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RESUMO 
O artigo em questão objetiva compreender o processo de industrialização, de certa forma 
diferenciado se comparado a outras regiões do Estado de Santa Catarina, da Região Serrana 
Catarinense, considerando a Fruticultura como possível alternativa de desenvolvimento regional e 
de renda aos pequenos e médios produtores, bem como a inserção desta atividade no cenário 
estadual e nacional. Utilizou-se de informações da Base de Dados RAIS/Ministério do Trabalho e 
Emprego e de instituições públicas e privadas. Foram consultados dados referentes à quantidade de 
estabelecimentos/pessoal ocupado por setor econômico e dados, volumes e porcentagens das 
referidas produções e/ou culturas. Para entender a gênese da atividade industrial, utilizou-se da 
categoria Formação Sócio-Espacial, desenvolvida primeiramente por Marx e Lênin, sendo refinada 
e trazida para o debate geográfico por Milton Santos (1977), do latifúndio e colonização (L. Costa) 
e dos ciclos de acumulação capitalista (I. Rangel). No que concerne ao processo industrial e 
estrutura urbana estabelecidos na região, resultados do modo de produção e colonização 
características do latifúndio, autores como Cunha (1992), Goularti Filho (2002), Hoff (2002), Peixer 
(2002), Hoff e Simioni (2004) e Bastos (2006), trazem ao debate questões referentes à 
Especialização Produtiva, Clusters, Urbanização Centralizada. Conclui-se que, a Região Serrana 
apresenta uma incipiente concentração industrial, com predominância de um único setor, situação 
esta contornada pelo surgimento, meados dos anos 70 e 80, de atividades relacionadas a pequenas e 
médias propriedades, como por exemplo, a Fruticultura e Agricultura. 
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RESUMEN 
El artículo en los objetivos del asunto a para entender el proceso de industrialización, de una cierta 
manera diferenciada si comparó a otras áreas del Estado de Santa Catarina, del Área de la Región 
Serrana Catarinense, considerado la Horticultura como la posible alternativa de desarrollo regional 
y de ingreso a los productores pequeños y elemento, así como la inserción de esta actividad en el 
paisaje estatal y nacional. Se usó de información de la Base de los Datos RAIS/Ministério del 
Trabajo y Trabajo y de público y las instituciones privadas. Se consultaron los datos con respecto a 
la cantidad de establecimientos y el personal ocupado por la sección barata y datos, volúmenes y 
porcentajes de las producciones referidas y/o culturas. Para entender el génesis de la actividad 
industrial, se usó de la Formación de Socio-Espacio de categoría, desarrollada primeramente por 
Marx y Lênin, mientras siendo refinado y trajo para el debate geográfico por Milton Santos (1977), 
del latifundium y colonización (L. Costa) y de los ciclos de acumulación capitalista (I. Rangel). En 
lo que involucra al proceso industrial y la estructura urbana estableció en el área, los resultados en 
la manera de la producción y característica de la colonización del latifundium, los autores como 
Cunha (1992), Goularti Filho (2002), Hoff (2002), Peixer (2002), Hoff y Simioni (2004) y Bastos 
(2006), ellos traen a los asuntos del debate con respecto a la Especialización Productiva, los 
Racimos, la Urbanización Centralizada. Ha acabado que, el Área de la Región montañosa presenta 
una concentración industrial incipiente, con el predominio de una sola sección, la situación esto 
perfilado por la apariencia, medios de los años 70 y 80, de actividades relacionadas los pequeños y 
promedia propiedades, en cuanto al caso, la Horticultura y Agricultura.     
     
Palabra-importante: Lages; Región Serrana; Industrialización; Horticultura. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O artigo em questão objetiva compreender o processo de industrialização, de certa forma 
diferenciado se comparado a outras regiões do Estado de Santa Catarina, da Região Serrana 
Catarinense, considerando a Fruticultura como possível alternativa de desenvolvimento regional e 
de renda aos pequenos e médios produtores, bem como a inserção desta atividade no cenário 
estadual e nacional. 

Para realizá-lo, utilizou-se de informações da Base de Dados RAIS/Ministério do Trabalho e 
Emprego e de instituições públicas e privadas. Foram consultados dados referentes à quantidade de 
estabelecimentos/pessoal ocupado por setor econômico e dados, volumes e porcentagens das 
referidas produções e/ou culturas. 

Para entender a gênese da atividade industrial, utilizou-se da categoria Formação Sócio-
espacial, desenvolvida primeiramente por Marx e Lênin, sendo refinada e trazida para o debate 
geográfico por Milton Santos (1977), do latifúndio e colonização (L. Costa) e dos ciclos de 
acumulação capitalista (I. Rangel).  

No que concerne ao processo industrial e estrutura urbana estabelecidos na região, 
resultados do modo de produção e colonização características do latifúndio, autores como Cunha 
(1992), Goularti Filho (2002), Hoff (2002), Peixer (2002), Hoff e Simioni (2004) e Bastos (2006), 
trazem ao debate questões referentes à Especialização Produtiva, Clusters, Urbanização 
Centralizada, entre outras discussões. 

Assim, é baseado nos conceitos acima expostos, que insere-se a temática pretendida pelo 
presente artigo. 
 
 

2. FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL REGIONAL E ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Com o advento da Revolução Industrial, ocorrida nos fins do século XVIII, a economia 
mundial passou a conhecer períodos em suas atividades econômicas, com ritmos industriais de 
durações variadas: Ciclos Decenais (Juglarianos) e os Ciclos Longos, com duração de cinqüenta 
anos, cada ciclo com fase expansiva (“a”) e fase depressiva (“b”). A fase de expansão econômica 
(fase “a”) tem duração de aproximadamente 20-25 anos, na qual a reserva de capitais é aplicada em 
infra-estrutura visando o aumento da produção e a consolidação de novos projetos e tecnologias, 
gerando o aumento de preços.  

Já a segunda fase é caracterizada pela recessão (fase “b”), onde o excesso de capacidade 
produtiva instalada gera desequilíbrio entre as necessidades de mercado e a quantidade produzida, 
ocorrendo uma superprodução, diminuindo a margem de lucro. 

As flutuações cíclicas da economia capitalista mundial (Ciclos de Kondratieff), os Ciclos 
Médios Juglarianos e a dualidade da economia e da sociedade brasileira, fazem que, na condição de 
formação social periférica, o país reaja de maneira singular aos ciclos de longa duração. Assim, “no 
caso brasileiro, a economia tem encontrado sempre meios e modos de ajustar-se ativamente à 
conjuntura implícita no ciclo longo”. Em especial, confrontada com o fechamento do mercado 
externo para os nossos produtos, “(...) resultante da conjuntura declinante dos países cêntricos, 
temos reagidos por uma forma qualquer de substituições de importações, ajustada ao nível de 
desenvolvimento de nossas forças produtivas e ao estado das nossas relações de produções” 
(MORAES apud RANGEL, 2003, p. 44). 

A industrialização brasileira, já iniciada por volta de 1880, segundo autores como Rangel e 
Caio Prado, adquiriu um impulso extraordinário desde a Revolução de 30, em conjuntura com forte 
contração do comércio internacional. Como menciona Fausto (1970), citado por Mamigonian 
(1999, p. 45), “a revolução de 30 teve relação direta com o período depressivo do 3º Kondratieff 
(1920-1948) e com o final da hegemonia industrial britânica e da economia agroexportadora, 
inaugurando o período de expansão da economia nacional, sob dinamismo próprio”. Segundo 
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Pereira (1984, p. 18), “nossa indústria surgiu como um rebento da economia semicolonial, nas 
fissuras da atividade agrária”. 

Fausto (1970, p. 19) confirma ao dizer que, “se é certo que já existe no país um processo 
instalado de industrialização, como tantos autores têm assinalado, a indústria se caracteriza nesta 
época (década de 20), pela dependência do setor agroexportador, pela insignificância dos ramos 
básicos, pela baixa capitalização e pelo grau incipiente da concentração”. Müller (1989) destaca que 
nesse período (1880-1930), a economia caracterizava-se por um padrão de acumulação 
agroexportadora e relações entre latifúndios e minifúndios. 

Esses setores eram formados por “uma sociedade pré-capitalista, localizada no campo, onde 
predominariam relações de produção tipo feudal ou semifeudal, cuja expressão típica seria o 
latifúndio; e o capitalista e urbano, que teria dado origem à formação de uma burguesia industrial 
nos grandes centros” (MÜLLER, 1989, p. 12).  

A caracterização dessa sociedade figura-se no fazendeiro e/ou coronel, que “em suas 
relações com os trabalhadores, era um senhor de escravo, mas, em suas relações com a Coroa 
Imperial, era um vassalo, no sentido medieval do termo”, que paulatinamente, “se ia convertendo 
em comerciante, nas relações com o capital mercantil brasileiro” (RANGEL, 1989, p. 214), o 
mesmo acontecendo com as idéias expostas por Silva (2007).  

D’Incao apud Monteiro (1989, p. 156), “sustenta que o latifúndio seria o elemento e fator 
que fundamentalmente condiciona a economia rural brasileira em conjunto”.  Sendo assim, relata o 
autor, “as origens do latifúndio residem não apenas no instituto sesmarial, mas também no contexto 
histórico específico da expansão e do declínio da escravidão (...) regra e elemento central e básico 
do sistema econômico da colonização, que precisava desse elemento para realizar os fins que se 
destinava”. 

Em Silva (2007, p. 4) encontramos que, “marcada por uma história latifundiário-escravista, 
resultante da condição comandada pelo mercantilismo português, a formação social brasileira 
conheceu de início uma ordem espacial em que se destacavam poucas cidades litorâneas grandes 
cercadas de rural”. Mamigonian (1982) afirma relatando o caráter pouco urbanizador do sistema 
latifundiário, como observado na região em estudo, diferente do acontecido nas áreas em que 
predominavam as pequenas propriedades. 

É justamente a partir das constatações acerca da propriedade agrária, mais especificamente 
sob latifúndios, que nas palavras de Costa (1982), na década anterior à fundação da póvoa (Lages) 
seriam já numerosos os que se apossassem de terras devolutas, grandes latifúndios, que com o 
tempo, sem qualquer pressa, trataram de regularizar suas posses. Segundo Costa (2001, p. 17), a 
fundação do município teve como ponto inicial 
 

o ato de 9 de Julho de 1766, em que Dom Luiz Antonio de Souza Botelho e Mourão, 
Governador e Capitão-General da Capitania de São Paulo, nomeou o sertanista 
Antonio Correa Pinto de Macedo, Capitão-Mor Regente do Sertão de Curitiba, com 
a incumbência de fundar no extremo Sul da Capitania, uma póvoa que até pela sua 
própria existência, desestimulasse os castelhanos de tentarem, como vinham 
fazendo, invadir áreas pertencentes a Portugal (grifo nosso).  

 
A área em referência eram os Campos das Lajens, por onde cruzava a Estrada dos 

Conventos, depois denominada Estrada Real, “aberta por Francisco de Souza Faria e retificada por 
Christóvão Pereira de Abreu, sendo entregue ao uso entre 1729 e 1730” (COSTA, 2001, p. 23). 

O Caminho dos Conventos teria sido a rota de maior importância na história do Brasil, pois 
sem ela não teria havido o ciclo do ouro, do café, nem a unidade nacional teria sido levada a cabo 
(COSTA, 1982). O desenvolvimento da Região Serrana, no que se relaciona ao seu comércio e, em 
parte, com sua indústria, no primeiro século de sua existência, “está profundamente ligado à famosa 
estrada, pois executando a precária via marítima, foi à única rota de circulação das suas riquezas” 
(COSTA, 2001, p. 24). 

De acordo com Costa (1982; 2001), muitos tropeiros começaram a estabelecer-se desde 
então e o próprio Capitão-Mor, fundador do principal município da região, recém nomeado, foi um 
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deles. Como era de se esperar, algumas famílias foram selecionadas na intenção de povoar essas 
áreas. Em relação a estas, Correa Pinto teria escolhido elementos indispensáveis para o 
levantamento da póvoa, “como pedreiros, carpinteiros, ferreiro e um mestre de obras” (COSTA, 
2001, p. 19), que vinham empregar suas atividades em negociações, quer como tropeiros que já 
eram, quer como criadores de gado, muares e eqüinos. 

Logo na sua chegada aos imensos verdes campos cobertos por pastagens, o sertanejo 
admirado com a grande quantidade de pinheiros e prevendo a vocação econômica da década de 40, 
indagou: “além dos diferentes ramos do commercio que d’hahi se podem tirar, como nos breus, 
resinas e alcatrões que se podem extrair de uma quantidade tão prodigiosa de Pinheiro.” 
(SILVEIRA apud COELHO, 2005, p. 26). Thomé (1995, p. 28), agrega ao relatar que, 
  

Ocupando cerca de 20 milhões de hectares, a Floresta Ombrófila Mista, incidente no 
planalto, representava no início deste século a maior parte da cobertura vegetal dos 
Estados de Santa Catarina e Paraná, rivalizando em potencial com a Mata Atlântica, 
característica da faixa litorânea e encostas. Os registros mais antigos do Brasil 
distribuem os pinhais em 40% para o Paraná, 32% para Santa Catarina, restando 
25% para o Rio Grande do Sul e 3% para São Paulo. 

 
Com a impossibilidade de uma utilização direta dessas vias de escoamento, toda a produção 

restringia-se desta maneira ao consumo interno. Praticamente, o desenvolvimento comercial e 
industrial, decorreu ao Caminho dos Conventos (COSTA, 2001). Foi essa situação de entreposto de 
venda de gado (preços favoráveis) que permitiu a sobrevivência de Lages e região nas suas 
primeiras décadas de existência, em que isolada da orla marítima catarinense já povoada, não teria 
uma área favorável para expandir seus incipientes negócios1. Nesse ínterim, os fazendeiros 
assumiram a frente do desenvolvimento da nascente Vila, já que eram considerados os responsáveis 
pela comercialização, beneficiamento e venda da carne de gado (COSTA, 1982; VIEIRA, 2001). O 
comércio lageano nasceu antes mesmo da póvoa e com ela se desenvolveu no setor da pecuária. 
Não apenas o comércio, mas também as indústrias. Não se pode distinguir, nas primeiras décadas, o 
industrial do comerciante, pois a mesma pessoa exercia as duas funções.  

A passagem pela busca de carnes (charque), sal, couro, erva-mate e principalmente o gado, 
na província de Rio Grande do Sul, a então Vila das Lajens devido as suas características físicas no 
que diz respeito à quantidade e qualidade de seus campos e pastagens, era considerada ponto de 
descanso (6 a 12 meses)2 aos tropeiros6 e seus rebanhos que tinham como ponto de destino à famosa 
Feira de Sorocaba (COSTA, 2001). 

Concomitantemente com a criação de gado, nas fazendas do interior, a indústria continuava 
vendendo charque para Laguna, couro para o Paraná, fumo para Itajaí, milho, feijão e batata para o 
litoral (COSTA, 1982). No campo3, como fonte de renda secundária, a agricultura teve na extração 
da erva-mate o principal expoente comercializado no mercado interno. Sobretudo havia a 
necessidade de expandir a produção. Tudo ia andando razoavelmente bem, até que, 

 
em 1783 assumi o Governo da Capitania de São Paulo, o General Martins Lopes 
Lobo de Saldanha, que drasticamente cancelou a isenção de   pagamento dos quintos 
à Real Fazenda, assim como os indutos a quem fosse ajudar povoar terras 
longínquas. Com estes rigores, 45 famílias deixaram a nascente Vila mudando-se 
para Viamão, no Rio Grande do Sul (COSTA 2001, p. 30).  
 

                                                 
1 O desenvolvimento de Santa Catarina, em comparação com outras praças do Brasil-colônia, teve início retardado e 
manteve-se na condição de subsistência até meados de 1850, situação modificada após a entrada de imigrantes 
europeus, sobretudo alemães e italianos. 
2 Bonfatti (2007, p. 14) apud Costa (1982), enumera em três os tipos de tropeiros: Camboeiro, Vaqueiro e o Tradicional. 
3 Cabe destacar, como já salientado por Vieira (2001), a importância dos Caboclos no processo de constituição e 
formação social da sociedade na Região Sul. Munarim (1990), em sua dissertação sobre a práxis dos movimentos 
sociais na região serrana, menciona a existência do Caboclo Peão, Caboclo Roçador e o Caboclo Agregado. 
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Foi um golpe quase mortal para Correia Pinto. A salvação veio com a abertura da Estrada 
Nossa Senhora do Desterro-Lages (atual BR-282). Aliás, Lages e toda a Região Serrana 
encontraram, no decorrer de sua história, alguns conflitos e embates burocráticos com Desterro, 
principalmente no que diz respeito aos impostos cobrados sob os rebanhos bovinos originários de 
Porto Alegre (COSTA, 2001). Para se ter uma idéia, “em 1884 a Assembléia Legislativa restaurou 
os impostos sobre cargueiros, fixando-os em 40$000” (op. cit.: 38). Defendendo-se de tal atitude, a 
Câmara de Vereadores do município, decidiu-se por: 1) Não comprar nas casas do Desterro que 
promoveram a aprovação da Lei; 2) Fazer suas compras no Rio de Janeiro; e 3) Fazer todo possível 
para, legalmente separar este município de Santa Catarina e ligá-lo ao Rio Grande do Sul ou Paraná 
(op. cit.: 39). 

Até então, a obtenção de produtos não comercializados no comércio local, a exemplo do sal 
para o gado vinha de Laguna/SC e Torres/RS, em difícil acesso pela Serra do Mar. Assim, em 
meados do século XIX, o comércio encontrava-se em completo consenso: havia um consumo 
interno satisfatório e a questão do acesso às vias de escoamento encontravam-se parcialmente 
solucionadas. 

Nota-se que o fluxo econômico e comercial, oscilava ora por momentos de acumulações, ora 
por estagnações: tendência igualmente observada a nível estadual e nacional. Ao período que 
transita entre meados de 1850 ao início do século XX, esse caracteriza-se por crises e certo 
marasmo no mercado local. 

Segundo Costa (2001, p. 39), em ofício datado de agosto de 1872, o presidente da Câmara 
de Vereadores, em carta direcionada ao presidente da Província, relata:“... he lamentável pela 
decadência em que se acha. Existem poucas casas de fazenda e de retalhos essas mesmo negociam a 
crédito com a capital da Província. E a única indústria he a criação de gado que vai sendo escassa 
pela divisão das grandes fazendas e que sofrem grandes flagelos pelo continuado furto de gado...”. 

Costa (2001, p. 46), reforça que “até fins do século XIX, havia poucas referências sobre o 
comércio lageano, sendo restritas a algumas poucas casas de fazendas, armarinhos, secos e 
molhados”. Munarim (1990) e Peixer (2002) lembram da realização das feiras, na então Praça do 
Mercado, fazendo referência a aquela como um importante local de encontro entre os tradicionais e 
conservadores4

 fazendeiros, consolidados na figura dos coronéis, e a classe trabalhadora, formada 
principalmente por negros e indigentes.  

Nas três primeiras décadas de 1900, com o baixo crescimento populacional, a situação do 
comércio regional não apresentou muitas mudanças em relação ao que vinha acontecendo no século 
anterior (COSTA, 1982). A situação somente direcionou-se a bons ares, quando em 1918, a maior 
firma comercial do Estado, a Casa Carl Hoepcke (sede em Florianópolis), abriu sua filial no 
município de Lages. Época em que, devido ao esgotamento das reservas de pinheiros de araucárias 
na Região Oeste catarinense, uma grande parcela de famílias, inicialmente vindas do Rio Grande do 
Sul e incentivadas por empresas colonizadoras, chegam à Região Serrana na perspectiva da 
retomada das atividades com as quais já mantinham conhecimento das técnicas. 

Simioni e Santos apud Szücs & Bohn (2004, p. 26), “identificaram que as primeiras 
atividades correlacionadas ao setor madeireiro no Estado datam do século XVI, época em que se 
utilizava a madeira para reparos em embarcações e para aprovisionamento de lenha (energia), 
porém sem grande volume de consumo”. O início da atividade de exploração da madeira na região, 
“foi em 1910 quando na conhecida localidade de Chapada, próximo ao povoado de Índios, o Sr. 
Pedro José Werner, montou uma serraria movida à eletricidade hidráulica” (COSTA, 2001, p. 52).  

                                                 
4 Toma-se o uso do conceito não pela forma pejorativa como comumente é empregado. Ao contrário do acontecido no 
restante do país, em que com a Revolução de 30 o poder dos coronéis e suas relações caem em importância, na região 
serrana de Santa Catarina o mesmo não acontece. A Família Ramos, por exemplo, foi a responsável pela modernização 
da cidade, no momento em que assumem o poder em Santa Catarina (década de 30), como aliados de Getúlio Vargas e 
influenciados pela nascente industrialização (sócio menor do pólo interno), conforme exposto por Rangel. A utilização 
do termo se refere à questão da permanência da estrutura social e fundiária (latifundiários/elite local), vide o caso de 
crise da Hoepcke nas mãos e gerência de Aderbal Ramos. 
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Em meados da década de 30, o ciclo da madeira de araucária ensaiava os seus primeiros e 
acanhados passos em direção à explosão socioeconômica que se seguiria. Nesse intervalo, a 
economia agropecuária ainda era a maior fonte de renda da região. O ciclo não acabou por completo 
com a vocação agropastoril5, pelo contrário, veio a fortalecer através de contratos de agregação e 
arrendamentos6

 de terras e/ou lotes feitos diretamente com os grandes latifundiários (SILVEIRA, 
2005). 

Silveira (2005, p. 34) diz que “em 1942, o Departamento de Estatística e Publicidade do 
Estado, informava que havia, segundo apuração da Agência de Estatística de Lajes, 318.265 
bovinos, 52.872 eqüinos, 42.128 suínos e 28.859 ovinos e outros animais de criação doméstica”, o 
que confirma a vocação e a força da pecuária na região.  

A madeira assumiu em partes o lugar da pecuária, devido a alguns fatos, entre os quais a 
retificação da rodovia Lages-Florianópolis no Governo de Nereu Ramos (1935-1945) e a abertura 
da BR-2, depois BR-116, que serviu de ligação entre a área do Rio da Prata, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro e o norte do País. A importância da madeira7 para a região serrana é tal, que 
Silveira (2005, p. 37) diz que “teve um começo enfático na década de 40, uma depressão a partir 
dos anos 70, e prossegue agora num ritmo eufórico, crescente e contínuo”.  

A madeira trouxe consigo uma nova configuração para a região. Além dos lucros provindos 
da exploração e beneficiamento do Pinheiro, deve-se lembrar do processo de expansão e inchaço 
urbano na área periférica de Lages, promovido pela migração populacional originária da área rural 
de municípios próximos e de outras cidades, que vinham em busca de oportunidades de emprego, 
haja vista o ramo estar em franco progresso e, portanto, necessitando de uma mão-de-obra barata e 
eficaz. 

Remota a década de 40 o início da migração italiana na região, oriundos principalmente do 
Rio Grande do Sul. Foi nesse período que a cidade passa de residencial (fazendeiros) para 
fornecedora de bens de serviços para a nascente indústria madeireira (SILVEIRA, 2005). Grandes 
parcelas desses migrantes formaram vilas operárias próximas às serrarias, da mesma forma como a 
população rural havia feito. Os madeireiros enfrentaram algumas dificuldades, como o conflito 
ideológico com a elite local. 

Época em que os senhores Irineu Bornhausen e Victor Deeke fundaram em um lugar 
denominado Igaras (atual município de Otacílio Costa), a Fábrica de Papel Itajaí, que mais tarde 
passaria a se chamar Olinkraft Celulose e Papel Ltda. Também nas proximidades, instalou-se a 
Fábrica Papel e Celulose Catarinense (PCC), iniciativa do grupo Klabin. No mesmo período, por 

                                                 
5 A pecuária, ao longo de seu ciclo, passou por algumas etapas: 1. Cidade dos Pecuaristas (séc. XIX a meados de 40): 
latifundiários voltados a atividades comerciais; 2. Após a decorrente crise advinda do furor da exploração madeireira, 
muitos ex-agregados emergem da velha estrutura fundiária como comerciantes e pequenos fazendeiros; 3. Novíssima 
Pecuária (Década de 90): fazendas onde há o consórcio entre madeira e rebanho bovino. Há de ressaltar em relação a 
esse período, os altos investimentos em engenharia genética (seleção e melhoramento de raças); 4. E mais recentemente, 
com a desmembração dos antigos latifúndios, surgiram as denominadas Casas ou Hotéis Fazendas, com a utilização do 
Turismo Rural como fonte de renda. Rangel (1989, p. 223, 224), já havia elaborado tal raciocínio ao dizer que “surge ao 
lado do velho latifúndio feudal, outro tipo de latifúndio que, em vez de distribuir terras e lotes entre os agregados, 
empreendeu, ele próprio, a atividade agrícola, a exemplo do que antes haviam feitos os senhores de escravos, mas 
usando mão-de-obra assalariada e aplicando tecnologia moderna, com máquinas, insumos químicos e orientação 
agronômica avançada”. 
6 Para Hoff e Simioni (2004, p. 34), “os arrendamentos eram feitos a partir do estabelecimento de uma participação do 
proprietário da terra no faturamento final da floresta. Em sua maioria, os contratos destas primeiras décadas 
determinavam que 30% da floresta seria entregue ao proprietário como forma de pagamento pelo arrendamento. Toda a 
atividade de plantio, desbaste e retirada da floresta ficavam sob responsabilidade das empresas”. 
7 Lages ocupou durante os anos de 1959-1970 a primeira posição na concentração estadual de indústrias de papel e 
papelão e nos derivados da madeira (CEAG, 1980, p. 187). Em Santa Catarina, a madeira, os têxteis e o gênero 
alimentício, exibiram contribuição de 72% em 1949 e 66,4% em 1959 (CUNHA, 1992, p. 45). Mamigonian (199?: 2), 
realça que em “em 1940 a indústria de transformação de Santa Catarina havia representado 1,8% do valor de produção 
nacional (2,9% da população)”, período em que a região serrana chegou a responder por 12% do ICM arrecadado no 
Estado, sendo com isso a maior produtora de madeira de Santa Catarina e umas maiores do país. Essa fase (1930-1960) 
é caracterizada pelo processo de “substituição de importações, expansão do mercado interno e crescimento da produção 
manufatura-industrial e crise do padrão agrário” (MÜLLER, 1989, p. 180). 
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volta de 1948, a família Battistella, originários do Rio Grande do Sul, chega a Lages. Já em 1949 
montam a serraria São João e em meados dos anos 50 detinham uma quota de 3% das exportações 
catarinenses (COSTA, 2001). O ciclo da madeira permitiu a diversas famílias acumularem quantia 
significante de capital. Com o esgotamento das reservas de araucárias, muitas destas famílias 
abandonaram suas serrarias e partiram em busca de outras regiões onde o potencial de exploração 
fosse favorável. Outras, porém, permaneceram em seus respectivos municípios8. 

É nessa transição que a população urbana aumenta em torno de 189% e a rural diminui em 
36%, ocasionando o adensamento populacional em áreas periféricas (PEIXER, 2002; SANTOS, 
2005). Com o ciclo da madeira9, a Região Serrana passou de uma “ilha isolada” economicamente 
para pontes com o resto do Estado e país. Foi durante o ciclo que Lages tornou-se um pólo de 
produção e fornecimento de autopeças no Estado (CUNHA, 1992). 

Em meados dos anos 60 e início de 70, o setor entra em crise. É necessária a busca de uma 
nova vocação econômica que conduza os setores na perspectiva de um novo eixo condutor de 
desenvolvimento. Leão (2001) cita o esgotamento das reservas de araucárias em detrimento com o 
fim do ciclo da madeira e o aumento da população urbana. A cultura do reflorestamento10

 a base de 
Pinus possibilitou a cidade respirar bons ares, entretanto não deveras suficiente para assumir a 
posição de vanguarda da economia lageana. Em 1965, o então presidente do IBDF, General Silvio 
Pinto da Luz, cria a lei de incentivos através de subsídios para áreas com reflorestamentos de 
Pinus11

 (SILVEIRA, 2005). 
Agostini (2001, p. 62-3), relata que, 
 

o Governo Federal, visando aumentar o plantio de florestas da década de 60, criou 
incentivos fiscais através da Lei nº 5.106, de 2 de setembro de 1966 e do Decreto-
Lei nº 1.134, de 16 de setembro de 1970, utilizando como mecanismo o abatimento 

                                                 
8 Silveira (2005, p. 245) cita exemplos clássicos de tais práticas: “O período do ciclo da madeira de araucária da região 
serrana lançou as bases econômicas de grandes empresas brasileiras, em especial as do Sul do país. A Sibisa era a 
Sirotsky & Birmann. No fim da década de 50, as famílias de origem judaica, partiram para caminhos diferentes: os 
Birmann voltaram para Porto Alegre investindo no ramo financeiro; já os Sirotsky foram para o ramo de comunicação 
que gerou o conhecido grupo RBS”. 
9 Hoff e Simioni (2004) classificam em 1º Ciclo da Madeira (extração da araucária) e em 2º Ciclo da Madeira (atual 
período – pós 1970). Nessa época o Porto de Itajaí, devido ao intenso movimento ocasionado pelos depósitos de 
madeireiras, foi considerado o maior da América do Sul. Recentemente, uma reportagem veiculada em um meio de 
comunicação, apontou para o início de um 3º Ciclo da Madeira, através de um melhoramento genético do Eucalyptus 
benthamii: a nova espécie apresentaria uma fase de crescimento, maturação e corte final em média de 10 anos, enquanto 
o Pinus ellioti na faixa de 15 a 17 anos. Mattos e Valença (1999) justificam que, o Brasil e, em especial Santa Catarina, 
dispõe de vantagens climáticas, extensão territorial e tecnologia florestal evoluída, fatores que lhe permitiram passar, no 
início dos anos 70, de uma insignificante participação no cenário mundial de papel e celulose para uma posição relativa 
no final da década de 80. 
10 Cunha (1992, p. 121) reforça que “as vantagens comparativas das regiões dotadas de grandes áreas com florestas 
nativas e passíveis de reflorestamento conduziram à forte concentração da oferta estadual na microrregião dos Campos 
de Lages, cuja representatividade cresceu de 48,6% para 78% entre 1959 e 1970”. Em 1970 a indústria madeireira 
atingiu 2,6% (3,1% da população) e 3,9% em 1980 (3,0% da população) (MAMIGONIAN, 199?, p. 2). O início dos 
reflorestamentos deve-se a três importantes fatores: 1. Promulgação do Código Florestal Brasileiro (1965); 2. Instituição 
do incentivo fiscal para reflorestamento (1966); e 3. Criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – 
IBDF (1967) (BRDE, 2004). Entre os primeiros grandes ciclos de investimentos, contribuíram os lançamentos do II 
PND (Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-79) e o I PNPC (Plano Nacional de Papel e Celulose), durante o 
Governo Geisel (1974-79) (LOPES, 1998). Nas décadas de 70 e 80 ocorre a vigência do II PNPC e a implantação do 
Fiset (Fundo de Investimentos Setoriais), entre o qual o Fiset Florestal que, até sua extinção em 1987, representou cerca 
de US$ 6 bilhões, com a expansão da área reflorestada brasileira em 6,2 milhões de hectares, correspondente a uma 
média anual de plantio de 312,6 mil hectares (MATTOS; JUVENAL, 2002). 
11 O ritmo de reflorestamento anual cresce à razão de 6,8%, isso significa que o volume extraído ao longo da história do 
ciclo da madeira da serra catarinense já foi há tempos superado (SILVEIRA, 2005). De acordo com o relatório 
Programa de Suprimento Florestal para a Cadeia Produtiva da Madeira (2004), a cadeia produtiva de base florestal 
catarinense é representada por 4.639 empresas, empregando diretamente 82.322 trabalhadores. Da madeira consumida, 
86% são oriundas de florestas de Pinus e, somente 6,87% de Eucalipto, o que confere a região serrana o status da maior 
concentração de maciço florestal do gênero Pinus do Brasil. A atividade abrange 57% da extensão territorial do Estado. 
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do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas, favorecendo a liderança de 
grandes empresas privadas (...) recentemente, a Lei Estadual nº 10.169, de 12 de 
junho de 1996, aprovou a ZPF – Zona de Processamento Florestal, instituindo ICMS 
diferenciado sobre todos os produtos que compõe a cadeia industrial da madeira na 
região da AMURES. Esta lei viabiliza a agregação de valor ao produto florestal, 
fazendo com que a região deixe de ser apenas exportadora de matéria-prima, mas 
passe também a produzir e vender móveis, artefatos de madeira e outros. 
 

Na década de 8012, a madeira que até então liderava as exportações catarinenses com 85% 
em 1967 e 61,6% em 1970, foi praticamente eliminada da pauta de vendas, computando menos de 
1% em 1983 (CUNHA, 1992), em contraposição com o ramo de papel, papelão e celulose que, de 
acordo com Munarim (1990, p. 114), graças ao programa de incentivo do Governo Estadual, “em 
1970, conforme o valor da produção representava para Santa Catarina 5,9% da produção industrial; 
em 1980, no município de Lages, o ramo representou 51,1% da produção regional e 63,8% da 
produção catarinense”. 

Com a anunciada crise dos anos 90, agravada pela abertura comercial do Governo Collor, 
vários setores industriais, de capitais locais e regionais, entraram em processo de falência, enquanto 
outros, capital nacional de grande porte, adaptaram-se da melhor maneira possível a situação em 
vigência. É a partir deste acontecimento, que se estrutura o atual cenário industrial-econômico do 
planalto catarinense. 

 
3. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E A FRUTICULTURA CO MO POSSIBILDADE 
DE DESENVOLVIMENTO 
 

Nas últimas duas décadas, nas áreas de economia regional e de tecnologia, vem surgindo 
uma série de análises recortadas que buscam a explicação do bom desempenho econômico de uma 
região ou microrregião com base nas suas peculiaridades internas próprias. Estas análises destacam 
as vantagens competitivas locais, a flexibilidade especializada, o aprendizado tecnológico 
localizado e a sinergia que gira na região, ou na microrregião, entre empresas e instituições 
(GOULARTI FILHO, 2002, p. 4), destacando uma especialização regional, em que cada 
microrregião é especializada num determinado segmento da indústria, com uma forte inserção 
nacional e internacional.  

A evolução econômica e o conseqüente crescimento, juntamente a forma como cada região 
do Estado se consolidou em relação às demais e a própria capital, é o grande diferencial de Santa 
Catarina. Não houve a afirmação de uma única cidade (incluída seu raio de abrangência) em relação 
às outras como pólo centralizador econômico, industrial e comercial: outrossim a formação de 
regiões heterogêneas e de certa forma independentes ao se tratar de aspectos de poderio estritamente 
acumulativo. Deve-se a isso, entre outros fatos, a diversidade natural e as possibilidades oferecidas 
pelo meio, além é claro, da importância da colonização de cada região. Goularti Filho (2002), diz 
ser uma especialização regional, sendo que cada microrregião é especializada num determinado 
segmento da indústria, com uma forte inserção nacional e internacional e, em muitos casos, líder na 
produção nacional. 

Hoff e Simioni (2004, p. 28) lembram que,  

ao contrário de outras regiões, o processo de industrialização do Planalto Serrano 
não se caracteriza por uma presença maciça de pequenas atividades comerciais e 
industriais, como as que haviam em outras colônias de imigração européia, mas sim 
por algumas empresas específicas e esparsas, de baixo grau de agregação de valor à 
matéria-prima processada (...) foi um exemplo de uma industrialização tardia, 

                                                 
12 Os anos 80 foram caracterizados pelo aprofundamento da crise, aumento da dívida externa, esgotamento do modelo 
de desenvolvimento e perca da capacidade de intervenção do Estado (DINIZ & BOSCHI, 1993) e pela “expansão do 
mercado interno e externo e modernização do padrão agrário (produção intensiva) (MÜLLER, 1989, p.180). 
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principalmente pelo modelo de desenvolvimento predominante na região no início 
do século XX. 

Munarim (1990) apud Santa Catarina (1986, p. 105), acrescenta à discussão ao relatar que as 
indústrias de papel e papelão apresentam, 
 

pouca indução do processo industrial regional, pois são estabelecimentos de grande 
dimensão de capital e de vinculação à grande distância. Não aparece uma região 
industrial, nem centros industriais, mas indústrias isoladas e auto-suficientes, 
constituindo uma estrutura super-imposta à economia anterior pastoril e 
latifundiária, com seus proprietários e trabalhadores expropriados e, portanto, com 
fortes excedentes de mão-de-obra. 

 
Mattos e Valença (1999) destacam a indústria brasileira de papel com plantas de pequena 

escala produtiva e tecnologicamente defasadas, vulneráveis e pouco atrativas para eventuais 
adquirentes e potenciais sócios, em virtude de sua inexpressividade tecnológica e mercadológica, ao 
contrário das grandes fábricas de celulose. 

Por especialização, Goularti Filho (2002, p. 4) diz que esta, “é caracterizada pela forte 
presença de um mesmo setor industrial numa base territorial microrregional. A presença deste setor 
na microrregião tem a ver com a formação econômica local”. 

A especialização de atividades econômicas, Lins (2000), Hoff (2002) e Hoff e Simioni 
(2004), caracterizam como cluster, definido por uma concentração setorial e geográfica de pequenas 
e médias empresas do mesmo ramo produtivo, que tende a ser favorável no ganho de vantagens 
competitivas. Para Hoff (2002, p. 19), esse modelo de organização industrial “possibilitaria uma 
maior proximidade entre as unidades produtivas, grande troca de informações e, por conseqüência, 
a construção de um vínculo cooperativo forte entre as empresas, sem, no entanto, desestimular a 
competitividade”.  

Segundo Lins (2000), essa classificação setorial tem origem com a experiência européia 
(italiana) de distritos industriais, que podem ser definidos como 
 

concentrações geográficas de firmas setorialmente especializadas, principalmente de 
pequeno e médio portes (PMEs), onde a produção tende a ocorrer verticalmente 
desintegrada (devido à especialização das empresas em diferentes fases do processo 
produtivo) e em meio a relações interfirmas a montante e a jusante (fornecedores-
clientes), mercantis e não mercantis e simultaneamente cooperativas e competitivas. 
Esses ambientes contêm serviços especializados e redes de instituições públicas e 
privadas locais que sustentam as ações dos agentes, representando a organização de 
auto-ajuda. Em muitos casos, observa-se a presença de identidade sócio-cultural que 
contribui para galvanizar as relações entre os atores sociais, cujo comportamento 
tende a ocorrer segundo um código via de regra implícito (op. cit.: 12). 

 
Chardonnet (1965, p. 219), corrobora a discussão dos clusters ao relatar que, 

 
seria, entretanto, inexato conceber o complexo industrial como uma adição de 
indústrias, técnica, econômica e humanamente, independentes umas das outras; é 
aqui que aparece um dos traços mais originais do complexo industrial: relações de 
dependência caracterizam as principais indústrias-chave, uma em relação às outras, 
ou umas e outras em relação a seus fatores comuns. 

 
Já Silva (1976. p. 6), baseado na Teoria dos Pólos de Crescimento (F. Perroux), diz que 

 
o crescimento econômico seria uma função do crescimento do setor industrial, 
particularmente de certa indústrias inovadoras e propulsoras, chamadas “indústrias 
motrizes” (...) exercendo “efeito de arraste” sobre outros conjuntos nos espaços 
econômicos e geográficos. Assim, o setor dinâmico atrai novas indústrias 
fornecedoras e compradoras de insumos, formando um complexo industrial 



 10 

caracterizado por um elevado grau de concentração industrial e populacional e ainda 
pela elevada interdependência existente entre as indústrias. Este complexo não teria 
somente repercussões no setor terciário. 

 
É importante que, na tentativa de implantação de um cluster, ocorra uma forte integração e 

vínculo entre as indústrias de diferentes níveis, já que “o ganho para o sistema local resulta da 
articulação entre economias (...) eficiência coletiva” (LINS, 2000, p. 13), não se excluindo a 
competição e a concorrência, vitais para a continuidade do cluster. 

Os vínculos/contatos entre as empresas podem ocorrer de diversas maneiras, 
 

vínculos verticais, que ocorrem tanto para trás (fornecedores, subcontratados) como 
para frente (compradores, traders); vínculos horizontais, geralmente incluindo 
marketing, conjunto de produtos, aquisições coletivas e de insumos e utilização 
comum de instalações, máquinas e equipamentos especializados; e vínculos 
multilaterais, envolvendo produtores locais (normalmente através de instituições 
com abrangência sobre o cluster como um todo), colocando lado a lado associações 
empresariais e a administração pública local, em colaboração de tipo público-
privada (LINS, 2000, p. 13) (grifos originais). 

 
Partindo de tal constatação, fica evidente que deve acontecer uma integração vertical 

(CHANDLER, 1998) entre as empresas, de uma maneira que todas sejam favorecidas no ganho de 
vantagens competitivas13, se diferenciando na qualidade e agregação de valor ao produto final 
(CORIAT, 1993). Nesta perspectiva, ressalta-se o papel desempenhado pelos departamentos de 
P&D, no qual o desenvolvimento de novas tecnologias e/ou processos aparece como fator 
imprenscidível na diferenciação dos produtos. Kim (2005, p. 149), afirma que a capacidade 
tecnológica da empresa “é adquirida e acumulada através das interações com a comunidade 
internacional, com a comunidade nacional e os esforços internos às empresas”. 

Este tipo de concentração entre empresas tende a ser favorável, desde que seja alvo de 
políticas públicas (municipais, estaduais e federais) de desenvolvimento, pois conforme Bianchi e 
Tomasso (1998, p. 620), “a experiência internacional sugere que os clusters são ambientes que 
favoreçam o desenvolvimento industrial. Isso é verdade, sobretudo, para as PME’s, que podem ser 
competitivas caso recuperem como aglomeração as vantagens coletivas de que carecem 
individualmente, em virtude de seu tamanho reduzido”. 

Em contraposição, a situação nas pequenas e médias propriedades é outra. Nestas, a 
atividade econômica encontra-se pluralizada, resultado de políticas estaduais e municipais 
implantadas no início da década de 80, como por exemplo, o apoio e subsídios ao cultivo de frutas e 
hortifrutigranjeiros.  

Munarim (1990, p. 116), é enfático ao relatar que, entre os anos 70 e 80, 
 

tem-se notícia da chegada de alguns japoneses para o cultivo e plantio de batata (...) 
ainda neste mesmo período de expansão econômica foi que teve entrada, em 
algumas manchas da região, a cultura de hortifrutigranjeiros, como por exemplo, o 
alho em Curitibanos, a batata-semente em São Joaquim, Bom Retiro e Campo Belo 
do Sul, a maçã em São Joaquim, olerícolas em Uribici. As atividades produtivas – 

                                                 
13 Schumpeter (1984, p.114), cita como uma das vantagens competitivas o ganho na concorrência (qualidade e esforço 
de venda) e que ela deve ocorrer “através de novas mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta, novos tipos 
de organização – concorrência que comanda uma vantagem decisiva de custo ou qualidade e que atinge não a fímbria 
dos lucros e das produções das firmas existentes, mas suas fundações e suas próprias vidas”. Possas (1991, p. 163), 
relata que a concorrência deve ser entendida “como um processo de defrontação dos vários capitais, isto é, das unidades 
de poder de valorização e de expansão econômicas que a propriedade do capital em função confere. Deve ser pensada 
nesse sentido como parte integrante inseparável do movimento global de acumulação de capital, em suas diferentes 
formas, e que lhe imprime, na qualidade de seu móvel primário e vetor essencial, uma direção e ritmo determinados e 
em conteúdo historicamente específico. Em outros termos, trata-se do motor básico da dinâmica capitalista” (grifos 
originais). 
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papel/papelão, indústria agro-alimentar e hortifrutigranjeiros – tem em comum uma 
marca ligada ao seu tempo, isto é, surgem num plano imediato, a partir da 
intervenção do Estado na economia, via incentivos fiscais e creditícios, numa 
estratégia global de crescimento econômico, através da concentração de renda. 
 

Favorecida por um clima favorável, do tipo Temperado, a Fruticultura, na Região Serrana de 
Santa Catarina, pode ser considerada como uma das atividades que apresenta o maior crescimento 
em comparação à outros ramos produtivos. Ações e práticas de instituições públicas e privadas, 
além de subsídios advindos da esfera estadual e federal, contribuem para a consolidação do setor, 
como por exemplo, o Projeto de Fruticultura de Clima Temperado (PROFIT), implantado pelo 
governo estadual na década de 70 e, recentemente, o Programa Nacional de Desenvolvimento da 
Fruticultura, com previsão de investimentos futuros na ordem de R$ 21 milhões de reais, 
promovendo a modernização do setor, bem como a elevação da produtividade e geração de novos 
empregos. 

Nesta análise, cabe ressaltar o papel do Estado (Governo Estadual) como promotor e 
fomentador do desenvolvimento da atividade em nível regional. Diversas foram as atitudes 
empreendidas visando a integração entre os produtores. Implantada em meados de 2007, em São 
Joaquim, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o 
Arranjo Produtivo Local (APL) de Vitivinicultura, objetiva inserir a região entre os principais 
mercados consumidores mundiais, através da produção integrada de uvas e vinhos de altitude, da 
mesma forma como ocorre no município de Anita Garibaldi. 

A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e o 
Centro de Agronomia e Veterinária da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
desenvolvem fundamental papel neste processo. Além da assistência técnica aos pequenos e médios 
produtores, realizam pesquisas genéticas e estudos de adaptação com variedades exóticas, como são 
os casos da Pêra Européia (Rio Rufino e Uribici – colheita aproximada de 100 toneladas para 2008), 
Morango Orgânico (São Joaquim – produção estimada de 36 mil quilos em 2008), Melancia (Celso 
Ramos), Goiaba Serrana (São Joaquim) e a Physalis (Palmeira e Capão Alto), fruto originário da 
Colômbia e semelhante ao tomate. 

Os números alcançados pelo setor em questão, que corresponde, nos pequenos municípios 
da região, por aproximadamente 73% de suas economias, corroboram com a afirmação acima 
exposta. A produção de Maçã em Santa Catarina (São Joaquim e Fraiburgo) corresponde por 59,4% 
da produção nacional, sendo responsável, na safra 2006/07, segundo dados da Associação dos 
Produtores de Maçã e Pêra de Santa Catarina (2006), com a ocupação de 1.240 produtores. Já em 
relação ao Kiwi - originário do sudeste da China - Santa Catarina, o segundo maior produtor do 
país, atingiu a produção de 2.029 toneladas, representando o município de Campo Belo do Sul, com 
o valor de 640 mil quilos, segundo dados para a safra 2003/04 (PAZ et al., 2007). Trabalhos 
técnicos demonstram que neste município, algumas propriedades chegam a produzir 25 toneladas 
por hectare. 

Assim, para Corrêa (1986, p. 55; 60; 67), “a organização espacial, ou seja, o conjunto de 
objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da Terra, é um meio de vida no presente 
(produção), mas também uma condição para o futuro (reprodução)”, sendo “resultado do trabalho 
humano acumulado ao longo do tempo (...) refletindo o desenvolvimento das forças produtivas e as 
relações de produção em questão. 
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