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Introdução
O movimento dialético de declínio e
surgimento de regiões industriais cooperam
para as consideráveis transformações nas
teorias de desenvolvimento territorial
(MACKE; SARATE, 2015). Por este
prisma, observa-se a notável repercussão do
conceito de capital social no desempenho
econômico.
A seguinte pesquisa visa explorar o
capital
social
associado
ao
desenvolvimento
dos
territórios,
preconizando uma ferramenta de avaliação
do capital social territorial.
Método
Utilizou-se de uma pesquisa de
cunho descritivo com caráter quantitativo,
explorando do método do tipo survey.
Como objeto de estudo foram determinados
três micro territórios: Caminhos de pedra,
Monte Belo do Sul e Vale dos Vinhedos,
localizados na Serra Gaúcha, no Rio
Grande do Sul – sul do Brasil. Essas micro
regiões estão submersas na mesma etnia
regional, tratando-se de descendentes
italianos.

Descrição e análise de dados
Para a avaliação do capital social foi
utilizado o método do tipo survey, onde os
dados obtidos passaram por análises
estatísticas para o tratamento das informações
obtidas. Posteriromente, foi construído um
instrumento de coleta de dados o qual consistiu
em um questionário que, após aplicado, foi
analisado através do cruzamento dos dados
utilizando o software SPSS (Statistical
Package of Social Science), versão 17.0.
Através de cálculos estatísticos chegou-se a
uma amostra de 306, onde foram
encaminhados 400 questionários dos quais
retornaram 207 questionários válidos.
Fatores
Proximidade

Características
Participação nas
atividades da comunidade.

Ancoragem
Territorial

Valorização do território e
seus recursos.

Reciprocidade

Relações mútuas de ajuda
ou auxílio.
Seguir costumes e
conhecimento da historia
da região.

Memória coletiva

Fonte: Autora.

A análise final do estudo em questão
resultou em quatro fatores que estão mais
bem explicados na tabela anterior.
Considerações Finais
Assim, o capital social, apesar de
suas limitações, tem contribuído para
análise de ensaios de estratégias no
desenvolvimento de local. Este estudo
propôs a construção do conceito de capital
social territorial a partir de quatro fatores:
proximidade,
ancoragem
territorial,
reciprocidade e memória coletiva. Desta
forma, construíram-se vestígios sobre
mecanismos
de
desenvolvimento
territorial bem como sua relação com o
capital social.
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