brasil. Têm, em seu portfólio, as principais marcas do 
mercado, entre elas as cervejas Antarctica, Brahma, Bohemia, Budweiser, Quilmes e Skol. 
Esta última é a quarta mais consumida no mundo. Dados disponíveis em 
www.ambev.com . 
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entanto a marca segue sob o controle acionário da AmBev desde 
1999. No ano de seu cinquentenário, em 1962, a empresa (ainda 
gaúcha) exibia comercial da cerveja marca “Casco Escuro” com os 
slogans: “Polar criou, a nação inteira consagrou” e “A cerveja mais 
cerveja do Brasil”. Em 1972, a Polar S/A é adquirida pelo Grupo 
Antarctica Paulista e a partir desta data recebeu incentivos do 
município de Estrela (como doação de áreas de terras em 1973 e 
1987) para manter ali sua fábrica (AMBEV, 2013).  

Na época, empregava em torno de 800 cervejeiros. Em 
1995 triplicou o lucro da Antarctica/Polar no Rio Grande do Sul16. 
Em 1997 aprofundou o processo de reestruturação produtiva 
iniciado em 1992. E em 02 de julho de 1999 eclode a notícia da 
megafusão das maiores cervejarias do Brasil, ou seja, Brahma e 
Antarctica, efetivada em 19 de abril de 2000 após aprovação do 
CADE17. A partir de 2001 a Antarctica/Polar encerra suas 
atividades, aos poucos, em Estrela/RS. Em 2004, a AmBev noticia 
aliança global com Interbrew18, de Bruxelas e 20 de abril de 2006, a 
multinacional AmBev anunciou, oficialmente, a desativação da 
fábrica de cervejas no município de Estrela. Contudo, a marca 
Polar foi mantida e permanece até hoje no mercado gaúcho 
(AMBEV, 2013). 

 
                                                 
16 Chegando a R$ 46.853.000,00 (quarenta e seis milhões oitocentos e cinquenta e três 
mil Reais). Neste ano, 1995, os cervejeiros receberam participação nos lucros da empresa 
(AMBEV, 2013). 
17 O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) foi criado pela lei nº 4.137, 
de 10 de setembro de 1962, no governo do presidente João Goulart. É 
uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Justiça, que tem como 
objetivo orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder econômico, exercendo 
papel tutelador da prevenção e repressão do mesmo. 
18 Cervejaria transnacional sediada na Bélgica.  
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Branding nas campanhas publicitárias da Polar 

As campanhas da Polar trazem elementos da complexa 
relação entre marcas, territórios e identidades e expõe a 
argumentação baseada na identidade hegemônica do Rio Grande 
do Sul, o que se dá por meio de marcadores identitários19. De uma 
forma geral, as campanhas da Polar utilizam o humor e marcas da 
identidade gaúcha, em especial as cores oficiais (da bandeira do 
Estado), a comida e a bebida típicas, expressões da linguagem, 
costumes e datas comemorativas. Nessas marcas, impõe, 
sobretudo, os valores e os sentidos mobilizados pela identidade 
territorial hegemônica do Rio Grande do Sul.  

Antes da marca Polar ser vendida para a transnacional 
AmBev, suas campanhas tinham foco nacional. Logo após 1999, 
quase não há campanhas da Polar. Somente em 2004, a Polar 
ressurge com o posicionamento de utilizar a identidade territorial 
gaúcha como estratégia principal. As mídias usadas nas campanhas 
publicitárias são praticamente todas na internet: site, facebook, twitter 
e youtube. Sazonalmente se valem da mídia impressa ou da TV, 
nesse caso, algumas campanhas durante ano de co-branding mais 
focadas na capital gaúcha, e pouquíssimas peças direcionadas para 
rádio. Ao fazer essa opção, acredita-se que o intuito da marca é o 
estimulo de uma maior interação com seus consumidores, público-
alvo e simpatizantes da marca. O posicionamento atual da marca 
                                                 
19 Marcadores identitários são símbolos indicativos de uma determinada construção 
identitária. Entre os principais símbolos da identidade territorial gaúcha estão bandeira, 
hino, cores, pássaro, planta, vestimenta oficiais; datas comemorativas; linguajar; comida e 
bebida típicas; costumes e valores, entre tantos outros difíceis de esgotar porque uma 
formação identitária não é de todo fechada, nem acabada, apesar de tratarmos aqui da 
representação oficial de um gentílico. 
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Polar é centrado no mote publicitário “A melhor do mundo é 
daqui”, que se mantém praticamente igual desde 2004, apenas 
inserindo a palavra “mundo” a partir da campanha de 2013.  

A estratégia de branding focada no mercado regional, 
conectada à identidade do território em que a cerveja surgiu e é 
comercializada, reflete-se numa abordagem tática de marketing 
entre a marca endossante, a AmBev e uma das marcas de seu 
portfólio, a Polar; tanto nas embalagens do produto, quando nas 
publicidades. Inclusive, o slogan insiste no oposto. Ao dizer que “A 
melhor do mundo é daqui”, tendo o elemento “mundo” na 
promessa de valor da marca, ficam subentendido dois argumentos: 
1) a questão da superioridade dos produtos dos gaúchos, 
reforçando esse sentido presente na identidade hegemônica do Rio 
Grande do Sul e, 2) sendo a AmBev uma das maiores cervejarias 
do mundo, não deixa de a palavra “mundo” fazer referência à 
marca endossante, mas de forma mais sutil, sem ir de encontro 
com a marca regional. As duas marcas convivem numa tensão 
global-local de comum acordo entre si, fluindo em um território 
que tem uma identidade muito específica e fortalecida. Tudo é 
criado, planejado, articulado para o consumo contínuo das marcas. 
E se há um declínio em sua linha de vida, o posicionamento 
adotado pela marca é refeito, podendo, inclusive criar uma nova 
identidade para a mesma, indicando a função da publicidade no 
capitalismo globalizado. 

Posto a forma de operação publicitária da Polar e 
constatada a relação da estratégia da marca com a identidade 
territorial gaúcha adotada desde 2004, para o artigo optou-se por 
analisar a campanha publicitária relacionada à realização de jogos 
da Copa do Mundo, em Porto Alegre/RS, em 2014. A campanha 
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“latas hospitaleiras” divulga o lançamento de oito novas latas da 
cerveja Polar com referência aos países das equipes de futebol que 
jogarão em Porto Alegre-RS, usando o idioma e as cores da 
bandeira dos países em latas individuais. São tomados dois 
anúncios veiculados na fanpage da Polar no facebook20 (FIGURA 1, 
p. 144; FIGURA 2, p. 145). Analisa-se aspectos (1) verbais e (2) 
não verbais dos anúncios sob três fatores que compõem o branding:  

- (a) da identidade da marca; 
- (b) do (re)posicionamento; 
- (c) comunicação. 

Neles, observa-se a construção de argumentos físicos, 
emocionais, simbólicos e culturais.  

 

 
Figura 1: Campanha Polar “Latas Hospitaleiras” – anúncio 01  

Fonte: Ceva Polar (2013) 

                                                 
20 Até o fechamento do artigo, a campanha havia divulgado somente os dois anúncios no 
facebook, que, imagina-se, tiveram a função de pré-teste da campanha (CevaPolar, 2013).  
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Em relação ao conteúdo verbal, os anúncios têm o 

seguinte texto: “A Polar caprichou na beca para receber os 
gringos” (Figura 1), “Tchê, só uma coisa, não deixa levarem embora 
daqui” (Figura 2) e “A Polar vai lançar as latas mais hospitaleiras 
do mundo. Logo, tu vais poder ter as tuas, tchê.” (Figuras 1 e 2). 
Em cada lata, cuja foto está nos anúncios (Figuras 1 e 2), na língua 
de cada um dos países que jogam o mundial no Estado, o texto 
que aparece é: “Aproveita a melhor ceva do mundo, mas não te 
agiganta que ela não sai daqui, tchê.”. 

 

 
Figura 2: Campanha Polar “Latas Hospitaleiras” – anúncio 02 

Fonte: Ceva Polar (2013) 

                        
Deste modo, o conteúdo do anúncio apela para os 

consumidores gaúchos, o que pertence, o que teria direito, de fato, 
à cerveja Polar e, inclusive, às “latas hospitaleiras”, muito embora, 
aparentemente, sejam feitas para o estrangeiro. Enquanto que o 



 

 

 
[ 92 ] 

conteúdo verbal das latas, aparentemente, se destina ao 
estrangeiro, o que não pertence, o “outro” na relação de 
identidade.  

Há coerência entre anúncios e mídia adotada, pois, como o 
nome diz, está numa fanpage, num espaço do público fidelizado 
que, apesar da abrangência da internet, trata-se de uma página 
regional/nacional pela língua e pelos argumentos simbólicos e 
culturais usados no conteúdo. Assim, o consumidor 
aparentemente visado com a campanha das latas hospitaleiras não 
acessaria a fanpage, ao menos até tomar conhecimento das latas e da 
cerveja. Então, os anúncios parecem ser dirigidos ao território de 
circulação da Polar, serem um informe ao público tradicional da 
ação da marca Polar, o que pode querer gerar sentidos de 
consideração por este público, como fazer uma sondagem (pré-
teste da campanha) sobre sua reação a estratégia ainda não 
colocada no mercado de fato. Mantém, com isso, a relação com o 
território e com o argumento da marca baseado na identidade 
territorial gaúcha e com o (re)posicionamento adota na última 
década.  

No caso do produto lançado pelos anúncios, as novas latas 
“hospitaleiras”, há outro movimento. A identidade da marca se 
altera, em parte, incorporando idioma e cores oficiais dos países 
contemplados pela campanha, mantendo a identidade visual da 
marca no verso da lata, que repete a identidade visual tradicional, 
como se vê na lata ao centro das fotos dos anúncios nas figuras 1 e 
2 (p. 144-145). Entretanto, no que seria a parte frontal da 
embalagem do produto (lata de cerveja da Polar), a identidade 
visual se altera significativamente em seu layout, mudando cores e 
nome da cerveja (traduzido para o país visitante). O símbolo da 
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marca mantém-se em formas e localização, sendo as mudanças 
maiores nas cores da marca (usando as cores dos países) e na 
tradução do nome da marca na própria embalagem, que em alguns 
casos muda drasticamente, como no caso de Nigéria, Holanda, 
França, Coréia e Argélia. De oitos latas alusivas à copa do mundo 
2014 (FIGURA 3, p. 147), apenas três utilizam o nome da marca 
em sua totalidade. A saber: Honduras, Austrália e Argentina.  

Ao observar os argumentos (físicos, emocionais, 
simbólicos e culturais), percebe-se que a campanha mantém os 
dois primeiros valorizando o produto (“melhor do mundo”) e o 
apelo aos aspectos positivos ao que é do Rio Grande do Sul. 
Mantém ainda em parte os dois últimos, quando se dirige aos 
consumidores tradicionais. 

 

Figura 3: Campanha Polar “Latas Hospitaleiras” – Embalagens da Campanha 
Fonte: Montagem das autoras com base na imagem das latas dispostas em 

<https://www.behance.net/gallery/LATAS-COPA-2014/14069079>. 
 

Inova nos apelos simbólicos e culturais dirigidos ao 
público sazonal, o estrangeiro, quando aciona cores oficiais e 
idioma, alterando parcialmente a identidade da marca e 
significativamente a identidade visual do produto (embalagem da 
lata).  
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Pelo exposto acima, tem-se uma estratégia interessante e 
arriscada, de manter o argumento na identidade do território de 
circulação do produto, e, ao mesmo tempo, buscar conquistar o 
“outro”, apelando para outras identidades, as nacionais. Em que 
pese a estratégia ser aprovada ou não pelo consumidor, o que ela 
denuncia é a tensão entre o regional e o global, entre o que a 
globalização provoca nos territórios. O atravessamento dos jogos 
da Copa no território em que circula – do global no regional – gera 
um desvelamento da ação das empresas transnacionais nos 
territórios.  Ou seja, o posicionamento da marca voltado para 
identidade hegemônica gaúcha é um mero posicionamento, pois 
ao surgir uma nova situação de mercado, a estratégia tenta se 
adequar à mesma, tendo que jogar com a identidade sustentada até 
então. Desnuda-se o fato de a Polar não ser mais, de fato, do 
território, ter laços estabelecidos pela origem regional e pela 
história construída como marca e como produto junto à 
população. Ao travestir suas latas com as marcas de identidades 
nacionais distintas, mesmo usando o argumento da hospitalidade, 
uma marca da identidade gaúcha, revela-se o caráter provisório e 
estratégico das identidades de marca e as formas de operação do 
capital global pelo planeta.  

As contradições presentes nas marcas regionais adquiridas 
pelo capital global se fazem aparecer em momentos como o da 
campanha das “latas hospitaleiras”, que tem como contexto a 
Copa do Mundo de 2014, evento mundial que tem gerado uma 
série de reações no território nacional, tanto críticas à forma como 
o capital mundial e suas organizações agem no território, como de 
tentativa de tradução do evento em oportunidades de negócios 
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para as marcas regionais, nacionais e transnacionais que operam no 
referido território, como é o caso da Polar.  

 

Considerações finais 

Assim, mostra-se relevante considerar a abordagem das 
questões simbólicas a partir de uma perspectiva sociocultural 
como o feito aqui. Firma-se posição sobre ser necessário 
problematizar a relação entre global e regional tentando 
compreender a força e a influência que uma cultura tem, as 
intersecções do global nessa cultura e também na própria 
construção das marcas que valorizam seus territórios através de 
suas identidades regionais. O que parece é que as marcas se 
tornaram tão comoditizadas que se fez essencial ir além de seus 
atributos emocionais e físicos. O que leva a uma discussão maior 
sobre que força seria essa que os territórios conferem às marcas 
regionais fazendo com que produtos mercadológicos passem a ser 
também produtos culturais. E vale o contrário. Pensar a forma que 
as marcas regionais podem dar força aos territórios e suas 
identidades através de suas campanhas publicitárias. Marcas que se 
apoiam em territórios ou territórios que se apoiam em marcas são 
perspectivas diferentes a serem consideradas.  

Essa opção estratégica das empresas, principalmente das 
que perderam a relação de origem com os lugares, como é o caso 
das transnacionais, por exemplo, leva ao questionamento do que 
seria uma marca regional realmente e em que ela se diferencia das 
marcas mercadológicas.  

O que se percebe quando o assunto é branding é que há 
uma relação muito forte com a multidisciplinaridade, ou seja, as 
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ações estratégias na gestão de uma marca estão também atreladas, 
além das questões do mercado, às ciências sociais e humanas 
(comunicação, sociologia, antropologia, psicologia, semiótica, 
marketing e outras). Esse conjunto de abordagens se torna, 
portanto, indispensável para a elaboração de eficientes estratégias 
de branding. Construir marcas fortes em um espaço globalizado 
como se tem hoje, é uma tarefa que exige pensar, planejar, articular 
e atuar global e localmente.  

Refletir como todos esses conceitos se relacionam entre si 
é uma oportunidade para marcas virem a investir mais nos 
territórios; promovendo assim, um maior desenvolvimento 
regional onde todos os atores, sociais e econômicos, estejam 
envolvidos e integrados. Ressalta-se que quando se trata de 
desenvolvimento regional é importante ter em mente as questões 
relativas ao global versus o regional. Quanto mais tensa essa relação, 
mais enfraquecida se torna a presença das marcas regionais, no 
caso, a Polar, que sucumbe ao ser incorporada por uma empresa 
transnacional, a AmBev. No entanto, essa mesma companhia 
global se apresenta, em suas campanhas publicitárias, como marca 
regional e não global. 
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oje, de forma, geral, o conceito de redes é utilizado, 
praticamente, por todos os segmentos da sociedade: 
redes de alimentação, redes empresarias, redes técnicas, 

redes de tecnologia, redes sociais, redes de solidariedade, redes 
virtuais, redes empresariais, redes de cooperação, enfim, tudo 
parece estar associado ou organizado em conexões de redes dos 
mais diversos tipos. Todos esses tipos de rede, em seu processo de 
desenvolvimento, acabam por apresentar uma dada dimensão 
territorial, bem como por implementarem relações distintas de 
interação, integração, subordinação, cooperação, etc. com o 
território, em diferentes escalas espaciais – regional, nacional e 
global - advindas das suas dinâmicas de organização, 
funcionamento e expansão. 

As redes de cooperação de pequenas empresas são um 
desses tipos de redes que igualmente tem se difundido amplamente 
                                                 
21 Publicado originalmente na Revista Desenvolvimento em Questão, v. 13, n. 29, jan-
mar , p. 158-190, 2015. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php 
/desenvolvimentoemquestao/article/view/2950>. 
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no país e no exterior. No contexto atual de crescente incerteza, 
insegurança, mas também de desafios e novas oportunidades que a 
globalização da economia tem gerado, as redes de cooperação tem 
adquirido importância estratégica pela capacidade que possuem de 
ampliar e melhorar as condições de participação e competitividade 
das pequenas empresas nesse dinâmico e disputado mercado. A 
constituição, o funcionamento e o desenvolvimento dessas redes 
de cooperação de micro e pequenas empresas no país têm 
apresentado particularidades e características comuns quanto a sua 
organização territorial.  

O objetivo do presente artigo é o de analisar a dimensão 
organizacional e territorial presente no processo de constituição e 
funcionamento de uma dada rede de cooperação de empresas, e 
expresos nos discursos e nas articulações estratégicas e políticas 
que seus nós integrantes desenvolvem no território onde atuam. 

Nesse sentido, busca-se contribuir com o debate e com a 
produção do conhecimento sobre essa temática, através da análise 
da Rede Casanova, rede de empresas de material de construção e 
reconhecida, em 2012, como a maior rede de cooperação, em 
número de associados, existente no Sul do Brasil. O estudo é de 
natureza qualitativa e de cunho exploratório. Realizou-se a revisão 
bibliográfica com o uso de obras de referências para a reflexão dos 
conceitos aqui expostos, além da coleta e pesquisa documental de 
dados primários sobre a Associação Rede Casanova22.  
                                                 
22 A coleta de dados envolveu a consulta à homepage (site) da Associação, ao relatório de 
associados em 2012, conforme sua inserção à Rede, ao projeto piloto Microrregião Missões, 
ao Estatuto da Associação, à reportagem jornalística feita sobre a Rede Casanova, 
veiculada na revista Anamaco, em agosto de 2011, e a realização de entrevista 
semiestruturada com um ex-coordenador da Rede Casanova. As figuras, com exceção da 
figura 1, foram todas elaboradas a partir dos dados primários encontrados nos 
documentos citados. 
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Inicialmente abordamos sucintamente a evolução do 
conceito de rede e suas representações ao longo da história. Dessa 
forma, pode-se perceber, mais claramente, o que cada época 
acrescentou ou, até mesmo, modificou em sua essência.  No 
tópico seguinte é abordado o surgimento das Redes de 
Cooperação e sua trajetória, inclusive analisando, 
etimologicamente, os termos cooperação, colaboração e 
cooperativismo.  Posteriormente, é feita uma análise da atuação 
dessas Redes através do Programa Redes de Cooperação, no 
tópico subsequente, na tentativa de mostrar os 'nós', ou seja, a 
articulação estratégica das Redes de Cooperação no Rio Grande do 
Sul, assim como sua constituição e funcionamento. Por fim, 
apresenta-se o caso da Associação Rede Casanova, maior rede de 
material de construção do sul do Brasil até o ano de 2012. Aborda-
se seu processo de constituição e funcionamento, o discurso e as 
estratégias utilizadas em seu desenvolvimento e sua organização e 
expansão territorial.  

 

O conceito de redes 

A noção de rede é onipresente e também onipotente. Está 
presente em disciplinas, tecnologias, na economia, nos modelos 
teóricos e, também, na biologia.  

A ideia de rede existe na mitologia através do imaginário 
da tecelagem e do labirinto, e, na Antiguidade, a medicina 
de Hipócrates a associa definitivamente à metáfora do 
organismo em que 'todas as veias se comunicam e escoam 
de uma para as outras [...] Todavia, a palavra rede (réseau) 
só aparece na língua francesa no século XII, vindo do 
latim retiolus, diminutivo de retis, e do francês antigo rései 
(MUSSO, 2004, p. 17-18). 
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Sob este prisma, se observa que o termo partiu de sua 
associação com o corpo humano, ou seja, do trabalho que os vasos 
sanguíneos e demais órgãos fazem para se comunicar e manter o 
ser humano vivo. Parente (2004) cita alguns autores e como eles 
conceituaram o termo rede em suas épocas.  Descartes o delineia 
como "uma superfície do cérebro parecida com uma renda de fios 
entrelaçados muito densa" e Marcello Malpighi descreve-o como 
um corpo reticular da pele.  

O que se percebe é que o termo rede foi definido, até o 
século XVII, como um trabalho de fio e seda (malhas e aberturas) 
e até o final do século XVIII foi utilizado dentro da linguagem da 
medicina (dentro do corpo). Já no século XIX o conceito aborda o 
fato de que a noção de rede sai do corpo humano, ou seja, a rede 
não é vista mais sobre ou dentro do corpo, mas como algo que 
pode ser construído. Ao sair do corpo, o conceito torna-se um 
'artefato superposto a um território'. Focault citado por Parente 
(2004, p. 23) diz que "a rede designa o espaço do território sobre o 
qual se conectam dispositivos de fortificação ou de circulação. 
Controlar ou fazer circular, essa é a ambivalência original da rede". 
Assim, a rede supõe conexões múltiplas entre as ligações que gera 
continuamente, gerando novas conexões e, assim, sucessivamente, 
criando um emaranhado de informações. O termo rede, segundo 
Dias (2007, p.11), atua em um contexto caracterizado por quatro 
grandes fluxos que atravessam o espaço geográfico. A saber: a) 
movimentos de pessoas ou fluxos migratórios, b) movimentos 
comerciais ou fluxos de mercadorias, c) movimentos de 
informações ou fluxos informacionais e, d) movimentos de 
capitais ou fluxos monetários e financeiros. Antes da globalização 
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estes fluxos estiveram contidos em seus territórios, contudo, na 
atualidade eles atravessaram fronteiras.  

As redes são objetos de muitas representações, marcados 
por discursos prospectivos. Cada época trouxe ao conceito não 
uma descoberta, mas uma recriação. O termo passa a representar 
um território quando se transforma, racionalmente, em um plano 
de linhas imaginárias ordenadas em rede que podem ser medidas 
matematicamente e constituírem um mapa. Assim, na primeira 
abordagem deste tópico, as redes fazem referência a um organismo 
e, a partir de agora também está relacionada a uma rede técnica 
que possibilita novas relações e condições, podendo vir a produzir 
transformações sociais.  

Segundo Castells (1999, p. 497), "as redes constituem a nova 
morfologia social de nossa sociedade e a difusão da lógica de redes 
modifica de forma substancial a operação e os resultados dos 
processos produtivos e de experiência, poder e cultura." Portanto, 
as redes contemporâneas tem um caráter mais dominante do que 
em épocas anteriores, disseminando-se rapidamente pelo globo. 
No universo das redes parece pairar em sua aura conceitos como: 
democracia, fim de hierarquias, descentralização do poder, laços 
universais, etc.  

Contudo, é abordada também uma espécie de 'meta-rede' 
que se torna dominante mundialmente, conduzindo os processos e 
moldando toda a estrutura social (DIAS, 2007, p. 19-20). Redes e 
territórios pressupõem duas lógicas que atuam em contextos 
diferentes.  

De um lado, a lógica das redes, é definida por atores que 
as desenham, modelam e regulam. [...] De outro lado, a 
lógica dos territórios, concebidos como arenas de 
oposição entre o mercado que singulariza, ao mesmo 



 

 

 
[ 104 ] 

tempo, em que generaliza. [...] o território é suporte das 
redes que transportam as verticalidades e horizontalidades 
(DIAS, 2007, p. 20). 

Contudo, essas lógicas não atuam isoladas ou 
separadamente. Pelo contrário, convivem entre si, articulando-se e 
(re)negociando-se em seus espaços continuamente.  Segundo Dias 
(2007, p. 23) "a rede não constitui o sujeito da ação, mas expressa 
ou define a escala das ações sociais." Sendo essas escalas 
construídas com bases em processos (quase sempre conflituosos), 
que são, ao mesmo tempo, objeto e arena de conflitos. Dentro 
desta perspectiva, observa-se o quanto é complexo a relação entre 
redes e territórios e o quanto elas impactam a sociedade por ter 
toda essa complexidade. A rede é um processo construído pela 
intervenção humana, portanto, uma construção social. A 
organização em redes envolve indivíduos, grupos e instituições que 
desenvolvem estratégias nos campos político, social, econômico e 
territorial. Este parece ser também o exemplo das redes de 
cooperação de empresas. 

 

As redes de cooperação 

Como visto anteriormente há uma grande variedade de 
conceitos sobre redes. Neste tópico, será aprofundado o tema 
sobre as Redes de Cooperação entre empresas. Primeiramente, 
será abordado o conceito de "cooperação". Cooperar é diferente 
de colaborar. Embora, ambas as palavras venham do latim 'coo' que 
significa ação conjunta. A etimologia de cooperação, refere-se a 
operare, ou seja, operar, fazer. Já colaboração vem de laborare, quer 
dizer, trabalhar ou produzir em prol de um fim específico. 



 

 

 
[ 105 ] 

Fiorentini (2004) ressalta que as duas atividades provêm da 
produção coletiva e que podem atuar cooperativamente ou 
colaborativamente. Quando há cooperação, os membros de um 
grupo - quer sejam pessoas ou empresas - realizam tarefas que não 
necessariamente resultam de uma negociação conjunta do coletivo. 
Assim sendo, há uma espécie de hierarquia invisível de uns em 
relação aos outros, constituindo relações desiguais 
hierarquicamente. Já na colaboração há um trabalho e apoio 
mútuo, formando um relacionamento e não um nível hierárquico.  

Ao trazer esta abordagem etimológica dos conceitos acima, 
percebe-se que é importante trazer à luz também o conceito de 
cooperativismo.  No dicionário Aurélio (2013) encontra-se que "é 
um sistema que preconiza o princípio cooperativo como meio de 
progresso e distribuição de riqueza. O cooperativismo tem seu 
lado cultural, mas também tem, explicitamente, um lado 
organizacional e econômico”. Assim como traz valores 
relacionados à democracia, equidade, solidariedade, ajuda mútua e 
também transparência e desenvolvimento sustentável. Em uma 
cooperativa, os cooperados exercem dois papéis, simultaneamente, 
a de donos e de usuários. E buscam, através da ajuda mútua e 
transparente, administrar melhor seus recursos financeiros.  

Em um mercado globalizado, como o atual, pressupõe a 
inserção de um quarto elemento: a competitividade. De acordo 
com Ferraz et al (1995, p. 3) a competitividade é “a capacidade da 
empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, que 
lhes permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma 
posição defensável no mercado”. Assim, as empresas se unem em 
formato de cooperativas ou de redes de cooperação, visando 
ganhos econômicos, investindo em ações de marketing 
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compartilhado, em compras de maior volume com menor preço, 
enfim, tudo que possa gerar maior lucratividade para os 
empresários.  

A cooperação dessas empresas é em função de redução de 
custos, acessos a novos mercados, novas tecnologias e à 
informação. Ao observar o panorama empresarial no Brasil das 
micro e pequenas empresas (MPEs) percebe-se um paradoxo.  

De um lado, são numericamente representativas em 
termos de negócios formais - respondem por 99,2% do 
número total de empresas, 57,2% dos empregos totais e 
por 26% da massa salarial (SEBRAE, 2006). Mas de outro 
lado, aproximadamente, 50% das MPEs encerram suas 
atividades nos primeiros dois anos de atividade devido a 
diversos fatores, tais como falta de capital de giro, falta de 
clientes, falta de crédito bancário, falta de conhecimentos 
gerenciais, dentre outros. Nesse contexto, gestores de 
MPEs buscam na cooperação entre empresas e, 
consequentemente, na atuação em estruturas de rede, 
usufruir das vantagens que esse modelo proporciona. 
Parcerias, redes de cooperação entre empresas e alianças 
surgem como parte fundamental das estratégias 
empresariais para enfrentar estes desafios relacionados à 
competitividade, mas precisamente o de manter e disputar 
novos mercados (PEREIRA e MARTINS, 2007, p. 10). 

Para muitas empresas entrar para uma rede de cooperação 
significa manter sua empresa viva no mercado. Barquero (2001, p. 
98) diz que "a rede caracteriza-se por um conjunto de vínculos 
fortes e fracos, cuja inter-relação atua no sentido de fortalecê-la 
com base no acesso à informação, na aprendizagem interativa e na 
difusão da inovação".  Estar presente em uma rede é, portanto, 
uma questão estratégica por parte do associado e também uma 
questão de articulação da rede na conquista de mais territórios e 
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maior poder de barganha junto a seus fornecedores e poder 
político e de status.  

No intuito de formalizar essas Redes de Cooperação, surge 
no ano 2000, o Programa Redes de Cooperação23 (PRC), uma 
política pública criada pelo Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul que objetivou fomentar pequenas e médias empresas a 
promover o desenvolvimento local por meio da colaboração e da 
ação conjunta. Desde seu começo, o PRC estabeleceu mais de 220 
redes em todo o Estado, gerando ganhos aos associados e suas 
regiões (VERSCHOORE, 2010, p. 101).  

A Lei n.º 13.83924, de 5 de Dezembro de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nº 233, de 06 de 
dezembro de 2011, instituiu a Política Estadual de Fomento à 
Economia da Cooperação, criando vários Programas  e entre eles 
o Programa de Redes de Cooperação (PRC). Segundo a lei,  

as Redes de Cooperação são a reunião de empresas com 
objetivos econômicos comuns, em uma entidade 
juridicamente estabelecida, mantendo sempre a 
independência e a individualidade de cada participante, 
formando uma rede que permita a realização de ações 
conjuntas, como a solução de problemas comuns, a 
geração de externalidades econômicas, ganhos de escala e 
escopo e novas oportunidades produtivas, buscando 
ganhos e eficiência coletiva. 

                                                 
23 Lei n.º 13.839, Capítulo VI, diz que o Programa Redes de Cooperação (PRC) tem 
como objetivo fortalecer as microempresas e empresas de pequeno porte nos mais 
variados segmentos da economia, por meio da união associativa entre elas, mediante a 
disponibilização dos instrumentos necessários para a sensibilização, a formação, a 
consolidação, a expansão e a gestão de redes entre empresas." 
24 Disponível em: <http://www.sdr.rs.gov.br/upload/20120314161251lei_13.839_ 
2011_economia_da_cooperacao.pdf> 
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Essa união das empresas de pequeno e médio porte é, 
portanto, tentativas delas manterem-se atuantes no atual mercado 
globalizado. Contudo, essa união pressupõe que as mesmas 
mantenham sua individualidade e interdependência mesmo 
fazendo parte de outra estrutura organizacional. As diversas ações 
empreendidas por governos e por organizações de fomento em 
prol da cooperação entre empresas de pequeno e médio porte são 
demonstrações de que políticas públicas nessa direção podem ser 
consideradas um caminho para o desenvolvimento local e a 
redução das desigualdades.  

Hundertmarker (2010, p. 29-30) relata um pouco da 
história do PRC, relembrando que o programa foi "concebido para 
empreendedores da indústria, comércio e serviços, a fim de 
oportunizar melhores condições de concorrência no contexto 
competitivo em que os empreendimentos de pequeno porte 
operam". O foco era o de "fortalecer as regiões a partir de pessoas 
e dos empreendimentos que estão presentes na localidade." 
Contudo, unir empresários de um mesmo segmento foi o grande 
desafio da SEDAI25, assim como, constituir políticas públicas que 
contemplassem os empreendedores locais26. O PRC também 
firmou parcerias com as universidades para prestarem consultoria 
às empresas locais.  

Os objetivos do Programa: fomentar a cooperação entre 
empresas, gerando um ambiente que estimule o empreendedor, 
fornecendo suporte técnico necessário à formação, consolidação e 
                                                 
25 Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
26 Em 2008, os micro e pequenos empreendimentos representaram 90% das 50mil 
empresas registradas na Junta Comercial e, ainda representaram, 98% dos empregados no 
Estado (WOITCHUNAS, 2010). 
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desenvolvimento das Redes, por meio de agentes locais 
capacitados e com metodologia específica para colaborar com os 
empresários das MPME's27. A abrangência do PRC é a nível 
estadual. Iniciou sob a coordenação da SEDAI por intermédio da 
Divisão Redes de Cooperação e é executado regionalmente de 
forma articulada com as IES28. Segundo Hundertmarker (2010, p. 
32) a supervisão em cada região é realizada por técnico 
especialmente destacado pela Instituição, sendo responsável pela 
articulação na comunidade. O cumprimento das ações dos 
consultores se dá através de metas estabelecidas em conjunto com 
a coordenação estadual. Portanto, as Redes passam a atuar com 
ferramentas coletivas: central de negócios, marketing 
compartilhado, central de alianças e outras.  

A ideia central do PRC foi a de reunir empresas do mesmo 
segmento e de porte semelhantes, porém com interesses em 
comum, no formato de Redes de Cooperação. Entretanto, essas 
redes que se formariam “precisariam também estar constituídas 
como entidades juridicamente estabelecidas, sem cotas de capital, 
mantendo a independência legal e a individualidade de cada 
empreendimento participante” (HUNDERTMARKER, 2010, p. 
31-32).  

De acordo com o site da SESAMPE29, atual órgão 
responsável pelo Programa Redes de Cooperação (PRC)30, as redes 
de cooperação surgiram no intuito de  
                                                 
27 Micro, Pequenas e Médias Empresas.  
28 Instituições de Ensino Superior.  
29 Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa (SESAMPE) 
surgiu com a reforma administrativa promovida pelo Governador Tarso Genro no início 
de sua administração. Foi criada pela Lei 13.601, de 1º de janeiro de 2011, e tem suas 
competências definidas no artigo 36 do mesmo dispositivo legal. Compete à SESAMPE, 
"promover e ampliar a inserção das micro e pequenas empresas no mercado nacional e 
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[...] permitir a realização de ações conjuntas, facilitando a 
solução de problemas comuns e viabilizando novas 
oportunidades que isoladamente não seriam possíveis. As 
empresas integradas conseguem reduzir e dividir custos e 
riscos, conquistar novos mercados, qualificar produtos e 
serviços e acessar novas tecnologias, comprovando a idéia 
de que o todo é maior que a soma das partes - Decreto 
45.273 de 04.10.07 (Disponível em  
<http://www.sesampe.rs.gov.br/redes_cooperacao.php#
mapa>) 

 Ao todo foram 16 Redes que participaram, segundo 
critérios estabelecidos antecipamente, do projeto-piloto do PRC, 
através da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul - UNIJUÍ. As primeiras redes que seguiram o 
padrão estipulado formalizaram-se a partir do ano de 2001. Em 
2013, a abrangência territorial da atuação das universidades neste 
programa de acordo com os dados da SESAMPE, está 
representada na figura 1, que segue abaixo. 
 
                                                                                                         
internacional e estimular as cooperativas e a economia popular e solidária” (SESAMPE, 
2013). 
30 O Programa Redes de Cooperação foi criado em 2001 pelo Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, através da SEDAI (Secretaria Estadual de Desenvolvimento e 
Assuntos Internacionais). Atualmente o programa é de responsabilidade da SESAMPE 
(Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa). 
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Figura 1 - Abrangência das universidades gaúchas no Programa Redes de 
Cooperação (PRC) | Fonte: SESAMPE/2013 - Modificado pelos autores. 

A articulação estratégica das Redes de Cooperação 
(Os 'nós') 

O mercado está cada vez mais competitivo e com a 
globalização, empresas locais concorrem diretamente com 
empresas globais. Para conquistarem seu espaço mercadológico as 
MPME's precisam traçar estratégias planejadas a curto e longo 
prazo, assim como formarem alianças. A articulação em redes de 
cooperação é uma dessas estratégias utilizadas pelos empresários 
locais no intuito de se manterem ativos no mercado. Verschoore e 
Balestrin (2008) ressaltam que a perspectiva de competição entre 
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empresas é um elemento-chave para as MPME's se associarem a 
uma Rede de Cooperação. Mesmo sendo de segmentos iguais ou 
similares, na visão dos autores, as empresas podem "coexistir em 
um mesmo ambiente, competindo e cooperando de maneira 
racional, a fim de alcançar seus objetivos." Contudo, mesmo as 
empresas podendo estar, conjuntamente, no mesmo mercado é 
um grande desafio para uma rede agregar empresas que pensem 
dessa forma. O que se observa neste fenômeno das Redes é que há 
nós, ou seja, pontos articuladores vitais para a manutenção das 
estratégias competitivas no mercado.  

Em uma Rede de Cooperação não basta apenas ter o intuito 
da união entre empresas do mesmo segmento e similares. É 
preciso que elas estejam como empresas associadas de uma terceira 
que é a própria Rede de Cooperação. Esta deverá estar 
judicialmente estabelecida, com estatuto e normas específicas, e 
também com uma diretoria formal que responda e assine pela 
Rede. Também deverá estipular assembleias periódicas entre 
diretoria e seus associados para discutirem assuntos sobre seus 
mercados de atuação e compartilharem experiências 
(WOITCHUNAS, 2010). 

Além disso, uma Rede de Cooperação utiliza outras 
articulações para sua fluidez nos territórios conquistados. Por 
territórios, o PRC entende que este é um 

espaço delimitado pela divisão municipal, com trajetória e 
identidade comum, dotado de fatores produtivos, de 
relações sociais, econômicas e culturais e de dinâmica 
produtiva especificamente construídas, que constituem 
um potencial de relações de cooperação propícias ao 
desenvolvimento local (Lei n.º 13.839, de 5 de Dezembro 
de 2011). 
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De acordo com Verschoore e Balestrin (2008, p. 77) "as 
redes de cooperação indicam um caminho alternativo para fazer 
frente às pressões competitivas [...]. A interação entre os 
envolvidos representa mais do que uma simples adaptação passiva 
[...]." Essa articulação estratégica e política dos lugares juntamente 
com a logística das Redes acabam sendo também fatores que 
definem as relações espaciais, fazendo com que os contornos do 
mapa mundial estejam em constante redesenho. Entretanto, uma 
Rede de Cooperação pressupõe certas características específicas, 
constituição de uma estrutura que gera condições para a interação 
de transações econômicas entre um grupo de agentes, não sendo 
uma estrutura estática; relacionamento com outras empresas do 
mesmo setor ou similar; manutenção das vantagens obtidas com a 
estrutura da Rede; ganhos a médio e longo prazo; arranjos 
propositais frente a competidores fora da Rede, gerando forte 
competitividade de mercado; organização da estrutura da Rede; 
realização de ações conjuntas; coordenação das atividades 
econômicas (mercado - hierarquia - rede). É, portanto, uma série 
de especificidades a serem consideradas.  

Outra estratégia utilizada pelas Redes é o discurso. Sabe-se o 
quanto as palavras certas podem mudar as ações humanas. Ele é 
um instrumento fundamental de poder, convencimento, sedução e 
venda. O discurso certo, na hora certa é um forte argumento 
persuasivo em qualquer ação. Para Van Dijk (2008) o discurso tem 
a intenção de dar poder àqueles que estão no poder e para isso, é 
essencial, saber como controlá-lo. Um exemplo são as inovações 
biotecnológicas que tem um discurso voltado para eficácia, 
aumento de produtividade e tudo mais que pode trazer de 
positivo, contudo, esses milagres tecnológicos trazem mudanças 
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severas nos calendários agrícolas. No caso das Redes de 
Cooperação, o discurso é voltado para a cooperação entre 
empresas devido ao aumento de competitividade e margem de 
lucratividade, entre outros argumentos complementares, que 
reforçam a ideia de empresas31 ajudando-se mutuamente em 
mercados similares ou iguais dentro de um cenário competitivo.  

Verschoore e Balestrin (2008, p. 97-98) assinalam que "a 
ênfase do associativismo empresarial está na percepção de que 
dificuldades e oportunidades comuns podem ser superadas com a 
realização de ações colaborativas". Esses obstáculos são, 
geralmente, enfrentados por empresas de micro, pequeno e médio 
porte (MPMEs); visto que as grandes empresas conseguem, 
sozinhas, superar mais facilmente algumas intempéries do que as 
de menor porte. Os autores também salientam que "o atual 
crescimento das Redes [...] demonstra que a motivação principal 
está na necessidade de soluções para os problemas coletivos" e 
ainda argumentam que essas redes de MPMEs formam-se em 
caráter de sobrevivência, em setores onde as grandes empresas são 
fortes concorrentes das menores.  

as redes associativas são entidades formalizadas, cuja 
coordenação democrática conta com a participação de  
todos os envolvidos. As normas são especificadas no 
estatuto e no regime da associação, que representam 
contratos estáveis, mas flexíveis (VERSCHOORE e 
BALESTRIN, 2008, p. 98). 

O fenômeno Redes de Cooperação surge como tentativa de 
suprir essa concorrência desigual entre empresas grandes e 
menores. Para tanto, as MPMEs buscam na união com outras do 
                                                 
31 Nesse caso, as empresas que formam uma Rede de Cooperação são as MPMEs. 
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mesmo segmento ou similares, soluções para problemas em 
comum através das redes associativas que focam seu discurso em 
cooperação mútua, acesso à informação, riscos compartilhados e 
sobrevivência de mercado, citando apenas algumas das principais 
motivações.  

 

A Rede Casanova 

  No ano de 2003 a Associação Rede Casanova32, através de 
seus sócios-fundadores33, principais articuladores de sua fundação, 
reuniu representantes de algumas empresas com interesses comuns 
(Figura 2, p. 170), para formar a Associação Rede Casanova 
Materiais de Construção, visando realizar ações conjuntas, 
facilitando a solução de problemas comuns e viabilizando novas 
oportunidades.  

 

Figura 2 - Número de lojas que formaram a Associação Rede Casanova em 
2003. |  Fonte: Levantamento de dados primários pelos pesquisadores. 

                                                 
32 Dados disponíveis em <http://www.redecasanova.com.br>.  
33 Neste caso, três irmãos com lojas de materiais de construção todas sediadas em Santa 
Cruz do Sul/RS. 
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Seu principal objetivo no início era o crescimento da Rede 

Casanova para aumentar o volume de negócios das empresas 
associadas e conquistar condições mais vantajosas, reduzindo 
custos e qualificando produtos e serviços. Desde sua fundação tem 
sua sede na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, visto que seus 
fundadores têm negócios fixados neste município. 

Em 2005, a Rede Casanova juntamente com seus 
associados definiu sua missão, visão, valores e negócios com o 
auxílio da UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul – que 
passou a integrar o quadro de universidades que prestaram 
assessoria no Programa de Redes de Cooperação (PRC). Houve, 
portanto, a decisão dos fundadores da Rede Casanova e dos 
poucos lojistas associados até então de ampliar sua área de atuação 
junto às regiões do Vale do Rio Pardo e Taquari, sem a expectativa 
real de que em alguns anos depois, a mesma se tornaria a maior 
rede em número de associados no sul do Brasil, mesmo que em 
sua visão constasse a meta desafiadora de “ser a maior rede de 
lojas de materiais de construção do Brasil”.  Sua missão era a de 
“aumentar a rentabilidade de seus associados através de 
negociações eficientes com fornecedores de qualidade, 
fundamentado no comprometimento de todos para que a Rede 
Casanova seja reconhecida no mercado”, através dos seguintes 
valores: sustentabilidade, qualidade e imagem.  

Quando uma empresa se constitui e cria seus parâmetros 
de missão, visão e valores não quer dizer, necessariamente que, ela 
os atinja em sua totalidade no tempo mensurado, pois as metas 
para serem atingidas dependem de vários fatores internos e 
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externos à organização, assim como dos fatores que ocorrem no 
mercado, seja ele local, regional e global.  

Na figura 3 (p. 172), percebe-se minoritária adesão das 
lojas associadas nos primeiros anos de atividade da Associação, 
mantendo-se a mesma com certa estabilidade. A média foi de seis 
lojas associadas anualmente. Contudo, do ano de 2008 a 2009, 
triplicaram as lojas associadas e, de 2009 a 2010 a adesão duplicou 
também, ocorrendo o mesmo de 2010 a 2011. Salienta-se que a 
maior inserção de associados ocorreu no ano em que a Rede 
Casanova Distribuidora Mercantil iniciou suas atividades de 
importação de mercadorias.  

Figura 3 - Lojas associadas à Rede Casanova entre os anos 2003-2011 que ainda 
continuaram associadas em 2011. 

Fonte: Levantamento de dados primários pelos pesquisadores. 

 

No ano seguinte, em 2006, com o crescimento da 
Associação, surge a necessidade de procurar apoio e orientação do 
“Programa Redes de Cooperação”, desenvolvido pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretária de 
Desenvolvimento e de Assuntos Internacionais – SEDAI, em 
parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. O 
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objetivo principal era o de promover o estímulo e o fortalecimento 
dos processos de gestão, marketing, expansão e comercialização, 
dos associados atuais e futuros da Rede Casanova; ampliando 
ainda mais o território conquistado e vir a se tornar um grupo 
forte em compras conjuntas.  

Em junho de 2009, a Associação Rede Casanova foi a 
primeira Rede de Cooperação a aderir ao programa de incentivo 
fiscal do Governo do Estado, através de uma Sociedade de 
Propósitos Específicos – SPE. Dessa forma, cria-se uma nova 
empresa que passa a comprar produtos nacionais e importados a 
preços muito mais competitivos e os distribui aos lojistas 
associados. A nova Sociedade – Rede Casanova Distribuidora 
Mercantil de Materiais de Construção Ltda – constitui uma 
ramificação da Associação Rede Casanova, de modo que seus 
associados passam a serem sócios-investidores desta empresa. 
Contudo, para ser um sócio-investidor era indispensável também 
ser um associado da Associação Rede Casanova, estando uma 
empresa, indiretamente, ligada à outra.  

No caso de cidades com maior densidade populacional, a 
cada 50 mil habitantes, poderia haver adesão de um novo 
associado. Porém, somente seria possível essa incorporação se o 
primeiro associado da cidade assim permitisse. Em realidade esse 
era um acordo totalmente verbal entre a Associação Rede 
Casanova, associado e futuro associado, sem nenhum registro 
formal em seu estatuto, mas que na prática valeu como norma da 
organização. Santa Cruz do Sul/RS com 118 mil/habitantes foi a 
primeira cidade a ter mais de uma loja (três lojas) por se tratar da 
cidade dos fundadores. Cachoeira do Sul/RS com pouco mais de 
85 mil/habitantes foi a segunda cidade a ter duas lojas associadas. 
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Seguida por Candelária/RS, com 30 mil/habitantes, a única com 
população menor do que a estipulada verbalmente, que passou a 
ter duas lojas associadas (conforme mostra a figura 2). Santa 
Maria/RS com 260 mil/ habitantes e Porto Alegre/RS (com mais 
de 1milhão e 400 mil habitantes) também apresentam três lojas 
associadas.  

A Rede Casanova Distribuidora Mercantil, com esta nova 
constituição jurídica, passa a ter grande poder de negociação junto 
aos fabricantes de material de construção. Podendo, a mesma, 
inclusive realizar importações para fins de redução de preço, 
beneficiando o consumidor final. A nova empresa, com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, monta seu Centro 
de Distribuição – CD – nesta cidade, focando organizar sua 
logística de distribuição de mercadorias para seus associados. Com 
o tempo outras prefeituras também fizeram propostas atrativas 
para que fossem instalados CDs em seus municípios. Porém, a 
diretoria da Rede Casanova optou por manter somente um Centro 
de Distribuição dentro da área de atuação de suas lojas. Ao optar 
por não aceitar ampliar outros CDs em municípios diferentes dos 
associados fundadores, fica evidente a hierarquia e o poder de 
decisão de um grupo pequeno que articula as estratégias, inclusive 
as políticas, dentro da Rede Casanova.  

Em 19 de maio de 2011, foi apresentado à diretoria, dentre 
outras pautas da reunião, o projeto “Microrregiões Rede 
Casanova” (figura 4, p. 175), proposta pelo coordenador da rede 
na época. O projeto tinha a proposta de organizar a rede 
regionalmente em pequenas microrregiões, visando à promoção de 
reuniões mais ativas, concentrando associados e buscando 
valorizar suas peculiaridades e demandas regionais, a fim de 
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acelerar as vendas e fortalecer os associados de determinada região 
e a rede como um todo.  

O intuito desse projeto era o de promover reuniões com 
maior periodicidade entre os associados, buscando uma maior 
aproximação com eles e sua realidade local. 

 

 
Figura 4 – Projeto piloto “Microrregião Missões” da Associação  
Rede Casanova | Fonte: Levantamento de dados primários pelos 

pesquisadores. 

O projeto tinha também como objetivo verificar in loco os 
anseios e necessidades dos associados, tentando solucioná-los 
diretamente e, posteriormente, apresentá-los em assembleia geral 
no intuito de mostrar quais ações estratégias que poderiam ser 
tomadas visualizando seu território que apresentam condições 
características culturais diversas. O referido projeto chegou a ter 
um piloto chamado “microrregião missões” que compunha 30 
cidades próximas, tendo sua primeira reunião no dia 04 de junho 
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de 2011, em Palmeira das Missões/RS. Nesta, foram apresentados 
dados da Associação e assuntos relacionados a negociações de 
fornecedores, logística de entrega e outros. O projeto chegou a ser 
mencionado na Assembleia Geral de 25 de julho de 2011. 
Contudo, prevaleceu o receio de que as mesmas se articulassem e 
se tornassem independentes e fortes, perante as decisões tomadas 
pela diretoria e fundadores, sendo então o projeto descartado, ou 
seja, não se formou nenhuma outra microrregião a não ser a das 
Missões que ficou mais como uma reunião informal do que um 
projeto de microrregião. Observa-se, nesse caso, a prevalência de 
uma postura centralizadora e verticalizada do núcleo diretivo da 
rede, posição contraditória ao caráter horizontal de funcionamento 
originariamente pensado e proposto para o desenvolvimento das 
redes de cooperação. 

A estrutura da central de compras negocia e compra para 
todo o grupo, obtendo preços mais competitivos. Ambas as 
estruturas: Associação e Distribuidora Mercantil, embora empresas 
com CNPJs diferentes, usufruíam da mesma estrutura empresarial.  
Mostrando, portanto, que ambas as empresas estavam 
estrategicamente articuladas.  

Em janeiro de 2012, a Rede Casanova contava com 170 
lojas associadas distribuídas em diversas cidades do Rio Grande do 
Sul (FIGURA 5, p. 177; FIGURA 6, p. 178), sendo, portanto, a 
maior Rede de material de construção em número de associados 
no sul do país e a segunda do Brasil. Nas figuras 5 e 6 pode-se 
observar a expansão da área de abrangência da Rede Casanova no 
Rio Grande do Sul, no período entre 2003 e 2011. Essa conquista 
territorial proporcionava à rede um poder muito forte no discurso 
e nas estratégias para a adesão de novos associados.  
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Para se associar, a proposta de adesão era analisada pela 
diretoria da Rede e pelos sócios fundadores (independente de 
quem estivesse na diretoria) que avaliavam seu poder de compra, 
localização para fins de logística, condições de crescimento e 
outros fatores para aceitar ou não o novo associado. Mostra-se, 
assim que a gestão da rede não era imparcial nestas avaliações e 
que as escolhas eram feitas a partir de parâmetros estratégicos e 
políticos.  

 

 
Figura 5 - Lojas associadas à Rede Casanova entre os anos 2003-2011 

Fonte: Levantamento de dados primários pelos pesquisadores. 
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O Programa das Redes de Cooperação assinala que as 
redes foram criadas para ajudar as MPMs, mas não faz menção 
alguma quanto à forma de escolha de seus associados, deixando 
livre, para cada rede os critérios a serem adotados. Compreende-se 
que seria muito complicado para o PRC estabelecer esses juízos e 
que cada rede tem suas normas e regulamentos de acordo com 
suas necessidades e conveniências. Afinal, a constituição de redes 
prevê o crescimento de empresas de micro, pequeno e médio 
porte, ou seja, menores em relação a empresas nacionais maiores.  

 
MUNICÍPIOS COM LOJAS ASSOCIADAS À REDE CASANOVA 

EM 2011 

 
Figura 6 - Lojas associadas à Rede Casanova em 2011 - Abrangência no RS. 

Fonte: Levantamento de dados primários pelos pesquisadores. 
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No entanto, constata-se que em seu quadro social a Rede 
Casanova promove a inclusão de empresas de grande porte, 
levando ao questionamento de como essas empresas poderiam 
integrar uma rede de cooperação, uma vez que este programa foi 
criado para empresas menores e não para as grandes. Tal situação 
evidencia de que na concorrência entre duas empresas de 
diferentes tamanhos pela adesão à rede como novo associado, os 
parâmetros de escolha, conforme citados acima, acabariam por 
privilegiar a empresa maior que tende a ter mais condições 
econômicas e de crescimento de mercado. Isso mostra que uma 
rede não é imparcial, que seu discurso no apoio mútuo e 
colaboração equivocam-se e que suas escolhas têm foco nas 
articulações não só estratégicas, mas também são determinadas por 
interesses econômicos e políticos. O formato redes de cooperação 
não é a única forma das empresas sobreviverem ao mercado. 
Embora o panorama empresarial no Brasil das MPMEs seja 
assustador, ele não deve ser visto como um indicador decisor de 
falência das empresas. Muitas vezes, o maior problema das 
empresas é a organização gerencial de suas atividades.  

A esse respeito merece destaque que entre alguns dos 
associados pertencentes à Rede Casanova, encontravam-se lojistas 
que negociavam com os mesmos fornecedores – preços e 
condições – muito mais competitivos do que a própria central de 
compras da Associação com seus mais de 170 associados. 
Demonstrando o jogo de interesses próprios, totalmente 
individual, entre todos os atores sociais envolvidos, que se 
preocupavam somente com negociações que trouxessem 
vantagens econômicas paras si. Não se importando com o grande 
grupo e muito menos com os lojistas de menor porte. Cita-se que 
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em muitas ocasiões, por falta desta união, os lojistas de pequeno e 
médio porte sentiam-se prejudicados por não poder, juntos, terem 
um volume de compras que atingisse as metas estipuladas pelos 
fabricantes, uma vez que, os lojistas maiores não aderiam às 
negociações, pois conseguiam negociações individuais muito 
melhores sem a contribuição da própria Associação/Rede.   

Em várias assembleias realizadas, lojistas que eram 
convidados a conhecer para, posteriormente, se associarem a 
mesma, questionavam, ao final das reuniões, que não fazia sentido 
integrarem-se a uma Rede, sendo que eles sozinhos tinham maior 
poder de negociação do que eles com seus 170 associados. Outros 
não se associavam, mas entravam como sócios-investidores na 
Distribuidora Mercantil unicamente visando às importações de 
produtos a preços mais baixos. Destarte, se percebe que estar 
associado a uma Rede de Cooperação nem sempre é a única 
solução para o desenvolvimento de uma loja de menor porte.  

Importante também ressaltar a diferença entre os termos 
colaborar e cooperar. Sendo que no mercado, ambos são 
considerados sinônimos e fazem parte do discurso associativo das 
redes. Discurso esse que diz explicitamente que nas redes há um 
trabalho e apoio mútuo, sem hierarquias, onde todos têm o 
mesmo peso/valor. Contudo, em várias assembleias os lojistas de 
menor porte sentiam-se impotentes frente aos de maior porte. 

Era um sentimento próprio das empresas menores em 
relação às empresas maiores. Havia também outra relação 
hierárquica invisível em relação aos fundadores desta rede, onde os 
lojistas de maior porte sentiam-se como os de menor porte. Essa 
atitude era notória nas assembleias quando um dos fundadores 
discordava em relação a algum ponto. Não havia grandes debates 
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após a palavra tomada. Não era uma imposição explícita, mas a 
hierarquia invisível existia. Indo ao encontro da etimologia da 
palavra cooperar que pressupõe a realização de uma tarefa que não 
necessariamente resulte de uma negociação conjunta do coletivo, 
mas, sim, de uma verticalização invisível.  

As ações propostas eram apresentadas em assembleia 
como já definidas, certas, impostas sutilmente. Um exemplo eram 
as votações para tomada de decisão sobre o que fazer e como 
fazer em relação à determinada questão ou demanda.   Ou seja, as 
votações não existiam de fato conforme regido no estatuto. Essas 
decisões eram tomadas, antecipadamente, em pequenas reuniões 
entre a diretoria da Associação e seus fundadores.  

No Estatuto da Associação Rede Casanova rege que, 
independentemente de quem estivesse na Presidência ou na 
diretoria, os fundadores sempre estariam na diretoria de alguma 
forma. Salienta-se que desde sua fundação até 2012, a Rede 
Casanova sempre teve na presidência ou na vice-presidência um de 
seus fundadores. Os mandatos ocorriam inicialmente no prazo de 
um ano, passando a ser de dois anos posteriormente. Contudo, 
todas as eleições, desde a fundação da Rede Casanova, foram feitas 
por aclamação e não por votação. Chegando ao ponto de não 
utilizarem um registro visual (fotografias expostas) de todos os 
presidentes e vice-presidentes da Rede Casanova, para que não 
ficasse as mesmas fotos dos fundadores e que isso acabasse 
gerando questionamentos, caracterizando uma estratégia entre os 
mesmos para que não existisse a possibilidade de ficarem exclusos 
da diretoria, enfraquecendo seu poder nas tomadas de decisão.  

Em uma rede, o discurso é focado na colaboração, no 
trabalho mútuo, em um ajudando o outro através de ações 
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conjuntas e todos juntos crescendo na mesma proporção. 
Contudo, cooperar não é o mesmo que colaborar. Quando se 
coopera, as tarefas não resultam necessariamente de uma 
negociação conjunta do coletivo, sendo estratégico deixar os dois 
termos como que se fossem sinônimos no imaginário coletivo. 
Nas reuniões34 realizadas periodicamente com os associados 
focava-se muito nessa ajuda mútua, nas experiências 
compartilhadas, contudo, não havia esse compartilhamento de 
experiências de fato. Havia um sentimento invisível de que todos 
eram concorrentes entre si, mesmo sendo de cidades diferentes. 
Erradicar esse sentimento é um problema provavelmente 
encontrado em todas as redes de cooperação.  

Ao formarem uma rede entre empresas, criam-se novas 
conexões que, por sua vez, criam um emaranhado de informações 
articuladas estratégica e politicamente que conferem poder às 
Redes de Cooperação. Focault apud Musso (2004) fala sobre essa 
conectividade que a rede designa no espaço do território e dos 
dispositivos que geram em termos de fortificação ou de circulação. 
Essa circulação refere-se o controle e poder. Percebe-se esse 
caráter controlador a partir do momento que a Rede Casanova 
ganha ampla notoriedade na matéria jornalística veiculada na 
revista nacional, do segmento de material de construção, a 
Anamaco, em agosto de 2011. Possivelmente, este foi não o único, 
mas um dos principais fatores que gerou maior adesão das lojas 
associadas à Associação Rede Casanova naquele ano. Isso mostra 
também que a grande mídia pode ser um forte aliado estratégico 
                                                 
34 Anualmente eram realizadas, obrigatoriamente, assembleias gerais a cada 40 dias e, se 
houvesse necessidade, poderia ser convocada uma reunião extraordinária. Além das 
assembleias gerais, havia grupos de negociação que negociavam produtos em nome 
grupo todo de lojistas que compunham a Rede Casanova.  
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na adesão de novos associados e que uma matéria desse porte 
pode, inclusive, servir de valia para investimentos bancários.  

Essas conexões geradas pelas redes caracterizam-se por 
vínculos fortes e fracos (que também tem relação com o porte das 
empresas e demais atores sociais). Barquero (2001), nesse sentido, 
argumenta que estar presente em uma rede é uma estratégia 
diferenciada de ação por parte da empresa associada, contudo 
também é uma questão estratégica, para uma Rede de Cooperação, 
ter maior poder de barganha, através da associação de novas 
empresas. Esse poder citado refere-se ao maior poder de compras 
conjuntas, ou seja, todas as lojas comprando sob uma única razão 
social (neste caso o da Associação) conseguem, conjuntamente, 
um preço muito mais competitivo do que se comprassem 
separadamente devido ao volume adquirido. O que leva a reflexão 
sobre quais são os critérios para uma empresa fazer parte de uma 
Rede de Cooperação. O futuro associado é escolhido ou tem a 
opção de escolher a Rede da qual quer participar? E se uma micro 
ou pequena empresa estiver concorrendo com uma empresa de 
maior porte para se associar a mesma Rede? Qual empresa a Rede 
irá escolher para ser uma loja associada?  

Dias (2007) salienta que uma rede é um processo de 
construção social e econômico. Um processo construído pela 
intervenção humana e, portanto, envolvendo os articuladores da 
rede e seus atores sociais no desenvolvimento de estratégias nos 
campos político, social, econômico e territorial. Essas estratégias 
geradas contribuem para um maior jogo de interesses e de poder 
que são melhores aproveitadas por seus articuladores, 
principalmente por seus fundadores. Nota-se que no início, a Rede 
Casanova era apenas uma central de compras de três irmãos 
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lojistas que residem e têm suas lojas na mesma cidade. Conforme o 
poder de compra aumenta passa-se a constituir-se uma rede de 
cooperação formal apoiada em um programa de redes de 
cooperação com uma central de compras que se amplia para além 
das regiões do Vale do Rio Pardo e Taquari, mudando seus 
interesses econômicos, estratégicos e políticos, redefinindo a lógica 
de constituição dos novos nós da rede, e assim alterando sua 
organização e dimensão territorial.  

 

Considerações finais 

A crescente incerteza, insegurança, mas também os 
desafios e as novas oportunidades que a globalização da economia 
tem levado a criação e a expansão de diferentes redes de 
cooperação de empresas no país. Essas redes têm adquirido 
importância estratégica pela capacidade que possuem de ampliar e 
melhorar as condições de participação e competitividade das 
pequenas empresas nesse dinâmico e disputado mercado. A 
constituição e o funcionamento dessas redes de cooperação além 
de revelar uma dada organização reticular envolvendo a articulação 
de um conjunto variável de empresas no tempo, também apresenta 
uma dimensão territorial, seja pela localização e pelas relações no 
território, das e entre suas empresas-nós.   

Pensar a relação da rede de cooperação com o território, 
através da análise do caso da Associação Rede Casanova, 
possibilitou verificar que a constituição e o funcionamento dessa 
rede de micro, pequena e médias empresas que atuam no 
segmento dos materiais de construção, se dá através de um 
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conjunto de relações e articulações estratégicas e políticas, que 
expressam relações de poder, configurando uma dada dinâmica e 
organização territorial.  

Verificou-se que a Rede Casanova apresenta uma estrutura 
organizacional caracterizada por forte centralização das ações de 
gestão e decisões estratégicas quanto ao seu desenvolvimento e 
expansão no seu núcleo diretivo central, localizado em Santa Cruz 
do Sul-RS, de onde comanda um amplo e diversificado conjunto 
de nós – representados por empresas de distintos tamanhos 
(inclusive as grandes) com o predomínio das micro e pequenas 
empresas – localizados em praticamente todas as regiões do 
território do Rio Grande do Sul.  

Observou-se que a relação entre o discurso e a prática de 
cooperação e de promoção de relações horizontais entre as 
empresas da rede, tem muitas vezes se revelado contraditório. Isso 
tem ocorrido, na medida em que há uma crescente centralização e 
concentração do poder, pelo nó central (sede), das decisões quanto 
à escolha das novas empresas integrantes, à definição das novas 
cidades onde serão escolhidas as empresas, à permissão da entrada 
de grandes empresas, não observando as disposições estatutárias 
da rede, ou as normas e regras pactuadas informalmente entre as 
empresas integrantes da rede. 

Assim, se por um lado, a rede tem conquistado novas 
empresas, e através delas, novas cidades, ampliado intensamente 
sua área territorial de atuação no Rio Grande do Sul, a ponto de 
ser reconhecida como uma das maiores redes de cooperação do 
Sul do país, por outro lado, as relações entre seus associados, tem 
apresentado menos possibilidade de cooperação, de troca de 
experiências, de crescimento conjunto. Amplia-se a quantidade das 



 

 

 
[ 131 ] 

articulações empresariais no território em expansão da rede, ao 
passo que qualitativamente diminuem as relações e interações 
existentes entre as empresas da rede, no território. 

A análise do desenvolvimento da Rede Casanova permite, 
por fim, apreender que a rede de cooperação, em si, não constitui 
o sujeito da ação, mas expressa ou define a escala espacial das 
ações de seus integrantes. A constituição e desenvolvimento de 
uma rede são feitas por seus atores sociais que as desenham, 
modelam, regulam através das ações políticas, dos interesses 
estratégicos, das disputas e das relações de poder, entre seus nós 
integrantes e entre o núcleo central gestor, como no caso aqui 
examinado. Portanto, as redes em si não são os sujeitos da ação, 
este status pertence às pessoas que, dirigindo suas empresas, 
constituem as redes, ou seja, aos seus articuladores. São eles, 
através de relações sociais e econômicas que determinam a 
inclusão ou exclusão de territórios a serem conquistados, 
privilegiando outros. São eles que definem os modos de 
funcionamento, os tipos de integrantes a serem aceitos e o grau de 
cooperação e colaboração entre as empresas. 
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