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Resumo 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a influência e mudanças nos aspectos 

econômicos e sociais, em um município de pequeno porte após a chegada e instalação de uma 

grande empresa no município. Esse documento analisou o município de Santa Albertina e 

suas transformações com relação à empresa Usina Colombo, levantando questões sobre 

desenvolvimento municipal com relação às mudanças sociais e econômicas, empregabilidade, 

população, meio ambiente e empreendedorismo. A metodologia usada foi à pesquisa 

bibliográfica de modo que abrangesse o conhecimento com leituras, análise interpretação e 

também o método de pesquisa de campo, utilizando questionários aplicadosa população e 

comércio de Santa Albertina euma entrevista aplicada a gestão da empresa Usina Colombo. 

Foi identificado que a aceitabilidade da empresa no município foi grande devido à geração de 

empregos e expansão do comércio, contudo, uma parte da população se sente prejudicada com 

os malefícios que uma grande empresa como essa pode causar no município em relação ao 

aspecto ambiental. 
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Introdução  

O empreendedor deve estar atento às oportunidades que surgem em seu caminho 

identificando-as e as tornando reais, sendo este um diferencial para um empreendedor de 

sucesso, estimulando o empreendedorismo e possibilitando a geração de novos negócios e 

empregos. Um fator determinante no mundo do empreendedorismo é enxergar as 

oportunidades nele existentes, a pesquisa em questão a ser realizada procura pesquisar e 

analisar como a chegada de uma grande empresa em um município de pequeno porte, pode 

modificar essacomunidade, onde os centros de trabalho se encontram fora do município e 

especificamente na zona rural. Pode-se dizer que uma grande empresa pode desempenhar um 

papel relevante e transformador quando relacionado ao ponto de vista econômico e social, 

sendo determinante para o desenvolvimento de pequenos municípios onde a mesma se instala. 

Desta forma, procurando identificar os impactos econômicos e sociais após a instalação de 

uma grande empresa em pequenos municípios, foi realizado um estudo, relacionando 

comércio e população, buscando identificar quais fatores foram favoráveis a vinda da empresa 

para o município de Santa Albertina e quais os impactos foram causados no município. 

 



Objetivos 

Este artigo tem o objetivo de identificar as mudanças socioeconômicas em uma cidade 

de pequeno porte, levantando um estudo de caso na cidade de Santa Albertina-SP, após a 

instalação da Usina Colombo, relacionando aspectos como motivo de uma grande empresa 

escolher o município para sua instalação e quais mudanças a cidade sofreu quanto à 

empregabilidade, educação, habitação e infra-estrutura, destacando também quais impactos 

essas mudanças ocasionaram. 

Metodologia 

Estudo de métodos, com o objetivo de captar e analisar dados, avaliando capacidades, 

potencialidades e limitações. Sendo ele um método fundamentado de acordo aos elementos de 

pesquisa, procurando meios e processos que se adequem a sua melhor forma proporcionando 

segurança na pesquisa realizada. Para esse estudo, foram utilizados dois métodos de pesquisa, 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo do tipo exploratória, utilizando para esta 

pesquisa dois tipos de questionários e uma entrevista estruturada, sendo esses métodos 

utilizados para se coletar informações a cerca do problema abordado. 

O universo total da pesquisa com a população foi composto por 5.723 habitantes de 

Santa Albertina, desde total foram coletados dados em uma amostra probabilística aleatória 

simples de 98 pessoas utilizando uma margem de erro de 10% e um intervalo de confiança de 

90% de acordo com a tabela de ARKIN & COTON (1963), onde foi aplicado um questionário 

no período de 01/07 a 27/07/2013, contendo 43 perguntas sendo elas abertas e fechadas, outro 

questionário foi aplicado aos comerciantes do município, atingindo o universo total de 150 

empreendedores, a pesquisa continha 20 questõesfechadas e 01 aberta, também foi aplicado 

uma entrevista estruturada aplicada a um diretor da Usina Colombo. A utilização de três tipos 

de instrumentos coleta de dadosteve o objetivo de comparar os dados para melhor análise e 

conclusão do estudo. 

Desenvolvimento 

Atualmente o empreendedor e responsável pelo crescimento econômico e pelo 

desenvolvimento social, sendo ele a forma mais eficaz de se acabar com o desemprego para 

Jeffry Timmons, 1990, “o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o 

século XXI mais do que a revolução Industrial foi para o século XX”. Os empreendedores 

vêem na sociedade a oportunidade de crescimento e reconhecimento, valorizando o bem estar 



social, sendo que ele tem a função de desempenhar mudanças que procurem proporcionar o 

melhor para a sociedade, contudo é relevante que agreguem valores que beneficiem a 

empresa, disponibilizando recursos e desenvolvimento, gerando oportunidades no mercado e 

quando agregado ao social,proporcionando crescimento decorrente das oportunidades 

oferecidas.Assim,Timmons (1994) apud Dolabela (2003, p.26) define: 

Empreender é criar e construir algo de valor a partir de praticamente 

nada.Isto é, o processo de criar ou aproveitar uma oportunidade e persegui-la 

a despeito dos recursos limitados. O empreendedorismo envolve definição, 

criação e distribuição de valor e benefícios para indivíduos, grupos, 

organizações e para a sociedade. Raramente é uma proposta de 

enriquecimento rápido; consiste, antes, na construção de valor a longo prazo 

e de uma corrente durável de fluxo de caixa. 

 

O empreendedor sempre deve estar atento as novas oportunidades, sendo estas 

encontradas em determinados momentos, como no crescimento e no desenvolvimento de uma 

cidade, como no município de Santa Albertina-SP, onde esta em fase de mudanças devido a 

instalação de uma grande empresa produtora de álcool, a Usina Colombo, que em seu 

histórico tem a capacidade de recrutar cerca de 2.500 funcionários, o que para uma cidade de 

5.723 habitantes é algo muito favorável para seu índice de empregabilidade e 

desenvolvimento. A mudança de um município pode ocasionar não apenas mudanças 

econômicas, mas também sociais, mudando hábitos e também o desempenho de uma cidade, 

como possibilidade de crescimento, devido a geração de empregos. É fato que o mundo 

globalizado hoje muda constantemente, com isso é notável e óbvioque um pequeno município 

com renda basicamente vinda do campo, da área rural e de pequenas empresas que ali 

existem, quando a ele é proporcionado à oportunidade de estar possuindo uma grande 

organização em seu espaço, fica visível que a vida da comunidade muda, pois com a demanda 

de trabalho que a empresa oferece e a que a cidade disponibiliza de mão de obra, fica claro 

que as modificações ali vão existir, basta aos administradores públicos identificar quais são 

essas mudanças e analisar o quanto elas influenciam o modo de vida das pessoas e utilizar 

essas informações para a melhor gestão do setor público. 

Resultados 

Através da pesquisa de campo foi coletado dados os quais foram tabulados 

eposteriormente analisados, tendo como resultados os gráficos a seguir que demonstram os 

objetivos estabelecidos. 



Na pesquisa com a população pode-se verificar o que é apresentado nos gráficos 01, 

02 , 03, 04, 05 e 06, conforme seguem: 

Gráfico 01-Empregabilidade após a instalação da Usina. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 Conforme o gráfico 01 sobre a empregabilidade oferecida pelo município após 

a chegada da Usina, é visto que 92% das pessoas entrevistadas afirmam que ocorreu um 

aumento no aspecto emprego, ou seja, as vagas de trabalhos aumentaram, sendo que apenas 

8% não soube informar se houve modificações no aspecto empregabilidade, percebe-se que a 

população percebeu a oportunidade que uma grande empresa como esta causa no cotidiano de 

uma cidade. Por isso, nota-se que novas oportunidades de trabalho surgiram através do 

desenvolvimento existente atualmente no município. 

Gráfico 02-Familiares que trabalham na Usina 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

O gráfico 02 mostra que 72% das pessoas entrevistadas trabalham e também possuem 

familiares que trabalham na Usina Colombo e 7% dos entrevistados confirmou que apenas ele 

mesmo possui vinculo com a empresa, sendo assim, quando analisado o percentual 

apresentado fica visível que quando comparado ao gráfico 01, é possível afirmar que após a 

chegada da Usina a empregabilidade realmente aumentou, devido à demanda que a mesma 

exige, contudo 15% do total pesquisado mostraram que não possui vínculos empregatícios 

com a usina, porem possuem familiares que trabalham na mesma, ou seja, de uma forma ou 

de outra a usina modificou o fator empregabilidade do município, que se mostra como um 

fator positivo. Dos demais entrevistados 6% apenas não possuem nem vinculo e nem 
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familiares que tem a usina como ambiente de trabalho sendo um percentual mínimo porem 

relevante, pois confirma que alem da usina a cidade ainda possui meios de trabalho diversos. 

Gráfico 3- Educação 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Quando os entrevistados foram questionados sobre como a cidade soube lidar com as 

mudanças que ocorreram, foi demonstrado que infelizmente a cidade não investiu muito em 

certos aspectos, sendo isso confirmado com o percentual mostrado no gráfico 3, onde 76% da 

população entrevistada destacou que o ponto educação foi algo que não se modificou 

continuou no mesmo parâmetro existente  antes, embora a educação seja um dos fatores 

primordiais para o desenvolvimento de uma comunidade,  a cidade de Santa Albertina deixa a 

desejar nesse aspecto. Há que reconhecer porém que a educação no município não é de má 

qualidade,  porem pode melhorar. Contudo,nem todos os entrevistados tiveram a mesma visão 

pois 17% ressaltou uma melhora na educação sendo este um percentual pequeno, porém 

relevante quando comparado as demais respostas, onde 4% disse que piorou e 3% não soube 

informar. 

Gráfico 4-infra-estrutura do Município 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Com base nos dados apresentados no Gráfico 4, em relação a infra-estrutura oferecida 

pelo município de Santa Albertina após a Usina se instalarna cidade, ocorreu uma melhoria, 

segundo 36% das pessoas pesquisadas, contudo, 33% afirmou que não ocorreu melhorias, que 

continuou como antes, sendo que entre 36% e 33% existe uma diferença muitopequena, o que 

pode levar esse assunto a uma discussão maior e análise mais profunda, já que 23% afirma 

que piorou e 8% não soube informar. É sabido que quando uma cidade atrai pessoas de outras 

76%

17%

4% 3% nao variou

melhorou

piorou

nao sabe informar

33%

36%

23%

8% nao variou

melhorou

piorou

nao sabe informar



regiões em função da disponibilidade de emprego, certamente isso gera mais utilização da 

infraestrutura do município, ou seja, se a cidade estiver preparada consegue atender a 

demanda, caso contrário, precisa investir para poder oferecer os serviços públicos que a 

população anseia. 

Gráfico 5- Desvantagens da Instalação da Usina. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

E visto no gráfico5 que no decorrer da entrevista foi destacado uma pergunta em 

aberto a população, contudo só houve duas variáveis de respostas, sendo elas valores 

excessivos de moradias (aluguel, casas para compra, terrenos) e o mal cheiro e poluição na 

cidade, considerada uma pergunta de extrema importância foi surpreendente a respostas de 

todos os entrevistados pois foram específicas sobre esses dois assuntos, onde 27% destacou o 

alto valor das moradias como fator prejudicial e 73% a poluição causada.O alto preço das 

moradias é uma variável importante, pois tem suas vantagens e desvantagens, já que com isso, 

houve avalorização dos imóveis no município e em contrapartida, para os locatários dos 

imóveis, o custo aumentou.Em relaçãoas respostas sobre a poluição causada pela Usina, pode-

se dizer que a maior reclamação é o mau cheiro exalado em decorrência das atividades da 

empresa e também a poluição causando a destruição das terras onde a mesma ocupa, ou seja , 

fica claro que o desenvolvimento quando existente, provoca modificações significativas, no 

caso citado, mostra que a poluição é algo que hoje prejudica o município de Santa Albertina, 

sendo um fator preocupante para a população. 

Gráfico 6- Aumento população 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Conforme analisado o gráfico 6 apresenta o aumento populacional do município de 

Santa Albertina , sendo que 69% dos entrevistados já residiam no município antes mesmo da 
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empresa se instalarna cidade e 31% chegou após a empresa se instalar no município, com base 

nessa questão é possível afirmar que ocorreu um aumento populacional e quando comparado 

ao gráfico 1 é certo que o índice de empregabilidade positiva existente no município foi algo 

que contribuiu para esses números de aumento populacional. Esse gráfico também pode 

ratificar a análise do gráfico 04, que identificou os problemas de infraestrutura no município 

causadas pelo aumento da população. 

Os gráficos 07 e 08 foram analisados com base na pesquisa aplicada aos comerciantes 

do município. 

Gráfico 7- Empreendedorismo e mudanças 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

De acordo com o gráfico 07,os empreendedores do município tiveram que se adaptar 

as mudanças demandadas, sendo essas demandas existem devido ao aumento populacional 

destacado no gráfico 5.Pode-se dizer que os empreendedores tiveram que se preparar para 

atender as novas exigências do mercado, pois de acordo com a pesquisa feita, 44% dos 

empreendedores afirmaram que devido a demanda maior tiveram que expandir seu 

atendimento, sendo assim contrataram mais funcionários o que confirma o índice de 

empregabilidade do gráfico 1, mostrando que não só a Usina, mas demais negócios 

contribuíram para a geração de emprego no município, 28% destacou que tiveram que 

aumentar o espaço de atendimento aos clientes, 20% afirmou que não precisaram fazer 

modificações em nenhum setor,5% tiveram que aumentar a diversificação de produtos e 3% 

tiveram que investir em tecnologia. De maneira geral, o setor comercial da cidade sofreu 

profundas mudanças com a instalação da Usina. 
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Gráfico 8- Tempo de empresa no município 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

E visto que no gráfico 7 o comércio da cidade sofreu alterações,porém, éimportante 

ressaltar que as mudanças não foram somente relacionadas ao que já existia, pois, também 

houve certa atratividade de empresas para aquela localidade,com o surgimentos de novos 

empreendimentos. No gráfico 08fica evidente o surgimento de novos empreendedores, onde 

51% dos comércios pesquisados já funcionavam antes da Usina e 49% chegaram após a 

Usina, ou seja, identificaram uma oportunidade no município. É visível que com o 

crescimento populacional mostrado no gráfico 5, também haveria o surgimento de novos 

empreendimentos, assim como confirma o gráfico ,pois o empreendedor de sucesso é aquele 

que vê oportunidades e possibilidades de crescimento,cenário dominanteno município de 

Santa Albertina,que se mostra em constate crescimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Cada vez o mercado se torna mais competitivo, obrigando empreendedores a buscarem 

novos mercados para sua atuação, buscando oportunidades que proporcionem inovação e 

desenvolvimento, estas encontradas em determinados momentos, como no crescimento e no 

desenvolvimento de uma cidade. É comum em grandes centros a existência de grandes 

empresas, porém em cidades de pequeno porte não é comum essa mesma realidade devidonão 

possuírem uma grande estrutura, porém, quando acontece de uma grande empresa se instalar 

em um pequeno centro gera muitas questões a cerca dessa problemática, surgindo questões 

como porque a mesma veio para tal localidade, quais os fatores predominantes, o que pode 

mudar ou modificar. 

A pesquisa em questão analisou tal propósito, sendo que teve como foco o município 

de Santa Albertina cidade de 5.723 habitantes, que no ano de 2007 teve a oportunidade de 

receber a empresa Usina Colombo, instalando na cidade, uma de suas filiais. A pesquisa 

buscou identificar quais motivos fizeram com que uma grande empresa viesse para um 

pequeno centro, isso foi identificado após uma entrevista com um gestor da empresa, onde o 

mesmo relacionou vários motivos, sendo eles diversos como terras férteis, mão de obra 
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abundante, muita água no subsolo, contudo o mais destacado durante a entrevista foi a boa 

qualidade da terra, o que influenciou muito na escolha do município que seria sede da filial da 

empresa, porém o gestor ressaltou que a mão de obra também foi um fator chave devido a 

cidadese localizar num ponto convergente da região, sendo mais  fácil atrair mão de obra. 

 A pesquisa se estendeu além dos motivos de atratividade da cidade considerados pela 

empresa, foram entrevistados 98 moradores de Santa Albertina e 150 empreendedores do 

município, onde 98% dos pesquisados da população destacaram a melhoria da 

empregabilidade após a chegada da empresa Usina Colombo, algo que chamou muito atenção 

durante a analise foi queesse aumento de empregabilidade veio devido ao crescimento 

populacional, onde 31% dos entrevistados vieram para o município após a vinda da usina, ou 

seja, a geração de oportunidades foi um ponto alvo que chamou a atenção dos que vieram, 

sendo que esse índice de empregabilidade não se deu somente atravésda demanda da Usina, 

mas também aos outros comércios do município. De maneira geral foi possível concluir que 

por parte da empresa houve um planejamento ao escolher o município de Santa Albertina para 

se instalar,o que infelizmente não se pode afirmar o mesmo do município, já que na opinião 

da população, os serviços públicos não sofreram grandes alterações ou melhorias para 

acompanhar esse desenvolvimento causado pela empresa na comunidade. 

Apesar dos impactos sociais positivos em relação à empregabilidade que aumentou, o 

setor educação não se desenvolveu de acordo com a opinião dos pesquisados. As opiniões se 

dividem quanto à infraestrutura do município que também não sofreu profundas alterações, 

quanto ao aspecto habitação houve um paradoxo na percepção dos resultados da pesquisa, a 

influência positiva da valorização dos imóveis e a influência negativa dos aumentos dos 

aluguéis. 

Outro aspecto relevante identificado na pesquisa, foia poluição causada pela Usinae o 

mau cheiro que a mesma exala, sendo essas umas das preocupaçõesem destaques nos 

moradores do município e uma desvantagem da vinda da empresa para aquela localidade. 

Em suma fica claro que uma grande empresa em um pequeno municipio modifica de 

fato a vida da comunidade, trazendo vantagens e desvantagens, algo comum quando se trata 

de mudanças. O ponto chave da pesquisa e o maior benefício destacado é a empregabilidade 

que foi de extrema importância e que impulsionou o empreendedorismo e consequentemente 

desenvolvimento comercial do município de Santa Albertina.A pesquisa evidenciou algumas 

preocupações da população que devem ser estudadas pelo poder público municipal como a 

educação, a infraestrutura e as formas de preservação dos recursos naturais e cuidados com 

meio ambiente. 
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