
O presente texto pretende descrever e analisar a importância da tecnologia para 

as empresas e a sua função no desenvolvimento econômico de uma região, fato que a 

faz ser considerada como um dos principais temas da atualidade. O foco deste estudo é 

dado a partir da descrição e da análise do processo de transferência, incorporação e 

desenvolvimento de tecnologias proveniente de relações entre empresas alemãs e 

catarinenses, particularmente as do setor metal-mecânico localizadas na zona de 

colonização alemã do Vale do Itajaí e da região Nordeste de Santa Catarina. 

Como objetivo geral do estudo, tem-se identificar e analisar o papel e a 

importância da transferência, incorporação e desenvolvimento de tecnologia 

provenientes do intercâmbio com empresas alemãs às empresas catarinenses, 

particularmente aquelas do setor metal-mecânico localizadas na zona de colonização 

alemã em Santa Catarina e que hoje alavancam as exportações catarinenses e brasileiras. 

Os objetivos específicos são investigar o papel da Alemanha como referência 

tecnológica mundial, particularmente no setor metal-mecânico; analisar como se dão as 

relações entre empresas alemãs e catarinenses no que se refere ao processo de absorção 

e repasse de tecnologia entre elas; identificar os diferentes resultados desse intercâmbio 

junto às empresas catarinenses; visitar empresas catarinenses do setor metal-mecânico 

na área de colonização alemã; pesquisar a literatura em língua alemã sobre o 

intercâmbio tecnológico entre empresas alemãs e catarinenses nas últimas décadas; e 

verificar alguns fatores decorrentes deste processo que contribuíram à formação sócio-

espacial da região estudada. 

Como problemática do estudo, vê-se que a evolução tecnológica sempre foi 

motivo de transformações das técnicas de produção industrial. A influência destas 

forças se dá de forma tão profunda que podem determinar o sucesso ou a falência de 

várias empresas nos mais diversos setores de uma economia nacional. A constante 

evolução tecnológica dos últimos anos fez com que várias empresas sentissem a 

necessidade e a obrigatoriedade de investir em tecnologia e inovação para conquistar 

mais competitividade frente aos concorrentes e também para garantir sua própria 

existência nos mercados nacional e internacional, visto que a concentração de recursos 

financeiros necessários ao investimento e ao desenvolvimento de novas tecnologias 

pelas grandes corporações transnacionais faz com que empresas médias e pequenas não 

tenham condições de competir e mesmo de sobreviver. Diante disso, a complexidade e a 

dificuldade no processo de transferência, incorporação e desenvolvimento de novas 

tecnologias entre empresas surgem como um problema ao desenvolvimento tecnológico 



e econômico de um país ou mesmo de uma região, sendo um assunto bastante plausível 

para uma pesquisa como esta. 

As perguntas de pesquisa, que se pretende responder no presente estudo, são: 

Por que a Alemanha tornou-se um referencial tecnológico ao setor produtivo mundial? 

Como ocorre a transferência, a incorporação e o desenvolvimento de tecnologia entre 

empresas alemãs e catarinenses? Qual o papel desse intercâmbio tecnológico ao 

desenvolvimento econômico catarinense, especialmente ao setor metal-mecânico no 

Vale do Itajaí e Nordeste catarinense, e sua respectiva contribuição à formação sócio-

espacial desta zona de colonização alemã em Santa Catarina? 

Como hipótese inicial para esta pesquisa, acredita-se que o desenvolvimento 

tecnológico alemão é mais avançado que o brasileiro, pelo menos em alguns setores de 

ponta. Por isso, muitas empresas brasileiras, especialmente catarinenses, buscam 

estabelecer relações com a Alemanha, sejam elas pela proximidade étnico-cultural ou 

simplesmente pela competência industrial e tecnológica do país como referência em 

setores de alta tecnologia, particularmente o setor metal-mecânico, o qual desponta 

como o setor produtivo mais avançado alemão e o que apresenta maiores relações 

comerciais e de transferência de tecnologia com empresas brasileiras. Tal processo 

tornou-se comum e as empresas, que lograram tais avanços tecnológicos provenientes 

deste intercâmbio com empresas alemãs, contribuíram ao desenvolvimento regional e à 

formação sócio-espacial das regiões, onde estão localizadas, ou seja, em Santa Catarina 

nas áreas de colonização alemã. 

A abertura comercial e financeira realizada pelo Brasil a partir da década de 

1990 exigiu uma reestruturação organizacional e produtiva de sua economia, pois o país 

perdia competitividade industrial nos cenários nacional e internacional. O fator 

essencial desta transformação deu-se através do acesso a novas tecnologias neste novo 

contexto do capitalismo internacional. Diante disso, diversos setores industriais 

brasileiros sentiram a necessidade de inovar para conquistar maior competitividade e 

garantir assim sua própria existência nos mercados frente a seus concorrentes. Tal 

inovação somente seria possível pela transferência ou importação ou ainda pela 

produção de novas tecnologias. Tais questões serão as principais discutidas nesta 

pesquisa e justificam um estudo desse gênero, levando-se em conta a constante 

necessidade de estudos nesta área, já que a Alemanha desponta como referência 

tecnológica em setores de ponta e um dos principais parceiros comerciais do Brasil, 



sendo um atual do tema das relações econômicas internacionais e ainda um importante 

tema sobre o desenvolvimento regional da grande área de colonização alemã em Santa 

Catarina. 

A complexidade da compreensão sobre o papel e a importância da tecnologia 

no desenvolvimento econômico de um país fez com que várias correntes teóricas 

tentassem explicar a ocorrência de tal fenômeno. Diante da proposta de uma pesquisa na 

área da geografia econômica, foram selecionadas teorias decorrentes das concepções de 

Milton Santos para trabalhar a questão da formação sócio-espacial e a Teoria do 

Desenvolvimento Econômico de Joseph Alois Schumpeter, a Teoria Geral do Emprego, 

do Juro e da Moeda de John Maynard Keynes e as teorias do Valor Trabalho e do 

Capital de Karl Marx para a questão econômica do estudo. Superando algumas 

limitações de uma ou outra teoria, pretende-se responder e analisar de forma mais 

abrangente, completa e adequada às perguntas da pesquisa, a partir do referencial 

teórico composto por essas diferentes correntes teóricas. 

A metodologia para o desenvolvimento do estudo estará baseada em obter 

dados primários e dados secundários. Os dados primários serão constituídos de 

informações coletadas através da aplicação de questionários juntos às empresas 

selecionadas para o estudo e de publicações e materiais em instituições governamentais 

e empresas, as quais podem fornecer materiais úteis ao estudo. Como os dados 

secundários, por outro lado, serão constituídos de uma vasta bibliografia, tanto em 

português quanto em alemão, para analisar, interpretar, justificar ou negar as hipóteses 

e/ou as respostas da pesquisa de forma global ou individualmente. 

Como se trata de uma pesquisa não concluída e, portanto, ainda em 

andamento, os resultados não foram ainda obtidos por completo. Entretanto, pode-se 

inicialmente afirmar que as empresas do setor metal-mecânico de Santa Catarina 

usufruíram e beneficiaram-se de alguma ou outra forma do intercâmbio tecnológico 

com empresas alemãs e que tal fenômeno certamente transformou a dinâmica da 

formação sócio-espacial e econômica da região, a qual corresponde hoje a uma das 

regiões industriais mais dinâmicas e avançadas em termo de tecnologia, qualidade e 

produtividade no Brasil e apresenta uma formação sócio-espacial distinta e modelo para 

outras tantas. A partir disso, espera-se aprofundar mais no estudo e atingir resultados 

mais amplos e profundos nessa temática. 
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