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RESUMO

Apesar dos recentes avanços, o Território de Oeste tem apresentado um padrão de crescimento econômico inferior à média do estado. Dentre os desafios colocados para o

território, destaca-se a necessidade de iniciativas que promovam a dinamização de sua economia, através da inserção competitiva da região no comércio internacional.

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a inserção dos municípios do território no comércio internacional, no período 2010 a 2014. Especificamente

pretende-se: descrever a evolução dos processos de territorialização do estado, descrever contribuições teóricas que discutem o papel das exportações no processo de

desenvolvimento socioeconômico local e regional, analisar a pauta e o dinamismo das exportações do território no período, segundo a intensidade tecnológica e propor

alternativas para aprimorar sua inserção no comércio internacional.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa é caracterizada como descritiva, pois trata da análise das características socioeconômicas da região e do perfil e do comportamento das

exportações de seus municípios, buscando identificar suas características e seu padrão de dinamismo. Quanto aos procedimentos, serão utilizadas fontes bibliográficas sobre

comércio internacional e tecnologia, além de bases de dados eletrônicas oficiais. 

Acredita-se que a pesquisa permitirá identificar características e tendências estruturais da pauta de exportação do território, oferecendo aos formuladores de políticas públicas,

aos empresários locais e à sociedade informações relevantes para a tomada de decisão quanto a condução de políticas públicas e estratégias empresariais que auxiliem na

promoção do desenvolvimento socioeconômico regional.

Os primeiros resultados apontaram para um menor dinamismo das exportações do território, bem como, para uma pauta de exportações fortemente concentrada em Commodities

Primárias, Produtos Intensivos em Trabalho e Produtos de Baixa Intensidade Tecnológica.
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