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RESUMO 

 

 

O desenvolvimento de um sistema local de inovação depende de fatores como: inovação, 

cooperação, conhecimento e informação. Esses fatores ganham impulso quando são apoiados 

por entidades tanto públicas quanto privadas. No caso do Município de Sobral, as instituições 

de ensino e pesquisa são fundamentais para o bom desempenho do sistema. A capacidade de 

inovar é, sobretudo, explicada pelas características sociais, políticas e institucionais regionais 

e locais. Buscou-se no presente estudo analisar as Instituições de Educação Superior e sua 

relação com a geração de emprego e renda no Município de Sobral, identificando parcerias, 

apoios, inovação. Foi aplicado junto às instituições de educação superior de Sobral e a 

algumas empresas localizadas no Município um questionário elaborado pelo autor com a 

finalidade de levantar informações acerca das instituições de ensino superior e empresas. 

Foram retirados dados da Relação Anual de Informações Sociais para saber o número de 

empregos formais no Município. Além dessas informações, houve pesquisas em livros, sites e 

artigos relacionados ao tema abordado. Resultados da pesquisa apresentam uma dependência 

do Município em relação a uma empresa fabricante de calçados local, buscou-se dessa forma 

analisar alternativas de desenvolvimento econômico sustentável para Sobral com a 

implantação de um parque tecnológico no Município. 

 

Palavras-Chaves: Sistema Local de Inovação. Sobral. Educação Superior. Cooperação. 

Inovação. Apoio. Parque Tecnológico. 
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ABSTRACT 

 

 

The development of a local innovation system depends on factors such as innovation, 

cooperation, knowledge and information. These factors gain momentum when they are 

supported by both public and private sectors. In the case of Sobral, educational institutions 

and research are fundamental to the performance of the system. The ability to innovate is 

mainly explained by the social, political and institutional regional and local. Was sought in 

this study to analyze the institutions of higher education and its relation to the generation of 

employment and income in Sobral, identifying partnerships, support, innovation. Was applied 

with the institutions of higher education of Sobral and some businesses located in the city a 

questionnaire prepared by the author in order to gather information about the higher education 

institutions and businesses. We extracted data from the Annual Social Information for the 

number of formal jobs in the city. Besides this information, there was research in books, 

websites and articles related to the topic discussed. Search results show a dependency of the 

municipality for a manufacturer of shoes site, we attempted to analyze this alternative form of 

economic development for Sobral with the implementation of a technology park in the city.  

 

Key Words: Local System of Innovation. Sobral. Higher Education. Cooperation. Innovation. 

Support. Technology Park. 
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INTRODUÇÃO 

 

     No atual processo de globalização, os conceitos de inovação e conhecimento 

apresentam-se como os principais determinantes da competitividade e do desenvolvimento de 

regiões. A capacidade de inovar é, sobretudo, explicada pelas características sociais, políticas 

e institucionais regionais e locais.  

 

A dinâmica inovativa não envolve somente disponibilidade de recursos materiais 

e investimento em tecnologia, depende de uma série de fatores ligados à cooperação, 

aprendizado e informação. O uso desses fatores no ambiente social onde indivíduos interagem 

estimula a inovação e o desenvolvimento. 

 

Nesse ambiente, as Instituições de Ensino e Pesquisa exercem um papel 

fundamental, fornecendo capital humano qualificado para atender à demanda das empresas. O 

Estado deverá fornecer apoio e formar parcerias para o bom funcionamento dessas 

instituições e para o desempenho destas atender às perspectivas do mercado competitivo. 

 

O presente estudo foi feito no Município de Sobral, tendo como enfoque analisar 

as Instituições de Educação Superior e sua contribuição para a geração de emprego e renda do 

Município, identificando parcerias, apoios, ações inovativas.  

 

O objetivo geral do trabalho foi analisar o sistema local de inovação em formação 

no município de Sobral e suas Instituições de Educação Superior, destacando a importância 

destas para o desenvolvimento social e econômico do Município. 

 

Os objetivos específicos foram: analisar como ocorre o processo de 

desenvolvimento regional e local, o papel da universidade no desenvolvimento, os agentes 

formadores, identificando os apoios e parcerias. Estudar as alternativas para o 

desenvolvimento local, aspectos relacionados à inovação, conhecimento e informação. 

Identificar o papel das instituições no desenvolvimento e os índices de emprego do 

Município. 

 

A distribuição da dissertação se deu em três capítulos, o primeiro capítulo 

apresenta um referencial conceitual sobre Sistema local de inovação, destacando a 
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importância da universidade no desenvolvimento regional e local e apresentando dados do 

INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira sobre número 

de instituições de Educação Superior no Brasil/Nordeste/Ceará. 

 

No segundo capítulo, será apresentado o histórico do Município de Sobral, 

destacando um breve relatório sobre os índices de educação, saúde, emprego e renda, 

apresentando as principais instituições de ensino e pesquisa de Sobral e suas características. 

Foi destacado no capítulo a questão do emprego no Município, com dados da RAIS – Relação 

Anual de Informações Sociais. 

 

O terceiro capítulo apresentará as parcerias, os apoios, mostrando as principais 

empresas instaladas atualmente no Município e suas atividades. O capítulo finalizará com a 

discussão acerca da idéia de um parque tecnológico no Município. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi a visita às Instituições de 

educação superior de Sobral e a algumas Empresas localizadas no Município para a aplicação 

de dois questionários elaborados pelo autor (ver anexo), com a finalidade de levantar 

informações acerca das Instituições de ensino superior e Empresas.  

 

Os questionários citados foram formulados com a finalidade de obter dados sobre 

as Universidades locais, tais como: Localização; Parcerias com empresas e com outras 

instituições de ensino; Total de docentes por titulação; Total de alunos matriculados; Apoio 

da Prefeitura Municipal e Estrutura. O questionário elaborado para aplicação nas Empresas 

levantou dados de número de funcionários por grau de instrução; Importância das 

Universidades locais para a Empresa e Parcerias. 

 

Foram estudadas seis instituições de Educação Superior. A UVA – Universidade 

Estadual Vale do Acaraú; A UFC – Universidade Federal do Ceará; O IFCE – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; A Faculdade Luciano Feijão; O 

Instituto Educare e o INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.  

 

Além dos dados coletados nas Instituições de Ensino Superior locais, foram 

coletados dados de algumas Empresas locais. Porém foram encontradas muitas dificuldades 

de acesso para a aplicação dos questionários nas Empresas locais, pois algumas Empresas não 

disponibilizaram os dados necessários para o aprimoramento da pesquisa e nem sequer 

receberam o questionário para análise. Por outro lado, todas as Universidades procuradas se 

mostraram interessados com a pesquisa e solícitos para o fornecimento de informações. 

 

Além dos dados primários, foram pesquisados dados da RAIS – Relação Anual de 

Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Programa de 

Disseminação de Estatísticas do Trabalho, para a formulação de tabelas e apresentação de um 

comparativo do número de empregos formais no Município nos anos de 2000 e 2008, além de 

dados com a remuneração média da população local. 

 

Os dados da RAIS permitiram calcular o grau de especialização das atividades do 

Município de Sobral através do Quociente Locacional – QL, que é uma medida de 
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especialização que compara a geração de empregos no setor de uma determinada localidade 

com relação ao mesmo setor no Estado. No caso específico, os dados do Ceará relacionados 

ao Município de Sobral. 

 

Para o cálculo do QL foram utilizados os dados de número de empregos da RAIS 

segundo a classificação dos subsetores para o ano de 2008.  

 

A fórmula utilizada para determinar o QL foi: 

 

QL = (Eij/Ei) / (Ej/E) 

 

Onde: 

Eij = emprego do setor j no Município  

Ei = emprego total no Município  

Ej = emprego do setor j no Estado 

E = emprego total no Estado 

 

 Quando o QL é menor do que um (<1), se diz que o Município tem um grau de 

especialização menor do que o conjunto, ou seja, o Estado; 

 

 Quando o QL é igual a um (=1), se diz que o Município tem um grau de 

especialização igual ao do Estado; 

 

 Quando o QL é maior do que um (>1), se diz que o Município tem um grau de 

especialização maior do que o Estado. 

 

Outras fontes de pesquisa foram livros, sites e artigos relacionados ao tema 

abordado, com ênfase no desenvolvimento e inovação local. 
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CAPÍTULO 1 – ABORDAGEM CONCEITUAL – SISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

   

 Este capítulo apresenta um referencial conceitual sobre Sistemas de Inovação e 

Desenvolvimento Regional e Local, destacando o papel da Universidade no 

Desenvolvimento. 

 

1.2 - REFERENCIAL CONCEITUAL DE SISTEMAS DE INOVAÇÃO  

 

As rupturas que marcaram a passagem do milênio caracterizaram-se por 

mudanças significativas no cenário econômico, político e social. Essas mudanças geraram um 

leque de oportunidades e desafios em nível mundial, nacional, regional e local. Essa nova 

realidade requer uma adaptação nas estratégias das políticas públicas e privadas para que os 

indivíduos sejam capazes de se ajustarem ao cenário atual. 

 

Segundo Cassiolato e Lastres (2003), o atual processo de mudança vem 

juntamente com uma transformação no modo de pensar, agir, aprender, trabalhar e consumir 

do indivíduo. São desenvolvidas novas práticas de produção, cooperação e competição entre 

os agentes. As atividades relacionadas ao uso intensivo de informação e conhecimento são 

cada vez mais inseridas nas instituições como estratégia de crescimento. 

 

Essas atividades levam a um padrão de conhecimento onde as tecnologias de 

informação e comunicação exercem um papel estratégico em diferentes dimensões da 

sociedade, gerando novas possibilidades de retorno econômico das atividades, novas formas 

de inovar e organizar o processo produtivo. Busca-se a desmaterialização da economia, com a 

diminuição da importância da parte material utilizada na produção de bens e serviços, um 

exemplo desse tipo de desmaterialização está no caso do desenvolvimento de softwares, pois 

estes podem ser aperfeiçoados, produzidos, adquiridos e descartados sem necessariamente 

envolver criação de formas materiais.  

 

De acordo com a visão Schumpeteriana, o desenvolvimento de um sistema 

econômico está ligado aos impactos na economia resultante das inovações tecnológicas, ou 

seja, a tecnologia passou a ser considerada uma variável endógena no processo de 
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desenvolvimento, assumindo um papel importante na estrutura econômica. Esse pensamento 

de Schumpeter contrapôs a teoria neoclássica tradicional que considerava a tecnologia uma 

variável exógena no processo de desenvolvimento (COSTA, 2006). 

 

Para Costa (2006), a visão de Schumpeter ganhou mais força com os 

denominados Economistas Neoschumpeterianos, que passaram a defender que a inovação é 

fundamental para definir o processo dinâmico e eficaz da economia. A economia em nível 

global, regional e local juntamente com a capacidade de gerar produtos novos e definir novos 

processos de produção, tornou-se um meio de sobrevivência para os agentes produtores. As 

empresas e o Governo deverão buscar cada vez mais investir em inovação para não perder 

espaço no mercado competitivo atual.  

 

Segundo Albuquerque (1996), sistema nacional de inovação pode ser resultado de 

uma ação planejada e consciente ou um somatório de decisões desarticuladas, que tem por 

finalidade impulsionar o progresso tecnológico. Após a criação desse sistema é viabilizado a 

troca de informações necessárias ao processo de inovação tecnológica, o sistema seria uma 

construção institucional.  

 

Dentre os agentes responsáveis pela implementação e difusão das inovações estão 

as firmas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de 

empresas, atividades de cientistas e engenheiros. Existe uma diversidade de atores que fazem 

parte do sistema de inovação (ALBUQUERQUE, 1996). 

 

Albuquerque (1996), classifica os sistemas de inovação em três categorias: 

 

1.  A primeira categoria é caracterizada por sistemas de inovação que capacitam 

os países a se manterem na liderança do processo tecnológico internacional. Essa categoria 

engloba os países capitalistas desenvolvidos. São caracterizados como sistemas maduros com 

forte capacidade tecnológica na produção científica mundial. Alguns países que fazem parte 

desse sistema são os Estados Unidos, Japão e Alemanha; 

 

2. A segunda categoria abrange países com sistemas de inovação cujo objetivo 

central é a difusão de informações, fazem parte dessa categoria países com elevada 

capacidade de difusão, relacionada a uma atividade tecnológica interna que absorve avanços 
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gerados nos centros mais avançados, além de possuírem vantagens locacionais por estarem 

próximos dos grandes centros tecnológicos. Pertencem a essa categoria Holanda, Suíça, 

Coréia do Sul, Taiwan e Dinamarca; 

 

3. Na terceira categoria estão os países cujos sistemas de inovação ainda estão em 

construção, pois estão em processo de transformar ciência e tecnologia em sistemas de 

inovação, é o caso de países como Brasil e Argentina. Seria de fundamental importância o 

incremento nos investimentos em ciência e tecnologia nesses países.  

 

De acordo com Albagli e Maciel (2004), torna-se fundamental para os países, 

regiões e localidades a capacidade de geração de conhecimento através dos processos de 

aprendizado e cooperação. A capacidade de adaptar e de aplicar conhecimentos de acordo 

com as especificidades de cada organização, por meio de processos de aprendizado, resulta 

em uma inovação. No caso dos países em desenvolvimento é uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico sustentável. 

 

Cada local dispõe de uma combinação de características que influenciam na sua 

capacidade de produção de conhecimento, inovação e aprendizado. As chamadas 

aglomerações produtivas são consideradas ambientes propícios a troca de informações e ao 

aprendizado dos agentes produtivos. A proximidade territorial facilita a comunicação e 

interação, mas não é o fator determinante, é necessário um conjunto de fatores institucionais e 

culturais que favoreçam o local, criando assim, um ambiente com capacidade inovadora. 

 

Os sistemas locais de inovação desenvolvem-se em ambientes com interações 

mais intensas entre os agentes, estimulando a troca de informações e dos conhecimentos 

desenvolvidos no local. Essa troca pode ser estimulada por aspectos históricos e culturais 

comuns aos agentes e pela proximidade territorial. 

 

As instituições públicas como Universidades, o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o 

Banco do Nordeste, os Ministérios e outros, podem ter um papel importante no 

desenvolvimento dos sistemas locais de inovação. As intervenções desses órgãos são 

oportunas para o desenvolvimento de sinergias, implantando políticas de apoio à formação de 

emprego e renda, além de contribuir para a renovação da política de desenvolvimento 
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regional. Os apoios devem concentrar-se no estímulo à acumulação do capital social e a 

geração de aprendizagem, buscando inovar para busca de competitividade (AMARAL 

FILHO, 2002). 

 

1.3 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

 

 Segundo Sen (2000), o desenvolvimento de um país está ligado a garantias de 

direitos dos indivíduos, como segurança, liberdade, saúde, educação, habitação e cultura. A 

sociedade deve ter uma gama de escolhas e oportunidades para exercer sua cidadania.  As 

políticas devem ser formuladas com base no crescimento da economia aliado à distribuição 

mais justa de renda e ao funcionamento da democracia. 

 

 Os países desenvolvidos divergem dos países em desenvolvimento não só no que 

tange a disparidade de capital e de recursos, mas também em um ponto fundamental: o 

conhecimento. Os países em desenvolvimento procuram estratégias para obter tecnologia de 

ponta, melhorar o aspecto competitivo, e tendem a deixar de lado o investimento em educação 

e na pesquisa. O capital e o conhecimento são complementares, o conhecimento aumenta o 

retorno do capital, e o capital adquirido através do conhecimento serve de base para o 

investimento em tecnologias que geram conhecimentos em nível global e local (STIGLITZ, 

2002) 

 

 Para atingir o desenvolvimento, o processo deverá ter como componentes: o setor 

privado – devendo ser criado um setor privado eficiente, forte e competitivo; o setor público – 

atuando como regulador, devendo criar um ambiente favorável ao setor privado, assegurando 

a disponibilidade de saúde e educação; a comunidade – que deverá ter uma participação 

efetiva no processo decisório, refletindo acerca dos problemas a serem enfrentados e 

propondo soluções; a família e o indivíduo – com a educação como fator chave para o 

crescimento individual e familiar. 

  

 De acordo com Todaro (1996), ao menos três aspectos devem ser considerados ao 

falarmos de desenvolvimento, são eles: 

 

 Aumento nos níveis de vida da população, em termos de educação, moradia, lazer 

e saúde, através do crescimento da renda per capita; 
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 Políticas sociais, institucionais, políticas e econômicas que criem condições para 

que a população viva com dignidade e respeito; 

 

 Alternativas para a população através da ampliação de sua gama de variáveis de 

escolha. 

 

 Assim, o Governo deve investir em políticas de redistribuição de renda e redução 

da pobreza, fornecendo além da educação, instrumentos que possam possibilitar as pessoas 

com menor rendimento a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, 

obtendo ascensão profissional e pessoal. A educação é um investimento a longo prazo, os 

frutos desse investimento poderão surgir após muitos anos. Porém sem educação não será 

possível alcançar o desenvolvimento. 

 

 O adequado uso das políticas financeira, educacional e industrial é fundamental 

para o processo de desenvolvimento de determinado país. O Governo deve adotar uma 

postura equilibrada no fornecimento de serviços públicos. Políticas bem elaboradas são 

capazes de produzir crescimento com justiça social.  

 

 Segundo Amaral Filho (1996), as teorias sobre desenvolvimento regional vêm 

sofrendo nos últimos anos diversas transformações provocadas pelo declínio de regiões 

industriais e surgimento de novos paradigmas de desenvolvimento local. O desenvolvimento 

endógeno – processo interno de ampliação da capacidade de absorção da região tem 

apresentado como resultado o aumento do emprego, do produto e da renda local ou regional. 

Esse processo redirecionou as estratégias de desenvolvimento regional em poder do Estado 

Central, descentralizando os investimentos.  

 

 Amaral Filho (1996), indica três importantes fontes para as políticas de 

Desenvolvimento Endógeno: 

 

1. O Novo Papel do Estado Federado – Entre meados da década de 50 e o final 

dos anos 70, o Estado exercia uma forte intervenção no desenvolvimento econômico do 

Brasil, com forte concessão de subsídios. O Estado centralizador gerou uma expansão do 

produto acompanhado de aumento da dívida pública. Já na década de 80 e início dos anos 90,  

a economia brasileira foi marcada por uma crise financeira do Estado e por uma desordem 
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financeira na maioria dos Estados, essa crise diminuiu consideravelmente a capacidade de 

investimento brasileira. O crescimento após a crise só será possível se houver uma reforma do 

Estado, com a reformulação de seu papel e um ajuste fiscal estrutural. Essas transformações 

terão que ser feitas em nível federal, estadual e municipal. 

 

2. Estratégias de Desenvolvimento Regional ou Local – Políticas de investimento 

em infra-estrutura são importantes para uma região, pois geram externalidades positivas para 

o capital privado, com redução dos custos de transporte e produção; acesso a mercados. 

Porém, a infra-estrutura adequada não é suficiente para se criar um ambiente propício para o 

desenvolvimento de determinada localidade. Deve ser adotada uma política global de 

desenvolvimento, com estudo e análise das vantagens competitivas locais, sendo importante 

que trabalhem em conjunto o governo e o setor privado. 

 

 3. Valorização dos Novos Fatores de Produção – Para o crescimento a longo 

prazo, com equidade e justiça, deve-se incluir nos fatores de produção capital e trabalho, 

outros fatores como capital humano, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, 

conhecimento e informação, instituições e meio ambiente. A valorização desses novos fatores 

levará a inovação na produção e nos processos.  

 

 Educação, saúde e segurança alimentar são fatores que formam a base do capital 

humano, sendo fundamentais para a preservação dos direitos humanos, redução da pobreza e 

da desigualdade social, resultando em um aumento na produtividade e diminuição do 

desperdício; Ciência e tecnologia e/ou pesquisa e desenvolvimento formam a base qualitativa 

do desenvolvimento de determinado país, os setores público e privado devem atuar investindo 

pesadamente nesse setor; Informação e Conhecimento são ligados ao investimento adequado 

em pesquisa e desenvolvimento, atuando como complementares; O Meio Ambiente deve ser 

respeitado, para que os impactos ambientais decorrentes da produção sejam minimizados e 

que aja racionalização no uso dos insumos. 

 

 Segundo Porter (1991), os fatores tradicionais são geradores de vantagens 

comparativas, enquanto os novos fatores são responsáveis pelas vantagens competitivas. São 

estes novos fatores que permitem a inovação pioneira e rápida de determinada região ou local. 
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 De acordo com Amaral Filho (2001), o papel do Estado nos desenvolvimentos 

regional e local tem sido baseado nos resultados de processos econômicos e sociais 

determinados pelo comportamento dos agentes de instituições locais. Existe um consenso que 

as instâncias locais levam vantagens em estar mais próximo dos usuários de bens e serviços 

finais e podem manter uma interação com resultados positivos entre produtores e 

consumidores finais.  

 

 Investimentos em infra-estrutura são importantes para o desenvolvimento de um 

sistema local de inovação, pois criam condições favoráveis como: melhoria de acesso aos 

mercados: nos transportes, na produção e redução de custos. Porém, é preciso criar um 

sistema dinâmico de endogeneização do excedente econômico local, provocando um processo 

de ampliação da economia local e regional, do emprego e da renda. Esse sistema deve estar 

fundamentado numa estratégia de desenvolvimento da região, com mecanismos politicamente 

eficientes, objetivando evitar a formação de possíveis enclaves (AMARAL FILHO, 2001) 

 

1.4 - O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Oliveira e Carvalho (2007), a educação é um fator fundamental para o 

desenvolvimento de uma região, problemas sociais como desemprego, pobreza e 

concentração de renda estão diretamente ligados a uma baixa qualidade na educação. A 

educação gera um aumento de produtividade, através da capacitação do indivíduo por meio de 

sua qualificação.  

 

O crescimento econômico sustentável tem como componente principal no seu 

processo a educação, pois a formação de capital humano gera novas idéias que são a base para 

a pesquisa e desenvolvimento, conhecimento e informação. No mercado de trabalho, a 

educação transforma o indivíduo, aumentando a sua produtividade e qualificação.  

 

De acordo com Furtado (1984), a Instituição Universitária combina a produção do 

conhecimento com a transformação deste em instrumento posto à serviço da sociedade. Sendo 

uma forma de favorecer a transformação da sociedade, o conhecimento adquirido através do 

ensino superior pode ser utilizado para iluminar, disciplinar e ampliar o poder, sendo capaz o 

indivíduo de levar a tomar consciência de sua responsabilidade social.  
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 A pesquisa no ambiente universitário deve ser incentivada para que se possa 

competir no mundo globalizado, se a universidade não existe como um centro de criatividade, 

inovação e desenvolvimento de tecnologias, estreita-se o horizonte de possibilidades, ao nível 

individual e da coletividade como um todo. 

 

 O Nordeste dispõe atualmente de diversas instituições de nível superior, que têm 

modificado a vida cultural da região e vem abrindo novas perspectivas para a promoção do 

desenvolvimento regional e combate a pobreza. A Universidade é uma instituição geradora de 

conhecimentos que deve interagir com a sociedade, a comunidade universitária desempenha 

um papel fundamental na definição de um leque de possibilidades para a sociedade. 

 

 O governo deve atuar investindo em empresas e instituições que possam absorver 

a mão-de-obra gerada nas universidades, do contrário as universidades do Nordeste operarão 

como bombas de sucção drenando para as regiões mais desenvolvidas os indivíduos mais 

destacados intelectualmente nas suas universidades (FURTADO, 1984). 

 

 Para Furtado (1984), o desenvolvimento em benefício da população que habita 

determinada região não será alcançado senão a partir de um estudo aprofundado dos 

problemas vivenciados pela população local. Se não se dispõe de um conhecimento da 

realidade social, a difusão de conhecimentos se torna pouco impactante. O processo de 

desenvolvimento dar-se-á a partir do enriquecimento da cultura regional e da criação de um 

horizonte de expectativas dos indivíduos que compõe a sociedade. 

 

 No mundo globalizado e competitivo atual, a interação entre Universidade e Setor 

Produtivo torna-se essencial para o desenvolvimento econômico nacional, regional e local. A 

Universidade através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, fornece capital 

humano para as empresas, que, por sua vez, demandam das universidades recursos humanos 

preparados e tecnologia. 

 

 A tabela 01 apresenta dados do INEP1 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira sobre o número de instituições de educação superior no Brasil. 

                                                 
1
 O INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é uma autarquia federal 

vinculado ao Ministério da Educação cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema 

educacional brasileiro. 



24 

 

A pesquisa do Instituto revela que em 2008, existiam 2.252 instituições de Ensino Superior no 

Brasil, sendo 432 localizadas na Região Nordeste. O Ceará com um total de 52 instituições, 

sendo 5 instituições públicas e 47 privadas.  

 

  

TABELA 1 

Instituições de Educação Superior 

Brasil/Nordeste/Ceará - 2008 

 

Unidade da  

Federação/ Categoria  

Administrativa 

 

 

Total 

Total Geral 

 

Capital 

 

 

Interior 

Brasil 2252 811 1441 

- Pública 

  - Federal 

  - Estadual 

  - Municipal 

- Privada 

236 

93 

82 

61 

2016 

 

82 

54 

28 

- 

729 

 

154 

39 

54 

61 

1287 

 

Nordeste 432 224 208 

- Pública 

  - Federal 

  - Estadual 

  - Municipal 

- Privada 

 

59 

24 

16 

19 

373 

26 

18 

8 

- 

198 

33 

6 

8 

19 

175 

Ceará 52 32 20 

- Pública 

  - Federal 

  - Estadual 

  - Municipal 

- Privada 

 

5 

2 

3 

- 

47 

3 

2 

1 

- 

29 

2 

- 

2 

- 

18 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INEP - 2008. 

 

 

As três instituições de educação de superior públicas localizadas em Fortaleza 

são: A Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará e o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. As duas instituições públicas localizadas no 

interior são a Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizada no Município de Sobral e a 

Universidade Regional do Cariri, localizada nos Municípios de Crato, Juazeiro do Norte e 

Santana do Cariri. 
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 A Universidade Federal do Ceará possui campus em Sobral, no Cariri e em 

Quixadá. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará tem núcleos nos 

Municípios de Acaraú, Canindé, Crateús, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do 

Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.  
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS 

UNIVERSIDADES LOCAIS, DADOS DE EMPREGO E RENDA LOCAL. 

 

2.1 - APRESENTAÇÃO 

 

Este capítulo aborda o histórico do Município de Sobral, destacando os índices de 

educação, saúde, emprego e renda, e os cursos oferecidos pelas principais instituições de 

ensino e pesquisa de Sobral e suas características. Além dessas informações, foi calculado o 

Quociente Locacional e foram analisados números relacionados a emprego no Município de 

acordo com dados obtidos através da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.  

 

2.2 - SOBRAL: ABORDAGEM HISTÓRICA E CARACTERIZAÇÃO
 

  

A origem do Município de Sobral remonta ao século XVIII, quando fugitivos de 

invasores estrangeiros do litoral do Nordeste se embrenhavam pelo interior cearense, 

instalando-se às margens dos rios Jaguaribe e Acaraú. Por volta de 1728, foi instalada por 

Antônio Rodrigues Magalhães, procedente do Rio Grande do Norte, a Fazenda Caiçara, 

considerada berço do Município (IBGE, 2009).  

 

Caiçara significa, segundo o escritor José de Alencar “o que se faz de pau 

queimado”, ou cerca feito de mato, tapume. O nome que a substituiu, Sobral, significa 

plantação de sobros, árvore de onde se extrai a cortiça, muito comum na região norte de 

Portugal (ROCHA, 2003). 

 

De acordo com Rocha (2003), a população residente na Fazenda Caiçara era 

dedicada às atividades pastoris e comerciais, tornando-se um importante centro populacional, 

sendo por isso elevado à condição de Vila, por ordem do Governador de Pernambuco, Manuel 

da Cunha Menezes. No dia 05 de julho de 1773, deu-se a instalação da Vila Distinta e Real de 

Sobral. 

 

Sobral foi elevada à condição de cidade, com o nome Fidelíssima Cidade de 

Januária do Acaraú, pela Lei Provincial n° 222, de 12 de janeiro de 1841. A designação 

Januária foi uma homenagem prestada à Princesa Januária, irmã do Imperador D. Pedro II. A 
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denominação definitiva atual se se deu através da Lei Provincial n° 244, de 25 de outubro de 

1842. 

 

Segundo o IPECE
2
 (2009), o Município de Sobral localizado no Noroeste 

Cearense, atualmente é composto pelos Distritos de Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, 

Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Rafael Arruda, São José do Torto e Taperuaba. 

 

A cidade de Sobral possui uma área territorial absoluta de 2.122,98 km², tem 

altitude de 69,49m e uma área de 1,43% em relação à área do Estado. Limita-se ao Norte com 

as cidades de Miraíma, Santana do Acaraú, Massapé, Meruoca, Alcântaras e Acaraú, ao Sul 

com Cariré, Groaíras, Forquilha, Santa Quitéria e Canindé, ao Leste com Canindé, Irauçuba e 

Miraíma e a Oeste com Coreaú e Mucambo. A cidade fica a 230 km da capital Fortaleza em 

linha reta à capital, tendo como via de acesso a rodovia federal BR-222 (IPECE, 2009). 

 

Este município exerce forte influência na região denominada pelo IPECE de 

macrorregião Sobral/Ibiapaba, que congrega vinte e oito municípios cearenses (Carnaubal, 

Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, 

Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Hidrolândia, Irauçuba, 

Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do 

Acaraú, Senador Sá e Varjota). A macrorregião possui área de 16.662 Km² e em 2007 tem 

uma população estimada em 802.956 habitantes (IPECE, 2009) 

 

A população residente nos municípios da macrorregião Sobral/Ibiapaba em sua 

maioria demanda serviços de saúde em Sobral e busca os cursos universitários e técnicos 

ofertados no Município, aquecendo a economia local e tornando-o um pólo universitário. 

 

Dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que a 

população residente no município de Sobral no ano de 2000 era de 155.276 habitantes, sendo 

134.508 na área urbana e 20.768 na área rural, ou seja, a taxa de urbanização em 2000 era de 

86,63%. Uma estimativa feita para o ano de 2008, apontou que o número de habitantes 

passaria a ser de 180.046 pessoas. 

 

                                                 
2
 O IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará é uma autarquia vinculada a Secretaria do 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. 
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Com relação à saúde, dados da SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 

mostram que em 2007 o município contava com dois hospitais gerais, um hospital 

especializado, quatro postos de saúde, sete clínicas especializadas, uma unidade mista, duas 

unidades móveis, uma unidade de vigilância sanitária, trinta e um centros de saúde, dez 

unidades de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia, quatro policlínicas, dois centros de 

atenção psicossocial, um núcleo de reabilitação e uma farmácia isolada, com 1.674 

profissionais da saúde, entre médicos, dentistas, enfermeiros, agentes comunitários e outros 

profissionais de saúde com nível médio e nível superior. 

 

Dados da SEDUC - Secretaria de Educação Básica apontam que, em 2007, o 

município contou com 22 escolas estaduais, 61 escolas municipais e 33 escolas particulares, 

equipadas com 67 bibliotecas e 42 laboratórios de informática. Com um total de 2.045 

professores, sendo 26,70% pertencentes às escolas estaduais, 49,19% às escolas municipais e 

24,11% das escolas particulares. No mesmo ano, foram 66.273 alunos matriculados, sendo 

35,19% da rede estadual, 48,99% da rede municipal e 15,82% da rede particular de ensino. A 

taxa de escolarização líquida do Município foi de 71,94%.  

 

Com relação aos índices de desenvolvimento do Município, em 2009, dados do 

IPECE revelam que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em 2000 foi de 0,699, 

ocupando uma posição de 7°lugar no ranking do Estado. O IDM (Índice de Desenvolvimento 

Municipal) em 2006 foi de 59,33, ocupando 3° lugar do ranking Estadual. O Índice de 

Desenvolvimento Social de Oferta em 2006 foi de 0,508 e o Índice de Desenvolvimento 

Social de Resultado em 2007 foi de 0,5998, ocupando respectivamente, 5° e 3° lugares no 

Ranking do Estado. 

 

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2008 apontam que o número de 

empregos formais no Município foi de 33.357 pessoas empregadas, sendo as ocupações na 

maioria provenientes da indústria de transformação. 

 

2.3 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA EXISTENTES NO MUNICÍPIO 

 

 A cidade de Sobral é caracterizada como uma cidade universitária, pois diversas 

universidades têm se instalado no município nos últimos anos. Com a implantação dessas 
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universidades, tem-se observado o crescimento econômico local com a crescente demanda de 

serviços prestados na região. 

 

 A Prefeitura do Município de Sobral juntamente com o auxílio dos Governos 

Federal e Estadual, tem dado apoio às atividades e a infra-estrutura necessária para o 

funcionamento das Universidades no Município. Atualmente, Sobral conta com diversas 

instituições que podem fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento da cidade, no quadro 01, 

estão listadas as principais instituições de Educação superior localizadas no Município:  

 

 

QUADRO 1 

Instituições de Educação Superior em Sobral, Ano de Implantação e Cursos – 2009 

Instituições de Educação Superior Implantação Número de Cursos 

Universidade Estadual Vale do Acaraú 1968 19 graduação 

48 pós-graduação latu sensu 

1 mestrado acadêmico 

Faculdades INTA 1999 10 graduação 

46 pós-graduação latu sensu 

Universidade Federal do Ceará 2001 7 graduação 

1 mestrado acadêmico 

Instituto Educare 2004 6 graduação 

6 pós-graduação latu sensu 

Faculdade Luciano Feijão 2005 2 graduação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará 

2009 5 técnicos 

5 graduação 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

 

 O Município de Sobral conta com um total de seis Instituições de Educação 

Superior, sendo uma Universidade Estadual, uma Universidade Federal, um Instituto Federal 

de Educação e três Universidades Particulares.  

 

 O meio universitário demanda diversos serviços do Município, tais como: 

livrarias, restaurantes, bares, alojamento, transporte, atividades culturais, hospitais, dentre 
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outros. A crescente procura por esses serviços gera um interesse de investimento na região, 

desencadeando um processo de desenvolvimento local com geração de emprego e renda.  

 

 A administração pública se beneficia dos efeitos positivos da instalação de 

Universidades instaladas no município, pois estas são uma fonte de geração de pessoal 

qualificado para o mercado. Porém, a gestão pública deve atuar com ações que propiciem um 

ambiente favorável à oferta de emprego para os alunos recém egressos das universidades, 

através de incentivos para atrair novas empresas e indústrias para o local. 

 

2.3.1 – UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

 

 A Universidade Vale do Acaraú é a instituição de ensino superior mais antiga do 

Município, iniciou sua história com a visão empreendedora de Dom José Tupinambá da Frota 

em meados da década de 50. A idéia na época foi propagar a fé cristã, através do ensino de 

Filosofia e temas afins, formou-se então a Faculdade de Filosofia de Sobral, por iniciativa do 

vigário capitular da Diocese Dom José Bezerra Coutinho. A Faculdade ofertou inicialmente 

os cursos de Letras, História, Estudos Sociais e Filosofia, pelo decreto estadual n°49978 de 11 

de janeiro de 1961. 

 

 Em 23 de outubro de 1968, a Câmara Municipal de Sobral aprovou um projeto, 

que posteriormente foi transformado na Lei n°214, criando a Fundação Municipal Vale do 

Acaraú. Na época foram congregadas as Faculdades de Educação, Ciências Contábeis, 

Engenharia de Operações, Enfermagem e Obstetrícia, além da Faculdade de Filosofia da 

Diocese de Sobral. 

 

 A criação da Universidade Estadual Vale do Acaraú deu-se no dia 10 de outubro 

de 1984, pela lei estadual n°10993, passando para a forma de autarquia estadual. Desta forma, 

passou a deter personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial, didática e disciplinar, vinculada à Secretaria de Educação do Estado. 

 

 A partir de 01 de março de 1993, através da Lei Estadual n°12077, a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú foi caracterizada como Fundação, vinculada à Secretaria de Estado 

da Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Denominando-se, a partir de então, Fundação 
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Universidade Estadual Vale do Acaraú, passando a ser instituição de ensino superior de 

direito privado.  

  

 Com a publicação no Diário Oficial da União no dia 1° de junho de 1994, através 

da portaria ministerial n°821, de 31 de maio de 1994, a UVA obteve o seu primeiro 

reconhecimento como instituição universitária, portanto com responsabilidades de ensino, 

pesquisa e extensão. Esta portaria foi homologada pelo governador do Estado, reconhecendo a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

 

 

 A Universidade Estadual Vale do Acaraú tem sede no Município de Sobral, 

porém exerce efeitos sobre a macrorregião denominada pelo IPECE Sobral/Ibiapaba, da qual 

fazem parte 29 municípios cearenses. A macrorregião tem uma área de 16.662 Km² e 

população aproximada de 800 mil pessoas. (IPECE, 2009) 

 

 A UVA conta com 19 cursos de graduação, 48 cursos de pós-graduação latu sensu 

e um mestrado acadêmico. O Quadro 2 lista os cursos ofertados pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú. 

 

QUADRO 2 

Cursos Ofertados pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - 2009 

UVA 

Cursos de Graduação: 

Administração (Bacharelado) 

Biologia (Bacharelado e Licenciatura) 

Ciências Contábeis (Bacharelado) 

Ciências da Computação (Bacharelado) 

Ciências Matemática (Licenciatura) 

Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) 

Direito (Bacharelado) 

Educação Física (Licenciatura) 

Enfermagem (Bacharelado) 

Engenharia Civil (Bacharelado) 

Filosofia (Bacharelado e Licenciatura) 
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Física ((Bacharelado e Licenciatura) 

Geografia (Licenciatura) 

História (Licenciatura) 

Letras (Licenciatura com Habilitação em Língua Portuguesa) 

Letras (Licenciatura com Habilitação em Língua Inglesa) 

Pedagogia (Licenciatura) 

Química (Licenciatura) 

Tecnologia em Construção de Edifícios (Tecnólogo) 

Zootecnia (Bacharelado) 

 

Cursos de Pós-Graduação – “lato sensu”: 

Administração de Recursos Humanos 

Administração Escolar 

Administração Judiciária 

Alfabetização e letramento; Arte Educação 

Atenção Integral a Saúde do Adolescente 

Auditoria 

Auditoria em Serviços de Saúde 

Controladoria e Auditoria Contábil 

Dentística 

Desenvolvimento com o Meio Ambiente 

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho 

Direito Material do Trabalho 

Direito Privado 

Direito Processual Civil 

Direito Público 

Direito Tributário e Finanças Públicas 

Educação Especial 

Educação Infantil 

Endodontia 

Ensino de Biologia 

Ensino de Matemática 

Gestão Ambiental; Gestão de Pessoas 

Gestão de Sist. Ed. e Empresariais c/ Docência do Ens. Superior 
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Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde 

Gestão do SUS 

Gestão Educacional 

Gestão Educacional com Perspectiva na Educação Biocêntrica 

Gestão em Políticas Públicas 

Gestão Escolar 

Gestão Pública Parlamentar 

Implantodontia; Língua Portuguesa e Literatura 

MBA Administração Hospitalar e de Instituições de Saúde 

Medicina de Família e Comunidade 

Ortodontia 

Periodontia 

Produção de Bovinos 

Prótese Dental 

Prótese Dentária 

Psicomotricidade 

Psicopedagogia 

Psicopedagogia Clinica e Institucional 

Psicopedagogia Inst. e Clínica c/ Docência do Ens. Superior 

Psicopedagogia Institucional e Clínica 

Radiologia; Residência com caráter multiprofissional em Saúde da Família 

Saúde da Família 

Saúde Pública área de concentração Saúde da Família 

UTI Neonatal e Pediátrica 

Vigilância Sanitária de Alimentos de Origem Animal 

 

Cursos de Pós-Graduação – “stricto sensu”: 

Mestrado em Zootecnia – Parceria com Embrapa Caprinos e Ovinos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 

 

 A UVA no Ceará opera em unidades de extensão nos Municípios de Acaraú, 

Aracati, Camocim, Canindé, Crateús, Fortaleza, Guaraciaba do Norte, Ipu, Itapajé, Itapipoca, 

Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Nova Russas, Quixeramobim, Reriutaba, Santa Quitéria e 
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Tianguá. A Universidade realiza uma série de atividades que auxiliam no desenvolvimento 

cultural de Sobral, por exemplo, o gerenciamento do Museu Dom José, pertencente à Diocese 

de Sobral, é considerado o quinto acervo do Brasil em arte sacra e decorativa pelo Conselho 

Internacional de Museus. 

 

 A Universidade possui quatro campi universitários em Sobral, são eles o da 

Betânia, do Derby, do Junco e CIDAO. O Sistema de Bibliotecas conta com a Biblioteca 

Central e as dos campi – CIDAO, Junco e Derby. O acervo é composto por obras raras, livros 

técnico-científicos, folhetos, periódicos, monografias, dissertações, teses, microfilmes e fitas 

de vídeos. A Universidade conta com 63 laboratórios e núcleos de ensino e pesquisa, 

divididos por Centros: Ciências Agrárias e Biológicas (12); Ciências Exatas e Tecnologia 

(17); Ciências Sociais Aplicadas (2); Ciências Humanas (9); Ciências da Saúde (14); Ciências 

Jurídicas (1); Ciências da Educação (4); Letras e Artes (1); Filosofia e Ciências da Religião 

(3). 

 

2.3.2 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

 A implantação do curso de Medicina na cidade de Sobral foi o passo inicial para o 

processo de interiorização da Universidade Federal do Ceará na Região Norte do Estado. O 

início das atividades do curso ocorreu em abril de 2001 contando com o apoio da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura 

Municipal de Sobral, da Diocese de Sobral e da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.  

 Desde que iniciou suas atividades, o curso de Medicina – Campus de Sobral 

formou 152 novos médicos, alguns desses profissionais já estão atendendo à população do 

Ceará, diminuindo a carência de médicos, sobretudo no interior. O Curso implantou os 

primeiros programas de residência médica no interior do Estado do Ceará: na Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e 

Obstetrícia e Pediatria) e no Sistema Municipal de Saúde de Sobral (Medicina de Família e 

Comunidade e Psiquiatria). Além da parceria com o IML local, onde são realizadas as 

atividades da disciplina de Medicina Legal.  

 A Universidade Federal do Ceará, através do curso de Medicina, introduziu os 

primeiros Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFC no interior do Estado do Ceará: 

Mestrado em Biotecnologia e em Saúde da Família. A Universidade, através da iniciativa dos 
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seus alunos, criou o Espaço Novo Acadêmico – ENA, curso pré-vestibular para alunos 

carentes de escolas públicas.  Outras atividades estão sendo executadas através dos alunos dos 

cursos de graduação da UFC – Campus de Sobral, dentre elas palestras, oficinas e outros 

diversos eventos culturais. 

 Em 2006, a expansão deu prosseguimento com a abertura de cinco novos cursos 

de graduação no Campus de Sobral, sendo eles: o Curso de Odontologia, de Psicologia, de 

Ciências Econômicas, de Engenharia da Computação e de Engenharia Elétrica. Em 2010, está 

sendo implantado o Curso de Finanças, resultado do processo de expansão das Universidades 

Federais no interior do Estado e o Mestrado em Saúde da Família, pela Faculdade de 

Medicina. 

 O Quadro 3 mostra os cursos ofertados pela Universidade Federal Campus de 

Sobral em 2009. 

 

QUADRO 3 

Cursos Ofertados pela Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral – 2009 

UFC 

Cursos de Graduação: 

Ciências Econômicas 

Engenharia da Computação 

Engenharia Elétrica 

Medicina 

Odontologia 

Psicologia 

Cursos de Pós-Graduação– “stricto sensu”: 

Mestrado em Biotecnologia 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

 

 A Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral tem como infra-estrutura 

12 laboratórios, um prédio onde funciona a faculdade de medicina e o curso de Mestrado em 

Biotecnologia, dois prédios onde funcionam os cursos de Psicologia, Economia, Engenharia 

Elétrica e Engenharia da Computação e uma pré-clínica do curso de Odontologia. Está em 
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fase de construção em uma área de aproximadamente oito hectares, o novo campus de Sobral, 

em uma área doada pelo Governo do Estado do Ceará em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Sobral. 

 

2.3.3 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFCE 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é resultado do 

projeto de expansão da Rede de Ensino Tecnológico do País, elaborado em 2007 pelo 

Governo Federal. O Instituto chega a Sobral para atender a crescente demanda da Região 

Norte do Estado por uma formação profissional gratuita. São dez cursos oferecidos 

semestralmente à comunidade nas áreas Técnica, Tecnológica e de Licenciatura. 

 O Quadro 4 mostra os cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia - Campus de Sobral em 2009. 

QUADRO 4 

Cursos Ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 

Campus de Sobral - 2009 

IFCE 

Cursos Técnicos: 

Técnico em Meio Ambiente 

Técnico em Eletrotécnica 

Técnico em Fruticultura 

Técnico em Mecânica 

Técnico em Panificação 

 

Cursos de Graduação: 

Licenciatura em Física 

Tecnologia em Alimentos 

Tecnologia em Irrigação e Drenagem 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial 

Tecnologia em Saneamento Ambiental 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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 Os cursos técnicos de nível médio oferecidos são Técnico em Meio Ambiente, 

Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Fruticultura, Técnico em Mecânica, Técnico em 

Panificação. Os cursos superiores são Licenciatura em Física, Tecnologia em Alimentos, 

Tecnologia em Irrigação e Drenagem, Tecnologia em Mecatrônica Industrial e Tecnologia em 

Saneamento Ambiental.  

 

 Os estudantes do instituto contam com serviços de Assistência Social, Serviço 

Dentário e Assistência Psicopedagógica no Campus. O Instituto tem como infra-estrutura 

quinze salas de aula, trinta laboratórios, uma biblioteca, uma sala de multimídia e uma sala de 

videoconferência. Os serviços de transporte para aulas de campo e outras atividades fora das 

salas de aula disponibilizados para os alunos são um microônibus de 28 lugares, um veículo 

convencional e uma caminhonete cabine dupla. 

 

2.3.4 – FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

 

 A Faculdade Luciano Feijão foi fundada em quatorze de novembro de 2005, 

sendo mantida pelo Centro Social Clodoveu de Arruda, é uma entidade não governamental, 

sem fins lucrativos, administrativa e financeiramente autônoma, nos termos da Lei  e de seu 

estatuto. 

 

O Quadro 5 lista os cursos ofertados pela Faculdade Luciano Feijão em 2009. 

 

QUADRO 5 

Cursos Ofertados pela Faculdade Luciano Feijão - 2009 

FLF 

Cursos de Graduação: 

Administração 

Direito 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

 

 Atualmente a faculdade oferta dois cursos de graduação, Administração e Direito, 

cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. A Faculdade tem como infra-estrutura uma 

biblioteca, treze salas de aula e sete salas que abrigam a administração da instituição. 
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2.3.5 – INSTITUTO EDUCARE 

 O Instituto Educare foi implantado em Sobral em novembro de 2004. Os cursos 

de graduação oferecidos pelo Instituto são Administração de Empresas, Serviço Social, 

Ciências Contábeis, Letras, Pedagogia e Recursos Humanos. Além de cursos de 

Especialização em Engenharia de Produção, Gestão Escolar, Gestão de Saúde, Ciências 

Humanas, Administração de Negócios e Psicopedagogia.  

 O Quadro 6 lista os cursos ofertados pelo Instituto Educare em 2009. 

QUADRO 6 

Cursos Ofertados pelo Instituto Educare - 2009 

Instituto Educare 

Cursos de Graduação: 

Administração de Empresas 

Serviço Social 

Ciências Contábeis 

Letras 

Pedagogia 

Recursos Humanos 

Cursos de Pós-Graduação – “lato sensu”: 

Engenharia de Produção 

Gestão Escolar 

Gestão de Saúde 

Ciências Humanas 

Administração de Negócios  

Psicopedagogia 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

 O Instituto tem como infra-estrutura a parte administrativa: com sala de direção, 

sala de secretaria e recepção. Na parte acadêmica conta com quatro salas de aula, um 

laboratório de informática, uma biblioteca e um auditório. 
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2.3.6 – INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA 

 O Instituto Superior de Teologia Aplicada iniciou suas atividades em Sobral em 

nove de agosto de 1999, possui 10 cursos de graduação: Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, História, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social e 

Teologia. Em 2011, o Instituto irá expandir seus cursos, com a implantação do curso de 

Medicina. O Instituto oferece Especialização com acesso ao Mestrado nas áreas de Ciências 

da Educação, Educação Especial (para profissionais da área de saúde) e Exercício e bem-

estar. 

 O Quadro 7 lista os cursos ofertados pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada 

em 2009. 

 

QUADRO 7 

Cursos ofertados pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada - 2009 

INTA 

Cursos de Graduação: 

Educação Física 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

História 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Pedagogia 

Serviço Social  

Teologia 

Cursos de Pós-Graduação – “lato sensu”: 

Arte e Educação 

Auditoria 

Bioquímica 

Ciências (Física, Química e Biologia) 

Didática da Matemática 

Direito e Processo do Trabalho 

Educação Especial 
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Metodologia do Ensino Fundamental e Médio 

Educação Infantil 

Educação Física Escolar 

Enfermagem do trabalho 

Engenharia de Software 

Ensino da Biologia 

Fisiologia do Exercício 

Gestão Ambiental 

Gestão Escolar 

Gestão em Serviço de Saúde 

MBA – Recursos Humanos 

Gestão e Supervisão Escolar 

Gestão Pública 

História do Brasil 

História Geral I e II 

Língua Inglesa 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Meio Ambiente 

Ensino da Física 

Ensino de História e Geografia 

Metodologia do Ensino Superior 

Nutrição e Controle de Qualidade 

Psicopedagogia Clínica, Institucional e Institucional e Clínica 

Redes e Segurança de Sistemas 

Saúde da Família, Mental e Pública 

Seguridade Social 

Supervisão Escolar 

Treinamento Desportivo 

Vigilância Sanitária e Meio Ambiente 

Engenharia e Segurança no Trabalho 

Gestão Escolar e Projetos Educacionais 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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 A Faculdade tem como infra-estrutura biblioteca, salas de aula, secretaria, 

coordenações, direção, um hospital veterinário e uma fazenda experimental. 

 

2.4 – PROFISSIONAIS ATUANDO NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR EM SOBRAL 

  

 Em 2009, Sobral conta com cerca de 970 profissionais atuando nas Instituições de 

Educação superior, entre docentes e funcionários administrativos.  

 

Na tabela abaixo a relação de docentes por especialização e funcionários, de 

acordo com o resultado obtido através da pesquisa nas Instituições de Educação Superior no 

Município de Sobral em 2009. 

 

TABELA 2 

Profissionais atuando nas Instituições de Educação Superior em Sobral - 2009 

Instituições Docentes Adm. 

 Graduados Especialistas Mestres Doutores  

UVA 35 97 132 53 131 

UFC - 22 61 37 37 

IFCE 6 2 18 7 23 

INTA - 28 59 9 40 

Educare - 30 40 4 12 

Luciano Feijão - 40 21 2 26 

Total 41 219 331 112 269 

    Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

 Os profissionais que atuam na educação superior em Sobral atendem a um total de 

12.077 alunos dos cursos de graduação, 9.433 alunos de especialização e 48 alunos de 

mestrado no Município. A atuação desses profissionais é de alta importância para o 

desenvolvimento de atividades que favoreçam o crescimento do Município de Sobral. 

 

 O número de profissionais contratados nas Instituições de Ensino Superior em 

Sobral está crescendo rapidamente, pois estão sendo implantados novos cursos a cada ano. 

Em 2010, alguns exemplos são os cursos de Finanças e Mestrado em Saúde da Família, 
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ambos ofertados pela Universidade Federal do Ceará. Em 2011 são os cursos de Medicina e 

de Obstetrícia, que serão implantados pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

 Com o projeto REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, 

o Campus da UFC em Sobral contará com a ampliação de vagas nos cursos e com a criação 

dos novos cursos até 2012. O Projeto tem como metas: 

 

 Ampliação da oferta da Educação Superior pública; 

 Reestruturação acadêmico-curricular; 

 Renovação pedagógica da educação superior; 

 Mobilidade intra e inter-institucional; 

 Compromisso social da instituição; 

 Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação. 

 

 Com essas metas, o projeto pretende diminuir a evasão nas Universidades 

Federais e aumentar a qualidade do ensino ofertado. 

 

A tabela 3 mostra o número de alunos por instituição de ensino: 

 

TABELA 3 

Alunos matriculados nas Instituições de Educação Superior em Sobral - 2009 

Instituições Alunos 

 Graduação* Especialização Mestrado 

UVA 6.145 4.000 26 

UFC 918 - 22 

IFCE 926 - - 

INTA 1.508 4.433 - 

Educare 1.800 1.000 - 

Luciano Feijão 780 - - 

Total 12.077 9.433 48 

                                 Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

                                 *No caso do IFCE, os alunos são de cursos técnicos e da graduação. 
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 Os cursos de Mestrado oferecidos são o de Biotecnologia ofertado pelo curso de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará, que teve a sua primeira turma em 2009 de vinte 

e dois alunos e o curso de Zootecnia da Universidade Vale do Acaraú em parceria com a 

Embrapa Caprinos e Ovinos, que iniciou suas atividades em março de 2006 e conta com um 

total de vinte e seis alunos. 

 

 

2.5 – EMPREGO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

 Com relação a emprego no Município de Sobral, dados de 2009 da RAIS – 

Relação Anual de Informações Sociais expressam que existiam 33.357 pessoas empregadas 

em 2008, apresentando um incremento de 57,94% dos empregos formais em comparação ao 

ano 2000. 

  

Os alunos e servidores das Universidades, os funcionários das Empresas e dos 

Institutos de pesquisa localizados em Sobral contribuem para o crescimento dos serviços 

ofertados no Município. Alguns exemplos são o incremento dos empregos em setores como: 

alojamento e alimentação, que teve um aumento no número de empregados de 71,43% em 

comparação ao ano 2000; os serviços médicos, odontológicos e veterinários, que cresceram 

80,34% de 2000 para 2008. 

 

Dados relacionados ao ano de 2008 revelam que as atividades que mais 

empregaram no Município foram: a fabricação de calçados, que possuía um total de 14287 

pessoas empregadas, o que representa 42,83% dos empregos formais gerados no Município; 

O comércio varejista, com 14,64% dos empregos formais, com 4885 pessoas empregadas; A 

administração pública, com 8,8% dos empregos formais, com 2937 empregados; Os serviços 

médicos, odontológicos e de veterinária, com 2256 empregados, representando 6,76% e os 

serviços de alojamento e alimentação, que tiveram 1836 pessoas trabalhando em 2008, 

representando 5,5% dos empregos formais. 

 

A tabela 4 mostra o número de empregos formais no Município em 2008 por 

subsetores classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com base nos 

dados da RAIS através do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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TABELA 4 

Sobral - Número de Empregos, Variação Absoluta e Relativa.  

Atividades de acordo com classificação de Subsetores IBGE – 2000 e 2008 

Atividades  

 

Empregos 

2000 

Empregos 

2008 

Variação 

Absoluta 

Variação  

Relativa 

(%) 

Extrativa mineral 173 112 -61 -35,26 

Indústria de prod. minerais não metálicos 686 626 -60 -8,75 

Indústria Metalúrgica 32 81 49 153,13 

Indústria Mecânica 0 8 8 - 

Indústria de mat. elétrico e de comunic. 2 0 -2 - 

Indústria do material de transporte 37 18 -19 -51,35 

Indústria da madeira e do mobiliário 106 184 78 73,58 

Indústria do papel, editorial e gráfica 50 263 213 426,00 

Indústria da borracha, couro e similares 113 69 -44 -38,94 

Indústria química de prod.farm. e perf. 114 173 59 51,75 

Indústria têxtil do vestuário e de tecidos 491 328 -163 -33,20 

Indústria de calçados 8596 14287 5691 66,21 

Indústria de prod. alimentícios e bebidas 721 711 -10 -1,39 

Serviços indust. de utilidade pública 249 335 86 34,54 

Construção civil 508 953 445 87,60 

Comércio varejista 2527 4885 2358 93,31 

Comércio atacadista 265 666 401 151,32 

Instituições de crédito, seg. e capitalização 139 365 226 162,59 

Comércio e administração de imóveis 602 625 23 3,82 

Transportes e comunicações 350 476 126 36,00 

Serviços de alojamento e alimentação 1071 1836 765 71,43 

Serviços médicos, odont. e veterinários 1251 2256 1005 80,34 

Ensino 1008 1085 77 7,64 

Administração pública 1933 2937 1004 51,94 

Agricultura 96 78 -18 -18,75 

Total 21120 33357 12237 57,94 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da RAIS 2009. 

 

  

Analisando a tabela podemos concluir que a Indústria de calçados é a grande 

geradora de empregos formais no Município de Sobral, com um total de 14.287 postos de 

trabalho nessa atividade em 2008.  

 

 Além da fabricação de calçados, o Município também atua na fabricação de 

bolachas e biscoitos, embalagens de papel, produção de tintas, cimento, produtos cerâmicos, 

refrigerantes, laticínios e cosméticos. 
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 O comércio varejista, que apresentou um incremento de 93,31% no número de 

empregados entre 2000 e 2008 em Sobral, é aquecido com a vinda dos estudantes para as 

Universidades, muitas vezes vindos de outras localidades, e também com a chegada de 

professores e funcionários administrativos provenientes de outros Municípios que se 

estabelecem na cidade. 

 

 A administração pública, que emprega 2937 pessoas em 2008, é a terceira 

atividade que mais emprega em Sobral. Na cidade podemos observar a atuação de diversos 

órgãos públicos, como: Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Polícias Rodoviária, Civil e 

Militar, Tribunal Regional Eleitoral, Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual 

Vale do Acaraú, Embrapa Caprinos e Ovinos, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 Esse número significativo de empregos formais gerado pelos segmentos da 

Indústria e nos Serviços contribui para o desenvolvimento do Município de Sobral. Porém, 

leva a uma discussão em torno da dependência do Município com relação à empresa de 

calçados, que está localizada no Município pelo atrativo da isenção do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços. Essa empresa poderá futuramente tomar a decisão de 

deixar o Município, o que representaria a diminuição drástica dos postos de trabalho em 

Sobral, sendo necessária a atuação do poder público para a solução desse possível problema. 

 

 O Governo Estadual através da Secretaria de Ciência e Tecnologia em parceria 

com a Secretaria da Tecnologia e do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de 

Sobral vem discutindo e elaborando um projeto que tem por objetivo a construção de um 

parque tecnológico no Município.  

 

 Nesse sentido, diversas reuniões com representantes de Instituições de Educação 

Superior, Instituições de Ensino e Pesquisa e Empresas localizadas no Município de Sobral 

têm acontecido no sentido de tornar esse projeto uma realidade. 

 

 O Projeto de um parque tecnológico em Sobral seria uma alternativa para o 

desenvolvimento do Município, essa iniciativa gera uma forma de fortalecimento da cidade de 

Sobral, através de parcerias, apoios e projetos conjuntos das instituições com o apoio dos 

Governos Federal, Estadual e Municipal. 
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2.5.1 – QUOCIENTE LOCACIONAL 

 

Para o cálculo do Quociente Locacional foram utilizados os dados de número de 

empregos da RAIS segundo a classificação dos subsetores para o ano de 2008. A tabela 5 

apresenta os empregos formais em 2008 em Sobral e no Estado do Ceará de acordo com 

dados da RAIS: 

 

TABELA 5 

Número de Empregados no Município de Sobral e no Estado do Ceará - 2008. Quociente 

Locacional 

 

Atividades - Subsetores IBGE 

Sobral Ceará QL 

N°empregados  N°empregados  

Extrativa mineral 112 2600 1,46 

Ind de produtos minerais não metálicos 626 9976 2,13 

Ind Metalúrgica 81 11395 0,24 

Ind Mecânica 8 3831 0,07 

Ind de material elétrico e de comunicações 0 2278 0,00 

Ind do material de transporte 18 3000 0,20 

Ind da madeira e do mobiliário 184 6614 0,94 

Ind do papel, editorial e gráfica 263 7004 1,27 

Ind da borracha, couro e similares 69 6626 0,35 

Ind química de prod.farmacêuticos, 

veterinários e perfumaria 
173 11498 0,51 

Ind têxtil do vestuário e art de tecidos 328 62706 0,18 

Ind de calçados 14287 49832 9,71 

Ind de produtos alimentícios e bebidas 711 40782 0,59 

Serviços ind de utilidade pública 335 6518 1,74 

Construção civil 953 45715 0,71 

Comércio varejista 4885 143910 1,15 

Comércio atacadista 666 25977 0,87 

Instit de crédito, seg e capitalização 365 15010 0,82 

Com e administração de imóveis 625 96530 0,22 

Transportes e comunicações 476 36171 0,45 

Serv de alojamento e alimentação 1836 89639 0,69 

Serv médicos, odont e veterinários 2256 28803 2,65 

Ensino 1085 41835 0,88 

Administração pública 2937 356239 0,28 

Agricultura 78 25510 0,10 

Total 33357 1129999 1,00 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da RAIS 2009. 
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De acordo com os resultados obtidos, o Município de Sobral destaca-se 

principalmente na indústria de calçados, nessa atividade Sobral tem grau de especialização 

muito superior a do Estado do Ceará, com QL= 9,71, esse quociente locacional elevado é 

devido à presença da Empresa Grendene Sobral S.A. no Município. 

  

Outra atividade que apresentou um grau de especialização superior ao Estado do 

Ceará foram os serviços médicos, odontológicos e veterinários, que apresentou um QL de 

2,65. A faculdade de Medicina e o curso de Odontologia ofertados pela Universidade Federal 

do Ceará em Sobral e o curso de Veterinária oferecido pelo Instituto Superior de Teologia 

Aplicada contribuem para a vinda de profissionais desse setor para o Município de Sobral. 

Além dos cursos nas universidades, o Município conta quatro hospitais: Hospital do Coração, 

Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Unimed e o Hospital Dr. Estevam Ponte, que atraem 

os profissionais provenientes das Universidades. 

 

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral oferece serviços de pediatria, emergência 

odontológica, neurologia, tomografia, quimioterapia, radioterapia, eletroencefalografia digital, 

oncologia, laboratório de análises clínicas, endoscopia, nefrologia e urologia. Além de uma 

unidade de diálise e transplante renal, com seu primeiro transplante de rim realizado em 1992, 

desde junho de 1992, foram realizados doze transplantes. Está em fase de construção em 

Sobral o Hospital Regional da Zona Norte, que terá 269 leitos e um prédio para atenção 

especial a saúde da mulher. A obra, iniciada em fevereiro de 2010, tem previsão de dezoito 

meses para conclusão. 

 

Na área odontológica, conta com o CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas, inaugurado em 2004. O CEO faz parte do Programa Brasil sorridente, que 

agrega um conjunto de ações que têm como objetivo a melhoria do acesso à saúde bucal e a 

garantia do atendimento odontológico integral principalmente à população de baixa renda. O 

CEO conta com sete consultórios odontológicos, laboratório regional de prótese, salas de 

coordenação, sala de espera, estoque e registro de prontuários e recepção clínica. Além dos 

procedimentos odontológicos básicos realizados no local, o CEO implantou um ambulatório 

especializado em Estomatologia, que examina pacientes devidamente encaminhados para uma 

busca de possíveis lesões pré-cancerígenas. Em 2006, foi criado um ambulatório para 
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pacientes com disfunção têmporo mandibular, com um atendimento multidisciplinar entre 

profissionais de Cirurgia e Prótese. 

 

Outras atividades que apresentaram QL elevado foram: Os serviços industriais de 

utilidade pública; a Indústria do papel, editorial e gráfica, o comércio varejista e a indústria de 

produtos minerais não-metálicos. 

  

2.5.2 – REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

 De acordo com dados da RAIS 2009, a maioria dos empregados do Município 

recebe entre um e um salário mínimo e meio em Sobral, são 22.896 pessoas que representam 

68,6% do total de empregados recebendo essa faixa salarial em 2008. Os dados mostram 

ainda que cerca de 8% da população empregada recebe apenas até um salário mínimo. 

 

Em 2008 apenas 5,8% do total de empregados formais em Sobral recebiam acima 

de cinco salários mínimos, o que demonstra que os empregadores do Município fazem 

contratações que não requerem mão-de-obra qualificada e alto grau de instrução, pois a 

maioria de seus empregos está na indústria de transformação com baixos salários. 

 

 Analisando-se e a remuneração média dos trabalhadores por setores, verifica-se 

que na indústria de calçados, grande geradora de empregos no Município, um total de 90,02% 

dos empregados no setor recebem na faixa de um (1) a um salário mínimo e meio (1,5) 

mensal, somente 5,52% dos trabalhadores recebem entre um salário e meio (1,51) e três (3) 

salários mínimos mensais no setor calçadista. No comércio varejista, 76,79% dos empregados 

recebem de um (1) a um salário mínimo e meio (1,5) mensal, ou seja, essas atividades 

apresentam um baixo nível salarial no Município. 

 

       A tabela 6 mostra os rendimentos médios por atividades classificadas de acordo 

com os subsetores divididos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 
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TABELA 6 

Rendimentos dos trabalhadores de acordo com as atividades exercidas – Sobral  

Faixa de Remuneração média por salários mínimos - 2008 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da RAIS 2009. 

 

 

 

  

  

Atividades 
Até 

1/2 

1/2  

a 1 

1  

a 1,5 

1,51 

a 2 

2,01 

a 3 

3,01 

a 4 

4,01 

a 5 

5,01 

a 7 

7,01 

a 10 
> 10,0 Ignor. Total 

Extrativa mineral 1 11 33 15 27 13 3 3 2 2 2 112 

Ind. de prod. minerais 

não metálicos 
0 72 291 46 70 48 22 39 21 13 4 626 

Indústria Metalúrgica 1 14 60 4 1 0 0 1 0 0 0 81 

Indústria Mecânica 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

Indústria de mat. elétrico 

e de com. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indústria do material de 

transporte 
0 5 7 2 3 1 0 0 0 0 0 18 

Indústria da madeira e do 

mobiliário 
0 78 97 7 2 0 0 0 0 0 0 184 

Ind. do papel, editorial e 

gráfica 
9 51 152 27 11 3 3 5 1 0 1 263 

Indústria da borracha e 

similares 
0 19 39 3 5 1 1 0 0 0 1 69 

Indústria química de 

prod.farm.perf. 
0 11 96 37 14 7 1 4 0 3 0 173 

Indústria têxtil do vest. e 

de tecidos 
2 166 135 13 7 2 0 0 0 0 3 328 

Indústria de calçados 88 83 12862 466 322 141 68 50 43 102 62 14287 

Indústria de prod. 

Aliment e bebidas 
1 78 522 53 26 13 3 6 4 0 5 711 

Serviços indust. de 

utilidade pública 
0 4 20 1 24 46 69 65 51 55 0 335 

Construção civil 2 191 538 102 46 26 7 10 13 18 0 953 

Comércio varejista 28 446 3751 319 209 67 30 13 6 5 11 4885 

Comércio atacadista 3 32 491 57 44 27 5 3 0 0 4 666 

Inst. de crédito, seg. e 

capitalização 
2 12 90 28 33 31 30 45 39 54 1 365 

Comércio e adm. de 

imóveis 
11 95 269 40 49 10 6 43 27 61 14 625 

Transportes e 

comunicações 
2 31 153 94 96 56 20 13 6 3 2 476 

Serviços de alojamento e 

aliment. 
21 430 846 135 209 83 46 32 18 6 10 1836 

Serviços médicos, odont. 

e vet. 
24 65 1620 234 82 63 68 30 25 43 2 2256 

Ensino 22 177 301 75 90 53 33 67 119 147 1 1085 

Administração pública 1 367 481 282 592 239 361 296 183 135 0 2937 

Agricultura 1 29 40 1 6 0 0 0 0 0 1 78 

Total 219 2472 22896 2042 1968 930 776 725 558 647 124 33357 
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 No ensino, os profissionais têm uma melhor remuneração, os números apontam 

que 24.52% dos empregados nessa atividade recebem de sete (7,01) a dez (10) salários 

mínimos, 13,18% recebem entre dois (2,01) e quatro (4) salários mínimos e 9,22% têm 

remuneração de quatro (4,01) a sete (7) salários mínimos mensais. Apesar de uma maior 

valorização, 44,05% dos profissionais de ensino recebem de meio salário (1/2) mínimo e um 

salário e meio (1,5) mensal. 

   

 Na administração pública, os dados mostram que 32,75% dos empregados 

recebem de meio salário (1/2) mínimo e um salário e meio (1,5) mensal. 29,76% recebem 

entre um salário e meio (1,51) e três (3) salários mínimos mensais e 20,43% tem ganhos 

mensais de três (3,01) a cinco (5) salários mínimos. 

 

 Nos serviços médicos, odontológicos e veterinários, 71,81% dos empregados 

recebem na faixa de um (1) a um salário mínimo e meio (1,5) mensal. Somente 4,34% dos 

empregados neste setor recebem acima de cinco (5) salários mínimos. 
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CAPÍTULO 3 – O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO 

EM SOBRAL 

 

3.1 – APRESENTAÇÃO 

  

O desenvolvimento de um sistema local de inovação depende de fatores como: 

inovação, cooperação, conhecimento e informação. Esses fatores ganham impulso quando são 

apoiados por entidades tanto públicas quanto privadas. No caso do Município de Sobral, as 

instituições de ensino e pesquisa são fundamentais para o bom desempenho do sistema. 

 

O objetivo deste capítulo é discutir as parcerias, os apoios, mostrar as principais 

empresas instaladas atualmente no Município. O capítulo finalizará com a discussão acerca da 

idéia da criação de um parque tecnológico no Município. 

 

3.2 – PARCERIAS 

 

Cooperação envolve relações de coordenação, organização, confiança mútua, 

união, em todos os níveis, entre os diversos atores, com objetivos comuns. Em instituições de 

ensino e pesquisa, a cooperação dá-se de diversas formas, por exemplo, na utilização de 

espaço físico, nas pesquisas, nos eventos promovidos entre os alunos das instituições e em 

todas as atividades que envolvam ensino, pesquisa e extensão. 

 

A cooperação também pode ser inovativa, resultando na diminuição dos riscos, 

dos custos e de tempo, esse tipo de cooperação resulta no aprendizado interativo entre os 

diversos agentes envolvidos, dinamizando o potencial de criação de capacidades produtivas e 

inovativas no sistema de inovação local. 

 

O quadro 8 mostra as principais parcerias entre Instituições de Ensino Superior e 

demais instituições de Ensino e Pesquisa localizadas em Sobral. 
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QUADRO 8 

Principais parcerias entre Instituições de Ensino Superior e demais instituições 

de Ensino e Pesquisa do Município de Sobral - 2009 

 

Parcerias Instituições parceiras 

Utilização conjunta de espaço físico – 

bibliotecas, laboratórios, auditórios e salas de 

aula 

UVA 

UFC 

IFCE 

Mestrado em Zootecnia UVA 

Embrapa Caprinos e Ovinos 

Laboratório Núcleo de Biotecnologia de 

Sobral 

UVA 

UFC 

Residência na Santa Casa de Misericórdia e 

Disciplina de Medicina Legal 

UFC 

Santa Casa de Misericórdia 

IML 

Pesquisas  IFCE 

Embrapa Caprinos e Ovinos 

UVA 

Estágios UFC 

IFCE 

UVA 

Instituto Atlântico 

Embrapa Caprinos e Ovinos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

De acordo com a pesquisa, 66,7% das Instituições de Ensino Superior afirmaram 

possuir algum tipo de parceria com outras Instituições de Ensino e Pesquisa. As instituições 

que afirmaram possuir parcerias com outras instituições do Município foram a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, que trabalha em parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos para o 

funcionamento do curso de Mestrado Acadêmico na área de Zootecnia, outras parcerias 

citadas pela UVA foram com a Universidade Federal do Ceará em relação à criação e 

utilização do laboratório Núcleo Biotecnologia de Sobral e com o Instituto Atlântico para 

estágios dos alunos da graduação. A Universidade Federal do Ceará tem parceria com a 
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Embrapa Caprinos e Ovinos com realizações de pesquisas na área de biotecnologia. O 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará tem parcerias com a Universidade Federal 

do Ceará para utilizações de espaço físico e transporte.  

As parcerias são fundamentais para garantir que os alunos egressos das 

Universidades locais tenham um vínculo com a cidade e busquem oportunidades no 

Município, alguns exemplos são os alunos da faculdade de Medicina da UFC de Sobral, que 

fazem estudos no Instituto Médico Legal e residência médica na Santa Casa de Misericórdia 

do Município e os alunos do curso de Computação da Universidade Vale do Acaraú que estão 

estagiando no Instituto Atlântico. Essas atividades conjuntas fazem com que esses 

profissionais que estão concluindo o curso de graduação tenham oportunidade de exercer sua 

profissão no Município de Sobral. 

  

No levantamento feito 33,3% das instituições afirmaram não realizar parcerias 

com outras instituições, pois nunca foram procuradas pelas demais instituições para formarem 

qualquer tipo de parceria. 

 

Com relação à parceria entre Instituições de Educação Superior e Empresas, o 

resultado da pesquisa mostrou que 100% das Instituições possuem algum tipo de parceria com 

Empresas existentes no Município, o que mostra que as empresas que atuam em Sobral estão 

absorvendo parte dos alunos egressos das Universidades. 

 

  As parcerias entre Instituições de Educação Superior e Empresas relatadas pelas 

instituições são diversas, tais como: 

1. Cursos de Extensão; 

2. Palestras a Colaboradores; 

3. Parte do pagamento (por parte das empresas) da mensalidade de cursos nas Instituições 

privadas de ensino superior locais para seus funcionários; 

4. Estágios; 

 

 O tipo de parceria mais citado pelas Instituições de Educação Superior foi com 

relação a estágios, as empresas estão solicitando junto ao Centro Integrado Empresa Escola – 

CIEE, os alunos no perfil necessário para estágio, outras empresas buscam na própria 

instituição os alunos aptos a participarem de seu programa de estágio.  
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 No quadro 9 destaca-se as principais Empresas do Município de Sobral e 

atividades desenvolvidas: 

 

QUADRO 9 

Principais Empresas existentes em Sobral e atividades desenvolvidas - 2009 

Empresa Atividades 

Instituto Atlântico Pesquisa e Desenvolvimento de Softwares 

Embrapa Caprinos e Ovinos Pesquisas nas áreas de Caprinocultura e Ovinocultura 

Grendene Confecções de Calçados 

Cimentos Poty Fabricação de Cimento 

Fábrica Coelho Fabricação de Biscoitos 

Delrio Fabricação de Refrigerantes 

Atonal Produção e Venda de tinta 

Laborene Fabricação de Cosméticos – Linha corporal 

Embacel Produção de Embalagens 

Moageira Serra Grande Torrefação e Moagem de Café 

Lassa Laticínios 

        Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

 Algumas empresas recebem como incentivo fiscal do Governo Estadual a isenção 

de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. O Estado do Ceará está 

vulnerável em relação a esses incentivos fiscais, pois se os incentivos forem oferecidos a 

outras regiões, o Estado poderá perder parte desses investimentos, dado a mão-de-obra barata 

e pouco qualificada. É importante para o Estado a construção de estratégias de longo prazo 

nas áreas de produção, inovação e conhecimento, para sustentar vantagens competitivas e não 

perder os incentivos dados para a instalação dessas empresas no Ceará. 

 

No caso do Município de Sobral, as estratégias a longo prazo estão sendo criadas, 

com a qualificação profissional através de cursos técnicos fornecidos pelo Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia, SENAC, e através dos cursos de graduação das Universidades locais. 
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A seguir, a descrição das principais Empresas instaladas em Sobral: 

Instituto Atlântico: 

 A fundação do Instituto Atlântico no Município de Sobral deu-se em 21/12/2004. 

O Instituto contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Sobral e do Governo do Estado do 

Ceará para a implantação de sua filial. O Instituto atua em projetos e desenvolvimento de 

softwares, pesquisa e desenvolvimento/inovação e consultoria. Possui unidades em Fortaleza, 

São Paulo e Sobral.  

Em Sobral, o Instituto tem efetuado atividades de treinamento e capacitação de 

recursos humanos com treinamentos na empresa e absorção de estudantes de cursos 

universitários localizados no Município. O Instituto possui departamento de pesquisa e 

desenvolvimento e atua constantemente na melhoria de produtos e processos.  

 O Instituto desenvolve projetos para diversos segmentos de mercado, gerando 

soluções em: Integração de Sistemas, Computação Móvel, TV digital, Aplicações Financeiras, 

Web, Sistemas para Redes, Automação, Engenharia de Telecomunicações, Hardware e 

Sistemas Embarcados. Possui clientes no mercado nacional, principalmente nas regiões Sul e 

Sudeste do país, no mercado internacional desenvolve projetos para países como Inglaterra, 

Holanda, Gibraltar, Espanha e Suécia. O Instituto tem como clientes a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, Empresas de grande porte como Samsung, LG, Epson, HP e Moinho Dias Branco. 

 Um programa que teve a iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Educação Superior em parceria com o Instituto Atlântico de Sobral, SEBRAE/CE, Prefeitura 

de Sobral e Universidade Vale do Acaraú, denominado “Corredor Digital de Sobral”, 

selecionou sessenta jovens em setembro de 2009, sendo pelo menos 50% deles oriundos de 

escolas de ensino médio e universidades públicas. O programa Corredor Digital consiste na 

participação dos selecionados em um curso de empreendedorismo ministrado pelo SEBRAE, 

ao final do curso foram selecionados os vintes jovens com maior capacidade empreendedora 

para incubar os seus planos de negócios nas instalações do Instituto Atlântico em Sobral. O 

programa foi apresentado em todas as Universidades e nas escolas de ensino médio instaladas 

em Sobral para que os alunos pudessem participar. 

Iniciativas como o programa Corredor Digital integram os alunos universitários 

com o Instituto Atlântico, formando profissionais qualificados e experientes na área de 
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Tecnologia da Informação. O Instituto costuma recrutar alunos da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e da 

Universidade Federal do Ceará para estagiarem em sua unidade em Sobral. Em 2009, antes do 

final do processo seletivo do referido programa, o Instituto já operava com 12 funcionários 

em sua filial de Sobral, sendo 2 funcionários com formação de ensino médio, 3 técnicos, 1 

graduado, 3 especialistas e 5 mestres. 

 Embrapa Caprinos e Ovinos: 

A Embrapa Caprinos e Ovinos é uma unidade descentralizada da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa que teve sua fundação em junho de 1975, tem 

como infra-estrutura três bases físicas, oito laboratórios, uma fábrica escola para 

processamento de leite de cabra e derivados e uma biblioteca especializada em temas ligados 

a exploração caprina e ovina nos trópicos. Na parte administrativa, conta com uma área de 

administração que engloba o gerenciamento e a execução das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento da unidade. 

 

A Empresa tem um quadro efetivo de 145 servidores, sendo 34 pesquisadores, 13 

técnicos de nível superior, 34 assistentes de operações e 64 auxiliares de operações. Conta 

com três políticas estratégicas, são elas: Política de pesquisa e desenvolvimento, Política de 

negócios tecnológicos e Política de comunicação empresarial. Os principais clientes são os 

agroindustriais, produtores rurais, associações de produtores e cooperativas.  

 

 Grendene Sobral: 

A Empresa Grendene, fabricante de calçados, instalou-se em Sobral no ano de 

1993. O menor custo de mão-de-obra, os benefícios fiscais e a localização estratégica para 

acesso ao mercado internacional motivaram a transferência das operações fabris, até então 

localizadas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul.  

 

Fundada em 1971, a empresa Grendene é uma das maiores produtoras mundiais 

de calçados sintéticos. Suas unidades industriais estão assim distribuídas no Estado do Ceará: 

Na cidade de Sobral (1993), sede social e maior planta, com sete fábricas de calçados, 

responsáveis por 87% da produção total de calçados; Em Fortaleza (1990), duas fábricas de 

calçados e componentes de PVC (Policloreto de Vinila); No Crato (1997), uma fábrica de 

calçados e de componentes em EVA (Etileno Vinil Acetato). Além do Ceará, está presente no 
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Rio Grande do Sul, nas cidades de Farroupilha (1971), duas fábricas de calçados e sede 

administrativa; e Carlos Barbosa (1980), matrizaria; e no Estado da Bahia, uma unidade na 

cidade de Teixeira de Freitas fundada em 2007 (GRENDENE, 2009). 

 

A Grendene exporta calçados desde 1979, atualmente para cerca de noventa 

países. O volume de exportações da empresa passou de 12,8 milhões de pares de sapatos em 

2000, para 47,8 milhões de pares de sapatos exportados em 2007, passando de um total de 64 

milhões de reais em valores em 2000 para 355,6 milhões de reais em 2007 (GRENDENE, 

2009). 

 

 Cimentos Poty: 

 Uma das dez maiores empresas de cimento, concretos e agregados do mundo, a 

Votorantim cimentos possui duas unidades no Ceará, sendo localizadas em Sobral e Pecém. A 

unidade instalada na cidade de Sobral em 1969, produz cerca de 1,5 milhões de tonelada de 

cimento por ano, o que equivale a 30 milhões de sacos de 50 Kg/ano, já a unidade do Pecém 

tem capacidade para produzir 220 mil toneladas de cimentos por ano. Essas unidades 

abastecem os mercados do Piauí, Maranhão e sul do Pará. 

 

 Fábrica Coelho: 

 A fábrica coelho atua na fabricação de biscoitos e massas há 46 anos, possui uma 

unidade em Sobral e tem uma produção média anual de 800 toneladas. Os seus produtos são 

comercializados no Maranhão, Piauí e no Ceará, com uma central de distribuição em 

Fortaleza.  

 

 Fábrica Delrio: 

 A Fábrica de refrigerantes Delrio nasceu em Sobral no ano de 1956. Alguns 

importantes fatores para o desenvolvimento local da fábrica ocorreram nos últimos anos, em 

2000, houve o lançamento do projeto de expansão da fábrica e a criação de uma nova linha de 

refrigerantes, como: uva, laranja, limão e cola e os refrigerantes light. Além da produção de 

refrigerantes em embalagem descartável, já que a antiga fábrica, só produzia produtos em 

garrafa de vidro. 
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 Fábrica Atonal: 

 A fábrica Atonal atua no mercado de industrialização e distribuição de tintas em 

Sobral desde 1986, oferece oportunidades aos alunos egressos das universidades locais 

através de estágios em seus laboratórios de controle de qualidade da produção. Efetua 

constantemente treinamentos na empresa e possui um departamento voltado à pesquisa e 

desenvolvimento. A empresa considera de média importância a existência de universidades no 

Município e contrata os seus estagiários através do Centro de Integração Empresa Escola.  

 

 A empresa considera como vantagens de sua localização em Sobral o baixo custo 

da mão-de-obra e a proximidade com os clientes. Tem um total de 61 funcionários em sua 

unidade, sendo 23 funcionários com formação de ensino fundamental, 31 com ensino médio, 

02 com graduação e 5 com especialização. 

 

 Laborene: 

 A empresa Laborene está em Sobral desde 1994 e é especializada em beleza 

feminina, com produção de cosméticos da linha corporal. A empresa recebe incentivos do 

governo estadual para permanecer no Município e não contrata mão-de-obra das 

universidades locais. Segundo o gerente geral da empresa, futuramente com expansões nos 

negócios poderão ser contratados os egressos das universidades e centros técnicos locais. 

 

 A Laborene vende atualmente seus produtos para o Ceará, São Paulo e Manaus. 

Atua em parceria com o SENAC que ofereceu cursos e palestras para o aperfeiçoamento de 

seus funcionários. A empresa ver como vantagens no Município o baixo custo da mão-de-

obra e ver como desvantagem as precárias condições das estradas. A empresa possui 30 

funcionários, sendo 28 com formação em nível fundamental e 2 funcionários graduados. 

 

 Embacel: 

 A fábrica de embalagens Embacel chegou a Sobral em 2001, trata-se de uma 

moderna fábrica com capacidade para produção de 48 milhões de embalagens por ano. A 

unidade fabril está localizada no distrito industrial e é fornecedora da empresa Grendene e sua 

sede fica no Rio Grande do Sul. Com sua instalação em Sobral, os custos da Grendene com 

esse tipo de material diminuíram pela proximidade com o fornecedor, contribuindo para a 

permanência da mesma no Município. 
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       Moageira Serra Grande:  

       A empresa Moageira Serra Grande, instalada em Sobral no ano de 1961, produz 

café com grãos selecionados, torrados através do sistema ecológico, moídos e empacotados. A 

história da empresa começa com a saga de uma família da cidade de Sobral liderada por 

Jocely Dantas. Tudo começou em um pequeno parque fabril artesanal que, inicialmente, 

apresentava uma pequena produção de 100 de sacas com 60 kg de café por mês. Com o passar 

do tempo, a família Serra Grande adquiriu em 1963 o primeiro veículo de sua frota. Em 1973 

adquiriu uma moderna máquina automática de empacotamento, que rapidamente elevou a 

produção para 3.000 sacas de café por mês. Ainda na década de 70, um moderno laboratório 

foi implantado para a classificação e prova do Café Serra Grande. Na década de 80, a 

Moageira atingiu uma capacidade produtiva de 10000 sacas de café por mês. Na década de 

90, com a implantação do empacotamento de auto-vácuo, a capacidade de produção chega a 

20000 sacas por mês.  

 

 A empresa tem sua matriz em Sobral e filiais localizadas em Fortaleza, Juazeiro-

Ce, São Luis e Teresina. Está cada vez mais investindo em tecnologia e participa de projetos 

sociais, possui 154 funcionários na sua unidade em Sobral. Sendo 73 funcionários com o nível 

fundamental, 74 de nível médio, 2 técnicos e 5 graduados. A empresa fornece oportunidades 

para alunos das universidades locais através de contratação de estagiários e considera de alta 

importância a existência de universidades no Município. 

 

Lassa: 

A Empresa Lassa – Laticínios Sobralense S/A tem sua matriz em Sobral e uma 

filial em Quixeramobim-Ce. Foi fundada em 1965 e produz leite, manteiga, queijo, requeijão 

e doce de leite.   

  

3.3 APOIOS 

 

A Prefeitura do Município tem apoiado as Instituições de Ensino Superior no 

Município em diversas atividades e na disponibilização de espaço físico destinado ao 

funcionamento de algumas Instituições. Os apoios são importantes para a manutenção da 

Universidade no local e para o desenvolvimento de seus projetos, tanto a comunidade se 

beneficia com os serviços prestados como a Instituição é beneficiada. 
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A maioria das Instituições de Ensino Superior afirmou receber algum tipo de 

apoio da Prefeitura Municipal de Sobral, os tipos mais citados foram: na realização de eventos 

culturais, no atendimento aos estudantes de baixa renda em programas de saúde bucal e na 

disponibilização de espaço físico para atividades diversas relacionadas à Instituição. 

 

Nos apoios das Instituições a Prefeitura do Município foram citados diversos 

projetos de pesquisa desenvolvidos pelos estudantes das universidades para o atendimento a 

comunidade sobralense, alguns projetos são na área de Medicina, Odontologia e Psicologia. 

 

TABELA 7 

Apoio da Prefeitura do Município 

Instituições de Educação Superior de Sobral- Apoios - 2009 

 Sim (%) Não (%) 

A Prefeitura do Município tem apoiado as atividades 

da instituição? 

83,33 16,67 

A Instituição apóia ou apoiou a Prefeitura em algum 

projeto? 

83,33 16,67 

    Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Alguns projetos desenvolvidos nas Universidades que visam a melhoria das 

condições da população do Município estão destacados a seguir: 

 

1. Liga do Trauma 

2. Programa de assistência pré-hospitalar 

3. Projeto: Liga de endocrinologia de Sobral 

4. Liga de atenção a saúde feminina 

5. Liga de infectologia 

6. Projeto espaço novo acadêmico 

7. Grupo de estudos em doenças endêmicas 

8. Projeto Sobral sem anemia 

9. Programa de atenção pediátrica da UFC Santa Casa 

10. Projeto riso 

11. Projeto núcleo de estudos em oncologia 

12. Apoio aos processos de subjetivação e educação indígena no Ceará 
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13. Liga médico-acadêmica de cardiologia de Sobral 

14. Liga de pediatria de Sobral 

15. Liga de família e comunidade 

16. Liga de pneumologia e imagem torácica de Sobral 

17. Liga da dor – Sociedade científica da dor de Sobral 

18. Liga de cirurgia e anatomia de Sobral 

19. Sociedade científica de neurociência de Sobral – projeto acadêmico para estudo e 

trabalhos aplicados 

20. Projeto café com circuitos  

 

Esses projetos são de alta importância para as pessoas que precisam de assistência 

médica, social, educacional e cultural. Fortalecendo os serviços no Município e aproximando 

a comunidade das atividades desenvolvidas na Universidade. 

 

3.4 IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO DA REGIÃO NORTE - 

SOBRAL  

  

Segundo a Associação Internacional de Parques Tecnológicos – IASP – Parque 

Tecnológico é uma organização administrada por profissionais especializados que tem por 

objetivo proporcionar para a sua comunidade a promoção da cultura da inovação e a 

competitividade de suas empresas e instituições de pesquisa. Para alcançar os objetivos, um 

parque deve estimular o gerenciamento do fluxo de conhecimento entre as universidades, 

centros de pesquisa e desenvolvimento, empresas e seus mercados, com a finalidade de criar e 

consolidar empresas de base tecnológica através de incubação e processo de spin-off, além de 

prover outros valores agregados de qualidade e infra-estrutura (AMARAL FILHO, 2003). 

 

De acordo com Lemos e Diniz (2001), um parque tecnológico é uma organização 

localizada em uma área geográfica delimitada voltada para atividades de pesquisa e 

desenvolvimento. É formado geralmente por universidades, laboratórios de pesquisa, 

empresas de base tecnológica e prestadoras de serviços correlatos. O parque surge como um 

impulso para o desenvolvimento da inovação de uma cidade, região ou estado. As empresas 

localizadas no parque devem ser produtoras de tecnologia, direcionando suas atividades e seus 

investimentos para pesquisa, desenvolvimento e introdução de novos produtos no mercado. 
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A criação de parques tecnológicos e incubadoras de empresas poderá constituir-se 

no Brasil, como um instrumento de desenvolvimento e transferência de tecnologias, 

ampliação da inovação em diversos setores econômicos, formação de recursos humanos 

qualificados, bem como o desenvolvimento local e regional, aproveitando e fortalecendo as 

potencialidades e vocações naturais das regiões. Nesse ambiente, as pessoas terão opções de 

lazer, entretenimento e boa qualidade de vida, respeitando-se o meio ambiente. Torna-se 

necessária a preocupação com o planejamento urbanístico e funcional dos parques 

tecnológicos tendo como referência a interação com o contexto ambiental em que ele se insere 

(ATRASAS; SOUSA; LEITE, 2003). 

 

O desenvolvimento de um parque tecnológico envolve três fases; A fase de 

incubação, que dura entre 24 e 36 meses, envolvendo a concepção da idéia, estudo de 

viabilidade financeira, criação de uma estrutura provisória de governança, constituição legal 

do parque e anúncio formal de sua criação, estudos detalhados de planejamento, levantamento 

de fundos, estrutura definitiva de governança, criação de infra-estrutura básica e início da 

ocupação do terreno por edificações de uso coletivo e empreendedores (através de aluguel, 

leasing ou compra do terreno), instalação de empresas âncora; A segunda fase é a de 

consolidação que pode durar até oito anos, um período de dificuldades que pode acarretar no 

fim do empreendimento, nesse período, a taxa de ocupação da área pelos empreendedores 

torna-se decisiva, o bom rendimento desse período deve-se a um número significativo de 

empregos criados e rendimentos nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, nessa fase 

tem-se o início de arrecadação de receitas tributária municipal e estadual; A terceira e última 

fase é a de maturação, que é medida quando a taxa de ocupação do parque garante sua 

sustentabilidade enquanto empreendimento e sua capacidade de transbordamento se 

manifestam em termos de encadeamentos para trás e para frente com instituições de pesquisa 

e negócios fora do parque. Sendo perceptível seu efeito sobre o crescimento e a estrutura 

econômica regional, a multiplicação de novas empresas e a maior aglomeração industrial local 

(LEMOS E DINIZ, 2001). 

 

Segundo Amaral Filho (2003), o surgimento de um parque tecnológico pode se 

dar através da influência de uma universidade ou de um grande centro de pesquisa, ou de 

maneira planejada. O planejamento pode partir da iniciativa dos governos local, regional ou 
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estadual ou pode surgir da iniciativa privada. Quando o surgimento é dado através da 

iniciativa do poder público, o interesse está associado a uma estratégia de desenvolvimento 

local e regional. Quando surge da iniciativa privada, está geralmente ligado a uma estratégia 

de negócio imobiliário. 

 

As iniciativas de criação de parques tecnológicos nas diversas regiões do país 

estão ligadas as vantagens que os parques vêm apresentando para as empresas instaladas nos 

locais em que estão localizados. As vantagens têm em sua base a proximidade física e 

organizacional estabelecidas entre profissionais e organizações que trabalham com a mesma 

finalidade no tocante ao desenvolvimento de processos e produtos. 

 

A aglomeração e a proximidade têm a capacidade de concentrar e colocar em 

contato conhecimentos dispersos, desconectados e multiplicá-los. Sendo fontes cruciais para 

novas idéias e fontes de conhecimento que contribuem para o nascimento e propagação de 

inovações. Essas interações entre empresas e universidades promovem o acesso ao 

conhecimento de natureza tácita, onde o conhecimento não pode ser codificado nem 

transferido por meio convencional, necessitando de pontos de relações entre essas instituições 

para serem revelados. 

 

Segundo Lemos e Diniz (2001), um parque tecnológico possui em geral as 

seguintes atribuições: 

1. Contribuir para o desenvolvimento de um sistema local de ciência e tecnologia, 

tendo a inovação como um objetivo principal nos esforços em pesquisa e desenvolvimento; 

2. Gerar novos conhecimentos que serão transformados em inovações nos 

produtos e nos processos, através da interação entre os agentes possibilitando a troca de 

informações e da criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas 

inovadoras; 

3. Facilitar o surgimento de novas empresas provenientes de instituições locais 

estabelecidas, como universidades e empresas de base tecnológica (spin-offs); 

4. Estimular a competitividade a nível mundial de empresas locais estabelecidas; 

5. Aumentar o efeito multiplicador da renda local através da geração de empregos; 

6. Criação de novos mercados de produtos e serviços especializados; 
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7. Expansão das firmas existentes e constituição de novos empreendimentos no 

setor de serviços através do aumento da oferta de bens e serviços consumidos localmente e 

são sustentados pelo efeito multiplicador da renda daquela localidade. 

 

Um parque tecnológico deve atender a uma expectativa mínima de funções, do 

lado do setor privado, as atribuições do parque devem satisfazer às expectativas dos 

empresários no que tange à infra-estrutura funcional, a logística e a segurança. O poder 

público deve atuar com a concessão de subsídios, esperando-se que o parque se transforme 

num grande empreendimento gerador de receitas fiscais e economias de aglomeração para a 

região onde se encontra. Para a população do entorno do parque, a expectativa da melhoria na 

oferta de emprego e serviços, a perspectiva de melhorias salariais e de desenvolvimento com 

qualidade de vida (AMARAL FILHO, 2003). 

 

O Governo Estadual através da Secretaria de Ciência e Tecnologia em parceria 

com a Secretaria da Tecnologia e do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de 

Sobral estuda um projeto que tem por objetivo a construção de um parque tecnológico no 

Município. O parque inicialmente abrangeria os Municípios de Forquilha, Irauçuba, Meruoca 

e Varjota como participantes e colaboradores.  

 

Foi gerado em 2009 um protocolo de intenções entre algumas Universidades 

locais, Embrapa, Secretaria de Ciência e Tecnologia da Educação Superior e a Prefeitura 

Municipal de Sobral. Nesse documento as partes se comprometem a cooperar e promover 

ações dirigidas para a criação, estruturação, implantação e desenvolvimento do Parque 

Tecnológico de Sobral, por meio da articulação entre universidades, institutos de pesquisas, o 

setor privado e os órgãos públicos, de modo a consolidar um ambiente de excelência para o 

desenvolvimento econômico da zona Norte do Ceará e de referência para a cultura da 

inovação tecnológica no Estado. Nesse sentido, diversas reuniões com representantes de 

Instituições de Educação Superior, Instituições de Pesquisa e Empresas localizadas no 

Município têm acontecido no sentido de tornar esse projeto uma realidade. 

 

O protocolo tem a validade de dois anos e foi criado um grupo de trabalho com os 

representantes indicados nas reuniões, cuja coordenação será realizada pela Secretaria de 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Sobral, para a elaboração e efetivo 
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acompanhamento de uma agenda de atividades necessárias à realização dos projetos, assim 

como para a definição de atribuições de cada parte envolvida no processo. 

 

O Projeto de um parque tecnológico em Sobral seria uma alternativa para o 

desenvolvimento do Município, essa iniciativa gera uma forma de fortalecimento da cidade de 

Sobral, através de parcerias, apoios e projetos conjuntos das instituições com o apoio dos 

Governos Federal, Estadual e Municipal. Dentro da apresentação desse projeto para o 

Município, já existe uma área previamente delimitada para sua construção. 

  

Dentre os fatores positivos para implantação de um parque tecnológico em Sobral: 

Mestres e Doutores atuando nas instituições de ensino e pesquisa no Município, parcerias 

entre as diversas instituições nas atividades de pesquisa e presença de diversos órgãos de 

apoio como SEBRAE, Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), dentre outros.  

 

O ambiente cultural e institucional de uma região poderá contribuir para o 

crescimento de um parque tecnológico. No caso do Município de Sobral, o conjunto de 

universidades públicas – UFC, UVA, IFCE e universidades particulares – Faculdades INTA, 

Luciano Feijão, Instituto Educare. O trabalho das instituições de pesquisa como Embrapa 

Caprinos e Ovinos, Instituto Atlântico, as empresas instaladas na região como: Fábrica de 

Cimento Poty, Grendene, atrelados à iniciativa do poder público municipal e estadual – 

através do SECITECE e SEBRAE, poderão facilitar a implantação do Parque Tecnológico de 

Sobral.  

 

De acordo com Amaral Filho (2003), experiências internacionais de sucesso como 

o Vale do Silício nos EUA e a cidade de Bangalore na Índia, têm mostrado que, a presença de 

um parque tecnológico na região passa a fazer parte do ambiente cultural e organizacional 

local, desencadeando a prosperidade e o desenvolvimento. A integração é parte fundamental 

para que os efeitos sejam sentidos na vida econômica e social da região. Os aspectos mais 

notados onde os parques tiveram uma experiência de sucesso, são de difusão de conhecimento 

e inovação tecnológica. 

 

A universidade está na base da origem e da criação de vários parques tecnológicos 

no mundo, como exemplo temos o parque tecnológico de TI no Vale do Silício, na Califórnia, 
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ligado à universidade de Stanford. Por meio de seus departamentos de física, engenharia e 

gestão, foram nascendo projetos, se transformando em negócios, e posteriormente, em 

empresas. A universidade se confunde com o parque, pois por meio da ciência básica e do 

empreendedorismo, eles se tornam indissociáveis.  

 

Não constitui pré-requisito fundamental para a criação de um parque, a existência 

de uma universidade em seu entorno. Porém as universidades possuem um decisivo papel no 

desenvolvimento de um parque tecnológico. A importância do papel da universidade pode ser 

verificada em vários níveis, por exemplo: na formação contínua de um quadro de técnicos, 

programadores, mestres, doutores pesquisadores que, uma vez absorvendo o rigor e a cultura 

da pesquisa acadêmica na Universidade, irão reproduzir seus conhecimentos técnicos e 

científicos dentro das empresas localizadas no parque.  

 

O papel do Estado na criação de um parque tecnológico é de fundamental 

importância, atuando na promoção de um projeto local ou regional de desenvolvimento, 

através de uma estratégia capaz de combinar inovação e território. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um sistema local de inovação tende a desenvolver-se em ambientes de 

cooperação, interação, desencadeando um processo intensivo de aprendizagem e inovação. É 

de fundamental importância ações de políticas favoráveis ao desenvolvimento dos sistemas, 

sendo tanto ações públicas quanto privadas, no sentido de ampliar, divulgar, financiar e 

estimular atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

 

O sistema local de inovação estudado está em processo de formação, localiza-se 

no Município de Sobral. Foram estudadas as Instituições de Educação Superior instaladas no 

Município e analisadas as parcerias e os apoios nas atividades desenvolvidas.  

 

Foram citadas na pesquisa fatores que são fundamentais para a construção de um 

sistema local de inovação no Município, são eles: parcerias entre Instituições e Empresas, 

apoios do Governo Municipal e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, parcerias entre 

Instituições de ensino e pesquisa, dentre outros.  

 

A Prefeitura de Sobral atualmente tem apoiado as diversas Instituições de ensino 

superior existentes no Município, com disponibilização de infra-estrutura física e apoios em 

eventos culturais, tornando Sobral um pólo universitário.  

 

As instituições de ensino e pesquisa existentes no Município têm aquecido a 

economia local, pois os estudantes e profissionais demandam serviços de hotelaria, aluguéis, 

restaurantes, bares, padarias, livrarias e transporte, o que auxilia no desenvolvimento 

econômico, social e cultural da cidade.  

 

Algumas dificuldades foram encontradas na pesquisa, principalmente em relação 

ao acesso a algumas Empresas locais, que não quiseram responder ao questionário da 

pesquisa, alegando falta de tempo e sigilo das informações. 

 

De acordo com a pesquisa conclui-se que há uma necessidade de se buscar 

alternativas no que diz respeito à geração de emprego no Município, pois 42,83% dos 

empregos formais estão concentrados em uma empresa fabricante de calçados, tornando o 

Município vulnerável em relação a incentivos fiscais. Os órgãos públicos e privados precisam 
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unir forças para absorver a mão de obra egressa das universidades e centros de ensino técnico 

existentes em Sobral. 

  

A idéia da implantação de um parque tecnológico no Município é uma alternativa 

de desenvolvimento sustentável para Sobral, a dependência da cidade com relação à empresa 

de calçados poderá diminuir com o parque e a oferta de empregos seria mais diversificada e 

selecionada. O objetivo central de um parque tecnológico seria o de estreitar os laços entre as 

universidades existentes e centros de pesquisa com o setor produtivo empresarial através do 

desenvolvimento de um sistema local de inovação, em que seja estabelecida uma articulação 

entre a pesquisa aplicada da universidade e o desenvolvimento de produtos e processos em 

parceria com as empresas, buscando inovações e gerando benefício para a sociedade. 

 

As Empresas atuantes na pesquisa que exercem atividades atualmente em Sobral, 

Embrapa Caprinos e Ovinos e Instituto Atlântico, são dois centros importantes para 

contribuição na pesquisa e no desenvolvimento. O Instituto Atlântico na área de Tecnologia 

da Informação, com produção e desenvolvimento de softwares e a Embrapa Caprinos e 

Ovinos com suas diversas pesquisas nas áreas de Caprinocultura e Ovinocultura. 

 

Sobral possui atualmente uma gama de Instituições de Educação Superior e 

Técnico com potencial para dinamizar o mercado de trabalho, essas instituições estão 

ofertando abundante mão-de-obra qualificada. Resta ao poder público em parcerias com as 

empresas que estão instaladas na região uma maneira de absorver esses profissionais que 

estão saindo das Universidades locais. 
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C A D A S T R O  D A S  U N I V E R S I D A D E S  E  I N S T I T U I Ç Õ E S  D E  
E N S I N O  E  P E S Q U I S A  L O C A I S  

 
 

E N T R E V I S T A D O  ( c o n t a t o )  
Nome: Cargo / Função: 

 
Tempo na 

Universidade: 

 

E-mail: 

 

Telefone / Celular: Fax: 

 

 

     I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

I D E N T I F I C A Ç Ã O  
Razão Social: 

 

CNPJ: 

 
 
 

L O C A L I Z A Ç Ã O  
Endereço: 

 

Bairro: 

 

Cidade: UF: 

 

CEP: 

  

Telefone: Fax: 

E-mail: 

 

Site: 

 

 
 
 

I N S T I T U C I O N A L  
Diretor / Reitor: 

 

Data da Fundação: 
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A T I V I D A D E S  

A Instituição trabalha em parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa no Município?  

(  ) Sim        (  ) Não 

Se sim, quais são as parcerias e que tipo de atividades são realizadas? 

 

A instituição trabalha em parceria com Empresas existentes no Município? 

(  ) Sim        (  ) Não 

Se sim, quais são as parcerias e que tipo de atividades são realizadas? 

 

 

 

 

Atividade(s) característica(s) da Instituição: 

 

Ensino: 

Pesquisa – Áreas 

 

Extensão: 

 

Empresa Júnior: 

 

 

Serviços de Consultoria 

Áreas, especifique: 

 

 

 

Outras, especifique: 

 

 

 

APOIO: 

A Prefeitura do Município tem dado apoio às atividades da Universidade? 

 

 

A Instituição apóia ou apoiou a Prefeitura em algum projeto? 
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C U R S O S  

Cursos de Graduação: 

 

 

Cursos de Pós-Graduação – “lato sensu”; 

 

 

Cursos de Pós-Graduação – “stricto sensu”: 

 

 

E S T R U T U R A  

 

 

 

 

 

(
*

)  
Como Estrutura, considere laboratórios, área, bibliotecas. 

    

   III - PESSOAL ENVOLVIDO EM ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 

R E C U R S O S  H U M A N O S  

Total: Nº de funcionários administrativos: 

N° de docentes Graduados: Nº de Alunos da graduação: 

Nº de docentes Especialistas: Nº de Alunos da Pós - graduação– “lato sensu”: 

Nº de docentes Mestres: Nº de Alunos da Pós - graduação– “stricto sensu”: 

Nº de docentes Doutores N° de Alunos egressos nos últimos 2 anos: 

 
N° de docentes licenciados para fazer pós-graduação: 
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I D E N T I F I C A Ç Ã O  D A S  E M P R E S A S  L O C A I S  

 

E N T R E V I S T A D O  ( c o n t a t o )  

Nome: Cargo / Função: 

 

Tempo na Empresa: 

 

E-mail: 

 

Telefone / Celular: Fax: 

 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

I D E N T I F I C A Ç Ã O  

Razão Social: 

 

CNPJ: 

Nome de Fantasia: 

 

CGF: 

 

L O C A L I Z A Ç Ã O  

Endereço: 

 

Bairro: 

 

Cidade: UF: 

 

CEP: 

  

Telefone: Fax: 

E-mail: 

 

Site: 

 

 

I N S T I T U C I O N A L  

Nº Sócios: Presidente / Titular / Sócios Gerentes: Data da Fundação: 

 

Objetivos: 

 

 

 

Principais Atividades: 

 

 

 

A Empresa recebeu algum incentivo do Governo Federal, Estadual ou Municipal ? Qual ? 
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II - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 C A R A C T E R I Z A Ç Ã O   

 

1. A Empresa oferece oportunidade para os profissionais egressos das Universidades existentes no Município?  

Sim (   )   Não (   ) 

Caso sim, cite exemplos; 

 

 

Caso não, qual o motivo? 

 

2. A Empresa efetuou atividades de treinamento e capacitação de recursos humanos nos últimos 3 anos? Quais 

tipos? 

Treinamento na empresa (   ) 

Estágios com alunos da Universidade (   ) 

Contratação de técnicos de outros Municípios (   ) 

Absorção de formandos de cursos universitários localizados no Município (   ) 

Absorção de formandos de cursos técnicos localizados no Município (   ) 

 

3. A Empresa possui um departamento de Pesquisa e Desenvolvimento? 

Sim (   )   Não (   ) 

 

4. Qual a importância da existência de Universidades no Município para a empresa? 

(   ) Nenhuma  (   ) Baixa  (   )Média   (   ) Alta 

 

5. A Empresa realiza ou realizou trabalhos em parcerias com instituições de ensino e pesquisa existentess no 

Município?  

(  ) Sim        (  ) Não 

Se sim, quais são as parcerias e que tipo de atividades são ou foram realizadas? 

 

5.1.Qual a importância das ações realizadas em parcerias com outras instituições? 

Melhoria na qualidade dos produtos (   ) 

Desenvolvimento de novos produtos (   ) 

Melhoria nos processos produtivos (   ) 

Melhor capacitação de recursos humanos (   ) 

Novas oportunidades de negócios (   ) 

Outros. Especificar 

 

6. Quais as vantagens que a Empresa tem por estar localizada no Município? 
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Disponibilidade de mão-de-obra qualificada (   ) 

Baixo custo da mão-de-obra (   ) 

Proximidade com fornecedores de insumos e matéria prima (   ) 

Proximidade com os clientes (   ) 

Infra-estrutura física (Energia, transporte, comunicação) (   )  

Proximidade com universidades e centros de pesquisa (   ) 

Outra. Citar 

 

7. Que políticas públicas poderiam contribuir para o aumento da eficiência da empresa? 

Programas de capacitação profissional e treinamento técnico (   )    

Melhorias na educação básica (   ) 

Programas de apoio a consultoria técnica (   ) 

Incentivos fiscais (   ) 

 

Estímulos a oferta de serviços tecnológicos (   ) 

Outras. Citar 

 

 

  

III - FORÇA DE TRABALHO DA EMPRESA  

F O R Ç A  D E  T R A B A L H O -  E S C O L A R I D A D E  

Total de Funcionários: Nº de funcionários Graduados: 

N° de funcionários com Ensino Fundamental: Nº de funcionários Especialistas: 

Nº de funcionários com Ensino Médio: Nº de funcionários Mestres: 

Nº de funcionários Técnicos: Nº de funcionários Doutores: 

(*)  Como total da força de trabalho da Empresa, considere sócios, dirigentes, empregados/ 

funcionários efetivos, bolsistas, estagiários, terceiros prestadores de serviço. 

 

 


