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Resumo 

O presente sub-projeto, desdobramento do projeto 

intitulado de “Circuito Espaciais de Produção e Circuitos 

da Economia Urbana: estudos de caso de Ponta Grossa-

PR”. Inicialmente teve como objetivo analisar as 

dinâmicas territoriais das empresas Heineken e  Madero, 

porém, agora somente a Madero, decorrente de que 

somente esta empresa já satisfaz os objetivos propostas 

no exímio tempo da pesquisa, que é sobretudo 

compreender as redes geográficas constituídas. 

Introdução  

O Sub-projeto intitulado como “Redes Geográficas: a 

relação do lugar-mundo das indústrias pontagrossenses 

– Madero”, tem por fim analisar o Circuito Espacial de 

Produção, visto que o  MADERO é uma rede de  

restaurantes, do tipo “steakhouse”,  que vem crescendo 

não só dentro do país, mas também já está inserido em 

uma rede mundial, tendo filiais em outros países, 

contando com um total de aproximadamente 200 lojas 

no Brasil e no exterior, sendo assim possível apontar 

uma rede própria criada pela empresa, e que conforme 

diz Santos (2012, p.262), as redes podem ser 

compreendidas como “...toda infraestrutura, permitindo o 

transporte da matéria, de energia ou informação, e que 

se inscreve sobre um território, onde se caracteriza pela 

topologia dos seus pontos de acesso ou pontos 

terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de 

bifurcação ou de comunicação”. 

Material e Métodos 

Os Materiais utilizados para a pesquisa até o presente 

momento tem sido notícias divulgadas pela mídia local e 

nacional sobre o crescimento da empresa, e também foi 

utilizado um formulário, o qual foi enviado para um 

responsável pela empresa no município, com algumas 

questões sobre a fábrica presente no município. A visita 

na empresa até o presente momento não foi efetivada 

devido a empresa estar em fase de expansão física, com 

obras em andamento e que, em virtude disto, foi um 

impeditivo, e também devido a pandemia do Covid-19 

porém, a partir de maio foi agendado a visitação, com 

veículo da UEPG confirmado pelo setor de transporte. 

Resultados e Discussão 

Uma empresa de um aporte tecnológico como o Madero, 

contempla o circuito superior, no qual se caracteriza por 
todo seu aporte tecnológico de ponta e seu alto 
rotativismo de capital, com mão de obra assalariada, e 
em contrapartida ela acaba também contemplando o 
circuito inferior, que seriam fornecedores de matérias 
primas como por exemplo, as hortaliças produzidas na 
fazenda, os pães que são produzidos na própria cozinha 
central da fábrica e também a distribuição que outrora 
seria feita por uma empresa terceirizada de logística. 
Vale lembrar que apesar de ser um circuito inferior 
criado pela própria empresa dentro de sua cadeia 
produtiva, ela ainda possui características de um circuito 
superior, tendo todo o suporte das técnicas aplicadas 
pela empresa, mas contemplando esses dois circuitos. 

Conclusões 

Empresas como o MADERO, são grandes 

movimentadores da economia nacional, mas também 

nos mostram como tem se dado o processo de 

circulação dentro das redes, que conectam os lugares e 

se comunicam entre eles, sendo alguns lugares mais 

luminosos que outros, mas todos se conversam entre 

eles. Mostra também que a circulação de um produto, 

gera toda uma cadeia produtiva nesse circuito, 

fomentando a economia e fazendo com que empresas 

desse aporte se destaquem por seu modo de produção. 
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