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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta metodológica 

para analisar a produção cervejeira no estado do Rio Grande do Sul, proposta essa 

derivada de um projeto de pesquisa científica registrado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Utilizamos como base teórica para 

elaboração dessa metodologia dois conceitos: os Circuitos Espaciais de Produção (CEP) 

e os Círculos de Cooperação no Espaço (CCE). Conforme destaca SANTOS (2001):
Para entendermos o funcionamento do território é preciso captar o 
movimento, daí a proposta de abordagem que leva em conta os circuitos 
espaciais da produção. Estes são definidos pela circulação de bens e produtos 
e, por isso, oferecem uma visão dinâmica, apontando a maneira como os 
fluxos perpassam o território. (SANTOS, 2001. p. 143)

Compreendemos CEP a partir da produção e circulação de objetos no território. 

Desta maneira, tendo como gênese uma atividade primeira, no caso do presente projeto a 

produção de cerveja, buscamos analisar toda a cadeia produtiva que compõe um circuito 

espacial: Processos de produção, distribuição, comercio e consumo final. Conforme 

MORAES (1985, p.146) “discutir os circuitos espaciais da produção é discutir a 

espacialidade da produção- distribuição-troca-consumo como movimento circular 

constante”.

A justificativa para análise dos Circuitos é tentar entender as dinâmicas dos usos 

do território por esses atores econômicos. Podemos aferir que o CEP é composto por um 

conjunto de fixos e fluxos espaciais, os quais denotam, a partir das microcervejarias, 



arranjos produtivos especializados, criando uma nova dinâmica e constituindo a 

formação de um território único. “É o império, no lugar, do saber fazer ancorado num 

dado arranjo de objetos destinados a produção (SANTOS, 2001, p. 135) ”.

Em comum processo, propomos analisar o CCE, o qual constitui-se a partir de 

uma rede de contatos, normatizações, instituições que intercambiam conhecimentos, 

informações, capitais, ordens, etc. Este recorte possibilita compreender as inúmeras 

estratégias espaciais que compõe a dinâmica cooperativa de uma ou mais empresas.

É importante ressaltar que o CCE possui um caráter dubio; pois, ao mesmo 

tempo, demonstra como as verticalidades se impõe ao processo produtivo e evidencia 

também a construção de vínculos de resistência territoriais. Desta última característica 

destaca-se a solidariedade espacial, a qual constrói uma serie de estratégias que se 

apresentam como formas de opor-se ao oligopólio do capital.

Nesta perspectiva a análise do CCE poderá demonstrar a rede de cooperação que 

garante uma interlocução entre os agentes produtivos e o território. Estas redes 

horizontais no Rio Grande do Sul compõem uma serie de vínculos e desenvolvem 

múltiplas trocas de informações entre a cadeia microcervejeira.

2 METODOLOGIA

Para a construção metodológica da pesquisa foram realizados levantamentos 

bibliográficos acerca das temáticas vinculadas. Objetivando discutir e definir 

teoricamente conceitos, como: microcervejaria, território, territorialidade, terroir das 

microcervejarias, circuitos espaciais de produção, círculos de cooperação no espaço, etc.

Em seguida, para uma análise das dinâmicas econômicas e sociais vinculadas a 

construção dos territórios microcervejeiros no estado do Rio Grande do Sul e objetivando 

a construção de um roteiro de entrevistas.

Com intuito de sistematizar os dados extraídos nas entrevistas, será utilizado o 

método de análise textual discursiva “é uma abordagem de análise de dados que transita 

entre duas formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa, que são a análise de 

conteúdo e a análise de discurso” (MORAES e GALIAZZI, 2006, p. 118). 

Desta maneira, a Análise Textual Discursiva seria um hibrido das duas formas 

mencionadas anteriormente. A utilização da análise textual discursiva trata-se de uma 



ferramenta aberta, exigindo dos usuários aprender a conviver com uma abordagem que 

exige constantemente a (re)construção de caminhos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dois sistemas teóricos salientados anteriormente – CEP e CCE - 

apresentamos um esquema metodológico de análise dos territórios das microcervejarias 

(figura 01).

Figura 01: esquema metodológico de análise da formação dos territórios microcervejeiros. Fonte: 
CASTILLO, 2010. Adaptado pelos autores.

- No ponto 1 encontra-se a delimitação da atividade produtiva dominante, sendo esta 

composta a partir da produção cervejeira em conjunto com os pressupostos elencados 

anteriormente de definição das microcervejarias no Rio Grande do Sul.

- No ponto 2, verificaremos os principais agentes que compõe este setor, a sua 

capacidade produtiva e seus papeis dentro da rede microcervejeira. Ressaltamos, 

conforme CASTILLO (2010), que os diferentes atores possuem seus próprios objetivos 

dentro da estrutura, todavia, os mesmos em algum momento se relacionam entre si 

construindo os círculos de cooperação.



- No ponto 3 serão analisadas as logísticas de circulação dos fluxos que perpassam 

todo o circuito produtivo, desde a origem até saída do produto.

- No ponto 4 vamos analisar a organização do território, a qual se reflete a partir dos 

pontos elencados anteriormente, evidenciando a construção, distribuição e ao rearranjo 

espacial dos objetos e ações que estão inseridos no circuito produtivo (CASTILLO, 2010).

Ao longo de todo o processo de análise, como observado na figura 01, o que está 

colocado em torno do CEP é o CEE, o qual compõe toda a rede de informações, 

conhecimentos, capitais, ordens, normas, etc. que constituem um círculo de cooperação 

que possibilita a construção e a possível resistência das microcervejarias. Estas etapas de 

análise nos permitem compreender como que o território microcervejeiro no Rio Grande 

do Sul vem se estruturando. Conforma SANTOS e SILVEIRA (2010) nos indicam:

Circuitos Espaciais de Produção e Círculos de Cooperação 
mostram o uso diferenciado de cada território por parte das 
empresas, das instituições, dos indivíduos e permitem compreender 
a hierarquia dos lugares desde a escala regional até a mundial. 
SANTOS e SILVEIRA (2010, p. 144)

Logo, este conjunto de pressupostos teóricos/metodológicos comungam para 

análises integradas dos territórios microcervejeiros, tendo como base a principal 

atividade, a organização produtiva, a logística, os usos dos territórios e a estrutura 

cooperativa que os diversos atores constroem para sobreviver.

A partir destes pressupostos teóricos, o questionário será montado tendo como 

base uma abordagem quantiqualitativa. Ressalta-se que está busca a construção de 

roteiros de perguntas fechadas e abertas que deem conta de analisar os territórios 

microcervejeiros.

Com a base teórica e o roteiro de entrevistas estruturado, partimos para um 

levantamento das microcervejarias no Rio Grande do Sul a partir dos dados cadastrados 

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Após construído este banco 

de dados, elaboraremos um mapeamento de localização das empresas tendo como base 

cartográfica a divisão macroeconômica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Por fim, serão elencadas 10% de microcervejarias do total por região 

macroeconômica para pesquisa de campo, objetivando a construção de um diagnóstico 

do setor.

Feito o banco de dados e o mapeamento, partiremos efetivamente para a pesquisa 



de campo. Nesta, serão realizadas visitas as microcervejarias, levantamento fotográfico, 

aplicação do questionário aos representantes das empresas e o recolhimento dos pontos 

de coordenadas , visando a espacialização de cada microcervejaria pesquisada.

A seguir ocorrerá a sistematização dos dados extraídos na pesquisa de  campo. 

Para a execução desta etapa utilizaremos os seguintes softwares: Microsoft Office 

Excel para construir um banco de dados a partir das repostas quantitativas das 

entrevistas; e, o programa IraMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaire) para a análise textual discursiva, 

tendo como base a análise qualitativa da entrevista. A análise textual discursiva pode ser 

descrita, para fins práticos, a partir de três etapas (figura 02).

Figura 02: Esquema de organização metodológica de análise dos dados.

Fonte: DUARTE, Tiaraju Salini. 2015.

O primeiro processo que se inicia nesta metodologia diz respeito a separação de 

textos/discursos por unidade de significados. Esta criação levará a formação de outras 

unidades, fruto da interlocução empírica, teórica e vivida do autor. Esta primeira fase é 

denominada de unitarização.

No segundo momento, será realizado o que os autores denominaram de 

articulação de significados (MORAES e GALIAZZI, 2006, p.118). Esta fase se dá perante 

a categorização das unidades de significados reunidas anteriormente na fase da 

unitarização. Este caminho nos leva a formação de categorias de análise do discurso e do 



conteúdo. Na análise discursiva, este processo se caracteriza pela passagem das ideias 

empíricas para o desencadear teórico.

No terceiro momento, surge o novo, ou seja, uma tempestade de informações e 

interpretações que culminam com uma original forma de interpretar as ideias. Este 

processo denota o surgimento de uma série análises que dão gênese a textos que tem por 

excelência lançar um outro olhar sobre a realidade.

4 CONCLUSÕES

Sendo assim o método proposto para análise dos dados e da pequisa em si é uma das 

bases do projeto como um todo, no primeiro momento realizado em escala menor no municipio 

de Pelotas, analisando os três principais momentos e seus impactos na matriz econômica.

Derivados da tabulação e da Análise Textual discursiva serão construídos mapas 

temáticos (localização, deslocamento da matéria prima para a produção, principais 

mercados consumidores, etc.) com o software QGIS a partir da base de dados 

cartográfica do IBGE.

Por fim ocorrerá a sistematização de dados finais, a construção do relatório de 

entrega ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), a 

avaliação dos objetivos e, concomitantemente, a divulgação dos resultados a partir de 

artigos científicos publicados em periódicos e livros.
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