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RESUMO  
 

JAUHAR, J. Políticas públicas de implantação de arranjos produtivos locais: a 
experiência da cerâmica vermelha em Vargem Grande do Sul/SP. 2008. 221 f. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

O presente trabalho estuda as novas formas de associação de empresas de pequeno porte, 
denominadas pela literatura consagrada de Micros, Pequenas e Médias Empresas (MPME). A 
revisão teórica privilegia o estudo dos instrumentos de promoção do desenvolvimento via 
implantação de políticas públicas em cenários contemporâneos, bem como as ações nesta área 
de atuação, tanto como ação primordial de governo quanto como formação de redes de 
organizações diversas, constituídas para tanto. Especificamente, o esforço de pesquisa focou a 
experiência recente de implantação de Arranjos Produtivos Locais (APL) no Estado de São 
Paulo, com base na metodologia conveniada entre a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP) e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). A pesquisa de campo, neste contexto, escolheu o APL da Cerâmica Vermelha em 
Vargem Grande do Sul / SP para avaliar os conceitos e a pertinência da política de 
implantação, destacando o histórico de esforços e as recentes ações de revisão e incremento 
no processo de consolidação deste Arranjo específico. Para tanto, adotou-se metodologia 
qualitativa, particularmente as orientações epistemológicas e os instrumentos de coleta de 
campo da Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1997 e 2005), mais adequados às características do 
objeto e das circunstâncias da pesquisa, atentando para o fato de o pesquisador ser o agente 
facilitador da metodologia do convênio FIESP/MDIC no APL da Cerâmica Vermelha em 
Vargem Grande do Sul, no período de janeiro a novembro de 2007. Os resultados obtidos 
apontam para as virtudes dos instrumentos formais de implantação de políticas de 
desenvolvimento para estes casos, revelando, todavia, a necessidade de ajustes, 
especificamente quanto às realidades locais e, principalmente, quanto à escolha, capacitação e 
envolvimento dos agentes locais na articulação da política de desenvolvimento, tanto interna 
quanto externa aos APL. 
 
Palavras chaves: Políticas Públicas; Arranjo Produtivo Local; Cerâmica Vermelha; Vargem 
Grande do Sul. 
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ABSTRACT 
 
 

JAUHAR, J. Public policies for implementation of local productive arrangement: the 
experience with red ceramic industry in Vargem Grande do Sul/SP. 2008. 221 f. Thesis 
(Masters) – Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

This paper examines the new forms of association for small companies, called by the 
literature of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). The theoretical review focuses 
the study of the instruments to promote the development through public policies in 
contemporary scenarios as well as the actions in this area, both as a primary government 
action as well as formation of networks of various organizations, established for this aim. 
Specifically, the research effort focused the recent experience of settling Local Productive 
Arrangements (APL) in the State of Sao Paulo, based on the sharing methodology between 
the Federation of Industries of the State of Sao Paulo (FIESP) and the Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade (MDIC). The field research, in this context, chose 
the Red Ceramic APL in Vargem Grande do Sul / SP to evaluate the settling policy concepts 
and relevance, highlighting the history of efforts and the recent revision and increase actions 
in consolidation process of this specific arrangement. Thus, a qualitative methodology was 
adopted, particularly the epistemological guidelines and the of field collecting instruments of 
Research-Action (THIOLLENT, 1997 and 2005), more suited to the object characteristics and 
the research circumstances, paying attention to the fact that the researcher is the facilitator 
agent of the methodology of the agreement FIESP / MDIC in Red Ceramic APL in Vargem 
Grande do Sul, in the period from January to November 2007. The results point to the virtues 
of formal instruments of development policies implementation in these cases revealing, 
however, the need for adjustments, specifically on local realities and, in particular, on the 
selection, training and involvement of local players in concurrence of policy development, 
both internal as external to the APL. 
 
Key words: Public Policies, Local Productive Arrangement; Red Ceramics; Vargem Grande 
do Sul. 
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INTRODUÇÃO 
 

As Micros, Pequenas e Médias Empresas (MPME) brasileiras vêm buscando formas 

alternativas para fortalecer suas vantagens competitivas para sobreviver ou expandir seus 

negócios em mercados caracterizados por constantes alterações das regras legais, fiscais e 

econômicas; e agravado pelo fenômeno, irreversível, da globalização. A possibilidade de que 

políticas públicas venham a valorizar sua posição mercadológica é o novo marco 

metodológico dos atuais governos, federal, estaduais e municipais; e denota uma valorização 

maior da MPME enquanto significativa geradora de empregos e, junto da grande empresa, 

importante ativo para o desenvolvimento econômico e social do país.  

 

Esse reconhecimento e valorização tornam-se ainda mais significativos quando notamos que 

as MPME são importantes também para o resultado da balança comercial, pois 

 
   respondem por quase a metade do total de exportações da Itália enquanto que no 

Brasil o setor participa com apenas 2% de tudo o que é vendido lá fora. Felizmente 
o Brasil começa a acordar para essa defasagem e vem buscando inspiração 
exatamente no modelo italiano para promover as MPME no mercado interno e 
externo (RAMIRO, 2006, p.F5). 

 
 

As MPME possuem dificuldades ou maiores limitações para competirem isoladamente; 

justificando-se, assim, sua aglomeração com vistas à obtenção de maior grau de 

competitividade no setor em que atuam ou para competirem regionalmente por novos 

mercados, informam Casarotto Filho e Pires (2001). Arranjo Produtivo Local (APL) e 

clusters são algumas importantes alternativas de aglomerados.  

 

Sobre o mesmo assunto, Ramiro (2006) afirma que uma referência está no conceito de APL, 

que, desde 2000, passou a fazer parte do dia a dia de órgãos públicos e privados; como o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a Federação das 
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Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), no caso específico deste estudo. APL são as 

conhecidas aglomerações de empreendimentos de uma mesma atividade que, juntas, 

conseguem reproduzir com eficiência a forma de funcionamento das grandes empresas, ou 

seja, organizando-se nesse formato, as pequenas conseguem gerar economia de escala, 

investir em inovação produtiva e gerencial e contar com profissionais mais qualificados.  

 

Ramiro (2006) também afirma que no Brasil ainda não há números consolidados em nível 

nacional, pois cada entidade envolvida no processo tem o seu próprio levantamento. 

Entretanto, Zaparolli (2007) informa que existem 957 APL em atividade no país. Uma das 

contribuições a que este trabalho se propõe é refletir e informar sobre política pública 

específica para o tema. 

 

No site do MDIC tem-se a informação de que: 

 

[...] a partir do ano de 2006 o governo federal passou a organizar o tema APL por 
meio das seguintes medidas: (i) incorporação do tema no âmbito do Plano 
Plurianual de Investimentos (PPA) para os anos de 2004 a 2007 (PPA 2004-2007), 
por meio do Programa 0419 – Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias 
Empresas, e (ii) instituição do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 
Produtivos Locais (GTP/APL) - pela Portaria Interministerial nº 200 de 03/08/04, 
reeditada em 24/10/2005 - composto por 33 instituições governamentais e não-
governamentais de abrangência nacional (BRASIL, 2007). 

 

Este trabalho pretende realizar uma análise da política pública implantada que é do ponto de 

vista técnico-administrativo, no mínimo, uma iniciativa louvável; por buscar a unicidade de 

controle administrativo sobre as ações direcionadas aos APL. Outros ministérios, diferentes 

federações industriais e outras associações compunham as 33 instituições que tratavam do 

tema de maneira individualizada e, portanto, pouco eficiente sob a ótica do controle 

administrativo integrado das ações, dos recursos despendidos e da avaliação comparativa dos 

resultados obtidos. 
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A FIESP - uma das 33 instituições citadas e que já atuava em APL no Estado de São Paulo, 

sendo inicialmente seis APL: quatro de cerâmica vermelha, um de móveis e outro de 

confecções (Anexo A) – e o MDIC, firmaram o convênio de nº 33/2005, ratificado em 31 de 

janeiro de 2006 (Anexo B). Esse convênio recebeu um inesperado adendo em agosto de 2007 

que gerou a incorporação de mais quatro outros APL, conforme demonstrado no decorrer 

deste trabalho.  

 

Esse convênio serve de base para a atuação dos agentes e coordenador responsáveis pela 

implementação do Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento de Competitividade das MPME 

no Estado de São Paulo organizadas em APL, no mercado nacional, utilizando técnicas e 

processos que deverão promover o aumento da produtividade e da competitividade das 

MPME e o fortalecimento da governança local dos referidos APL. (Anexo B). É dentro deste 

contexto que este autor está inserido na qualidade de agente do convênio MDIC/FIESP na 

localidade de Vargem Grande do Sul (VGS), Estado de São Paulo; sendo responsável (daí o 

interesse particular neste trabalho), como outros cinco agentes, pelos produtos previstos pelo 

convênio: Manual de Atuação em APL e Plano de Produção Preliminar (PDP).  

 

O Manual foi resultado do trabalho conjunto entre os agentes e deverá servir como referência 

às atuações do GTP/APL em seus vários APL, enquanto que o PDP é específico de cada um e 

será instrumento avaliativo da viabilidade efetiva dos APL em cumprir com seus objetivos 

econômicos: aumento da produtividade, da competitividade, dos indicadores quantitativos, 

entre outros; e objetivos sociais: o grau de governança, da articulação inter institucional, da 

cooperação entre os atores locais, entre outros. O PDP será fundamental na avaliação do 

GTP/APL sobre a decisão de focar, direcionando, ou não, investimentos a determinado APL. 

Dos dois produtos esperados no convênio, este estudo analisará, especifica e unicamente, o 
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processo metodológico de elaboração do PDP para a localidade de Vargem Grande do Sul. 

 

A hipótese com que este autor trabalha é que a metodologia de atuação em APL da FIESP, e 

os produtos esperados do convênio com o MDIC, principalmente o PDP, são importantes 

instrumentos para desenvolvimento e fortalecimento de um APL. Há, porém, necessidade de 

ajustes no que tange à sua aplicabilidade e acompanhamento gerencial. Os produtos esperados 

muito poderão colaborar na efetividade de atuação do governo federal e sua política de 

intervenção em APL, pois estará criado, assim, um ambiente metodológico favorável ao 

trabalho aglutinador, integrado e mais eficiente; do ponto de vista orçamentário e dos 

benefícios econômicos e sociais esperados. 

 

A relevância do tema ocorre, pois segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), em 2006, as MPME representavam 98% das empresas do 

país, utilizavam 67% das pessoas ocupadas e 56% dos empregados com carteira assinada. 

Essas empresas representavam 62% das empresas exportadoras, 2,3% do valor das 

exportações e 20% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o SEBRAE (2006). 

 

Dada a sua relevância e para assegurar o esperado aumento de produtividade e 

competitividade percebe-se, implicitamente, o conceito de rede que, segundo Passador (2005) 

é considerado, na área das relações interpessoais, como o conjunto de interações informais 

que o indivíduo estabelece com outros indivíduos, envolvendo tanto as interações que visam 

trocas afetivas, quanto as que visam trocas profissionais, de informação e de ajuda mútua, 

entre outras. As relações podem se originar de interesses comuns ou do fato das pessoas 

pertencerem à mesma localidade, grupo ou instituição. 
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Ainda dentro do conceito de rede este trabalho considera a possibilidade de que a atuação em 

APL pode desencadear um processo legítimo de geração de uma Agência de 

Desenvolvimento Local (ADL), em contraposição à iniciativa mais comum de geração via 

poder público; estadual ou municipal. Avançando ainda mais no conceito de rede, este 

trabalho considera que a criação de uma Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) pode 

vir a ser o ideal almejado a partir da criação de agências locais de desenvolvimento. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As regras para escolha do tema de um estudo acadêmico são: em primeiro lugar, que o tema 

responda aos interesses do candidato; em segundo, que as fontes de dados sejam acessíveis e, 

finalmente, que as fontes de consulta sejam manejáveis (ECO, 1996). Assim, considerando as 

regras acima, justifica-se plenamente o estudo. 

 

O tema é atual – o convênio entre a FIESP e o MDIC teve início em dez de fevereiro de 2007 

e findou-se em novembro do mesmo ano - e este autor esteve envolvido no projeto na 

qualidade de Agente do Convênio, responsável pela localidade de Vargem Grande do Sul. O 

envolvimento dos atores locais e seu protagonismo na identificação de demandas específicas 

do APL para elaboração do PDP serão o foco principal do trabalho.  

 

Na área de estudos dos movimentos sociais, são geralmente utilizadas as expressões “redes de 

movimento”, “redes sociais” e “redes de solidariedade”.  Aqui as redes referem-se às 

articulações, formais ou informais, entre indivíduos, grupos ou organizações da sociedade 

civil que visam a realizar reivindicações, trocar experiências e informações, somar recursos, 

formular projetos e promover ações públicas em geral (PASSADOR, 2005). 
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A função articuladora que se pretende através da intervenção numa comunidade via APL visa 

catalisar relações inter organizacionais, produtivas, comerciais e financeiras.  O nascimento 

de sistemas de cooperação, como movimento orientado no sentido botton up, são aqueles com 

base na legitimidade das instituições e de seus representantes, sem a qual não há rede. Ciente 

dessa característica a metodologia do convênio faz supor que, a princípio, a iniciativa será 

aceita e protagonizada pelos membros do grupo. Há ressalvas, entretanto, no caso do APL em 

questão, conforme verificaremos no decorrer deste trabalho. 

 

Políticas públicas, de uma forma geral, são identificadas pelas funções administrativas que 

exercem, sendo planejadas, implantadas e geridas pelo Estado por meio de órgãos federais, 

estaduais e municipais, e buscam atender necessidades coletivas da sociedade no âmbito 

territorial de atuação. Frey (2000, p. 49) ainda afirma que “a preocupação concernente às 

políticas públicas consiste na busca por soluções que satisfaçam os problemas específicos da 

sociedade por meio de certas estratégias escolhidas”. 

 

Considerando o cenário atual de desenvolvimento local para o Brasil, verifica-se que não 

basta criar e implantar políticas públicas. Faz-se necessário avaliar as contribuições de suas 

ações - norteadas por seus principais objetivos e por sua razão de existência. Resta saber, 

portanto, se pautados nos objetivos a que um APL se propõe a atuar, suas ações estarão 

contribuindo de maneira efetiva para a sustentabilidade das empresas, o aumento de suas 

vantagens competitivas e o desenvolvimento local.  

 

Neste contexto, a contribuição é entendida como melhoria do desempenho gerencial e 

operacional dos pequenos e médios empresários locais enquanto sustentabilidade empresarial 

consiste em assegurar o sucesso do negócio no longo prazo e, ao mesmo tempo, contribuir 
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para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, de um meio ambiente saudável e 

de uma sociedade estável, pressupondo assim que a empresa cresça, seja rentável e gere 

resultados econômicos, mas também contribua para o desenvolvimento da sociedade e para a 

preservação do planeta, como define o Instituto Ethos (URSINI e BRUNO, 2005).  

 

Já a vantagem competitiva deverá ser adquirida através de vantagem colaborativa regional 

que, por sua vez, advêm do fato de que o conhecimento é um novo e importante recurso 

material das empresas e quando incorporado por pessoas se torna capital intelectual que é a 

fonte da vantagem competitiva (BORBA, 2000). 

 

OBJETIVOS 

 

O presente estudo pretende avaliar as ações de implantação de Políticas Públicas de 

promoção de desenvolvimento local. Para tanto se utiliza de estudos contidos no PPA 2004 - 

2007 do Governo Federal e da experiência ocorrida com o APL de cerâmica vermelha em 

Vargem Grande do Sul (VGS), Estado de São Paulo. 

 

A lógica de apoio aos APL, segundo o MDIC (2007) parte do pressuposto de que os diversos 

agentes locais podem mobilizar-se de forma coordenada – em rede – e, assim, identificar suas 

demandas coletivas; por iniciativa própria e/ou de entidades envolvidas com o arranjo. 

Destarte, a metodologia de atuação conjunta em APL busca acordo entre os atores locais para 

organizarem suas demandas em um PDP específico para a localidade e, também, 

comprometê-los com as formas possíveis de solução, em benefício do próprio arranjo (MDIC, 

2007).  
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 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

1. Revisão de literatura especializada sobre sistemas organizados de associação de 

empresas, especialmente as MPME. 

2. Analisar as experiências de políticas públicas de promoção do desenvolvimento local 

3. Estudar a experiência de implantação de APL segundo a metodologia integrada 

FIESP/MDIC no município de VGS. 

4. Identificar as oportunidades de melhoria das políticas existentes na área e, em 

particular, o papel do agente local. 

 

MÉTODO DE PESQUISA 

  

Segundo Demo (2000), as oportunidades para pesquisa são feitas por meio da capacidade de 

reconstruir conhecimento e toda proposta metodológica de captação da realidade está sempre 

a reboque de teoria na qual são definidos os contornos mais relevantes da realidade, pois não 

vem antes nem o dado nem o método. O desafio é buscar modos de captação que sejam 

congruentes com as marcas da qualidade, como, por exemplo, sua dinâmica mais flexível, 

subjetiva, intensa, ideológica, profunda, provisória. 

 

Perante a realidade complexa e emergente, é preciso procurar pesquisar também suas faces 

qualitativas e para isso, são necessários métodos qualitativos. Ademais, o questionamento 

sistemático é o método fundamental para prover conhecimento, pois teoria científica é aquela 

que se oferece ao debate, mantendo-se necessariamente falível; daí que só pode ser científico 

o que for discutível (DEMO, 2000).   
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O autor considera metodologias qualitativas a pesquisa-ação, a pesquisa participante, história 

oral, observação etnometodológica, hermenêutica, fenomenologia, levantamentos feitos com 

questionários abertos, análises de grupo; horizontes bastante heterogêneos. 

 

A pesquisa-ação, enquanto metodologia de pesquisa social está associada às diversas formas 

de ação coletiva e orientada em função da resolução de problemas ou objetivos de 

transformação (THIOLLENT, 2005). 

 

A pesquisa-ação torna-se método adequado devido ao envolvimento pessoal deste autor no 

projeto de elaboração do PDP de VGS, na qualidade de Agente Local do Convênio 

FIESP/MDIC; portanto, funcionário temporário da FIESP com salário pago pelo MDIC. 

 

Segundo Thiollent (1986), podemos sintetizar as abordagens de pesquisa em duas grandes 

linhas: a positivista e a interpretativista. Essa contraposição se dá por ser, esta última 

abordagem, interpretativista, própria das Ciências Humanas, assim como a pesquisa 

participante, a pesquisa com abordagem sócio-histórica, a pesquisa com abordagem 

fenomenológica, a pesquisa-ação, entre outras. 

 

Ainda, segundo Thiollent (2005), essa natureza interpretativista e argumentativista, choca-se 

com a concepção tradicional de pesquisa, pois diferente da positivista, as interpretações da 

realidade observada e as ações transformadoras são objetos de deliberação.  

 

Uma definição de pesquisa-ação é: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT. 2005). 
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Embora o projeto de pesquisa-ação não tenha forma totalmente pré-definida, considera-se que 

existam, no mínimo, quatro grandes fases, a saber: exploratória, de pesquisa aprofundada, de 

ação e de avaliação (THIOLLENT, 1997). Os detalhes das técnicas de pesquisa de campo 

utilizadas estão relatados no Capítulo 3. 

 

Este estudo está dividido em cinco capítulos. O Primeiro Capítulo apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre as MPME políticas públicas, aglomerados organizacionais - com foco 

mais nítido sobre os APL: contextualização, antecedentes históricos e suas especificidades; 

Clusters; entre outros, buscando similaridades e discrepâncias - teóricas e práticas - e 

assumindo definições conceituais para realização deste estudo. Aborda, também, conceitos 

sobre associativismo, governança, competição e eficácia.  

 

O Segundo Capítulo expõe as metodologias de atuação em APL: da FIESP, do MDIC e a 

resultante do convênio entre essas entidades; assim como os dois produtos esperados dessa 

iniciativa conveniada: PDP e Manual de Atuação em APL.  

 

O Terceiro Capítulo versa sobre a conceituação de pesquisa científica e o método utilizado: 

pesquisa-ação; suas etapas, objetivos e justificativa de sua escolha. 

No Quarto Capítulo há uma caracterização da cidade de VGS e do seu APL. Discorre também 

sobre a aplicação da pesquisa-ação e sobre os resultados percebidos. Aponta contribuições 

advindas dessa análise, fruto da experiência em campo.  

 

O Quinto e último Capítulo propõe recomendações para o APL, contempla as limitações 

dessas iniciativas, acadêmica e prática, dado que o APL é uma realidade, assim como o 

envolvimento deste autor também o foi. Finaliza com sugestões para futuras pesquisas.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

São vários os conceitos envolvidos em iniciativas que abordam uma aglomeração de 

organizações.  A opção pelas MPME para iniciar este capítulo parte do pressuposto que elas 

são, junto dos próprios empresários, os principais agentes – tanto ativos quanto passivos - de 

mudanças na sociedade e, especialmente, em questões que se relacionem a aglomerados 

organizacionais.  

 

O presente capítulo trata, portanto, da conceituação das MPME no Brasil, bem como dos 

diversos conceitos relacionados a aglomerados organizacionais: rede de empresas, clusters, 

arranjos produtivos locais, sistemas produtivos inovativos locais; e da distinção conceitual 

entre eles.  Aborda, também, a visão associativa e os temas: governança, competitividade, 

eficácia administrativa, políticas públicas, os diversos conceitos de desenvolvimento e uma 

breve discussão sobre ADL e ADR. 

 

1.1 Micros, Pequenas e Médias Empresas no Brasil  

 

De acordo com o SEBRAE (2004), considerando o porte da empresa e número de 

funcionários por estabelecimento, as empresas classificam-se como Micro e Pequena Empresa 

(MPE); aquelas comerciais e de serviço, com até 49 empregados e industriais com até 99. 

Média e Grande Empresa (MGE) são aquelas comerciais e de serviços, com 50 ou mais 

empregados e industriais, com 100 ou mais empregados. 
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Segmento Microempresa Pequena Empresa Média Empresa Grande Empresa 

Indústria Até 19 empregados 20 a 99 100 a 499 Acima de 499 

Comércio Até 09 empregados 10 a 49 50 a 99 Acima de 99 

Serviços Até 09 empregados 10 a 49 50 a 99 Acima de 99 

Quadro 1 – Classificação do porte das empresas 
Adaptação dos Critérios de classificação do porte da empresa. SEBRAE (2004) 
 

De acordo com o SEBRAE (2006) é possível identificar algumas estatísticas em relação às 

MPE: 

• Em 2004, 56% das MPE estavam no comércio, 30% no setor de serviços e 14% na 

indústria, 

• Entre 2004 e 2006, foram abertos 924 mil novos estabelecimentos, dos quais 99% são 

de micro e pequeno porte, 

• As MPE representam hoje 98% das empresas do país, 

• 67% das pessoas ocupadas no setor privado encontram-se nas MPE e incluem todos os 

tipos de ocupações: sócios-proprietários, familiares e empregados; com e sem carteira, 

• As MPE representam 56% dos empregados com carteira assinada, 

• 62% das empresas exportadoras são MPE, 

• O percentual de exportações das MPE representa 2,3% do total do país, 

• O faturamento das MPE representa 20% do PIB do país. 

 

 
 2000 2004 Taxa de expansão 

(2000/2004) 
MPE 4.117 milhões 5.028 milhões 22,1% 
MGE 68,5 mil 81,9 mil 19,5% 
Total de estabelecimentos 4.186 milhões 5.110 milhões 22,1% 
Quadro 2 – Dados sobre a expansão das MPE e MGE 
Fonte: adaptado do Observatório da MPE – SEBRAE / SP (2006) 
Notas: MPE = micros e pequenas empresas 
           MGE= médias e grandes empresas 
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A importância das MPME, em termos de capacidade empregatícia, é relevante, pois de cada 

dois empregos gerados no país, um é oferecido por uma MPME formalizada (CALDAS e 

CRESTANA, 2005). 

 

As MPE apresentam diversas características e particularidades. Dentre muitas, pode-se 

destacar as principais, como: os produtos e serviços são de baixo preço unitário; nas MPE 

predominam as vendas diretamente ao consumidor final; elas atendem as necessidades básicas 

da população – alimentos e bebidas, vestuários, calçados e móveis; moradia (construção e 

reforma); as escalas de produção são muito baixas (capital, insumos, materiais, mão-de-obra, 

etc.) e apresentam tecnologia de domínio público (SEBRAE, 2006). 

 

Com base nas informações acima não deve haver dúvidas, portanto, quanto à importância e 

relevância que as MPME têm quando se trata de definição de políticas públicas, em qualquer 

esfera governamental. O principal objeto de estudo deste trabalho refere-se, justamente, a 

esses tipos de empresa e considera a potencialidade, relativamente pouco explorada, de todos 

os impactos decorrentes de ações desenvolvimentistas a elas direcionadas como, por exemplo, 

a formação e desenvolvimento de APL, caso específico de aglomerado organizacional. 

 

Um dos caminhos para se promover o desenvolvimento de uma região é identificar segmentos 

produtivos com vocação localizada, pela presença de vantagens comparativas naturais, como 

matéria–prima e condições físicas favoráveis, ou de vantagens competitivas, como mão de 

obra qualificada, infra-estrutura, logística, canais de escoamento, etc. (SPINOLA, 2002).  

Há evidências de que as MPME, isoladamente, têm capacidade limitada de: 

 

(i) resposta a variações tecnológicas e de mercado; (ii) negociação com 
compradores e fornecedores; (iii) acesso a financiamentos; (iv) inovação de 
processos e produtos; (v) sistemas de qualidade e certificação; (vi) redução de 
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custos de gestão; e (vii) adoção de modernos sistemas de informação. (ALESP, 
2005, p. 4). 
 
 
 

Além do relatado acima, experiências internacionais e nacionais bem sucedidas mostram que 

a falta de competitividade não se deve ao tamanho das MPME, mas ao seu isolamento no 

mercado. As fragilidades das MPME podem ser superadas por meio de ações conjuntas e 

coordenadas; próprias de aglomerados organizacionais. (ALESP, 2005). Reforça-se, portanto, 

a importância do tema do estudo em questão. 

 

A atualidade do tema manifesta-se, também, na medida em que o Ministro de Assuntos 

Estratégicos declara que está “focado em iniciativas de acesso a crédito, tecnologia e 

conhecimento em favor da multidão de pequenos empreendimentos emergentes que são a 

verdadeira força de nossa economia” (UNGER, 2008, p. A4). 

 

1.2 Aglomerados organizacionais  

 

Algumas idéias sobre aglomerações de empresas, de acordo com Santos (2005), começaram a 

ser divulgadas por Marshall no seu livro Principles of Economics (1890). Por isso, discussões 

sobre a importância da concentração espacial para o desenvolvimento econômico das 

empresas costumam remeter o leitor, inicialmente, para os estudos desse autor sobre os 

distritos industriais na Grã-Bretanha. Neles foram identificados excelentes resultados 

econômicos decorrentes da concentração de atividades espacialmente localizadas 

(MARSHALL, 1996). 

 

Para Santos (2005), Marshall é considerado um dos pioneiros a ter a visão de que as pequenas 

empresas podem ter uma função importante dentro do sistema econômico. Observou também 
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que as pequenas empresas poderiam beneficiar-se de economias externas agrupando-se. 

“Economias externas dependem do desenvolvimento geral da indústria [...] e podem 

freqüentemente ser conseguidas pela concentração de muitas empresas similares em 

determinadas localidades: ou, como geralmente é dito, pela localização da indústria” 

(MARSHALL, 1996, p. 315). 

 

Marshall (1996) argumenta que, ao menos para determinados tipos de produção, há dois 

sistemas de produção eficientes: um formado por grandes unidades de produção verticalmente 

integradas e o outro baseado na existência de pequenas empresas concentradas que, por meio 

de um sistema de complementaridade e especialização (em fases diferentes do mesmo 

processo de produção) conseguiam escala quando aglomeradas territorialmente. Concluindo, 

Marshall (1996) afirma que as mesmas economias que beneficiam as grandes empresas 

podem ser às vezes incorporadas pelas pequenas, concentradas no mesmo local. Ele ainda 

nomeou-as de ‘economias externas’; em oposição às ‘internas’, relacionadas à coordenação 

das atividades sob uma grande empresa verticalmente integrada (BELUSSI, 2004). 

 

As principais vantagens da concentração geográfica e setorial das firmas são a presença de 

economias externas e as possibilidades de estratégias conjuntas, que podem ser importante 

fonte de geração de vantagens competitivas para as empresas de aglomerados (IPT, 2007). 

Economias externas são subprodutos não intencionais da concentração das firmas, 

conseqüência do crescimento do setor industrial e não necessariamente dependente do 

tamanho das firmas. As principais fontes de economias externas são: uma maior concentração 

de mão-de-obra especializada; o desenvolvimento de mercado fornecedor e a criação de 

condições para o desenvolvimento tecnológico, pelo fato de propiciar o desenvolvimento de 

conhecimento tácito (IPT, 2007). 
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As possibilidades de ação conjunta entre firmas – individuais ou organizadas em aglomerados 

– poderiam conferir-lhes um ganho de competitividade ainda maior e aumentar seu poder de 

barganha junto a fornecedores, gerando economia de escala, possibilitando investimentos 

conjuntos, em profissionais mais bem qualificados, em inovação produtiva e gerencial e 

outros (IPT, 2007). 

 

Porter (1999) define aglomerados organizacionais como 

 
um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e 
instituições correlatas numa determinada área , vinculadas por elementos comuns e 
complementares. O escopo geográfico varia de uma única cidade ou estado para 
todo o país ou mesmo uma rede de países vizinhos. Assumem diversas formas, 
dependendo de sua profundidade e sofisticação, mas a maioria inclui empresas de 
produtos ou serviços finais, fornecedores de insumos especializados, componentes, 
equipamentos e serviços, instituições financeiras e empresas de setores correlatos. 
Os aglomerados também incluem empresas em setores a jusante (ou seja, 
distribuidores e clientes), fabricantes de produtos complementares, fornecedores 
de infra-estrutura especializada, instituições governamentais e outras, dedicadas ao 
treinamento especializado, educação, informação, pesquisa e suporte técnico 
(como universidades, centros de altos estudos e prestadores de serviços de 
treinamento vocacional), e agências de normatização. Os órgãos governamentais 
com influência significativa sobre o aglomerado seriam uma de suas partes 
integrantes. Finalmente, muitos aglomerados incluem associações comerciais e 
outras entidades associativas do setor privado, que apóiam seus participantes 
(PORTER, 1999, p. 211). 

 
 
 
 

Porter (1999) ressalta que as empresas em um aglomerado competem, mas cooperam, entre si 

e seu ponto de partida pode ser uma grande empresa ou uma concentração de empresas 

semelhantes É o caso do pólo de VGS, produtor de blocos e lajotas com base em cerâmica 

vermelha – matéria prima abundante na região, principalmente no município vizinho de 

Tambaú, no Estado de São Paulo, distante 70 quilômetros de VGS. 

 

A maioria dos participantes de aglomerados compartilha de muitas necessidades e 

oportunidades comuns a todos, porém enfrenta muitas limitações e obstáculos coletivos em 

relação à produtividade. A aglomeração de grupos de empresas e instituições acentua as 
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oportunidades de coordenação e aprimoramento mútuos, em áreas de interesse comum, sem 

afetar diretamente a competição ou restringir a rivalidade entre seus membros; ademais 

favorece um foro privilegiado, construtivo e eficiente para o diálogo entre empresas correlatas 

e seus fornecedores, governo e instituições de apoio. Há benefícios para muitas empresas 

quando há investimentos públicos e privados para melhoria das condições dos aglomerados 

(PORTER, 1999).  

 

Em aglomerações de empresas, além do lucro econômico que as firmas têm como objetivo, 

seus resultados ultrapassam as fronteiras das empresas e repercutem na estrutura social do 

território, promovendo o desenvolvimento econômico de suas organizações -  não somente as 

ligadas diretamente à atividade produtiva – mas também de os habitantes da localidade 

(SÉRIO e FIGUEIREDO apud SÉRIO, 2007). 

 

Aglomerados podem ser, portanto, definidos como “um sistema de empresas e instituições 

inter-relacionadas, cujo valor como um todo é maior que a soma das partes” (Porter, 1999, p. 

226).  A teoria dos aglomerados atua como ponte entre a teoria das redes e a competição, pois 

“aglomerado é uma forma de rede que se desenvolve dentro de uma localidade geográfica, na 

qual a proximidade das empresas e instituições assegura certas formas de afinidades e 

aumenta a freqüência e o impacto das interações” (PORTER, 1999, p. 240). 

 

1.2.1 Rede de Empresas    

 

O conceito de rede de empresas refere-se a arranjos interorganizacionais baseados em 

vínculos sistemáticos, formais ou informais, de empresas autônomas. Através de aquisição de 

parte do capital nascem alianças estratégicas, terceirização de funções secundárias de uma 
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empresa, entre outras. Podem estar relacionadas a diferentes elos da cadeia de produção assim 

como a diferentes dimensões espaciais, a partir das quais se conformam redes locais, 

regionais, nacionais ou supranacionais. Assim, constituem-se em uma forma organizacional 

de interação entre os agentes comerciais, financeiros, de ensino e pesquisa, entre outros 

(LASTRES e CASSIOLATO, 2003). 

 

Segundo os autores: Vale, Amâncio e Lima (2006), a busca de competitividade transformou-

se, em um mundo globalizado, na grande força motriz das empresas e das economias 

nacionais. Altera-se nesse contexto, inclusive, o próprio sentido de competitividade, antes 

focado na dimensão empresarial e estática, para abarcar toda uma dinâmica de construção de 

espaços produtivos e redes organizacionais, em que a competição não ocorre apenas entre as 

empresas, mas também entre territórios. Regiões vencedoras no mundo vêm demonstrando a 

importância de fatores como especialização produtiva, aprendizado baseado na interação entre 

diferentes empresas e instituições, capacidade de cooperação, esforço coletivo para inovação, 

qualidade da mão de obra, ambientes econômico, social e cultural favoráveis, entre outros. A 

integração de empresas em rede parece repercutir diretamente no desempenho empresarial. 

Ao mesmo tempo, a natureza, a intensidade e a qualidade das redes existentes e suas 

interconexões em um determinado território parecem constituir fatores diferenciados no 

processo de desenvolvimento local. 

 

O ambiente atual vem sendo pontuado por grande proliferação de novos modelos e sistemas 

produtivos, caracterizados em geral por forte ênfase na integração e na cooperação entre os 

atores econômicos e sociais distintos e na localização espacial. É o caso, por exemplo, dos 

sistemas regionais de inovação, regiões inteligentes, ambientes inovadores (milieux 

innovateurs), parques tecnológicos, distritos industriais, clusters e arranjos produtivos locais. 
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De particular interesse tem sido as experiências bem sucedidas dos distritos industriais da 

Itália ou da Alemanha (VALE; AMÂNCIO; LIMA, 2006). Os autores informam ainda que, 

em todos os modelos, citados existe uma lógica de aglutinação de empresas e instituições, 

gerando conexões e redes. Esses novos tipos de relações interorganizacionais têm sido muito 

explorados na literatura das organizações nos últimos 20 anos. O termo ‘rede’ é utilizado, 

dentro do escopo deste trabalho, para designar uma forma particular de associação, de 

natureza horizontal, que reúne, voluntariamente, atores diversos, que interagem entre si, de 

maneira sistemática, compartilhando em maior ou menor grau certos valores comuns, e 

implantando conjuntamente, estratégias de interesse coletivo, visando algum ganho sócio-

econômico (para empresas, setores e comunidades). Concluem que a busca por cooperação 

vem sendo utilizada para solucionar vários tipos de impasse, seja no contexto social, seja no 

empresarial. A criação e gestão de redes organizacionais pressupõem a necessidade de 

interação entre seus membros e a habilidade de construção coletiva. Para isso, é fundamental 

a confiança mútua, que caracteriza a presença de capital social. 

 

Passador (2005) afirma que para assegurar um esperado aumento de produtividade e 

competitividade percebe-se, implicitamente, o conceito de rede que, na área das relações 

interpessoais, é considerada como o conjunto de interações informais que o indivíduo 

estabelece com outros indivíduos, envolvendo tanto as interações que visam trocas afetivas, 

quanto as que visam trocas profissionais, de informação e de ajuda mútua, entre outras. As 

relações podem originar de interesses comuns ou do fato das pessoas pertencerem à mesma 

localidade, grupo ou instituição.   

 

Na área de estudos dos movimentos sociais, são geralmente utilizadas as expressões “redes de 

movimento”, “redes sociais” e “redes de solidariedade”.  Aqui as redes referem-se às 
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articulações, formais ou informais, entre indivíduos, grupos ou organizações da sociedade 

civil que visam a realizar reivindicações, trocar experiências e informações, somar recursos, 

formular projetos e promover ações públicas, em geral (PASSADOR, 2005). 

 

Silva (2005) ressalta a importância que as redes de cooperação têm para o desenvolvimento 

econômico e social de um país, bem como para a valorização das MPME como agentes desse 

desenvolvimento e afirma que essa contribuição é mais significativa e com maior alcance 

econômico e social quando conta com o apoio de órgãos públicos, não apenas financeiro ou 

tributário, mas também com assessoria técnica e administrativa e facilidades de acesso e de 

incorporação de novas tecnologias.     

 

Com base nas experiências internacionais positivas no tocante às redes de cooperação: caso 

japonês e italiano, no pós-guerra - e graças à pressão do empresariado nacional, têm sido 

formuladas políticas governamentais de apoio e incentivo à cooperação e ao associativismo. 

No setor público o impulso maior ocorreu quando o MDIC elaborou, em final de 1999, uma 

nova política industrial e de comércio exterior (SILVA, 2005). Mais recentemente, conforme 

discorrido na introdução desse trabalho, outro grande impulso às MPME e seus aglomerados 

foi a elaboração do PPA 2004 – 2007 com a inclusão do tema: apoio aos arranjos produtivos 

locais, uma forma de associação em rede.   

 

O relacionamento entre empresas, pequenas ou grandes, supõe competição e cooperação 

(SILVA, 2005).  Para criação de cooperação entre organizações é necessário haver confiança 

previamente entre elas e a partir de então o indivíduo passa a agir em função do coletivo e não 

estritamente de interesses próprios (ABRAMOVAY, 2001). A cooperação reflete uma relação 

do tipo ganha - ganha (VALE, AMÂNCIO e LIMA, 2006). 
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Além dessa necessidade de cooperação entre indivíduos para existência de capital social, é 

necessário também considerar a confiança entre eles para que assim grupos e organizações da 

sociedade civil realizem ações de âmbito comum, aumentando assim o bem-estar de todos os 

envolvidos. A função articuladora da intervenção numa comunidade via APL visa catalisar 

relações inter organizacionais, produtivas, comerciais e financeiras.  O nascimento de 

sistemas de cooperação, como movimento orientado no sentido botton up são aqueles com 

base na legitimidade, sem a qual não há rede (FUKUYAMA, 1988). Ciente dessa 

característica as duas metodologias articuladoras, da FIESP e do MDIC, prevêem que deverá 

ser iniciativa aceita e protagonizada pelos membros do grupo. 

 

As redes de cooperação, baseadas em cooperação e confiança, são o embrião para a iniciativa 

associativista de empresários com interesses comuns; pois se formalizaria uma entidade 

juridicamente estabelecida que permitisse a realização de ações conjuntas; facilitando a 

solução de problemas comuns e viabilizando novas oportunidades (SILVA, 2005).  

 

Os autores Casarotto Filho e Pires (2001) informam que as MPME possuem dificuldades ou 

maiores limitações para competirem isoladamente; justificando-se, assim, sua aglomeração 

com vistas à obtenção de maior grau de competitividade no setor em que atuam ou para 

competirem regionalmente por novos mercados. Discorrem, também, os autores sobre dois 

tipos de rede: 1) a ‘top-down’, na qual a pequena empresa pode tornar-se fornecedora de uma 

empresa-mãe ou, mais comumente, uma subfornecedora; altamente dependente das 

estratégias da empresa mãe; e 2) a flexível, de pequenas empresas; unidas por consórcio com 

objetivos específicos. O modelo de rede ‘top-down’, ou modelo japonês, caracteriza-se pela 

união de todas as pequenas empresas atrás de uma liderança, sincronização das atividades, 

negação das divergências e impedimento de conflitos (CASAROTTO FILHO e PIRES, 
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2001).  

 

Sobre esse mesmo assunto, Silva (2005) explica que os arranjos japoneses baseiam-se na 

interação estratégica e alinhamento de três formas básicas de organização industrial: a fábrica, 

a empresa e a rede interempresarial; e são classificados em três tipos: 

 

                                        (1) os agrupamentos horizontais de companhias de diferentes indústrias e setores 
que os japoneses denominam de ‘kijo shudam’ ou ‘zaibatsu ‘(como é o caso da 
Mitsubishi); (2) os agrupamentos verticais, os ‘keiretsu’, dominados por uma 
empresa com suas fornecedoras (como exemplo a Toyota); e (3) os agrupamentos 
‘ad hoc’, em que empresas participam de um arranjo temporário de atividades, 
com duração limitada, como em determinados projetos incentivados pelo governo 
ou mesmo por iniciativa de associações empresariais (SILVA, 2005, p. 128) 

                                         

O outro modelo de rede, denominado flexível, segundo Casarotto Filho e Pires (2001) é 

baseado em cooperação. E, cooperação e confiança são embriões de qualquer iniciativa 

associativista (SILVA, 2005).  

 

1.2.2 Cluster  

 

Grande parte da literatura foca a teoria de redução de custos e o aumento da competitividade; 

discutem a formação de clusters em países desenvolvidos. O conceito de cluster resgata a 

idéia marshallina de distritos industriais, considerados por Spinola (2002) como a ilustração 

mais eficiente do capitalismo. Ao se referir aos distritos ingleses, ele afirmava que, apesar das 

limitações de economias de escala, estes apresentavam custos reduzidos de transação e 

economias externas (MARSHALL, 1996). 

 

Amorim (1998 apud SPINOLA, 2002) informa que cluster denomina um conjunto numeroso 

de empresas, em geral, pequenas e médias, operando em regime de intensa cooperação, 
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compartilhando uma infra-estrutura física e de conhecimento. As firmas integrantes de um 

cluster se concentram numa área geográfica definida.  

 

Spinola (2002) relata que a organização de firmas em clusters tem conferido significativos 

ganhos de competitividade às pequenas empresas. Até os anos 80, por exemplo, a Itália era 

um país com grandes desigualdades regionais. Entretanto, a partir da década de 80, com 

significativo apoio institucional, as firmas de pequeno porte, organizadas em distritos 

industriais, foram capazes de irradiar dinamismo e proporcionar expressivos ganhos às 

regiões menos desenvolvidas. A estrutura industrial daquele país se originou de pequenas 

unidades, com grau limitado de diversificação, baixo gasto em pesquisa e desenvolvimento, 

com organização familiar voltadas à produção de bens de consumo final.  Dosi e Malerba 

(1996 apud SPINOLA, 2002) afirmam que há, entretanto, diferentes explicações para esse 

fenômeno. Uma delas é a agilidade das médias empresas na tomada de decisões, na absorção 

e adaptação de tecnologias estrangeiras e na capacidade de identificar e prosperar em 

pequenos e rentáveis nichos de mercado. Outra interpretação se concentra na estrutura 

institucional da Itália que colocou limites à emergência de oligopólios modernos de múltiplos 

produtos, apesar de sua superioridade competitiva.   

 

Lastres e Cassiolato (2003) explicam que o termo cluster associa-se à tradição anglo-

americana e, genericamente, refere-se a aglomerados territoriais de empresas desenvolvendo 

atividades similares. Ao longo da história o conceito ganhou diferentes nuances de 

interpretação. Porter (1999) em seus trabalhos sobre competitividade utilizou o conceito para 

destacar a importância da proximidade geográfica, não apenas de fornecedores, mas também 

de empresas rivais e clientes para o desenvolvimento empresarial dinâmico, argumentando 

que vantagens competitivas advêm de uma série de fatores locais que sustentam o dinamismo 
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das empresas líderes. Para o autor a ênfase maior deve ser dada ao aspecto de rivalidade 

(concorrência) entre empresas, como estimulador da competitividade, que à idéia de 

cooperação. 

 

 Igliori (2001, p. 19) afirma que “não existe uma definição consensual sobre a noção de 

cluster e alguns autores que tratam de assuntos relacionados não chegam a utilizar este 

termo”. De forma genérica, cluster “é caracterizado pela concentração espacial e territorial de 

empresas, em que o desempenho dessas, pelo menos parcialmente, é explicado pela 

interdependência existente entre as firmas” (IGLIORI, 2001, p. 111). O autor prossegue 

informando que tal dependência apresenta-se, em geral, sob duas formas: economias externas 

e relacionamentos cooperativos. 

 

1.2.3 Arranjo Produtivo Local 

 

Outra linha de pesquisa, que analisa questões relacionadas ao desenvolvimento local e 

formação de capital social, discute a formação de arranjos produtivos em países menos 

desenvolvidos. Segundo Lastres e Cassiolato (2003), APL pode ser definido como 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco específico em 

segmentos de atividades econômicas, que apresentam vínculos, mesmo que incipientes, 

envolvem a participação e cooperação de empresas desde a produção de bens e prestação de 

serviços até as mais variadas formas de associação e representação. APL inclui também 

instituições públicas e privadas, MDIC e FIESP, no caso específico deste trabalho. 

 

Os APL “passaram a ser bastante valorizados também no Brasil como motores de 

dinamização de economias regionais e de novas oportunidades de geração de postos de 
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trabalho, renda e novos mercados” (ALESP, 2005, p. 4).  

 

Para o SEBRAE (2004), APL é conceito tipicamente brasileiro com características específicas 

relacionadas ao desenvolvimento social, evolução local, confiança, cultura e solidariedade. 

São aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e 

aprendizagem entre si com outros atores locais tais como governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa. Um APL é caracterizado pela existência da 

aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade 

produtiva principal. Para isso é preciso considerar a dinâmica do território em que as 

empresas estão inseridas, tendo em vista o número de postos de trabalho, faturamento, 

mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre outros aspectos. 

 

Ainda segundo o SEBRAE (2004), a noção de território é fundamental para a atuação em 

APL. Para a instituição, a idéia de território não se resume apenas à sua dimensão material ou 

concreta. Território é um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que se 

projetam em um determinado espaço onde a dimensão constitutiva é econômica por definição, 

apesar de não se restringir a ela. Portanto, APL compreende um recorte do espaço geográfico 

(parte de um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras etc.) que 

possua sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, econômicos, políticos, ambientais ou 

históricos). Além disso, é importante ter ou manter a capacidade de promover determinada 

convergência em termos de expectativas de desenvolvimento, de estabelecer parcerias e 

compromissos para manter e especializar os investimentos em cada um dos atores no próprio 

território, e promover ou ser passível de uma integração econômica e social no âmbito local. 
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Segundo outro conceito corrente, APL são: 
 
 
 

[...] aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco 
em um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos de 
interdependência. Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas – 
que podem ser desde produtores de bens e serviços finais até fornecedores de 
insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, 
clientes, entre outros – e suas variadas formas de representação e associação. 
Incluem, também, diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: 
formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento (REDESIST - Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e 
Inovativos Locais, 2005).  
 
 

 

O Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), de São Paulo, define APL como: 

[...] concentração geográfica e setorial geralmente de pequenas e médias empresas 
que mantêm algum vínculo de cooperação entre si e com outros atores como 
governo, associações empresariais, instituições de ensino e pesquisa entre outros, 
possibilitando que estas firmas sejam mais competitivas. Podem ser tanto de 
empresas que fabricam produtos tradicionais como de empresas de base 
tecnológica, sendo que a noção de território é fundamental para a compreensão do 
significado destes arranjos: um APL compreende um recorte do espaço geográfico 
(parte de um município, conjunto de municípios, etc.) que possua sinais de 
identidade coletiva (sociais, culturais, econômicos, políticos, ambientais ou 
históricos (IPT, 2007, p. 104) 

 

No documento da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, temos a seguinte 

conceituação de APL: 

 

[...] uma aglomeração de empresas de determinada cadeia produtiva num mesmo 
território ou região. Essa aglomeração apresenta algum grau de especialização em 
um ou mais elos da cadeia, tais como o aperfeiçoamento de processos de produção, 
o desenvolvimento de novos produtos, um design diferenciado, a provisão 
eficiente de serviços diversos, uma boa logística de armazenamento ou eficazes 
canais de distribuição (ALESP, 2005, p. 4). 
 
 
 

O dinamismo de um APL depende dos seguintes fatores: (i) grau de concentração espacial das 

atividades e intensidade das interações entre os diversos atores; (ii) formas de concorrência 

estabelecidas pelas empresas, que estimulam a eficiência produtiva e comercial, (iii) nível de 

cooperação horizontal – que se estabelece entre empresas de um mesmo setor – e vertical – 
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que ocorre entre empresas de segmentos distintos – e (iv) a eficácia das ações conjuntas 

promovidas por organizações ou instituições de apoio (ALESP, 2005). 

 

Finalizando, faz-se imprescindível informar que, pelo Termo de Referência do GTP/APL, 

subordinado ao MDIC, um APL deve ter a seguinte caracterização: 

 

1. Ter um número significativo de empreendimentos no território e de indivíduos que 

atuam em torno de uma atividade produtiva predominante e, 

2. Que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 

governança. Pode incluir pequenas, médias e grandes empresas. 

 

Torna-se fundamental, nesse momento, ressaltar que essa definição do GTP/APL é a base 

conceitual adotada nesse estudo. 

 

1.2.4 Clusters x Arranjo Produtivo Local 

 

Villaschi Filho e Pinto (2000) chamam a atenção para a diferença entre o conceito de APL e 

cluster. Segundo estes autores, o arranjo busca caracterizar atores, não necessária e 

exclusivamente empresariais, porém delimitados espacialmente. Estes interagem de forma 

cooperativa - em esferas distintas: público/privada, empresarial/de pesquisa - e com 

autonomia na busca de complementaridades voltadas ao aprendizado que levam à inovação, 

fator determinante para sustentar a competitividade da firma no longo prazo. Tanto o cluster 

quanto o APL dão significativa importância à capacitação social, ao nível de educação da 

comunidade e à cooperação com centros de ensino. No cluster, há ênfase na questão da 
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aglomeração local de empresas em uma mesma atividade, enquanto que no APL valoriza-se 

também o papel desempenhado pelas instituições de coordenação (SPINOLA, 2002). 

 

É com essa premissa que a atuação da FIESP, e agora do convênio FIESP/MDIC se pautam.  

Segundo o MDIC a atuação em APL é uma das estratégias para a promoção do 

desenvolvimento econômico e social (esse último pouco presente no conceito de cluster), 

segundo o documento “Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior”, 

conforme divulgado pelo Governo Federal em 2003. Essa opção estratégica encontra-se 

materializada no Programa de Arranjos Produtivos Locais, que integra o PPA (Plano 

Plurianual de Investimentos) para o período de 2004-2007, sob coordenação do Ministério. O 

objetivo geral do programa é promover a competitividade e a sustentabilidade dos territórios 

onde os APL estão inseridos, estimulando processos locais de desenvolvimento.  

APL se diferencia de cluster por estar ligado a fatores de desenvolvimento sustentável e aos 

aspectos sócio-culturais, considerando-se assim como um aglomerado detentor de capital 

social que transmite cultura, solidariedade e confiança, além de levar ao desenvolvimento 

local e social. Por sua vez, clusters são mais comuns em regiões mais desenvolvidas em que 

grande parte dos conglomerados está voltada, prioritariamente, ao mercado competitivo, 

restando o desenvolvimento ao segundo plano. 

 

Sobre o apoio governamental diferenciado aos dois conceitos, escrevem Sério e Figueiredo 

(2007): 

[...] que clusters podem ser diferenciados dos APL não só pela intensidade dos 
vínculos criados entre os atores (a freqüência e qualidade das interações), mas 
também pelo papel que as organizações do Estado cumprem no desenvolvimento 
endógeno. Espera-se que, nos APL, a atuação do governo (em suas múltiplas 
esferas) seja pautada por estratégias ativas de apoio e incremento à produtividade, 
principalmente nos negócios das pequenas e médias empresas. Por sua vez, o 
desenvolvimento econômico em clusters ocorrerá com maior participação das 
empresas privadas nas iniciativas locais. (SÉRIO e FIGUEIREDO, 2007, apud 
SÉRIO, 2007, p. 6) 
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Lastres e Cassiolato (2003), ressaltam que algumas abordagens sobre clusters reconhecem a 

importância da tecnologia e da inovação, que são vistas de maneira simplificada, por 

exemplo, como mera aquisição de equipamentos. Afirmam, finalmente, que clusters não 

contemplam necessariamente outros atores, além das empresas, como organizações de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento, apoio técnico, financiamento, promoção, entre outros. 

 

1.2.5 APL x Sistema Produtivo Inovativo Local  

 

Suzigan et al. (2003) oferecem uma explanação sobre diferenças conceituais entre APL e 

Sistema Produtivo Inovativo Local (SPIL). Segundo os autores, uma tentativa de definição, 

que parece bastante adequada, é a que foi adotada pela REDESIST, coordenada pelo Instituto 

de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo essa definição: 

 
[...] sistemas locais de produção e inovação referem-se a aglomerados de agentes 
econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território, que 
apresentam vínculos consistentes de articulação, interação, cooperação e 
aprendizagem. Incluem não apenas empresas – produtoras de bens e serviços finais, 
fornecedoras de insumo e equipamentos, prestadoras de serviços, 
comercializadoras, clientes, etc. e suas variadas formas de representação e 
associação - mas também outras instituições públicas e privadas voltadas à 
formação e treinamento de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia, promoção e financiamento (REDESIST, 2005). 

 

Adicionalmente, considerando a existência de sistemas locais ainda não inteiramente 

constituídos, a REDESIST (2005) adota o conceito auxiliar de APL para denominar 

“aglomerações produtivas cujas articulações entre os agentes locais não é suficientemente 

desenvolvida para caracterizá-la como sistemas”. 

 

Uma definição de sistema, entre as diversas existentes, é: disposição das partes ou dos 

elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam como uma estrutura organizada. 

Há enorme quantidade de sistemas no mundo real e diversos são dotados de tamanha 
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complexidade que impede as organizações de promover ajustes graduais; exigem rupturas 

para continuidade de seu funcionamento contínuo e integrado. Por complexidade entende-se o 

grande número de elementos que fazem parte de um sistema; seus atributos, interações, grau 

de organização e seus inter-relacionamentos (MARTINELLI e VENTURA, 2006). 

 

Ainda segundo Martinelli e Ventura (2006), complexidade e inter-relacionamento são 

características comuns de qualquer sistema, pois todo sistema é um pouco complexo; muitos 

elementos interagindo, todos organizados para atingir objetivos. Entende-se por complexidade 

como o número de elementos que fazem parte do sistema, seus atributos, suas interações e seu 

grau de organização.  

 

A abordagem analítica, empregada em problemas simples, torna-se insuficiente, pois foca a 

resolução de problemas isolados enquanto que a abordagem sistêmica permite “a efetiva 

resolução de problemas a partir de um extenso olhar sobre o todo, em vez de uma análise 

específica das partes” (MARTINELLI e VENTURA, 2006, p.3). 

 

Pode-se concluir, portanto, que o estágio posterior de um APL consistente é tornar-se um 

SPIL; o que ocorrerá quando a articulação institucional estiver finalizada satisfatoriamente 

(com as funções de articular e estimular a cooperação entre os agentes, inclusive com 

cooperação, baseada em confiança, entre concorrentes), e a governança estiver estabelecida. 

 

1.3 Políticas Públicas 

 

Durante as duas últimas décadas a prioridade da política econômica brasileira foi de focar seu 

“caráter macroeconômico: conter a inflação, administrar a dívida externa e minimizar os 
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persistentes déficits públicos. Questões relacionadas ao crescimento de desenvolvimento 

foram relegadas a um segundo plano” (ALESP, 2005, p.3). Houve, nessa época, um 

aprofundamento dos problemas de desemprego, da desigualdade de renda e proliferação de 

empreendimentos na chamada ‘economia informal’. 

 

A estratégia de estabilização adotada a partir da segunda metade da década de 90 apoiou-se na 

abertura econômica e na desregulamentação dos mercados e conseqüente redefinição do papel 

do Estado na economia, daí a redução do segmento produtivo estatal e dos instrumentos 

disponíveis para estimular políticas públicas para segmentos industriais específicos. 

 

Após o controle da inflação crônica foram buscados novos meios para atenuar as distorções 

geradas e as MPME tornaram-se relevantes, então, pela sua capacidade de geração de 

empregos e renda; ainda que Igliori (2001) questione a valorização das MPME como tão 

importantes geradoras de empregos, pois pode ser resultado de políticas de terceirização de 

serviços e produção por parte das grandes empresas.  “O suporte à inovação tecnológica e 

gerencial dessas empresas e o fortalecimento das aglomerações produtivas onde elas são 

predominantes emergem como dois dos principais veículos para a promoção do 

desenvolvimento econômico e social” (ALESP, 2005, p. 3) 

 

Considerando o irreversível processo de globalização, uma nova percepção do crescimento 

causada pelos efeitos da própria globalização provoca principalmente duas mudanças na 

economia: muda o capital e muda o trabalho. No mundo do conhecimento, eles estão ficando 

menos antagônicos e muito mais parecidos em seu funcionamento. Segundo Passador: 

 

 [...] capital é cada vez mais o capital intelectual, de relacionamentos, da marca e 
da informação. E trabalho torna-se cada vez mais a capacidade de criar e gerenciar 
idéias, de conectar-se a outros trabalhadores e clientes (PASSADOR, 2002, p. 17). 
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Neste sentido, faz-se necessário que governo, empresas e a sociedade, de uma forma geral, 

proponham e implantem políticas públicas que venham a atender às necessidades reais da 

população e que observem a importância de oferecer qualificações que estejam alinhadas à 

nova realidade de mercado globalizado. Desta forma a eficácia e efetividade das políticas 

públicas (programas, projetos e ações) para o desenvolvimento econômico e social, sendo este 

definido como a expansão contínua do potencial de recursos (humanos, físicos e naturais), 

dependem do uso eficiente dos recursos públicos e privados para reduzir a iniqüidade da 

distribuição dos benefícios e custos entre regiões, classes e gêneros sociais e, quanto possível, 

os impactos adversos no meio ambiente, antrópico, físico e biótico (MAIA;  SILVA; SILVA, 

2005). 

 

Políticas públicas específicas e incentivos para uma maior interação com instituições de 

pesquisa e associações, podem contribuir para a superação de algumas deficiências como 

aquelas relativas à capacidade inovativa, à competitividade de MPME e à cooperação entre 

firmas; presentes em alguns clusters em países em desenvolvimento (IGLIORI, 2001). 

 

Políticas Públicas, segundo Jenkis (1978 apud Caldas e Crestana, 2005, p. 27), podem ser 

definidas como um “conjunto de decisões inter-relacionadas tomadas por um ator político ou 

um grupo de atores com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à 

adoção dos meios para alcançá-las”. 

 

Ainda com relação às políticas públicas e a despeito das potencialidades de cada contexto 

específico Igliori (2001) sugere que, primeiramente, devem-se concentrar esforços onde já 

existem elementos de um aglomerado em formação; em segundo, que é importante introduzir 

mecanismos que estimulem soluções coletivas e que estimulem relações cooperativas e o 
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aumento da participação integrada dos setores público e privado e, finalmente, devam ser 

facilitadas as aproximações das firmas com mercados potenciais, desenvolvendo fluxos de 

informação e auxiliando na implantação de estratégias de marketing. 

 

Existem limitações importantes para a eficácia de políticas públicas voltadas para a formação 

e o fortalecimento dos clusters e manifestam-se através da necessidade de considerar que 

iniciativas de cooperação precisam partir dos próprios agentes para que se sustentem; que o 

fortalecimento das relações de interdependência demanda tempo não previsível e que essas 

políticas articulem-se com outras de caráter nacional para evitar conflitos entre regiões e 

grupos de interesse (IGLIORI, 2001). 

 

Os autores Maia, Silva e Silva (2005), afirmam que:  

 

[...] destarte, a avaliação da viabilidade econômica, financeira e social das políticas 
publicas, passa a ser o instrumento de medição de eficiência: sobre a ótica do setor 
privado, para garantir o máximo de lucro e crescimento econômico (geração de 
renda e emprego); sobre a ótica social, para garantir a sustentabilidade do 
crescimento econômico ou o ótimo econômico de bem-estar da população; sobre a 
ótica social, para garantir a distribuição equânime dos frutos do crescimento e/ou do 
desenvolvimento econômico (MAIA, SILVA e SILVA, 2005, p. 78). 

 

 

A avaliação de políticas públicas não constitui um exercício formal “desinteressado”, à 

semelhança de um cálculo de custo-benefício. Ela está fortemente ancorada num conjunto de 

valores e noções sobre a realidade social partilhados pelos membros relevantes de uma 

maioria de governo – aí incluídos elites políticas e burocráticas -, que os permite distinguir a 

“boa” da “má” política. Esses valores e noções fornecem os “termos do debate” sobre 

políticas, delimitando e circunscrevendo a agenda pública em um determinado momento.  

Neste sentido o quadro abaixo propõe apresentar uma evolução da agenda pública do Brasil 



47 
 

moderno, explorando analiticamente como evoluíram os termos do debate sobre as políticas 

públicas (MELO, 1998). 

 

 Princípio organizador das 
políticas públicas Efeito esperado das políticas 

Primeira Era 
Vargas 
(1930-1945) 

Integração social e nation building. Incorporação tutelada das massas urbanas à 
sociedade oligárquica; a construção de uma ordem 
institucional que permitisse a incorporação dos 
novos atores à arena política. 

Populismo 
(1945-1960) 

Ampliação da Participação. Submeter as políticas à lógica do mercado político; 
políticas como moeda de troca política. 

Crise do 
Populismo 
(1960-1964) 

Redistribuição. Expansão organizacional do aparato público das 
políticas; reformas de base permitem superar o 
desenvolvimento social e a estagnação; 
“socialismo ou subdesenvolvimento”. 

Autoritarismo 
Burocrático.  
(1964-1967) 
 
(1967-1973) 

Modernização Conservadora. 
 
 
Crescimento sem redistribuição. 

Submeter as políticas públicas à lógica da 
acumulação; reformismo conservador; expansão 
dos complexos empresariais de provisão de bens e 
serviços sociais; desenvolvimento social como 
trickle down do crescimento. 

Distensão e 
transição 
(1974-1984) 

Redistributivismo Conservador: 
“Redistribution with Growth” 
(Banco Mundial); primado da 
desigualdade sobre a pobreza 
absoluta no debate público. 

Expansão acelerada dos complexos empresariais 
de provisão de bens e serviços sociais, com opção 
moderadamente redistributiva. 

Nova República Reformismo social-democrata: 
universalismo, descentralização, 
transparência. 

Redesenhar políticas tornando-as mais eficientes, 
democráticas e redistributivas; ênfase no modus 
operandi das políticas; eliminação do 
mistargeting. 

Collor Cesarismo Reformista; reformas 
como imperativos de 
“governabilidade”. 

Reestruturação ad hoc e pouco consistente das 
políticas: focalização, seletividade e redefinição do 
mix público-privado das políticas. 

Governo FHC Instituir a Boa Governança; ação 
pública como fixação de regras do 
jogo estáveis e universalistas; 
primado da pobreza absoluta sobre 
a desigualdade no debate público. 

Focalização, seletividade e redefinição do mix 
público privado das políticas; restaurar as bases 
fiscais das políticas; políticas compensatórias dos 
custos sociais da estabilização. 

Quadro 3 – Evolução da agenda pública brasileira 
Fonte: MELO (1998) 
 
 
 
Segundo Barbosa (2004 apud Caporali e Volker, 2004, p.12), “o Governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva recuperou a importância das políticas industriais por considerá-las 

necessárias, se não imprescindíveis, para uma retomada do processo de desenvolvimento”. O 

PPA 2004 – 2007 reflete esse esforço de política industrial como um dos eixos centrais da 

estratégia governamental de desenvolvimento e inclui o tema APL como uma das suas 

prioridades; via criação do GTP/APL, subordinado ao MDIC. 



48 
 

Ainda segundo Barbosa (2004), essa iniciativa é muito importante, pois resgata o poder do 

Estado em promover políticas públicas estimuladoras de crescimento econômico e 

desenvolvimento do país; as quais foram quase completamente relegadas, quando não 

descartadas, notadamente nas últimas duas ou três décadas. Havia dúvidas em torno das 

políticas de desenvolvimento em geral, e sobre as políticas industriais; principalmente sobre 

sua eficiência modernizante em relação ao tecido econômico e questionamentos sobre a 

legitimidade de decisões por vezes arbitrárias demais, ineficientes ou inócuas. Dentro desse 

contexto há que se considerar que o momento era de diminuição do papel do Estado na 

economia e, conseqüentemente, de seu papel no desenvolvimento nacional. 

 

De acordo com Barbosa (2004 apud Caporali e Volker, 2004, p.13): 

  

                                                [...] ao longo das três últimas décadas, foram desmontadas as políticas industriais 
que o país havia construído e, enquanto, reformava o Estado a relegou a um plano 
inferior. Prevalecia a suposição de que políticas industriais geravam desperdício de 
recursos públicos e que, portanto, não procedia mantê-las nem redirecioná-las.  

 
 
 
 
Política industrial compreende um conjunto ordenado de estratégias de ação, públicos e 

privados, tendo geralmente como objetivo central promover o desenvolvimento do setor 

produtivo industrial como um todo. Quanto à abrangência desse tipo de política, as análises 

tradicionais a diferenciam entre a ‘horizontal’, voltada para a atividade produtiva em geral, 

sem especificar setores ou cadeias; daquelas de caráter vertical, com foco direcionado para 

determinados setores ou cadeias produtivas. Enfim, atualmente as políticas industriais têm se 

centrado não mais na firma ou no setor de maneira isolada; mas, sim, em blocos agregados de 

agentes em sistemas produtivos, denominados aglomerados organizacionais (LASTRES E 

CASSIOLATO, 2003). 
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Porém, observando-se a evolução da agenda pública no Brasil e percebendo-se a importância 

de políticas públicas efetivas, constata-se que para alavancar a garantia da sustentabilidade 

intertemporal do crescimento e do desenvolvimento econômico e social, faz-se necessário que 

os entes privados e os governos, nos seus diversos níveis (federal, estadual e municipal) e, 

entre esses e as populações público-alvo, promovam um processo interativo de avaliação ex 

ante e ex post das políticas públicas, para que se tenha a noção real dos benefícios gerados 

pelas políticas públicas em qualquer localidade (MAIA, SILVA e SILVA, 2005). 

 

A fase de implementação de determinada política pública é aquela em que uma decisão é 

efetivamente colocada em prática. Uma política pública não se restringe a intenções; sendo, 

sobretudo, uma série de ações com vistas à sua efetiva execução. As decisões devem ser 

traduzidas em atos, de modo que se tornem operacionais e se integrem à rotina administrativa. 

Regulamentos, instituições competentes e todo um sistema de medidas jurídicas e políticas 

devem ser estabelecidos, e os implementadores – agentes de execução – devem ser capazes de 

aplicá-los. Uma vez que as políticas públicas têm por finalidade a regulação do 

comportamento de indivíduos, grupos e organizações, o que é realizado nessa fase imprime 

todo seu sentido verdadeiro (CALDAS e CRESTANA, 2005). 

 

A implementação das políticas cabe ao Poder Executivo, por meio da burocracia, e está, 

portanto, nas mãos dos servidores públicos diretamente envolvidos na prestação de serviços 

governamentais e na sua execução administrativa. Há uma diferenciação entre os dois 

modelos possíveis de implementação de políticas públicas: os modelos de Cima para Baixo 

(aplicação descendente ou do topo para a base) e os de Baixo para Cima (aplicação 

ascendente ou da base para o topo). O primeiro reflete uma concepção hierárquica da 

administração pública, segundo a qual o que importa é que a decisão tomada seja acatada e 
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cumprida pela burocracia em seus próprios termos. O segundo modelo – de baixo para cima – 

caracteriza-se pela descentralização da gestão e execução das políticas públicas e pelo contato 

direto do cidadão com o aparato da administração pública (CALDAS e CRESTANA, 2005). 

 

Uma política pública de apoio a aglomerados deve incentivar o protagonismo local, via 

formação de APL, por exemplo. Isto é, a implementação de ações que estimulem a formação 

de lideranças locais, atores sociais aptos a protagonizarem as mudanças políticas, econômicas 

e sociais que irão desencadear um processo de desenvolvimento endógeno; interno à 

localidade, integrado aos eixos dinâmicos da economia (CALDAS e CRESTANA, 2005). 

 

Entretanto, de acordo com Arretche (1998 apud Brose, 2002, p. 198), “não existe 

possibilidade de qualquer modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser 

apenas instrumental, técnica ou neutra”. As ciências sociais, de um modo geral, identificam 

três processos distintos de avaliação de ações públicas: 

 

[...] avaliação de uma política pública, que procura estabelecer uma relação de 
causalidade entre o um determinado projeto e um resultado específico; avaliação 
política, que examina os pressupostos e fundamentos políticos d um determinado 
curso de ação pública, independentemente de sua estrutura institucional, de sua 
implementação e de seus resultados, procurando identificar os critérios que a 
tornam preferível a outras; análise de políticas públicas, que examina a estrutura 
institucional, os procedimentos e os traços constitutivos dos programas 
efetivamente implementados, procurando a relação causal entre a sua modalidade 
de implementação e o sucesso ou fracasso na realização de seus propósitos 
(ARRETCHE, 1998 apud BROSE, 2002, p. 198 – 199) 
 
 
 

De acordo com o objetivo principal desse estudo, o foco da pesquisa foi o da avaliação e 

análise de políticas públicas, pois está presente no mesmo o objetivo de identificar a relação 

de causalidade entre o projeto metodológico de elaboração de PDP e o resultado alcançado 

em seu processo de elaboração e a qualidade do material gerado, pois foi procurada a relação 
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causal entre a modalidade de implementação da referida metodologia, sua modalidade de 

implementação e o sucesso ou o fracasso na realização dos propósitos desejados. 

 

Caporali e Volker (2004) destacam que a atuação sistemática em APL constitui uma forma de 

interiorização do desenvolvimento, pois há uma grande quantidade de APL em atividade ou 

planejamento e no caso de cidades pequenas e médias, chegam a ser confundidos com as 

próprias; favorecendo assim, o aparecimento de bases duráveis para se desenvolver 

determinadas regiões.  

 

Destarte, a atuação do Governo Federal via MDIC e através das ações do GTP/APL pode ser 

entendida como um processo participativo, aglutinador, articulador e planejado de 

interlocução e articulação interinstitucional com aumento significativo de probabilidade de 

sucesso na medida em que os atores podem perceber os benefícios da participação integrada e 

articulada e os ganhos que podem advir do estabelecimento de ações cooperadas baseadas em 

confiança mútua. A capilaridade das ações estimuladas pelo GTP APL é fator positivo e, por 

chegar a municípios com relativa discrição, altamente estimulador de desenvolvimento dessas 

cidades e região. 

 

1.4 Conceitos de desenvolvimento 

 

Desenvolvimento só pode ser considerado como efetivo se este constituir-se em 

desenvolvimento humano, social e sustentável, pois quando se fala em desenvolvimento, 

“deve-se estar buscando a melhoria da qualidade da vida das pessoas (desenvolvimento 

humano) e da sociedade como um todo (desenvolvimento social), [...] com o presente e com o 

futuro levando, assim, ao desenvolvimento sustentável” (MARTINELLI e JOYAL, 2004, P. 
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14). 

 

O Brasil, de acordo com Martinelli e Joyal (2004), é um dos países em que mais aumentou a 

distância entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social; devido à sua grande 

concentração de renda e de desigualdade social, pois a riqueza nacional é muito concentrada 

e, portanto, mal distribuída. 

 

APL contribuem não apenas para o aumento da competitividade das firmas integrantes, mas 

também para o desenvolvimento do país. Aliado à noção de que o desenvolvimento de uma 

nação está ligado ao seu capital social tem-se que o capital social tem relação com o 

desenvolvimento de um aglomerado organizacional local.  

 

Kliksberg (1997) informa que o Banco Mundial distingue quatro tipos de capital:  

 

- Ativos naturais, de dotação natural, recursos naturais, 

- Ativos construídos, criados pelo trabalho e inclui os ativos fixos, as infra-estruturas, o 

capital financeiro e o comercial, 

- Capital Humano: constituído da qualidade da população em aspectos-chave, como 

nutrição, saúde e educação 

- Capital Social: refere-se ao fato de que toda sociedade detém determinado acervo de 

valores, de cultura, de instituições com diferentes graus de inteligência.  

 

A esses se agregam outros elementos intangíveis, mas de grande peso, como o ‘estoque de 

rede de cooperação’ e a capacidade para gerar permanentemente redes que entrelacem os 

esforços dos atores sociais e as metas de interesse coletivo.  
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Segundo Caporali (apud Caporali e Volker, 2004, p.19), “capital social é o conjunto de 

normas e valores que regem as interações entre os indivíduos, incluindo-se as instituições que 

governam a sociedade”. 

 

Para Silveira (apud Fischer, 2002) capital social:  

 

refere-se à experiência associativista, aos laços de confiança e cooperação, às 
competências e capacidades organizacionais e às configurações de caráter tácito ou 
institucionalizado que sedimentam relações interpessoais e interorganizacionais, 
passíveis de abordagem na ótica da construção social dos territórios. A noção de 
capital social mostra-se indissociável da questão de empoderamento das 
populações locais, no sentido da constituição da subjetividade social em 
subjetividade pública (SILVEIRA apud FISCHER, 2002, p. 243). 
 
 
 
 

O autor completa ainda, informando que capital humano está associado à capacidade humana 

de criar e recriar conhecimento, que está sempre ligada a condições particulares de educação, 

saúde, nutrição, habitabilidade, mobilidade comunicacional e espacial (SILVEIRA apud 

FISCHER, 2002, p. 243). 

 

1.4.1 Desenvolvimento local 

 

Desenvolvimento local pode ser entendido como processos em que os esforços de uma 

população se somam aos do governo para melhorar as condições sociais, econômicas e 

culturais da comunidade visando sua integração na vida do país (FISCHER, 2002).  

 

Buarque (2004, p. 25) define desenvolvimento local (DL) como “sendo um processo 

endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida 

da população em pequenas unidades territoriais e em agrupamentos humanos”. Pensar o 

desenvolvimento local requer o envolvimento de diversas dimensões: econômica; social; 
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cultural; ambiental e físico-territorial; político-institucional; e científico-tecnológica. Implica 

considerar os diferentes padrões de inter-relacionamento ativo dos diversos atores da 

sociedade. O local aqui será identificado como aquele espaço territorial delimitado em 

municípios ou cidades. Nesse sentido importa, necessariamente, uma profunda transformação 

das relações sociais – não apenas dos processos técnicos de produção, mas também incluída a 

preservação ambiental, já que a incorporação dessa dimensão às estratégias, programas e 

projetos de desenvolvimento tem como objetivo assegurar melhores condições materiais e a 

sustentabilidade da sociedade segundo as suas condições e vocações (TENÓRIO, 2004). 

 

Os processos de desenvolvimento local implicam esforços articulados de atores estatais, da 

sociedade civil e do capital, dispostos a levar adiante projetos que surjam da negociação de 

interesses, inclusive divergentes e em conflito. Portanto, a lógica do desenvolvimento local 

necessita do surgimento e fortalecimento de atores inscritos em seus territórios e com 

capacidade de iniciativa e propostas sócio-econômica que capitalizem as potencialidades 

locais, apostando em uma melhora integral da qualidade de vida da população (MARSIGLIA, 

1996). 

 

Quanto às questões de ‘como’ e ‘o que’ favorece ou influencia o estudo do DL, os principais 

fatores discutidos são: a importância do ambiente, o espaço geográfico e o espaço territorial, 

entendido sob os aspectos sociais, culturais e históricos, derivados da própria população e 

instituições locais, e de suas relações formais e informais entre os atores locais que compõem 

o sistema produtivo local e o espírito de cooperação, assim como as iniciativas direcionadas 

para fortalecer as capacidades locais de desenvolvimento, com enfoque no incentivo as 

pequenas e médias empresas (MARTINELLI e JOYAL, 2004). 
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Sobre desenvolvimento local, Tenório afirma: 

 

[...] há muito vem se considerando que certo grau de desenvolvimento econômico 
é atingido quando a base produtiva de um país ou região atinge uma expressão 
significativa de crescimento das atividades industriais e comerciais. Mas de que 
forma deve ser avaliado seu real desenvolvimento, expurgando índices meramente 
quantitativos e enfocando uma análise qualitativa do desenvolvimento, onde o 
crescimento econômico de uma sociedade estaria garantindo uma contínua 
melhoria de bem estar coletivo? O desafio para a sociedade global é operar esta 
transformação do desenvolvimento industrial na atmosfera das localidades, sem 
que se percam as oportunidades de crescimento econômico e nem tampouco, a 
esperança de um desenvolvimento qualificado, igualitário e equilibrado. 
Desenvolvimento local é um processo de desenvolvimento centrado num território 
concreto em que os protagonistas são uma pluralidade de atores, com determinadas 
posições no espaço social e que estabelecem relações em função de metas e 
projetos comuns (TENÓRIO, 2004, p. 153). 
 

 

Com as mudanças estruturais verificadas no modelo produtivo industrial, a abordagem do 

desenvolvimento econômico, fundamentado em localidades, representou uma possibilidade 

efetiva para atividades dirigidas ao desenvolvimento econômico local, graças às perspectivas 

que a mobilidade dos investimentos nos setores produtivos trouxeram às economias regionais. 

Mas, sobre o significado do termo local, até onde ele poderia ser aplicado sem perder a 

essência de sua acepção no contexto das teorias econômicas, escreve Sengenberger:  

 

[...] ao apontar a emergência da economia local, na forma de uma rede de locais 
para os grandes conglomerados, onde seria essencial tanto a base industrial de 
pequenas empresas fornecedoras quanto a institucional das sociedades locais, 
discorre sobre o sentido do local como definição de uma região em oposição ao 
termo nacional ou internacional. Em sua abordagem como foco do 
desenvolvimento econômico regional, o vocábulo "local" deveria ser entendido 
como pertinente a uma determinada área, espacial ou administrativa, 
compreendendo um bairro, uma vizinhança, um município ou um conjunto destes 
(SENGENBERGER, 1993 apud BORBA, 2000, p. 18) 

  
 

O território existe com uma personalidade própria. É o local, com suas dotações naturais, 

humanas, suas instituições, a sua atmosfera particular, segundo Borba (2000). Pode-se 

entender local como:  
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                                       [...] entorno eco-sócio-territorial (município, região) onde, aproveitando-se as 
vantagens competitivas (vocação econômica, projetos potencialmente estruturantes, 
capital social etc.) busca-se a partir do econômico construir as múltiplas dimensões 
do desenvolvimento integrado - social, político, ambiental, cultural, tecnológico e 
institucional (PARENTE e ZAPATA, 1998, p. 97). 

 

 

Alguns conceitos surgem na discussão do tema desenvolvimento. Observa-se o que em 

meados dos anos 70 já se tratava da questão, abordando o desenvolvimento integrado, como 

definido pela UNESCO “um processo total, multi-relacional e que inclui todos os aspectos da 

vida de uma coletividade, de suas relações com o resto do mundo e de sua própria 

consciência” (LUSTOSA apud FISCHER, 2002, p. 179).  

 

Por fim Silveira (apud Fischer, 2002) pondera que alguns autores argumentam que não existe 

um desenvolvimento local, pois este é sempre articulado aos processos mais gerais e que é 

próprio das sociedades capitalistas a incorporação crescente de novas esferas e espaços; 

sempre subordinados à lógica do poder dominante. Entretanto, diferente dessa visão pode-se 

entrever um potencial transformador, na medida em que “sua emergência, associada a um 

contexto de globalização, reestruturação produtiva e crise do padrão de desenvolvimento, 

insere-se no âmago das disputas em torno de alternativas e caminhos” (SILVEIRA apud 

FISCHER, 2002, p. 239).   

 

1.4.2 Desenvolvimento econômico local 

 

O fracasso das tradicionais políticas de desenvolvimento descendente top down, juntamente 

com os efeitos da globalização e a nova onda de descentralização, foram os principais fatores 

de desenvolvimento da abordagem “desenvolvimento econômico local” (DEL). Atualmente, 

muitas organizações internacionais recorrem a esta abordagem devido à sua comprovada 
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eficácia em vários países. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) descreve o DEL 

como: 

[...] um processo de desenvolvimento participativo que fomenta os acordos de 
colaboração entre os principais intervenientes públicos e privados de um território, 
possibilitando a organização e aplicação prática de uma estratégia de 
desenvolvimento comum de forma a aproveitar os recursos e vantagens competitivas 
locais no contexto global, com o objetivo final de criar emprego decente e estimular 
a atividade econômica (IDEASS, 2003, p. 2). 
 
 
 

1.4.3 Desenvolvimento endógeno 

 

A característica central do desenvolvimento econômico, enquanto processo baseado 

localmente está na ênfase de política do desenvolvimento endógeno, no qual se utiliza o 

potencial local de recursos humanos, institucionais e físicos para se atingir as metas desejadas 

e estabelecidas no âmbito do planejamento. Segundo Fischer (2002) o conceito de 

desenvolvimento endógeno, contrapõe-se àquele que implica a noção de estágios, 

característico da doutrina desenvolvimentista tradicional. Refuta-se, dessa forma, a imitação 

de modelos de sociedades industriais e chama-se a atenção para a necessidade de que se 

levem em conta as especificidades de cada país e de cada local. 

 

Uma definição do conceito de desenvolvimento endógeno é a que estabelece que este tipo de 

desenvolvimento seja iniciado e organizado de dentro para fora das localidades, o que 

conferirá mobilização aos atores locais para extrair o máximo possível através da otimização 

dos recursos de capital, de trabalho e de instituições locais tanto quanto de infra-estruturas 

físicas de uma determinada área, em vez de esperar ou tentar atrair empresas e investimentos 

externos para impulsionar o crescimento econômico local e gerar empregos. Pode-se, 

portanto, pensar no desenvolvimento endógeno, como uma forma eficaz de se mobilizar 

recursos locais para se recriar um entorno institucional, político e cultural que fomente 

atividades produtivas e de geração de empregos em nível local, aproveitando as vantagens 
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competitivas da integração dos mercados e dos circuitos regionais (BORBA, 2000). 

 

1.4.4 Desenvolvimento local integrado e sustentável  

 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) é uma forma de condução de 

desenvolvimento que facilita e potencializa a participação coletiva, promove parcerias entre 

os atores da sociedade civil, de governos e empresas, integrando áreas dispersas e 

promovendo novas sinergias entre as diversas ações já existentes. O projeto DLIS pode ser 

aplicado através de etapas que englobam: realização de um diagnóstico local que inclui o 

levantamento das potencialidades municipais, lideranças locais e parceiros; mobilização da 

comunidade; estabelecimento de parcerias entre o poder público e privado; capacitação de 

lideranças regionais; criação de fórum, conselho ou agência de desenvolvimento local; 

definição de uma equipe gestora envolvendo membros da comunidade; elaboração de um 

plano de desenvolvimento; definição de uma agenda de ações; desenvolvimento e 

acompanhamento dos projetos (PROJETO DLIS, 2004). 

 

Para Franco (1998), DLIS é entendido como um novo modo de promover o desenvolvimento 

que possibilita o surgimento de comunidades mais sustentáveis e capazes de suprir suas 

necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver suas 

potencialidades específicas e fomentar o intercâmbio externo aproveitando-se de suas 

vantagens locais. 

 

1.5 Ativos locais para o desenvolvimento  
 

A favor dessa nova ênfase no desenvolvimento tem-se o fato de que os desafios locais 

impulsionam a sociedade local para, em conjunto com a diversidade de atores institucionais 
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que a integram, traçar estratégias que fortaleçam suas capacidades na solução dos problemas. 

Para tanto e contraditoriamente à posição neoliberal, é imprescindível o fortalecimento das 

capacidades do Estado nas esferas federal, estadual e municipal e, dos atores sociais coletivos, 

no nível local, de modo a se promover articulação entre todos, visando à implantação e à 

gestão de políticas públicas (TENÓRIO, 2004). 

 

Segundo Tenório (2004), a promoção da articulação entre todos os atores envolvidos no 

desenvolvimento de uma localidade implica em: 

 
 
[...] ações que possam: fortalecer a capacidade das instituições e organizações 
locais por meio de programas de formação de líderes; criar condições apropriadas 
para a articulação entre atores em níveis local e regional; apoiar os atores sociais 
coletivos no nível local, através de recursos técnicos e tecnológicos a fim de que 
possam interagir no meio garantindo a sustentabilidade; e incentivar alianças 
locais sob um leque de oportunidades de iniciativas de desenvolvimento em que os 
recursos sejam disponibilizados e orientados para o melhoramento dos serviços 
básicos, infra-estrutura, geração de novas alternativas de produção e renda, e 
educação voltada para o desenvolvimento da cidadania (TENÓRIO, 2004, p. 17). 

 
 

Observando os ativos locais para o desenvolvimento, percebe-se que as premissas básicas 

para o desenvolvimento econômico local são: a formação de capital físico e humano, com 

progresso tecnológico; a adequação de postura social e institucional da localidade e sua 

capacidade de articulação podem ser considerados como os ativos locais para o 

desenvolvimento local. Estes ativos seriam os recursos intrínsecos locais resultados da 

participação efetiva da comunidade no processo de desenvolvimento da localidade (BORBA, 

2000). 

 

Há que se considerar as inúmeras dificuldades na promoção do desenvolvimento local. A 

mais importante delas talvez seja a participação popular que, no Brasil ainda é muito restrita, 

salvo algumas poucas exceções, embora se verifique uma tendência de crescimento da 
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participação nas decisões municipais desde a redemocratização do país, cuja consolidação se 

deu com a promulgação da Constituição de 1988 (TENÓRIO, 2004). 

 

Fischer (2002) afirma que, nos anos 90, os processos associados à globalização e os ajustes 

econômicos realizados em quase todos os países por injunções de organismos multilaterais e 

ainda, um elo racional padronizador do que deve ser ‘desenvolvimento’; destacaram a 

importância do subnacional e local ante o nacional e transnacional. Promoção do 

desenvolvimento através do planejamento localizado em fatias de territórios ou por meio de 

esforços localizados é uma ‘onda prescritiva’, que chega tanto às praias da ‘guerra dos 

lugares’, na expressão de Milton Santos, quanto aos que comungam os princípios do dom e da 

solidariedade.  

 

Toda a ação gestora, exercida por indivíduos ou coletividades, orienta-se por princípios de 

mudança e desenvolvimento, seja de micro-unidades organizacionais, seja de organizações 

com alto grau de hibridismo e complexidade. É em concordância com este conceito - base dos 

aglomerados organizacionais - que se faz imprescindível estimular a formação de capital 

social na localidade e, articuladamente, o surgimento de redes de empresas baseadas em 

confiança, cooperação e governança (FISCHER, 2002). 

 

Capital social é ativo muito importante, pois segundo Lastres e Cassiolato (2003), refere-se a 

um conjunto de instituições que, formal ou informalmente, afetam os níveis de confiança, 

interação e aprendizado em sistemas sociais. Sua relevância vincula-se ao reconhecimento da 

estrutura e das relações sociais como fundamentais para compreender e intervir na dinâmica 

econômica das localidades. 
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Ainda segundo os mesmos autores, cooperação significa trabalhar em comum, envolvendo 

relações de confiança mútua e coordenação entre os atores locais. Em arranjos produtivos 

identificam-se, principalmente, a cooperação produtiva, visando economias de escala e 

melhoria dos índices de qualidade e produtividade e a cooperação inovativa, que visa redução 

de riscos, custos e tempo resultando no aprendizado interativo, que dinamiza o potencial 

inovativo do arranjo (Lastres e Cassiolato, 2003).  

 

Santos (2005) destaca que o aprendizado interativo é fundamental fonte para transmissão de 

conhecimentos e na ampliação da capacidade produtiva e inovativa das firmas e instituições. 

Informa também que as duas formas de aprendizado são: as realizadas a partir de fontes 

internas à empresa e aquelas a partir de fontes externas à mesma. O processo de construção da 

confiança, segundo a FIESP, “é resultado de ações planejadas e sistematizadas e pode ser 

induzido em três esferas de atuação: autoconfiança, confiança nas instituições e confiança 

entre empresas” (ANEXO A, p.19) 

 

Governança, segundo Santos (2005), diz respeito aos diferentes modos de coordenação, 

intervenção e participação, nos processos de decisão local, dos diferentes agentes – Estado, 

em seus vários níveis, empresas, cidadãos e trabalhadores, organizações não-governamentais, 

etc. – e das diversas atividades que envolvem a organização dos fluxos de produção, assim 

como o processo de geração, disseminação e uso de conhecimentos. Verificam-se duas formas 

de governança em APL. As hierárquicas são aquelas em que a autoridade é claramente 

internalizada dentro de grandes empresas, com real ou potencial capacidade de coordenar as 

relações econômicas e tecnológicas no âmbito local. A governança em forma de redes 

caracteriza-se pela existência de aglomerações de MPME, sem grandes empresas localmente 

instaladas, exercendo o papel de coordenação das atividades econômicas e tecnológicas. São 
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marcadas pela forte intensidade de relações entre um amplo número de agentes, onde nenhum 

deles é dominante.  

 

Governanças em forma de rede são mais legítimas porque são orientadas no sentido botton up 

e são aquelas mais prováveis de alcançarem efetividade; em contraposição àquelas 

estruturadas no sentido top down, menos legítimas, portanto (CUNHA e PASSADOR, 2006).  

 

Governança, segundo o MDIC, refere-se a:  

 
 
[...] existência de canais – pessoas físicas ou organizações – capazes de liderar e 
organizar atores em prol de objetivos comuns nas atividades em APL; ou coordenar 
as ações dos diferentes atores para o cumprimento de objetivos comuns; ou 
negociar os processos decisórios locais; ou promover processos de geração, 
disseminação e uso de conhecimentos (ANEXO B, p. 1). 
 
 

 
Lastres e Cassiolato (2003) referem-se genericamente à governança como as diversas formas 

pelas quais indivíduos e organizações (públicas e privadas) gerenciam seus problemas 

comuns, acomodando interesses conflitantes ou diferenciados e realizando ações 

cooperativas. No caso dos arranjos, a governança diz respeito aos diferentes modos de 

coordenação, intervenção e participação nos processos decisórios locais dos diferentes 

agentes envolvidos: Estado, empresas, cidadãos e trabalhadores, ONG, etc. – às várias 

atividades que envolvem a organização dos fluxos produtivos; assim como ao processo de 

geração, disseminação e uso de conhecimentos.  

 

As duas formas principais de governança, segundo Lastres e Cassiolato (2003) são: a 

hierárquica – em que a autoridade é claramente internalizada por grandes empresas; e aquela 

em forma de redes, onde há aglomeração de várias MPME e nenhuma é dominante. Essa 

última é mais legítima e marcada por intensas relações entre os agentes. A primeira representa 
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uma forma centralizada de poder, ao passo que a segunda, representa sua descentralização.  

A execução de uma ação conjunta depende de uma coordenação eficiente, que consiga reunir 

empresas e entidades em torno de um projeto. Tal coordenação (governança local) pode ser 

exercida por uma grande empresa, por um conjunto de empresas, ou ainda por agentes 

individuais e organismos locais (MOTTA e HANSEN, 2003). 

 

O principal fator de sucesso nos APL é o adequado equacionamento da governança local. A 

participação do conjunto dos atores da sociedade, do poder público, entidades de ensino e 

pesquisa, instituições de crédito, associações, cooperativas, além das empresas envolvidas no 

sistema produtivo; conduz à construção de projetos viáveis e mais sólidos e, por decorrência, 

a projetos com resultados mais promissores (CALDAS e CRESTANA, 2005). 

 

“Quase tão ruim quanto não ter um objetivo aspiracional nítido é ter vários objetivos 

competindo entre si. Nas empresas onde não há prioridades compartilhadas [...] o provável 

resultado será a fragmentação e subotimização de recursos” (PRAHALAD e HAMEL, 2005).  

 

Humphrey e Schmitz (2000 apud MOTTA e HANSEN, 2003) definiram três categorias de 

governança: privada, pública e privada / pública. Os agentes da governança privada são 

empresas e associações de classe; os da pública são agências locais e regionais do governo e 

os da pública / privada são os centros de treinamento, centros tecnológicos e agências de 

desenvolvimento. Em muitos casos, como no deste estudo, o apoio das políticas públicas está 

associado a iniciativas privadas compartilhadas pelos agentes. 

 

Associativismo tem sido opção a muitos aglomerados nos sentido da formalização do 

aglomerado organizacional e de sua governança – hierárquica ou em rede – pois, segundo o 
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SEBRAE (2006), associação é uma “entidade de direito privado, dotada de personalidade 

jurídica e caracteriza-se pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de 

objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa”.  

 

As tarefas que uma associação se propõe vão desde a sistematização de informações 

pertinentes ao aglomerado até a promoção de eventos mercadológicos. A ética associativista é 

um importante ativo organizacional por aglutinar empresas com interesses comuns em busca 

da redução de custos e investimentos comuns e melhor posicionamento no mercado; com 

fortalecimento da governança do aglomerado (SEBRAE, 2006). 

 

Uma firma ou um aglomerado, associado ou não, não prescinde de competitividade, a qual é 

definida por Lastres e Cassiolato (2003) como sendo a capacidade da empresa em formular e 

implementar estratégias concorrenciais que lhe permita ampliar ou conservar, de forma 

duradoura, uma posição sustentável no mercado. Distingue-se de competitividade espúria 

onde o baixo custo dos produtos deve-se principalmente aos reduzidos salários pagos, ao uso 

intensivo de recursos não renováveis sem a perspectiva de longo prazo - contrariando o 

conceito de desenvolvimento sustentável - assim como ao uso de taxas cambiais e de juros 

com finalidades comerciais de curto prazo. 

 

Sob um olhar sistêmico, a competitividade da firma não depende apenas de sua conduta 

individual, mas também de variáveis macroeconômicas, político-institucionais, reguladoras, 

sociais e de infra-estrutura; em níveis local, nacional e internacional. A competitividade dos 

aglomerados supõe o aproveitamento de sinergias coletivas geradas pelas interações entre 

empresas e destas com os demais atores do ambiente e envolve cooperação e processos de 

aprendizado e inovação interativos. As formas de competitividade sustentada e dinâmica 
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dependem da capacidade de aprendizagem de competências específicas para a aquisição de 

conhecimentos, das especificidades dos recursos humanos e da capacitação produtiva e 

inovativa das empresas (LASTRES e CASSIOLATO, 2003).  

 

Há um conceito elaborado por Porter (1999) denominado de Modelo Diamante em que são 

analisados quatro condicionantes que têm a capacidade de estimular o desenvolvimento de 

uma localidade: fatores de produção, condições da demanda, setores correlatos e de apoio e, 

por fim, estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. Porter (1999) apesar de abordar a 

competição e cooperação entre firmas valoriza sobremaneira a competição, em detrimento da 

cooperação, em aglomerados, por considerá-la prioritária para seu desenvolvimento. O autor 

acredita que são as dificuldades inerentes a um ambiente de rivalidade que provocam o 

desenvolvimento das firmas que compõem um aglomerado. A cooperação, segundo o autor, 

deve ser exercida apenas no sentido vertical da cadeia produtiva, por meio dos setores 

correlatos e pelas instituições locais. 

 

O desenvolvimento local pode ser analisado sob diferentes pontos de vista. Alguns podem vê-

lo sob o prisma do desenvolvimento econômico, voltado para o aspecto competitivo e, 

considerando o novo ambiente globalizado, deve se buscar novas estratégias que tornem 

competitivas as regiões e países, num contexto globalizado (MARTINELLI e JOYAL, 2004). 

As novas demandas do mercado competitivo e em constante mutação exigem:  

 
um sistema produtivo, ao mesmo tempo eficiente na utilização dos recursos e 
eficaz ao atingir seus objetivos. Esse é o conceito de efetividade, ou seja, a busca 
simultânea de eficiência e eficácia, requisito indispensável no atual contexto 
mundial (MARTINELLI e JOYAL, 2004, p. 2). 
 
 
 

Maximiano (2004) afirma que eficiência é a relação entre os recursos empregados e os 

resultados obtidos e, eficácia é a relação entre os objetivos e os resultados obtidos por um 
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sistema, organização ou processo. Por sua vez, Bateman e Snell (1998) definem eficiência 

como o rateio dos resultados pelos insumos utilizados em sua obtenção e eficácia como o grau 

em que os resultados de uma organização correspondem aos resultados que organizações e 

indivíduos no ambiente externo desejam.  

 

1.6 ADL e ADR 

 

Agência de Desenvolvimento é, em geral, produto de esforço de cultura de desenvolvimento e 

participação; sem os quais não há disposição para sua formalização. São “organismos criados 

para auxiliar a promoção do desenvolvimento de uma zona territorial determinada, contando 

para isso com instrumentos diversos e [...] com um nível apreciável de autonomia de gestão” 

(DESENBAHIA, 1999, p. 8). São também chamadas de agências de fomento e sua função é 

incentivar o potencial endógeno do território em uma perspectiva ampla do conceito de 

desenvolvimento, incorporando até mesmo fatores sociais.  

 

Macedo (1999) coloca que as agências são políticas públicas de caráter descentralizado, sendo 

atores intermediários entre setor público e privado, ou seja, surgiram para servir de apoio ao 

setor público, mas não é de total controle do mesmo. É importante ressaltar então que mesmo 

sendo públicas as agências não são estatais e possuem autonomia quanto a sua gestão.  

Também servem como um mecanismo de comprometimento dos governos locais que traçam, 

a partir dos seus problemas, estratégias de desenvolvimento com base na eficiência produtiva. 

 

Casarotto Filho e Pires (2001) afirmam que as agências de desenvolvimento são um tipo de 

plataforma interinstitucional que busca promover e articular a promoção de projetos de 

desenvolvimento que valorizem o território e o ambiente econômico trabalhado.  
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Goedert (2005), por sua vez, afirma que: 

 

Agência de desenvolvimento é qualquer organização que leva a cabo uma missão 
de coletivo ou interesse global para determinada área. Assim a ADR tem uma 
significante associação com uma autoridade local ou regional, focada na 
administração, finanças e tarefas (GOEDERT, 2005, p. 161). 

 

 

Segundo a OIT (2001 apud Goedert, 2005, 161), uma agência de desenvolvimento local pode 

ser definida como sendo: 

 

[...] instrumentos criados para operacionalizar as estratégias de desenvolvimento 
local, isto é, promover a atividade produtiva, a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico, para enfrentar os problemas de desemprego e de desequilíbrios 
socioeconômicos, em suma para gerir as mudanças estruturais requerida num dado 
território. 
 
 

 
Tenório (2004) afirma que a agência de desenvolvimento local é uma instituição civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, financiada e gerida pelos atores dos municípios e/ou 

regiões. Sua administração é baseada nos processos administrativos de uma empresa, 

seguindo determinações de um conselho e diretrizes de uma assembléia geral.  

 

Podem existir três tipos de organizações de desenvolvimento local, a saber: 

 

(i) Agência ligada diretamente à administração municipal: o governo como 
principal agente de desenvolvimento; mais comum em cidades de porte maior; (ii) 
Modelo baseado em uma agência privada independente: papel do coordenador fica 
com a associação comercial local; cuida de projetos setoriais específicos de 
interesse da comunidade empresarial da região, como turismo e comércio; (iii) 
Agência de Desenvolvimento Local: congrega os interesses gerais de todos os 
segmentos da comunidade; participação do setor público quanto do privado - 
apesar de haver instâncias onde um ou outro fique ou prejudicado ou beneficiado 
(BLAKELY, 1994 apud BORBA, 2000, p. 76). 
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A Agência de Desenvolvimento Regional, localizada na cidade de São João da Boa Vista: 

 

[...] foi criada para articular com os diferentes agentes a resolução dos problemas 
através do estabelecimento de parcerias e incentivando as potencialidades e 
vocações da região, além de incentivar as comunidades vizinhas a também se 
organizarem.  É constituída na forma de uma Organização da Sociedade Civil 
(OSCIP) e de interesse público. Sua abrangência seria de 19 municípios do 
entorno, que são: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Cajurú, Casa Branca, Cássia 
dos Coqueiros, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobí, Mococa, Santa Cruz 
das Palmeiras, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa 
Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e 
Vargem Grande do Sul (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
2007). 
 
 
 
 

Entretanto essa regionalização é apenas teórica, na medida em que sua atuação é apenas local 

e não houve, ainda, a criação de ADL em nenhuma das localidades acima. O MDIC considera 

os APL de Vargem Grande do Sul e Tambaú como um único APL; denominado de APL de 

São João da Boa Vista.   

 

Uma agência bem estruturada e funcional é a do Grande ABC, Estado de São Paulo: 

 

[...] denomina-se Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e foi 
criada em 1998 por deliberação da Câmara Regional do Grande ABC: organização 
não-governamental da qual participam o Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC (instituição que representa as sete prefeituras da região), empresas do pólo 
petroquímico, instituições de ensino superior, além dos principais sindicatos da 
região. Esta agência engloba o APL de Plásticos do Grande ABC (AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC, 2007). 
 
 
 

O que este estudo se propõe, secundariamente, é investigar as condições de essa relação 

também acontecer na região de São João da Boa Vista, englobando entidades e associações de 

cidades da região e, também e principalmente, se englobaria os APL de Vargem Grande do 

Sul e Tambaú, inicialmente, como fatores estimuladores do desenvolvimento regional; 

legítimo porque endógeno – já que há existem vínculos cooperativos em cada um dos APL 

citados e, também, entre os mesmos. 
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A Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (SD/SP) informa que:  
 
 

[...] observando as especificidades de cada localidade, o modelo proposto para a 
constituição dessas agências possibilita ultrapassar os limites físicos e políticos dos 
municípios, oferecendo um padrão de atuação integrada para o desenvolvimento e 
fortalecimento econômico e social de abrangência regional. A estratégia é 
encontrar o equilíbrio entre melhoria de especializações já consolidadas e busca de 
novas oportunidades que diversifiquem a base econômica e produtiva da região, 
dentro do contexto de globalização do mercado. O resultado esperado é a 
construção de uma base produtiva renovada e diferenciada, com foco em recursos 
humanos, infra-estrutura, inovação tecnológica e posicionamento de mercado 
(SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
2007). 
 
 
  

A proposta da SD/SP (2007) é de formatação jurídica de cada ADR como uma OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), constituída pela iniciativa privada 

(empresários, trabalhadores e sociedade civil participando como investidores, executivos, em 

caráter consultivo) e pelo poder público (Federação, Estado, Município – em caráter 

consultivo e executivo nas atribuições exclusivas). 

 

Os planos futuros da SD/SP (2007) incluem a formação de uma rede de ADR, via Fórum de 

ADR, objeto a ser acompanhado em estudos futuros. 
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2 METODOLOGIAS DE ATUAÇÃO EM APL 

 

Nesse tópico são apresentadas as metodologias de atuação em APL da FIESP, do MDIC e a 

interface entre elas, respaldadas pelo convênio entre as duas instituições, com destaque para 

os produtos a serem gerados: um ‘Manual de Atuação em APL’ – a ser elaborado em conjunto 

pelos agentes do convênio FIESP/MDIC, do qual esse autor foi integrante; e um PDP 

específico para o pólo de cerâmica vermelha de VGS cuja metodologia de elaboração é 

também objeto deste estudo.  Analisa, finalmente, o processo de formação de competências 

em gestão compartilhada através de reflexões críticas sobre as duas Metodologias: a da FIESP 

e a do MDIC. 

 

Sobre metodologias e ações públicas, afirma Silveira (2002 apud Fischer, 2002) que dentro do 

panorama atual: 

 

[...] observa-se a proliferação de ações que envolvem metodologias explícitas de 
desenvolvimento local, mais ou menos flexíveis, porém passíveis de 
implementação simultânea em diferentes lugares e regiões. Nestas metodologias e 
modelos de gestão sistematizados, está presente a idéia de intencionalidade no 
desencadeamento de processos de desenvolvimento local. [...] as metodologias 
definem-se como de indução e apoio. Na sua própria intencionalidade que as 
caracteriza, sua implementação não é, em si, o desenvolvimento local, mas um 
fator visto como facilitador de processos de mudança, cuja condução caberia aos 
atores locais – do setor produtivo, das organizações da sociedade civil, dos atores 
governamentais (SILVEIRA apud FISCHER, 2002, p. 240). 
 

 

Segundo Lustosa (2002): 

 

cabe a quem propõe uma metodologia, além de tentar demonstrar seus impactos, 
buscar um aparato metodológico capaz de dar base científica às hipóteses 
construídas e apontar alternativas que minimizem possíveis erros, pois estudos 
sociais precisam de tratamentos e delimitações conceituais que podem gerar 
questionamentos e requerer reconstruções. Assim, métodos quantitativos de 
avaliação, apenas, não são suficientes, pois deixariam de captar a qualidade das 
ações, a ‘essência das coisas’, do latim ‘qualitas’, base da pesquisa qualitativa 
(2002 apud Fischer, 2002, p.176).  
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Da construção de um método para avaliar as metodologias adotadas pelos programas 

indutores de desenvolvimento regional em bases sustentáveis, pode-se afirmar, ainda segundo 

Lustosa (2002 apud Fischer, 2002): 

 

- que a avaliação de uma metodologia deve se agregar aos procedimentos formais 
e quantitativos, aspectos qualitativos, 
- que para alcançar este fim, a metodologia necessita apropriar-se das impressões 
sobre o programa a partir de diferentes perspectivas e interesses dos diversos 
atores locais, 
- que a metodologia, apesar de trabalhar com objetivos e metas pré-estabelecidas, 
deve, também, oferecer meios para incorporar efeitos inesperados da ação de 
indução de desenvolvimento; positivos ou negativos; e que seja capaz de ponderar, 
na avaliação, os objetivos políticos, norteadores do desenho e implantação de 
metodologias intervencionistas em pesquisa social (LUSTOSA apud FISCHER, 
2002, p. 180). 
 

 

2.1 – FIESP  

 

A metodologia de atuação em APL da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

encontra-se disponível eletronicamente no site da FIESP e denomina-se “Experiência dos 

APL da FIESP” (FIESP, 2005). O material da federação anexado é o “Manual de 

Treinamento de agentes: Metodologia em APLs FIESP” (ANEXO A). Ambos, apesar de 

apresentarem descuidos do ponto de vista da forma, são instrumentos pragmáticos 

metodologicamente por considerarem pontos fundamentais para projetos de implantação de 

metodologias intervencionistas e articuladoras. 

 

A metodologia FIESP de atuação em APL parte de um pressuposto histórico: 
 
 

[...] há vinte anos a inflação brasileira atingia níveis elevados, um mercado 
protegido, pouco poder de barganha dos atacados e grandes magazines, não havia 
crise de recursos naturais e os juros eram menores. O cenário hoje é bastante 
diferente e as MPME tiveram muita dificuldade em assimilar essas mudanças. 
Aliado a esse fato ocorreu que, na década de 90, houve relativa ausência de 
políticas públicas, industriais ou de desenvolvimento regional, na esperança de que 
o as leis de mercado a tudo regularia e crescimento e desenvolvimento do país 
seria uma conseqüência neoliberal natural (ANEXO A, 2007, p. 8).  
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Na análise da FIESP (Anexo A, 2007, p.9) “foi esse cenário que propiciou a geração do 

‘Círculo Vicioso da Concorrência Predatória’ - conforme figura abaixo - e que limita as 

MPME na busca de uma postura competitiva efetiva”.  

 

Figura 1 – Círculo Vicioso da Concorrência Predatória 
Fonte: ANEXO A - “Experiências dos APL da FIESP”. p. 9. 
 

 

Como resultado dessa situação as MPME optam por copiar produtos ao invés de criar; 

empurrar para o mercado ao invés de ser puxado; concorrer em mercados concentrados via 

preços desvalorizando seus produtos e suas relações legais, prejudicando a imagem do setor 

em que atua, dos seus empresários e inibindo, assim, possíveis ações estratégicas cooperadas 

via estabelecimento de parcerias.   A estratégia de sobrevivência passa a ser voltada apenas 

para o curto prazo. Entretanto, na medida em que essas informações são sistematizadas e 

disponibilizadas aos empresários, elas são transformadas em subsídios para a formulação de 

planejamento estratégico, para uma empresa e para o APL. Inicia-se, portanto, um processo de 
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ruptura de paradigmas baseado em informações sistemáticas e em um agente articulador e 

institucional confiável. O objetivo principal é que os empresários rompam com esta estratégia 

de sobrevivência e iniciem a construção de outras, voltadas para o crescimento e 

desenvolvimento – seu e do APL, rompendo o círculo vicioso da concorrência predatória 

(Anexo A, 2007).  

 

Para o desenvolvimento de novas competências, a identificação de oportunidades de negócios 

é o primeiro passo, pois fortalece a confiança e a cooperação, além de favorecer a percepção 

de que empresas e empresários concorrentes podem ser parceiros na construção de práticas e 

estratégias que visem a eficiência coletiva.  A mudança das empresas e dos empresários é, 

portanto, necessária para se romper o referido círculo vícios, de acordo com o Anexo A 

(2007). Através da mudança das empresas é que será possível mudar a região, pois o “setor 

produtivo é o agente alavancador fundamental da competitividade local e, por conseqüência, 

do APL. Esse processo, sem uma articulação institucional, torna-se demorado e lento” 

(ANEXO A, 2007, p.10). 

 

A implantação dessa mudança de paradigma requer a articulação institucional de agentes 

externos, aglutinadores de interesses que gerarão a eficiência coletiva do agrupamento. Esses 

agentes são os responsáveis pela captação das verdadeiras demandas locais das empresas e do 

pólo e sua função principal é buscar alternativas de atendimento às mesmas. No documento 

(Anexo A, 2007, p.10) afirma-se que foi com “a crença de que a mudança para a 

competitividade passa pelo binômio ‘competir - cooperando’ que a FIESP estruturou sua 

metodologia de trabalho com MPME inseridas em APL”.   

O projeto de intervenção conta com os seguintes marcos metodológicos: 
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- Grupo Piloto: grupo de atores com características vanguardistas, ‘vitrine’ da 
mudança local. É um primeiro diferencial da metodologia FIESP em relação às 
outras metodologias  
- Grupo Gestor: será responsável pela governança local e deve incluir, além de 
empresários, representantes do setor público, pois parceiro estratégico para o 
desenvolvimento local  
- Pesquisa de Mercado: pois informações de mercado serão norteadoras das 
ações comerciais estratégicas. É o principal diferencial da metodologia  
- Trabalho Comportamental: trabalhando o comportamento dos empresários 
busca-se a diminuição de importantes forças restritivas, facilitação da 
participação das empresas e dos empresários em ações cooperadas, pois favorece 
o surgimento e fortalecimento da confiança interna do grupo  
- Manejo em Campo: participação de agentes locais, inicialmente técnicos da 
FIESP; peças fundamentais para uma boa governança  
- Controle, Acompanhamento e Avaliação: é um sistema de acompanhamento 
das ações implantadas; tanto quantitativamente (via VA/PO: Valor Agregado por 
Pessoal Ocupado) quanto qualitativamente (via avaliações periódicas – 
questionários com empresários - do projeto, suas ações e instituições 
participantes)  
- Planejamento Estratégico das empresas do Grupo Piloto e do APL: etapa final, 
pois será construído apenas após o estabelecimento e fortalecimento da 
confiança; base para ações cooperadas (ANEXO A, 2007, p. 10 - 17). 

 

 

Segundo a FIESP, de acordo com o Anexo A (2007), as ações acima, consideradas estruturais, 

são fundamentais para o próximo passo: a criação de ambiente propício para implantação e 

execução das mudanças rumo à competitividade, que são: 

 

- Articulação Institucional e Especialização dos atores envolvidos: o benefício 
maior esperado é a adequação das políticas de atuação específicas de cada 
instituição às demandas locais. A atuação dos agentes locais é fundamental para 
efetivação dessa iniciativa  
- Transbordamento: à medida que as consultorias e prestadoras de serviços 
específicos forem atuando e os comportamentos e visão de futuro sejam 
modificados deverá haver ações no sentido de que outras empresas passem a 
incorporar os conhecimentos e, assim, possam promover o desenvolvimento com 
base em imitações positivas  
- Confiança: o ambiente para implantação de mudanças passa, indubitavelmente, 
pela construção da confiança. Sem ela inexistirão ações cooperadas, base de 
qualquer aglomerado organizacional cooperativo e com funções 
desenvolvimentistas, econômicas e sociais (ANEXO A, 2007, p. 18 -19). 

 

 

Para a FIESP, segundo o Anexo A (2007), os resultados oriundos da estrutura metodológica e 

do ambiente criado para promoção de ações rumo à competitividade acabam ocorrendo nas 

seguintes áreas: 



75 
 

1 - Cooperação e governança: ocorre quando os empresários apropriam-se do 
projeto e as ações extrapolam o contexto econômico e conectam-se com o 
contexto social e institucional local. É processo lento, porém fundamental, pois 
exercitar a confiança é o primeiro passo para fortalecer ações cooperadas 
2 - Mercado e Promoção Comercial: o trabalho inicia-se nas empresas do pólo 
através de ações que permitem reflexões sobre aspectos da gestão administrativa 
e comercial, com base nas informações obtidas pelas pesquisas, individuais com 
empresários e de mercado. Prevê um plano estratégico de atuação global para o 
APL  
3 - Inovação, tecnologia e gestão: após reflexão sobre a visão do negócio e suas 
habilidades gerenciais, os empresários passam a refletir sobre a importância da 
inovação e tecnologia dos produtos e sua correspondência com o conceito de 
valor agregado 
4 – Capacitação empresarial e dos colaboradores: oferta de cursos de visão de 
futuro, planejamento estratégico e outros que possam proporcionar que 
empresários tenham um novo comportamento em relação ao seu trabalho e o de 
seus funcionários. Pequenos ganhos com a qualificação de seus colaboradores 
começam demonstram importância de se promover a qualificação no processo de 
desenvolvimento via aumento de produtividade 
5 – Desenvolvimento Sustentável: ocorrerá quando o projeto for absorvido pela 
governança local, quando o APL for entendido como uma unidade de negócio e 
quando a governança estiver consolidada. A identificação das verdadeiras 
necessidades locais está condicionada aos referidos avanços e à identificação e 
desenvolvimento de lideranças locais que deverão servir para compor massa 
crítica do projeto e viabilizar sua continuidade 
 6 – Metas e indicadores: servem para monitoramento das ações que foram 
definidas conjuntamente e dos resultados financeiros. Nem sempre os números 
existem nas empresas e, caso existam, apenas serão disponibilizados após o 
fortalecimento dos laços de confiança entre os agentes e os empresários do pólo. 
Entretanto, quando os empresários entendem a importância dos indicadores e 
deles se apropriam como ferramenta de gestão, a sistemática de mensuração e o 
grau de confiança entre os agentes aumentam (ANEXO A, 2007, p. 20 - 23). 

 

 

Quando confrontados a metodologia FIESP e o conceito do Projeto DLIS (2004), várias 

similaridades confirmam a formulação adequada da metodologia, pois ambas favorecem o 

desenvolvimento local, integrado e sustentável, ao fim do processo.  

 

O projeto DLIS pode ser aplicado através de etapas que englobam: realização de 
um diagnóstico local que inclui o levantamento das potencialidades municipais, 
lideranças locais e parceiros; mobilização da comunidade; estabelecimento de 
parcerias entre o poder público e privado; capacitação de lideranças regionais; 
criação de fórum, conselho ou agência de desenvolvimento local; definição de uma 
equipe gestora envolvendo membros da comunidade; elaboração de um plano de 
desenvolvimento; definição de uma agenda de ações; desenvolvimento e 
acompanhamento dos projetos (PROJETO DLIS, 2004). 
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Na metodologia FIESP cabe destacar o papel do agente local, importante articulador interno e 

externo; suas funções são: 

 

- Fazer a interface e garantir a comunicação entre as empresas, prestadores de 
serviços, instituições locais e parceiros, 
- Coordenar reuniões de trabalho com empresários e profissionais envolvidos no 
Projeto, 
- Identificar junto aos empresários do pólo possibilidades de atividades conjuntas, 
cooperadas e de interesse comum (ações horizontais), 
- Buscar soluções para atender demandas, necessidades e / ou dificuldades por 
parte dos empresários, 
- Pautar e monitorar as atividades de consultores e instrutores contratados, 
- Avaliar periodicamente relatórios de presença dos empresários nas atividades 
(cursos, seminários, etc.) e do Projeto, bem como buscar melhorias visando o 
cumprimento dos objetivos e metas do Projeto, 
- Identificar e encaminhar demandas para o grupo gestor, 
- Participar nas identificações de demanda, fornecedor e definição de escopo de 
contratação de prestadores de serviço, observando-se aspectos técnicos e 
financeiros (ANEXO A, 2007, p. 41). 
 
 
 
 

A função do agente local é de fundamental importância para se garantir a governança do APL. 

 

2.2 MDIC  

 

Segundo o site do MDIC, (BRASIL, 2007), a atuação em APL é uma das estratégias para 

promoção do desenvolvimento econômico e social – foco pouco presente no conceito de 

cluster - segundo o documento “Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior” divulgado pelo Governo Federal em 2003. Essa opção estratégica encontra-se 

materializada no Programa de Arranjos Produtivos Locais, que integra o PPA 2004-2007, sob 

coordenação do Ministério. O objetivo geral do programa é promover a competitividade e a 

sustentabilidade dos territórios onde os APL estão inseridos, estimulando processos locais de 

desenvolvimento. 
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Os objetivos específicos do programa são: aumento das exportações (não é o caso de um APL 

de Cerâmica Vermelha devido ao alto peso e baixo valor agregado da grande maioria dos 

produtos), expansão e modernização de bases produtivas, crescimento do nível de emprego, 

inovação tecnológica, entre outros. Sua implantação buscará integrar instrumentos públicos e 

privados que contemplem seis dimensões de atuação, conforme a atribuição de cada 

instituição: aproveitamento das externalidades positivas para o desenvolvimento regional, 

incentivo à organização de redes de empresas, capacitação de empresários e trabalhadores, 

inovação científica e tecnológica, promoção comercial e esforço exportador e crédito e 

financiamento (BRASIL, 2007). 

 

É no mínimo louvável essa iniciativa do governo federal, pois de acordo com Jacobi (1993), o 

surgimento de políticas públicas pautadas pelo componente participativo está relacionado com 

as mudanças na matriz sócio política a partir de um questionamento mais amplo do papel do 

Estado como principal agente indutor das políticas sociais.   

 

Pelo Termo de Referência elaborado pelo GTP/APL, um APL deve ter a seguinte 

caracterização: 

-Ter um número significativo de empreendimentos no território e de indivíduos 
que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, e - Que 
compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 
governança. Pode incluir pequenas, médias e grandes empresas. (ANEXO B, 2007, 
p. 1). 

 

 

Os programas e ações do Governo Federal, a partir do ano de 2006, têm como base: 

 



78 
 

 a reorganização do tema Arranjos Produtivos Locais (APL) por meio das 
seguintes medidas: (i) incorporação do tema no âmbito do PPA 2004-2007, por 
meio do Programa 0419 - Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias 
Empresas, e (ii) instituição do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 
Produtivos Locais (GTP/APL) pela Portaria Interministerial nº 200 de 03/08/04, 
reeditada em 24/10/2005 e em 31/10/06, composto por 33 instituições 
governamentais e não-governamentais de abrangência nacional (BRASIL, 2007). 
 

  

O grupo que hoje compõe o GTP/APL, sob coordenação do MDIC, vem se reunindo desde 

março de 2003 no sentido de um esforço de articulação interinstitucional junto ao governo 

federal com o objetivo de promover a complementaridade das ações das diversas entidades 

que oferecem apoio aos APL com o apoio de uma Secretaria Técnica, lotada na estrutura 

organizacional do MDIC, com o objetivo de adotar uma metodologia de apoio integrado a 

arranjos produtivos locais, com base na articulação de ações governamentais. (BRASIL, 

2007).  

 

As atribuições do GTP/APL são: 

 

- Elaborar e propor diretrizes gerais para a atuação coordenada do governo no 
apoio aos APL em todo o território nacional, 
- Identificar os APL existentes no país, 
- Elaborar o Termo de Referência com os aspectos conceituais e metodológicos 
relevantes ao tema, 
- Definir critérios de ação conjunta governamental para o apoio e fortalecimento 
de APL, 
- Propor modelo de gestão multisetorial para as ações do Governo Federal no 
apoio aos APL, 
- Construir Sistemas de Informações para o gerenciamento das ações de apoio aos 
APL – www.desenvolvimento.gov.br (ANEXO B, p. 3). 
 

 

As bases para a definição da metodologia de atuação do GTP/APL, objeto privilegiado deste 

estudo, são: 

o Termo de Referência para a Política de Apoio ao Desenvolvimento de APL, 
onde é apresentada uma caracterização de um APL – território, atividade produtiva 
e cooperação, e os princípios da estratégia de atuação integrada; e o Manual 
Operacional para as Instituições Parceiras, onde é detalhada a estratégia de atuação 
institucional integrada,  explicitando o processo de articulação entre os atores 
locais e as instâncias federais, e a metodologia de elaboração do PDP (ANEXO B, 
p. 4). 
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As atividades desse Grupo de Trabalho foram focadas, inicialmente, em 11 APL pilotos, 

distribuídos nas cinco regiões do país, com o propósito de testar a metodologia de atuação 

integrada para sua ampliação (ANEXO B, 2007).  

 

A escolha dos APL pilotos baseou-se em um Levantamento da Atuação Institucional em APL, 

que registram as localidades em que 11 instituições, daquelas que participam do Grupo de 

Trabalho, atuam com a ótica de abordagem de APL. Os registros compreendem APL em seus 

diferentes estágios de desenvolvimento em termos de: a) integração com o território, e b) 

capacidade de cooperação entre firmas e com entidades de apoio entre outros. A seleção levou 

em consideração os seguintes aspectos: a) maior número de instituições atuantes no APL; b) 

pelo menos um APL em cada macrorregião; e c) alguma diversidade setorial no conjunto de 

APL selecionados (BRASIL, 2007).  

 

A atualização do Levantamento dos APL no país, realizada em 2005, identificou 957 arranjos, 

possibilitando a geração de relatórios a partir do setor econômico, da unidade da federação e 

da instituição atuante na localidade. Esse mapeamento e as informações, que fazem parte do 

desenvolvimento de Sistema de Informação para APL, em construção, são oriundos de 

instituições governamentais e não-governamentais com atuação nesse tema (ANEXO B, 

2007).  

 

Com o intuito de priorizar alguns dos arranjos identificados e ampliar a atuação do GTP/APL, 

uma lista de cinco APL prioritários por Estado foi ratificada pelos parceiros estaduais. Essa 

lista foi construída considerando a maior coincidência de indicações feitas pelas instituições 

parceiras do GTP/APL, aplicando uma linha de corte mínima por Estado. A existência de um 

número expressivo de APL identificados foi decisiva na elaboração da estratégia de 
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ampliação da atuação do GTP/APL. Entendia-se que, para tanto, seria necessária a adoção de 

mecanismos de acolhimento de projetos e o envolvimento de instituições estaduais para 

estimular e comprometer as lideranças dos APL nos processos de elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento e conseqüentes articulações: institucional e empreendedora (BRASIL, 

2007).  

 

Para cumprir esse papel, os Núcleos Estaduais, ou organizações semelhantes nos Estados, 

passariam a induzir as demandas dos APL, bem como fazer a análise de suas propostas e a 

promoção das articulações institucionais com vistas ao apoio demandado em cada PDP. Logo, 

dado o caráter público e sistêmico da "estratégia integrada" proposta pelo GTP/APL, colocou-

se o desafio da necessidade de ampliação desse esforço interinstitucional (BRASIL, 2007).  

 

A lógica do apoio aos APL parte do pressuposto de que diferentes atores locais (empresários 

individuais, sindicatos, associações, entidades de capacitação, de educação, de crédito, de 

tecnologia, agências de desenvolvimento, entre outras) podem mobilizar-se e, de forma 

coordenada, identificar suas demandas coletivas, por iniciativa própria ou por indução de 

entidades envolvidas com o segmento. Nesse sentido, a metodologia de atuação conjunta em 

APL busca um acordo entre os atores locais para organizarem suas demandas em um Plano de 

Desenvolvimento único, e, ao mesmo tempo, comprometê-los com as formas possíveis de 

solução, em prol do desenvolvimento do APL. O formulário para a apresentação do Plano de 

Desenvolvimento foi desenvolvido pelo GTP/APL (BRASIL, 2007).  

 

O PDP tem a função de expressar, em um único documento, o esforço de reflexão e de 

articulação local que contemple informações a respeito dos desafios dos APL e suas 

oportunidades de negócios, das ações que estão sendo implantadas ou que precisam ser 
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desenvolvidas com vistas a transformar oportunidades em investimentos e, finalmente, dos 

investimentos que precisam ser fortalecidos para que busquem resultados orientados para o 

desenvolvimento sustentável nas localidades (ANEXO C, 2007, p. 1). 

 

O MDIC também descreve qual a estrutura que um PDP deve ter: 

 

1. Contextualização: desafios, metas e visão de futuro do APL 
2. Construção Participativa do PDP: atores locais compromissados com a ação 
3. Situação Atual: desafios quantificados, oportunidades e desenvolvimento 

identificados 
4. Resultados Esperados: metas e ações quantificadas 
5. Indicadores de Resultados: indicadores e métodos de medição realistas 
6. Ações Previstas: projetos de desenvolvimento local, com contrapartidas, prazos 

de execução e custos definidos 
7. Gestão do PDP: forma de coordenação 
8. Acompanhamento e Avaliação: mecanismos de monitoramento e avaliação nos 

níveis estratégico e operacional (ANEXO C, p. 1). 
  

 

A metodologia do GTP/APL é toda centrada no objetivo final: o PDP da localidade e prevê a 

construção de uma base no âmbito do Grupo de Trabalho, ou seja, o envolvimento de suas 

instituições e interlocutores locais no processo, a construção de uma base na localidade, pois é 

muito importante o protagonismo dos atores locais que são os responsáveis pela construção do 

PDP – quem o constrói são os empresários – e por fim, a construção das bases para a atuação 

integrada das políticas públicas buscando a complementaridade de instrumentos institucionais 

(ANEXO B, 2007) 

 

Assim, a metodologia do GTP/APL tem como principal eixo o reconhecimento e valorização 

da iniciativa local, por meio de: a) estímulo à construção de PDP participativos, envolvendo 

necessariamente, mas não exclusivamente, instituições locais e regionais; b) busca de acordo 

por uma interlocução local comum (articulação com os órgãos do Grupo de Trabalho) e por 
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uma articulação local (agente animador) com capacidade para estimular o processo de 

construção do Plano de Desenvolvimento (BRASIL, 2007).  

 

O segundo eixo da metodologia complementa o anterior promovendo: a) o nivelamento do 

conhecimento sobre as atuações individuais nos APL; b) o compartilhamento dos canais de 

interlocução local, estadual e federal; e c) o alinhamento das agendas das instituições para 

acordar uma estratégia de atuação integrada (BRASIL, 2007). 

 

2.3 Estratégia de Atuação Integrada – FIESP e MDIC 

 

O convênio, de nº 33/2005, (Anexo D, p. 1) serviu de base para a atuação dos agentes e 

coordenador responsáveis pela implantação do projeto conveniado através da utilização de 

técnicas e processos que promoverão o aumento de produtividade e competitividade das 

MPME e o fortalecimento da governança local dos APL no Estado de São Paulo. 

 

Esse convênio insere-se na Ação 6670 – Promoção Comercial de MPME e tem como 

objetivo: 

[...] fortalecer o desenvolvimento regional e local, por meio da promoção 
comercial de grupos associativos de microempresas e empresas de pequeno porte, 
integrantes de APLs, de forma a aumentar a competitividade dos produtos e a 
inserção comercial dessas empresas no mercado interno, disseminando e apoiando 
o uso de instrumentos de inteligência comercial (ANEXO D, 2007, p. 1) 
 

 

Os APL contemplados pelo convênio no Estado de São Paulo são: 

 

1. Blocos Cerâmicos de Vargem Grande do Sul 

2. Telhas Cerâmicas de Tambaú 

3. Cerâmica de Tatuí 
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4. Cerâmica Vermelha de Itú 

5. Móveis de Mirassol 

6. Confecções de Cama, Mesa e Banho de Ibitinga 

 

Esse convênio recebeu um adendo inesperado, em agosto de 2007, que resultou na 

incorporação de mais quatro pólos, a saber:  

 

1. Aeroespacial de São José dos Campos 

2. Calçados Femininos de Jaú 

3. Móveis de Votuporanga 

4. Plásticos do Grande ABC 

 

Estão previstas atividades envolvendo acesso ao mercado, monitoramento de indicadores de 

produtividade, melhoria da gestão e do empreendedorismo, diferenciação de produto via 

inovação, estímulos a ações de cooperação e construção de PDP por localidades.  

O projeto conveniado prevê a realização de ações que envolvam os APL acima listados e, 

para tanto, prevê acessos: 

 

- Aos planejamentos estratégicos dos APL atendidos pela FIESP 
- Às pesquisas de mercados elaboradas pela FIESP para os APL 
- À base de dados de indicadores de produtividade da FIESP e á metodologia de 

monitoramento destes indicadores 
- Aos relatórios de melhoria da gestão e do empreendedorismo constantes na base de 

dados da FIESP 
- Ao mapeamento comportamental dos empresários dos pólos 
- Aos diagnósticos setoriais, de cada cadeia e de ‘benchmarking’ tecnológico existentes 

na FIESP (ANEXO A, 2007, p. 3). 
 

 

A iniciativa de estimular a participação dos empresários na elaboração do PDP e das ações 

estratégicas cabe aos agentes do convênio, que inclui este autor, capacitados nas duas 
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metodologias de atuação em APL. O “acompanhamento do projeto cabe a um coordenador 

dos agentes, cuja função principal é a de ser ponto de convergência entre as duas instituições 

signatárias do convênio – FIESP e MDIC – e destas com o corpo técnico” (ANEXO D, 2007, 

p. 2). 

 

Além da capacitação dos técnicos e esperado fortalecimento dos APL são previstos dois 

produtos como resultado deste convênio: dez (antes do adendo ao convênio eram apenas seis) 

PDP e um Manual de Metodologia, a ser desenvolvido pelos agentes locais do projeto 

conveniado, baseado em relatórios de atividades e de mensuração de indicadores que serão 

desenvolvidos nos APL; cujos direitos autorais serão divididos entre as duas instituições. Este 

projeto está inserido no contexto das políticas públicas de fortalecimento das MPME 

participantes de APL e prevê a aplicação das metodologias: da FIESP e do GTP/APL de 

construção de PDP por localidade (ANEXO D, 2007). 

 

Técnicas e processos de desenvolvimento dos APL e de melhoria da comercialização de seus 

produtos serão utilizados para: 

 
 

- Fortalecer os APL pelo envolvimento das empresas e dos atores locais na sua 
governança 

- Incentivar e respaldar ações de cooperação entre as empresas 
- Promover a capacitação gerencial, crescimento do capital social e empreendedorismo 
- Apoiar ações de organização da produção e inovação tecnológica 
- Aumentar a participação das MPME no mercado brasileiro 
- Capacitar ‘on the job’ o corpo técnico, composto dos agentes locais ou facilitadores 

(ANEXO D, 2007, p. 2). 
 

 
 
De forma geral, as ações de consolidação dos APL devem buscar aprimorar a capacidade de 

associação dos empresários entre si e entre eles e outras instituições de apoio, propiciar a 

modernização tecnológica e gerencial das empresas; aprofundar o conhecimento dos 

mercados interno e externo e estimular a construção de políticas articuladas (IPT, 2007). 
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No próximo capítulo é relatada e analisada a experiência deste autor na qualidade de agente 

do convênio, na localidade de VGS, quando da implementação da metodologia específica 

para elaboração de seu PDP. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA: DEFINIÇÕES, OPÇÃO E OBJETIVOS 

 

O estudo realizado pode ser considerado empírico-prático; empírico, pois dedicado à 

compilação da face mensurável da realidade social e prático, voltado para intervir na realidade 

social, segundo Demo (2000). Nas pesquisas orientadas em função de objetivos práticos, 

segundo Thiollent (2005), o objetivo principal nem sempre é a generalização, principalmente 

em pesquisas voltadas para a aplicação do conhecimento disponível para resolução de 

problemas e para a organização de ações específicas. Portanto, o método de pesquisa adotado 

nesse estudo foi o da pesquisa-ação.  

 

De acordo com classificação sugerida por Martins (2002), o tipo de estudo utilizado também 

pode ser considerado como fenomenológico-hermenêutico; pois  

 

[...] são abordagens que utilizam técnicas não-quantitativas. Privilegiam estudos 
teóricos e análise de documentos e textos. Suas propostas são críticas e geralmente 
têm marcado interesse de ‘conscientização’ dos indivíduos envolvidos na pesquisa 
e manifestam interesse por práticas alternativas. Buscam relação entre o fenômeno 
e a essência, o todo e as partes, o objeto e o contexto. A validação da prova 
científica é buscada no processo lógico da interpretação e na capacidade de 
reflexão do pesquisador sobre o fenômeno objeto de seu estudo (MARTINS, 2002, 
p. 34). 

 

 

Yin (2001) pondera que há muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais e cada 

estratégia apresenta algumas vantagens e desvantagens, dependendo de três condições 

básicas: a) o tipo de questão de pesquisa, b) o controle que o pesquisador tem sobre os 

eventos comportamentais efetivos e c) o foco em fenômenos históricos, em oposição aos 

contemporâneos. Sugere o autor, também que o estudo de caso é a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo ‘como’ e’ porque’, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e, também, quando analisa fenômenos ligados à vida real. 
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Apesar de esses fatores embasarem o estudo de caso como método, este autor optou pelo da 

pesquisa-ação devido ao fato principal de ter participado da iniciativa na qualidade de agente 

do convênio. 

 

De acordo com Eco (1996) 

 

                                      [...] há determinados requisitos para um estudo científico poder ser caracterizado 
como tal: em primeiro, que o mesmo debruce-se sobre um ‘objeto’ reconhecível e 
definido de tal maneira que seja reconhecível igualmente pelos outros; em segundo, 
que o estudo deve dizer do objeto ‘algo que ainda não foi dito’ ou rever o que já se 
disse, sob uma ótica diferente; em terceiro, que o estudo seja útil aos demais e, por 
fim, que o estudo deve fornecer elementos para a verificação e a contestação das 
hipóteses apresentadas para uma continuidade pública – a fim de contestá-la ou 
confirmá-la (ECO, 1996, p. 20). 

 
 

 

O objeto de estudo – o ‘problema’ – segundo Martins (2002), pode surgir de circunstâncias 

pessoais ou profissionais; a segunda opção no caso deste estudo. O ‘campo delimitado’ é 

Administração de Organizações e o ‘assunto’ é política pública. O ‘tema’ é eficácia de 

política pública da metodologia de elaboração de PDP em APL. 

 

No caso deste estudo, o objeto, portanto, será a implantação da metodologia de construção de 

PDP por localidade FIESP/MDIC em APL de VGS. Tal metodologia estabelece forte 

separação entre crítica e instrumento quanto à elaboração do conhecimento. É comum que 

autores e leitores considerem opostos o conhecimento crítico e o instrumental como que 

mutuamente excludentes (Thiollent, 1997), porém: 

 

o objetivo do conhecimento crítico consiste em coletar informações e desencadear 
uma argumentação relacionada aos fatos polêmicos da situação investigada. É 
também possível articular esse tipo de objetivo em função da ‘desconstrução’ das 
definições sociais que são dadas às situações vigentes [...] uma postura crítica 
também consiste em criar condições intelectuais propícias ao desenvolvimento de 
tipos de discursos diferentes e paralelos aos discursos oficiais implicitamente 
recusados (THIOLLENT, 1997, p. 26). 
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A Pesquisa-Ação torna-se método de análise adequado devido ao envolvimento pessoal deste 

autor no projeto em questão, na qualidade de Agente do Convênio FIESP/MDIC, portanto 

funcionário temporário da FIESP com salário pago pelo MDIC, cujo interesse maior está 

relacionado à metodologia de atuação em APL informada no contexto do convênio; mais 

especificamente aquela orientadora da construção do PDP da localidade.  

 

A realização dessa pesquisa deve servir para evitar que situações análogas possam ser 

aproveitadas ou evitadas em iniciativas de políticas públicas como, no caso, essa de 

elaboração de PDP; no contexto das diretrizes do GTP/APL, do FIESP e das relações 

conveniadas. Seu objetivo – da pesquisa e do método da pesquisa-ação – é resolver ou, pelo 

menos, esclarecer os problemas da situação observada. 

 

Sobre os benefícios de uma experiência de pesquisa-ação, Thiollent (1997) ressalta que: 

 
 
em condições adversas, experiências de pesquisa-ação nem sempre conseguem 
atingir a fase de conclusão, mas, pelo menos, dão início a um efeito 
conscientizador ou um efeito de autodefinição dos grupos. O processo não 
desemboca em uma ação transformadora, mas pode abrir um leque de 
possibilidades para o futuro (THIOLLENT, 1997, p.24) 
 
 

O método da pesquisa-ação é de natureza interpretativista e, por isso, “choca-se com a 

concepção tradicional de pesquisa, pois, diferente da positivista, as interpretações da realidade 

observada e as ações transformadoras são objetos de deliberação”. (THIOLLENT, 2005, 

p.16).  

 

Thiollent (2005) define a pesquisa-ação como  

[...] tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
2005, P.16).  
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Para que não haja ambigüidade, uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando 

houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob 

observação. E que a ação seja uma não-trivial, o que quer dizer uma ação problemática 

merecedora de investigação para ser elaborada e conduzida (THIOLLENT, 2005). É o caso 

dessa metodológica conveniada de intervenção em APL com a finalidade de elaborar um PDP 

específico à mesma. 

 

Em um contexto organizacional, a ação considerada visa freqüentemente resolver problemas 

de ordem aparentemente mais técnica, por exemplo, introduzir uma nova tecnologia ou 

desbloquear a circulação de informação dentro da organização. De fato, por trás de problemas 

desta natureza há sempre uma série de condicionantes sociais a serem evidenciados pela 

investigação. Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo 

na própria realidade dos fatos observados, segundo Thiollent (2005). 

 

Ainda segundo Thiollent (1997) pesquisa-ação é uma proposta de pesquisa mais aberta; com 

características de diagnóstico e de consultoria; para tentar clarear determinada situação 

complexa e encaminhar possíveis ações; que é a proposição do capítulo 4 desse trabalho. 

 

Em países industrializados, a pesquisa-ação também ocorre como instrumento apropriado ao 

contexto de populações desfavorecidas, porém é mais “conhecida como instrumento de 

resolução de problemas coletivos em instituições ou organizações não necessariamente 

pobres, tais como escolas, empresas, cooperativas, associações diversas” (THIOLLENT, 

1997, p. 21). Justifica-se, assim, a escolha do método para esse estudo. 

 

Abordando a discussão entre pesquisa-ação e pesquisa participante Thiollent (1997), ressalta 
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que a pesquisa-ação requer legitimidade dos atores e convergência de interesses, inclusive nas 

organizações; enquanto que a pesquisa participante lida com situações contestatórias da 

legitimidade do poder vigente – mais apropriada aos países subdesenvolvidos. Ademais, 

pesquisa-ação ocorre quando há realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos 

envolvidos no problema sob observação; o pesquisador tem papel ativo no equacionamento 

dos problemas, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos 

problemas; e não se limita aos aspectos acadêmicos e burocráticos das pesquisas 

convencionais, nem a um simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados.  

 

Em contraposição, sempre segundo Thiollent (1997), a pesquisa-participante é um tipo de 

pesquisa em que o pesquisador estabelece relações comunicativas com as pessoas ou grupos 

da situação investigada com o objetivo de serem mais bem aceitas, ou seja, é participante para 

o pesquisador, apenas. 

 

As similaridades entre pesquisa-ação e a participante partem da relatividade observacional, 

pois a realidade não é fixa e o observador e seus instrumentos desempenham papel ativo na 

coleta, análise e interpretação dos dados (THIOLLENT, 2005). A postura de ambos os 

métodos de pesquisa é dialética, por enfocar o problema da objetividade de maneira diversa 

do positivismo e por procurar captar o lado conflituoso da realidade social (DEMO, 2000).  

 

Quanto à questão metodológica, Thiollent (2005) pondera 

 

 [...] que a pesquisa-ação não é considerada como metodologia. Trata-se de um 
método, ou de uma estratégia de pesquisa social, com os quais se estabelece uma 
estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da captação e informação. Como 
estratégia de pesquisa, a pesquisa-ação pode ser vista como modo de conceber e 
organizar uma pesquisa social de finalidade prática e que esteja de acordo com as 
exigências próprias da ação e da participação dos atores da situação observada. 
Desempenha um papel de “bússola” na atividade dos pesquisadores 
(THIOLLENT, 2005, p. 21). 
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De acordo com os conceitos de Richardson (1999), constata-se que método é o caminho, ou 

maneira, para se chegar a determinado fim ou objetivo e metodologia é o conjunto de métodos 

disponíveis – procedimentos e regras - a serem utilizados na investigação. Portanto, percebe-

se que, ao realizar uma pesquisa científica, passa a ser fundamental estabelecer claramente 

quais são os procedimentos metodológicos que serão utilizados. 

 

O tipo e a quantidade de dados a serem coletados dependem da natureza do estudo e dos 

objetivos da pesquisa. Se o estudo é exploratório, é provável que o pesquisador colete dados 

narrativos através do uso de grupos de foco, entrevistas pessoais ou observação de 

comportamentos ou eventos. Esse tipo de dado também pode ser chamado de qualitativo. As 

abordagens qualitativas para coleta de dados são usadas tipicamente no estado exploratório do 

processo de pesquisa. Seu papel é identificar e/ou refinar problemas de pesquisa que podem 

ajudar a formular e testar estruturas conceituais. Tais estudos normalmente envolvem o uso de 

amostras menores ou estudos de caso (HAIR JUNIOR; et al., 2005). 

 

O presente estudo abrange todo o universo – pequeno: onze - de empresários do APL de VGS 

na sua segunda etapa e na atual, de renovação da parceria – ainda não efetivada; parceria esta 

não mais com a FIESP, presente desde a implantação do APL, mas diretamente com o 

SEBRAE, a nova instituição interveniente direta. 

 

A análise de dados tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. Conforme Gil (1999, p. 

167), “os processos de análise e interpretação variam significativamente em função do plano 
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de pesquisa. Nos delineamentos experimentais ou quase experimentais, assim como nos 

levantamentos, constitui tarefa simples identificar e ordenar os passos a serem seguidos”. Não 

é o caso deste estudo; daí, mais uma vez, justificar-se o método da pesquisa-ação como o mais 

adequado. 

 

Este estudo pautou-se pelos estudos sobre metodologia de Thiollent (2005), pois o autor 

afirma que a pesquisa-ação é uma forma de experimentação em tempo real onde os 

participantes atuam conscientemente e não são reduzidos a cobaias, pois desempenham papel 

ativo no processo e as variáveis não são isoláveis posto que intervêm no que está sendo 

observado. 

 

A grande dificuldade desse método, assim como em outros considerados interpretativistas 

reside no fato de que a substancialidade dos pesquisadores não é total posto que o que cada 

pesquisador observa e interpreta nunca é independente da sua formação é de suas experiências 

anteriores (Thiollent, 2005).  Esse é o grande desafio ao pesquisador que se propõe a atuar 

segundo um método interpretativista. 

 

Embora o projeto de pesquisa-ação não tenha uma forma totalmente predefinida, são 

consideradas, no mínimo, quatro grandes fases, a saber: 

 

- A fase exploratória, na qual os pesquisadores e alguns membros da organização 
na situação investigada começam a detectar os problemas, os atores, as 
capacidades de ação e os tipos de ação possível. 
- A fase de pesquisa aprofundada na qual a situação é pesquisada por meio de 
diversos tipos de instrumentos de coleta de dados que são discutidos e 
progressivamente interpretados pelos grupos que participam. 
- A fase de ação que consiste, com base nas investigações em curso, em difundir 
os resultados, definir objetivos alcançáveis por meio de ações concretas, 
apresentar propostas que poderão ser negociadas entre as partes interessadas.  
- A fase de avaliação tem por objetivos: observar, redirecionar o que realmente 
acontece e resgatar o conhecimento produzido no decorrer do processo 
(THIOLLENT, 1997, p. 58). 
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Essas fases são seqüenciais, ao menos no início da experiência, porém, na prática há uma 

simultaneidade entre as três últimas, num ‘tipo de vaivém’ (THIOLLENT, 1997, p. 58). 

 

Essa estruturação – em fases – é importante por oferecer suporte técnico necessário e tornar 

eficiente o processo de investigação e ação, pois, caso contrário, há o risco da pesquisa-ação 

ficar no nível das intenções, apenas; segundo Thiollent (1997). 

 

Durante a pesquisa, pode ocorrer um efeito de aprendizagem, às vezes concebido como 

“conscientização: os participantes e pesquisadores aprendem conjuntamente a identificar e 

resolver problemas dentro da situação em questão [...] a aprendizagem é difusa ao longo do 

processo e não é considerada como uma fase propriamente dita” (THIOLLENT, 1997, p. 59). 

 

Resumidamente, na primeira etapa é necessário, segundo Thiollent (1997), que haja, 

primeiramente, o comprometimento dos participantes com a ação e com a pesquisa em curso. 

Deve-se, como ponto de partida, usar a estratégia de buscar a superação da fase de lamentos, 

pois crítica e natural em primeiros contatos exploratórios. Superar essa fase é fazer progredir a 

discussão rumo a mudanças exeqüíveis no contexto. “A escolha das ações correspondentes 

aos objetivos dessas mudanças são objeto de deliberação entre os participantes” 

(THIOLLENT, 1997, p. 59). 

 

Em seguida deve-se buscar o comprometimento dos participantes na deliberação das decisões 

e na execução das tarefas; o que é conseguido na base do voluntariado e,  segundo Thiollent 

(1997, p. 60) “se ninguém é voluntário, isto significa que os objetivos da pesquisa não estão 

claros ou não mobilizam suficientemente os participantes”; sendo essa segunda hipótese 

aquela que se confirmaria posteriormente.  
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“Outro tipo de comprometimento dos participantes e dos pesquisadores é com a ‘verdade’, 

com o ‘lado escuro’, o ‘não-dito’ da organização. Deve-se fazer prevalecer a busca de 

objetividade em detrimento do emocionalismo”, de acordo com Thiollent (1997, p. 60). 

 

Ainda sobre o comprometimento dos participantes quanto ao procedimento, Thiollent (1997) 

recomenda que seja atacado frontalmente o problema da tendenciosidade, pois os membros do 

corpo gerencial costumam duvidar de sua objetividade sempre que estão expostas suas 

fraquezas. 

 

Thiollent também informa que  

 

[...] deve-se também aproveitar o “efeito massa” da pesquisa para legitimar as 
ações de pesquisa. Esse conceito é definido como “o efeito ‘comprometedor’ que 
ela produz no seio da coletividade dos membros da organização, pelo fato de 
abrangê-la em seu conjunto e de atrair sua atenção sob forma de amplo retorno de 
resultados” (THIOLLENT, 1997, p. 61).  

 

 

Desse ponto parte-se, então, para a fase exploratória que possui dois aspectos: interno e 

externo. Internamente ao processo de investigação, esta fase remete a um diagnóstico da 

situação e das necessidades dos atores; buscam-se conhecimentos e promove-se a formação 

de equipes conjuntas para elaborar propostas ou possíveis inovações. “Externamente procura-

se divulgar a ação em curso, aumentar a consciência dos participantes, obter o 

comprometimento dos interessados e o apoio das instituições interessadas” (THIOLLENT, 

1997, p. 62). O apoio das instituições, no caso específico dessa experiência em VGS, é pleno, 

pois há uma conjunção de interesses: da FIESP e do MDIC, visibilidade no projeto e 

satisfação das condições prévias para a elaboração do seu plano de desenvolvimento dado que 

o APL é factível. 
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Após a importante fase exploratória – pois dela depende o encaminhamento das próximas – 

há ainda dois tipos de problemas que são condicionantes de uma boa pesquisa: institucionais e 

metodológicos. Institucionais, pois necessitam da autodefinição dos pesquisadores e de suas 

relações com os atores da situação; além de ser desejável um entendimento negociado entre os 

vários parceiros da entidade à qual a pesquisa está vinculada. Os problemas metodológicos e 

técnicos referem-se ao fato principal de que o pesquisador não deve formular hipóteses sem 

antes ter um profundo conhecimento da situação; ao invés, ele deve focar com maior atenção 

a busca de informações significativas para elaborar o projeto, fixar seus objetivos e as 

modalidades de participação dos atores.  É o chamado quadro conceitual de referência - ou 

apenas quadro de referência – que é sugerido pelos pesquisadores que julgam sua relevância 

para o problema a ser abordado (Thiollent, 1997). No caso deste estudo o problema estava 

muito bem delineado, repassado e justificado aos atores: a elaboração do PDP. 

 

Paralelamente ao quadro conceitual parte-se para a diagnosticação: uma pesquisa não 

exaustiva que visa detectar os principais problemas em prazo de tempo limitado. “Uma 

técnica freqüentemente utilizada para essa finalidade é a entrevista aberta ou semi-

estruturada” (THIOLLENT, 1997, p. 63).  

 

Ainda Thiolllent (1997) reforça o processo informando que  

 

[...] a exploração se pratica essencialmente pela discussão em grupos com os 
membros da organização em seus diversos níveis e com os representantes dos 
atores implicados nos problemas designados como alvos iniciais da pesquisa. Essa 
discussão pode iniciar-se sob forma de simples conversação e prolongar-se em 
entrevistas individuais ou coletivas e seminários (THIOLLENT, 1997, p. 63). 
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As entrevistas coletivas – via convocação para reuniões – foram as práticas preferenciais; 

além de um questionário individual de avaliação do projeto, aplicado na fase de inserção deste 

autor, na qualidade de agente do convênio, ao pólo. 

 

Nesta fase, exploratória, ainda, chega-se a uma avaliação antecipada de capacidades de ação 

sobre os problemas-chaves que necessitam maior investigação e aos quais serão aplicadas 

possíveis ações coletivas. Com base nas respostas das entrevistas à uma mesma questão 

procede-se a uma análise temática, que é um “tipo de análise de conteúdo simplificada, de 

modo a listar as principais informações adquiridas visando uma possível polarização, do tipo: 

participação x não-participação, satisfação x insatisfação e outras” (THIOLLENT, 1997, p. 

65). 

 

Apesar de Thiollent (1997) propor seminários como forma de solidificar um grupo de 

trabalho, este objetivo foi apresentado no decorrer do projeto sempre em forma de 

convocação de reuniões sistemáticas e freqüentes. Essa opção foi tomada na medida em que 

esse tipo de encontro serve como oportunidade de criação de espaço para discussão; porém 

sua função não é apenas discutir mas iniciar os trabalhos de preparação da segunda fase da 

pesquisa, a aprofundada. 

 

A fase principal – de pesquisa aprofundada – inicia-se com a formação de um grupo 

permanente cuja função é a coordenação do conjunto dos trabalhos (estudos, pesquisas, 

treinamentos e proposta de ação). Tem caráter de permanente para se assegurar a continuidade 

do processo durante o prazo previsto. No caso da experiência de VGS esse grupo permanente 

incluía, costumeiramente, o presidente do sindicato - liderança formal do arranjo – o 

tesoureiro e a secretária; além da presença ocasional de outros empresários do APL. Os 
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questionamentos seguiam a lógica dos questionários orgânicos, apesar de não serem 

individuais. Segundo Alderfer e Smith (1982 apud Thiollent 1997, p. 70), “questionário 

orgânico é definido como aquele adequado à linguagem e cultura do grupo ao qual ele será 

administrado [...] e baseado nas idéias e sentimentos encontrados durante as entrevistas 

individuais preliminares e as em grupo”. 

 

As reuniões eram freqüentes – no mínimo quinzenais – porém a freqüência era relativamente 

pequena; o que, desde o início denotava certo desgaste do projeto APL por conta da 

quantidade de reuniões ao longo dos seus quatro anos. Assim, apesar do reforço de que o 

convênio – e metodologia integrada para elaboração do PDP – tratava-se de uma perspectiva 

única de diferenciação e posicionamento do APL junto a instâncias federais, o efeito 

aglutinador não foi o imaginado; demonstrando um grau reduzido de protagonismo local. De 

qualquer maneira a pesquisa seguiu-se acompanhando o trabalho deste autor e agente do 

convênio.  

 

As preferências dos empresários em termos de ações propositivas foram percebidas nessas 

reuniões que vislumbram o resultado de uma preferência com base no posicionamento 

individual dos participantes do grupo. É o resultado de uma preferência construída através do 

posicionamento individual dos participantes; ao passo que numa pesquisa convencional 

preferência é o resultado de um cálculo de freqüências, e não uma preferência consciente por 

parte do conjunto de pessoas envolvidas. “Na maioria dos casos, existe diferença entre uma 

priorização ‘votada’ pelas pessoas individualmente e uma priorização discutida 

coletivamente, em processo de tipo deliberativo. As ordens de preferência mudam 

sensivelmente” (THIOLLENT, 1997, p. 78). 
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Prosseguindo Thiollent (1997) afirma que na pesquisa convencional há um retrato, uma 

fotografia, um instantâneo de uma situação; não há captura de um processo social e os 

resultados são apresentados de modo quantitativo. Entretanto, essa estrutura é tida como 

“válida à revelia dos autores que emitem verbalizações de modo individual [...] e não estão 

tendo acesso à visão da priorização, construída de modo aditivo por meio de escalonamento” 

(THIOLLENT, 1997, p. 79).  

 

Outra diferença metodológica importante refere-se ao tamanho dos grupos: nos de pequena 

dimensão (como no caso de VGS) é mais fácil a interação entre seus membros; podem ser 

reunidos em torno de uma mesa ou anfiteatro. Gerada de um consenso da maioria, a 

priorização obtém legitimidade. De acordo com o caráter participativo da proposta, as 

prioridades são constantemente redefinidas, pois é o grupo que decide os rumos a serem dados 

à ação, sempre segundo Thiollent (1997). 

 

O papel do pesquisador, portanto, não se restringe ao de um mero expectador; é um papel 

ativo que envolve grandes desafios na sua consecução. Seu papel consiste em: 

 

(i) Facilitar e apressar o processamento dos dados relativos à preferência. 
(ii) Animar a discussão de modo a evitar as influências indesejadas de pessoas que 
queiram monopolizar o processo de priorização ou de decisão. 
(iii) Permitir uma discussão de tipo ‘igualitário’. Evitar a influência exagerada de 
membros dos níveis hierárquicos superiores (THIOLLENT, 1997, p. 79).  

 

 

A terceira fase de uma pesquisa-ação, denominada de Ação, reúne vários objetivos práticos: 

difusão dos resultados, definição dos objetivos alcançáveis por meio de ações concretas, 

apresentação de propostas que serão negociadas entre as partes, e implementação de ações-
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piloto; que, posteriormente poderão ser estendidas a todos os partícipes; sem a participação 

dos pesquisadores.  

 

As principais questões levantadas em reuniões conjuntas e entrevistas individuais são 

agrupadas em bloco a serem destacados para elaborar linhas de atuação e propostas de 

mudança na organização. Assim praticada e utilizada, e em havendo participação dos 

interessados e vontade política por parte dos gerentes, a pesquisa poderia contribuir para a 

melhoria de vários aspectos da organização (THIOLLENT, 1997). 

 

Na etapa de implementação de ação diversas propostas são encaminhadas em termos de 

aperfeiçoamento e/ou mudança e, após negociação com os líderes do processo, serão 

implementadas e avaliadas ações concretas visando materializar as mudanças durante um 

período adequado. A experiência mostra que, “sem o apoio ou a participação ativa de 

dirigentes, a divulgação dos resultados e a geração de propostas se tornam muito limitadas e 

até inexistentes (THIOLLENT, 1997, p. 81).  

 

Com a formulação e operacionalização das propostas, os participantes terminam por receber 

apoio dos pesquisadores e do grupo permanente. A seqüência de encaminhamento de 

propostas parte do pesquisador, centralizador das mesmas e segue para que haja decisão sobre 

o encaminhamento para posterior negociação com os membros da gerência; no caso do APL, 

de seus líderes (THIOLLENT, 1997). 

 

A apresentação das propostas geradas a todos os participantes tem como objetivos:  “informar 

os membros da organização,  socializar experiências e legitimar as propostas pela realização 
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de uma ampla reunião, se possível representativa do conjunto da organização” (THIOLLENT, 

1997, p. 81). 

 

A fase final, não a última, pois há a referida simultaneidade das fases, é a de Avaliação onde 

as ações implementadas são objeto de profunda avaliação para atender a dois objetivos 

principais:  

 

a) controlar a efetividade das ações no contexto organizacional da pesquisa e suas 
conseqüências a curto e médio prazo; e b) extrair os conhecimentos ou 
‘ensinamentos’ que serão úteis para continuar a experiência e estendê-la a outras 
entidades (THIOLLENT, 1997, p. 82). 

 

 

Esses elementos constituem um roteiro de avaliação final do processo, pois: 

 

[...] ao término de uma experiência de pesquisa-ação bem sucedida, os 
pesquisadores acabam sua missão profissional e os interessados da organização 
dão continuidade às mudanças iniciadas, de modo autônomo (THIOLLENT, 1997, 
p. 85). 

 
 
 

Thiollent (1997) conclui informando que a adoção de metodologia da pesquisa-ação requer 

trabalhos em grupos, com seminários e outros tipos de reuniões e, nesse processo, a 

participação é tão importante quanto os resultados obtidos. Resultados não são apenas dados 

quantitativos ou depoimentos verbalizados, são também as mudanças introduzidas na 

percepção dos interessados e na cultura da organização. Durante a pesquisa-ação são geradas 

idéias relacionadas com constatações de problemas, com discussão dos valores e intenções de 

mudanças ou tentativas de realização. 
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Como no caso de VGS, o excesso de reuniões nas etapas de implantação e consolidação do 

APL e seu mau planejamento ou concepção duvidosa têm prejudicado a qualidade do trabalho 

coletivo. 

 

A pesquisa-ação é:  

 

uma forma de questionamento de dada situação de modo a auxiliar os participantes 
na formulação de suas perguntas e na busca de respostas no seio da coletividade, o 
que pode levá-los a uma tomada de consciência (ou forma de aprendizagem). O 
objetivo da pesquisa-ação consiste também em auxiliar os atores na tomada de 
decisão a ser orientados em função de valores ou objetivos coletivamente 
identificados. As decisões a serem tomadas são objeto de negociação com 
membros da diretoria (THIOLLENT, 1997, p. 86).  

 
 
 
 
De acordo com a temática escolhida na fase inicial da pesquisa, considera-se a possibilidade, 

real, de haver ampla discussão da identidade da instituição, de seu funcionamento e do 

sistema de poder interno. Portanto é de se esperar uma “clarificação dos objetivos e uma 

crítica acerca de alguns aspectos de funcionamento, especialmente distorções e características 

autoritárias e burocráticas (THIOLLENT, 1997, p. 86). 

 

Quanto à experiência de VGS, torna-se importante ressaltar que os empresários do pólo já 

estavam envolvidos no processo de implantação e consolidação do APL desde 2003 e, 

portanto, o posicionamento sobre a metodologia de elaboração do PDP do GTP/APL, 

acreditava-se, se daria de maneira natural e espontânea; pois os empresários estariam 

engajados no projeto e suas etapas, simultâneas, de implantação e pesquisa teriam plenas 

condições de realização; afinal, a FIESP já estava presente no APL desde sua implantação. 

Essas suposições não se concretizaram e a análise do processo será discutida a seguir, pois é 

um dos temas do próximo capítulo. 
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4 A EXPERIÊNCIA DO APL DE VGS  

 

Neste capítulo há uma breve caracterização da cidade de Vargem Grande do Sul e de seu 

APL. Aborda, também, a aplicação da pesquisa-ação no pólo, com foco no processo de 

elaboração de seu PDP, e os principais resultados percebidos nessa iniciativa. 

 

4.1 Caracterizações: da cidade e do APL  

 

O município de Vargem Grande do Sul localiza-se na Região Administrativa de São João da 

Boa Vista, Estado de São Paulo, onde empresas dedicadas à atividade cerâmica estão 

concentradas e as principais são a própria Vargem Grande do Sul e o município de Tambaú. 

 

Segundo o SICOV (2007), o povoado que deu origem à atual cidade de Vargem Grande do 

Sul surgiu em terras pertencentes ao guarda-mor José Garcia Leal e se situava na sesmaria da 

Várzea Grande, da freguesia da Casa Branca. Em 09 de Agosto de 1873, iniciava-se em Casa 

Branca a divisão judicial da Fazenda Várzea Grande, sendo as sentenças nos autos de divisão, 

exaradas a 26 de Setembro de 1874, pelo juiz municipal Augusto Ribeiro de Loiolla. A 

fazenda foi dividida em pequenos sítios, foi por essa ocasião que os herdeiros Antônio 

Rodrigues do Prado, José Moreira e Dona Maria Antônia fizeram a doação do patrimônio, 

pelo qual se estendeu o povoado, originando a atual cidade. 

 

O padre José Valeriano de Souza, vigário de São João da Boa Vista, celebrou em 1874 a 

primeira missa no povoado, conhecido como Bairro da Porteira. O Coronel Francisco 

Mariano Parreira, neste mesmo ano, obteve licença para erigir uma Capela, que foi a primeira 

igreja do povoado. Em 1888, o Coronel Parreira, obteve outra licença para construir um 
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cemitério em terreno onde hoje se localiza o Largo de São Benedito. Aos 02 de Agosto de 

1888, devido ainda aos esforços deste Coronel, a pequena povoação passou a ser conhecida 

por Distrito Policial de Santana de Vargem Grande. Em 23 de Janeiro de 1891, pela Lei n° 

126, do Governo Estadual, foi criado o Distrito de Paz de Vargem Grande. Em 1908, o 

Distrito de Paz foi elevado à categoria de Vila, sob a jurisdição de São João da Boa Vista 

(SICOV, 2007). 

 

O município foi criado pela Lei nº 1804, de primeiro de dezembro de 1921, cuja instalação 

ocorreu a 24 de fevereiro de 1922, a 30 de novembro de 1944, o decreto-lei nº 14.334 mudou 

a denominação da cidade para Vargem Grande do Sul. A 18 de janeiro de 1969, pela 

qüinqüenal de 1958, foi criada a Comarca de Vargem Grande do Sul. Integra a V Região 

Administrativa do Estado de São Paulo, com sede em Campinas. Os principais eventos sócio-

religiosos são comemorados a 26 de junho com romaria – Dia da Padroeira Santa Ana; dia 26 

de setembro, aniversário da cidade (SICOV, 2007). 

 

Seu território municipal é de 257 km², limitando-se ao Norte nas formações montanhosas da 

Serra da Fartura (trecho local da Serra da Mantiqueira) com os municípios de Itobí e São 

Sebastião da Grama, a Leste e Sul, através do Rio Jaguarí-Mirim, com São João da Boa Vista 

e a Oeste com os campos cerrados do município de Casa Branca (SICOV, 2007). 
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Figura. 2 - Região Administrativa de São João da Boa Vista – Destaque para Vargem Grande do Sul 

            Fonte: SEADE, 2007. 
 

 

Vargem Grande do Sul foi uma cidade voltada exclusivamente para a lavoura, desde a sua 

fundação. Na década de 20, iniciou-se a industrialização, onde podemos destacar o setor de 

produção de materiais de cerâmica vermelha, como sendo um dos pioneiros nesta 

industrialização, considerado também grande responsável pelo crescimento da cidade 

(SICOV, 2007).  

 

 
Distância da Capital 240 Km 

População 39.867 habitantes (Ano Base: 2006) 

Atividades Econômicas Agropecuária, cerâmica estrutural e artística 

Nº de Empresas: Cerâmicas e Olarias 66 

Nº de Empresas de Cerâmica 28 

Nº de Empresas de Cerâmica no APL  9 (31%) 

Nº de Empregos diretos vinculados à cerâmica  Cerca de 680 

Quadro 4 – Informações Gerais sobre o Município e APL de Vargem Grande do Sul 
Fonte: SICOV, 2007 
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Área  257 

População 39.867 
Território e 
População 

Relação percentual ao Estado - Renda per capita 0,05% 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 0,802 Condições 
de Vida Renda per capita (em salários mínimos) 1,87 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais (em %) 9,11 Educação 
Média de anos de estudos da população de 15 a 64 anos 6,13 

Participação dos empregos ocupados da indústria no total de empregos ocupados (%) 26,38 

Rendimento médio nos empregos ocupados na Indústria (em reais) 564,81 
Emprego e 
Rendimento 

Rendimento médio no total de empregos ocupados (em reais) 603,80 

Valor das exportações (US$ FOB)  141.495,00 

Valor adicionado da Indústria (em milhões de reais corrente) 31,56 

PIB (em milhões de reais correntes) 208,49 

PIB per capita (em reais correntes) 5.339,53 

Economia 

Valor das importações (US$ FOB) 2.470.827,00 
Quadro 5- Indicadores Territoriais, Sociais e Econômicos do Município de Vargem Grande do Sul  
Fonte: SEADE, 2007. 

 

Embora a cidade já contasse com olarias, a primeira empresa cerâmica foi inaugurada em 

1923 e dedicada à produção de telhas. O crescimento industrial foi lento: até a década de 

1970, após cinqüenta anos da criação da primeira cerâmica, a localidade contava com apenas 

dez empresas. Naquela década foi descoberto que a argila local era bastante adequada à 

produção de lajotas e tijolos, produtos que viriam a substituir as telhas. Até então existia forte 

rivalidade entre as cidades de Vargem Grande do Sul e Tambaú, esta com matéria prima 

muito mais adequada à produção de telhas. Houve então um reposicionamento da produção 

de Vargem Grande do Sul que passou a ser complementar e não concorrencial. Houve, então, 

um crescimento rápido e positivo: na década de 1990 a cidade contava com aproximadamente 

quarenta empresas cerâmicas; porém, no final do século passado e início do atual, houve o 

encerramento desse ciclo desenvolvimentista, pois o consumo evoluiu timidamente em 

relação à produção, resultando no fechamento de fábricas e a subutilização da capacidade 

produtiva. Hoje a cidade conta com 28 empresas cerâmicas (CAVALCANTI, CIPOLLA e 

SOUZA apud ALMEIDA e COSTA, 2002). 

 

O APL de VGS foi formalizado em 2002 e institucionalizado em 2003 através de um 
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convênio entre a FIESP e o SEBRAE que perdurou até 2004 e sempre com o apoio do 

SENAI. Foi renovado por mais dois anos, 2005 e 2006, e está, ainda hoje - janeiro de 2008 - 

em processo de renovação do convênio para seu terceiro ciclo bienal, 2007 e 2008; agora 

apenas entre o SEBRAE e o APL, via SICOV (Sindicato das Indústrias Cerâmicas e Oleiras 

de Vargem Grande do Sul). Tem havido alguns entraves, entretanto, nessa negociação entre o 

SICOV e o SEBRAE e o motivo principal relaciona-se à contrapartida financeira do APL e ao 

empenho relativamente desinteressado entre as partes. A ausência da FIESP como articulador 

institucional está ligada, principalmente, ao (esperado) fortalecimento da governança do pólo, 

manifesto através do nível de protagonismo local. 

 

O convênio com o MDIC foi oportunidade única para que o APL, através de um PDP com 

viés desenvolvimentista para a cidade e seu entorno, pudesse contar com o apoio e 

visibilidade junto ao Governo Federal e todas as externalidades que essa ação 

institucionalizada pode proporcionar em termos desenvolvimentistas. 

 

O convênio entre a FIESP e o SEBRAE-SP para desenvolvimento do Projeto de Arranjos 

Produtivos Locais, em sua primeira fase, foi mais tarde complementado pela entrada do 

BRADESCO, firmando com a FIESP o Contrato de Patrocínio. Além do patrocínio, estava 

prevista a atuação do Bradesco como Banco de Arranjo Produtivo, praticando finanças de 

proximidade, ou seja, passando a estabelecer contatos diretos e freqüentes com as empresas 

desses arranjos. 

 

Das 15 empresas iniciais que assinaram o Termo de Adesão, em 2002, uma abandonou o 

projeto, e o argumento do empresário foi a dificuldade de acompanhar o ritmo dos trabalhos. 

Destaca-se ainda, que os 14 empresários do grupo piloto inicial eram donos de 23 cerâmicas 
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no município. No início de 2007 havia onze empresários no projeto, porém no final do mesmo 

ano, apenas nove – representando 16 empresas, direta ou indiretamente administradas pelos 

participantes do projeto, via familiares.  

 

O APL estava composto, no final de sua segunda fase, em outubro de 2006 - por onze 

empresários, sendo todos do setor industrial e cujos produtos são: bloco de vedação, 55%; 

bloco estrutural, 27%; lajota, 9% e telha, 9%. Apenas um empresário é do entorno, da cidade 

de Aguaí/SP, e sua atividade é mineração. Recentemente esse empresário arrendou a fábrica 

de telhas de um dos participantes do APL que concentrou suas atividades em outro ramo 

industrial. Essa dissidência representou uma grande parte no sentido de aglutinação, pois o 

arrendador era o presidente do SICOV e sua atuação muito profissional, participativa e 

objetiva. Essa alternância de liderança resultou em uma nova dissidência, três meses depois, 

por problemas de relacionamento entre o novo presidente do sindicato e um empresário. Esse 

novo empresário dissidente era, inclusive, o único que queimava os fornos com coque verde – 

resíduo de petróleo – além de representar o fornecedor – Petrobrás – na região. Especula-se 

que essa iniciativa, por ser muito lucrativa e fortalecedora da sua posição competitiva, gerou 

dificuldades de relacionamento com o novo presidente do sindicato e vieram a resultar nessa 

dissidência. 

 

As empresas possuem, em média, dois sócios e 22 anos de atuação no mercado. A maioria, 

91% é de pequenas empresas e apenas uma é microempresa. A totalidade é do sexo masculino 

e possuem, em média, 47 anos de idade. O nível de escolaridade está distribuído em superior 

completo, com 55%; segundo grau completo, com 36% e apenas um empresário com segundo 

grau incompleto. 
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Este arranjo contempla dois elos da cadeia produtiva: atividade cerâmica e mineraria e a 

cadeia produtiva de cerâmica vermelha está abaixo representada:       

   

               
Figura 3- Cadeia Produtiva de Cerâmica Vermelha 
Fonte: Alesp, 2005 
 

 

O APL já recebeu todas as informações relativas às etapas da metodologia FIESP de atuação 

em APL: sensibilização e mobilização de empresários; treinamentos comportamentais, para 

empresários e colaboradores; treinamentos operacionais e industriais, especificamente para os 

colaboradores; consultorias de gestão administrativa, de custos e comercial; consultorias de 

planejamento estratégico e de inovação, entre outras ações. Isso, pois, todos os marcos 

metodológicos da metodologia FIESP foram implantados desde o início da primeira fase do 

projeto e são, ainda hoje, instrumentos para o desenvolvimento, gestão e avaliação das ações 

do APL, como já visto no Capítulo 2 deste trabalho; a saber: 

  

- Composição do Grupo Piloto 
- Composição do Grupo Gestor 
- Trabalho Comportamental (empresários e funcionários) 
- Pesquisas de Mercado 
- Planejamento Estratégico 
- Manejo em Campo com o Agente Local 
- Metas e Indicadores (ANEXO A, 2007, p. 10 – 17) 
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Desde o início do projeto a FIESP disponibilizou um técnico para atuação em campo e 

articulação institucional dos agentes institucionais importantes para a formação, capacitação e 

aglutinação do pólo: representantes do poder público municipal, estadual e nacional, 

instituições de ensino e pesquisa e lideranças municipais e regionais. 

 

Nas duas primeiras fases a governança era intermediada pela FIESP e SEBRAE, 

principalmente, e foram significativos os treinamentos e consultorias oferecidos no sentido de 

agregar o pólo e capacitar empresários e funcionários a compreender a atual sistemática de 

intervenção nas empresas cerâmicas do local. Foram proporcionados consultorias 

especializadas em produção e comportamento, finanças e custos, recursos humanos, 

capacitação em gestão e outros. A ênfase sempre foi focar a competitividade das MPME do 

local. 

 

Agora, nessa terceira fase do convênio, ainda em fase de formalização, a referida governança 

e gestão do projeto passarão diretamente aos empresários por intermédio do SICOV, entidade 

representativa dos empresários ceramistas do pólo.  Os empresários dotar-se-ão, assim, de 

maior autonomia e co-responsabilidade na execução, gestão e prestação de contas do projeto. 

Decorrerá, daí, um natural fortalecimento da governança com vistas a profissionalizar cada 

vez mais a entidade representativa e a articulação interinstitucional do APL. 

 

O grupo apresenta-se relativamente coeso e o aparente fortalecimento da governança se dá 

pelo relacionamento interpessoal – anterior ao próprio APL, pelo histórico temporal do APL, 

pela atuação institucional do SEBRAE e da FIESP, pelo estreito relacionamento dos 

empresários com o poder público municipal e a percepção de que as iniciativas cooperadas 

podem fortalecê-los e, atualmente, por entenderem – sem muita convicção, entretanto - que a 
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oportunidade de articulação institucional federal, via PDP do pólo, poderá colocá-los em 

vantagem competitiva destacada em relação à produtividade e competitividade no mercado. 

Essa falta de convicção pode ser demonstrada pelo baixo protagonismo, pouca participação 

dos empresários em reuniões e total afastamento de iniciativas de articulação com instituições 

de apoio e corporativas. 

 

Este autor, na qualidade de agente facilitador do convênio, e os empresários, tiveram a missão 

de elaborar o plano de desenvolvimento concentrados na formatação das ações estratégicas 

cooperadas que o pólo pretende alcançar e que são peças fundamentais do PDP, pois a 

avaliação do GTP/APL se dará via análise das ações propostas no plano; considerando suas 

viabilidades e os ganhos econômicos e sociais que delas devem advir, aos empresários e à 

localidade e seu entorno. O foco do aglomerado será, assim, de longo prazo; objetivo 

principal da FIESP, no sentido de romper o Círculo Vicioso da Concorrência Predatória 

(Fig.3, p.108) e o fortalecer a governança; assim como do MDIC que, na mesma direção, 

pretende que o desenvolvimento seja local, integrado e sustentado. 

 

O protagonismo local deve ser um ponto em constante desenvolvimento e fortalecimento para 

os APL, pois valoriza as empresas, os empresários, as instituições locais e tende a garantir um 

aumento do poder de negociação dos atores locais em prol de objetivos comuns; sempre em 

busca da competitividade empresarial e do desenvolvimento da economia local. 

 

A grande dificuldade do APL é que viveu um período – fase inicial do projeto - com atuação 

positiva dos gestores FIESP no sentido de mobilizar os empresário e instituições para a 

formação de um grupo gestor forte e atuante; porém, foi sucedido por uma agente local – que 

atendia Vargem Grande do Sul e Tambaú – cujas funções tornaram-se mais secretariais que 
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articuladoras, culminando no esfacelamento da importante e necessária articulação 

institucional, interna e externa ao APL: a função principal do Agente Local – instituição 

fundamental para qualquer iniciativa cooperada, pois os atores principais: os empresários têm 

muito mais naturalmente o viés industrial que o articulador. 

 

Esse fato esse agravado com a alternância da presidência do SICOV, pois há certa relutância 

em aceitar a função do agente local como peça fundamental na articulação institucional e no 

acompanhamento das ações cooperadas previstas. Outro complicador refere-se à não 

obrigatoriedade dessa função pelo SEBRAE, instituição gestora do convênio doravante. 

 

A função articuladora da intervenção numa comunidade via APL visa catalisar relações inter 

organizacionais, produtivas, comerciais e financeiras.  O nascimento de sistemas de 

cooperação, como movimento orientado no sentido ‘botton top’ (da base para o topo) são 

aqueles com base na legitimidade, sem a qual não há rede. Ciente dessa característica as duas 

metodologias articuladoras, da FIESP e do MDIC, prevêem que deverá ser iniciativa aceita e 

protagonizada pelos membros do grupo. 

 

No caso de Vargem Grande do Sul, especificamente, houve pouca efetividade em ações 

cooperadas planejadas no passado: compra e vendas conjuntas, abertura de novos mercados 

conforme pesquisas de mercado; pois o agente local não atuava como articulador, mas sim 

como secretário do projeto. O MDIC o classifica como agente animador, na medida em que 

sua atuação é fundamental para o acompanhamento das ações via estímulos e cobranças 

constantes, a fim de não descontinuar ações e desestimular o grupo.  
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Importante destacar que a avaliação qualitativa do trabalho da FIESP, obtida através de uma 

pesquisa de satisfação aplicada por este autor, a despeito de todas as citações anteriores, 

obteve nota 8, numa escala de 0 a 10. Além disso, a totalidade dos empresários, nessa mesma 

pesquisa, informou que recomendaria o projeto a outros empresários e que o renovariam. Esse 

último ponto é contraditório, pois a renovação já se arrasta por mais de seis meses; fruto, 

talvez, da saída da FIESP do projeto dado que, doravante, será de responsabilidade do 

SEBRAE/SP diretamente. Quanto à avaliação quantitativa, o VA/PO: relação entre o Valor 

Agregado e o Pessoal Ocupado, analisado nas empresas constituintes do APL de Vargem 

Grande do Sul, no período de março de 2004 a março de 2005 e, também, no período de 

novembro de 2005 a novembro de 2006 apresentou um crescimento de 8,5%, em média.  

 

O objeto deste estudo é, também, a metodologia de elaboração do PDP da localidade, cujo 

objetivo principal é expressar, em um único documento, o esforço de reflexão e de articulação 

local que contemple os desafios e oportunidades do setor e do pólo, as ações que estão sendo 

planejadas e operacionalizadas com vistas a transformar oportunidades em investimentos, e 

como conseqüência disso, quais os investimentos necessários para que os resultados estejam 

orientados para o desenvolvimento sustentável das localidades e de suas micro-regiões. Toda 

essa estrutura fora construída a partir das demandas definidas localmente entre os atores 

principais do APL, os empresários, e os demais atores locais, tais como: Prefeitura Municipal, 

Câmara de Vereadores, SENAI, SEBRAE, Secretarias Municipais, Associações e Sindicatos 

relacionados ao setor econômico. 

 

Abaixo estão listados objetivos e ações dos PDP; documento esse ainda não publicado pois, 

enviado à FIESP por este autor, segue sem resposta sobre sua análise e receptividade junto ao 

GTP/APL. 



113 
 

O PDP, coerente com os objetivos mais gerais perseguidos pelos Arranjos Produtivos Locais, 

procura centrar sua atuação para: 

 

-Nortear e direcionar as ações atuais e futuras do pólo, com o intuito de desenvolver, 

crescer e disseminar a cultura do desenvolvimento local, a partir de um determinado 

setor produtivo estratégico para a localidade  

-Promover e intensificar o protagonismo local, fortalecendo a base do APL e 

produzindo maior e melhor credibilidade com relação a outros agentes e instituições 

apoiadoras de iniciativas de APL  

-Produzir o desenvolvimento econômico  

-Reduzir as desigualdades sociais e regionais  

-Gerar inovação tecnológica  

-Expansão e modernização da base produtiva  

-Crescimento do nível de emprego e renda  

-Redução da taxa de mortalidade de micro, pequenas e médias empresas;  

-Aumento da escolaridade e capacitação de envolvidos no processo produtivo  

-Aumento da produtividade e competitividade  

-Iniciação e incremento nas exportações.  

 
Cabe, nesse ponto, listar as atuais ações estruturantes e estratégicas que constam do PDP e 

que foram elaboradas e validadas pela governança do arranjo, com base nos principais 

desafios e oportunidades encontrados pelo setor. Visam formalizar parcerias locais e 

estaduais, bem como, concretizar novas parcerias a fim de otimizar recursos, compartilhar 

objetivos comuns e consolidar o processo de cooperação e interação entre os atores deste 

processo:    
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- Construção de uma Central de Argila, matéria prima fundamental para a produção de 

blocos e telhas 

- Construção de um Laboratório Minero-cerâmico cuja finalidade será a de controlar a 

qualidade da matéria prima e, por conseguinte, do produto final 

- Busca pela Certificação e Selo de Origem, instrumental mercadológico importante e 

diferenciador; condicionado à realização das duas outras ações 

- Marketing Conjunto, entre os APL de cerâmica vermelha sob a metodologia FIESP 

- Plano de Desenvolvimento Minerário – buscando a regularização das lavras de argila. 

- Restabelecimento de reuniões programadas no APL.  

 

Importante ressaltar que se prevê que as ações estratégicas e seus benefícios possam ser 

transbordados para outras empresas do pólo e da região; e que também são muito semelhantes 

àquelas listadas como prioritárias quando da elaboração do estudo inicial da FIESP sobre 

competitividade do APL de VGS, de 2004; o que, por si, já denota uma relativa inação e falta 

de protagonismo dos atores e agentes do arranjo (FIESP, 2004). Apenas aquela relacionada ao 

restabelecimento de reuniões programadas no APL foi iniciativa especial deste autor, pois já 

havia sido clarificada suficientemente a carência de uma figura - o agente local – que pudesse 

colaborar no sentido de promover e fortalecer a governança do arranjo.  

 

Assim, muito além de resultados específicos para cada ação proposta espera-se alcançar 

resultados macro norteados pela real intenção de cada ação proposta: 

 

a) Inovação tecnológica em processo e produtos 

b) Capacitação técnica de mão de obra  

c) Aprimoramento da gestão empresarial 
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d) Agregar valor à produção do APL 

e) Aumento da competitividade do APL 

f) Sustentabilidade da Cadeia Produtiva 

g) Aumento da Cooperação e interlocução no APL 

h) Criação e fortalecimento do contexto interinstitucional 

i) Alavancar o desenvolvimento local e regional 

 

4.2 Ambiente e etapas de sistematização da pesquisa.  

 

Este estudo teve a função de analisar o processo de elaboração do PDP de VGS com base na 

metodologia conveniada integrada a fim de verificar sua eficácia em termos da consecução de 

seus propósitos: organização das demandas coletivas e o comprometimento dos atores locais 

com o plano. 

 

O projeto conveniado e a pesquisa iniciaram-se em janeiro de 2007, após um longo período 

de indefinição quanto ao vínculo empregatício que nós, agentes e o coordenador do projeto 

conveniado, teríamos em relação aos proponentes: FIESP e MDIC. Decidiu-se, após um 

período de aproximadamente nove meses de discussão, que seríamos registrados como 

funcionários temporários da FIESP.  

 

Houve, então, um treinamento de dois dias na sede da FIESP em São Paulo, porém o do 

MDIC realizou-se, apenas, em abril de 2007; quatro meses após o início do convênio previsto 

para oito meses; portanto, após haver decorrido metade do tempo previsto para o projeto. 
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A fim de garantir a elaboração participativa do Plano, o APL de Vargem Grande do Sul e seus 

respectivos parceiros organizaram-se a partir de agenda sistemática com grupo gestor e grupo 

piloto a fim de construir e validar constantemente o Plano. As reuniões, item fundamental do 

projeto e da pesquisa-ação, entretanto, não aconteceram com a freqüência e presença 

necessárias para a consecução definitiva do plano de maneira a mais participativa possível. 

 

Ocasionalmente podia-se perceber que as demandas cooperadas estavam um tanto quanto 

desacreditadas, até mesmo devido ao fato de uma série delas já haver sido planejadas e 

programadas, porém sem ter sua implantação efetiva. A ausência de um Agente Local é fato 

bastante desagregador de propostas e iniciativas que necessitem de acompanhamento 

sistemático a fim de não deixar que essas ações planejadas sejam descontinuadas ou, até 

mesmo, desacreditadas em seu nascedouro. Alguns exemplos dessas ações são: posto de 

vendas avançado, compras conjuntas de combustíveis, cadastro de clientes inadimplentes e 

outros; que nunca saíram do papel. 

 

O fato de ter ocorrido visita de um representante do MDIC à localidade gerou a necessária 

segurança na perspectiva futura do arranjo. Segurança essa que foi esvanecendo ao longo do 

projeto. A inexistência da figura do Agente Local seria fundamental para a busca e coleta de 

informações e por manter a ‘chama acesa’ no tocante aos principais planos a serem seguidos 

pelos empresários do pólo. Seria dele, também, a cobrança pela realização de reuniões 

periódicas com vistas a posicionar os empresários sobre o planejamento das ações, sua 

execução e necessidades para as próximas etapas. 

 

Outro fator desagregador, já mencionado anteriormente, foi a alternância da liderança do 

APL, pois o anterior – também presidente do SICOV – tinha um perfil mais dinâmico e 
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participativo; ao passo que seu sucessor possui um perfil mais individualista, menos 

associativista e, além disso, desacredita da função do agente local, em parte, devido a alguma 

falha na gestão do projeto pela FIESP – contratando mal uma pessoa para exercer essa função 

e mantendo-a por mais de um ano. 

 

Uma prática importante utilizada para pesquisar as demandas do Arranjo em um contexto 

territorial mais amplo foi a agenda de visitas efetuada no ao longo do convênio MDIC/FIESP 

por este agente no pólo. Foram realizadas visitas às unidades produtivas e instituições locais, 

visando listar necessidades e possibilidades de ações e parcerias. Assim, foram organizados os 

pontos em comum do discurso dos empresários e das instituições locais em concordância com 

os materiais técnicos referentes ao pólo, a fim de definir estrutura dos desafios, demandas e 

ações de fato estruturantes para o APL.   

 

A aplicação da pesquisa foi direcionada pelas quatro grandes fases a que Thiollent (1997) se 

refere – conforme exposto no capítulo anterior - e que são: a exploratória, da pesquisa 

aprofundada, de ação e de avaliação. 

 

Thiollent (1997, p. 58) também informa que “no início da experiência, estas fases são 

seqüenciais, mas, na prática, existe entre as três últimas um tipo de vaivém ou mesmo de 

simultaneidade da pesquisa e da ação”.  Fato esse que, naturalmente foi verificado na 

experiência deste estudo. 

 

As etapas de investigação foram baseadas nas estratégicas para inserção deste autor na 

localidade, na qualidade de agente do convênio, de acordo com a sistemática de implantação 

da gestora FIESP, pois fundamentais para que pudesse integrar-se ao pólo para tentar 

compreende-lo e, assim, poder acompanhar e estimular o processo de elaboração do seu Plano 
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de Desenvolvimento: 

 

1. Apresentação formal aos empresários do pólo, 

2. Visitas às instituições de apoio, 

3. Visitas às empresas,  

4. Aplicação de questionário de satisfação aos empresários, 

5. Participação em reuniões internas – no pólo, 

6. Participação em reuniões articuladoras externas – em outros APL e em prefeituras, 

associações de classe, instituições de apoio: SEBRAE, SENAI, Universidades e 

outras, 

7. Participação em atividades de consultoria e treinamento oferecidas ao pólo, 

8. Presença constante no pólo; independente de agenda formal. 

 

A participação em reuniões internas e externas foi a principal fonte de informações para a 

consecução da pesquisa-ação. As reuniões internas deram-se, principalmente, no recinto do 

SICOV e em algumas empresas do pólo; enquanto que as externas ocorreram em diversas 

instituições de apoio e de articulação como na própria FIESP, no Escritório Regional do 

SEBRAE/SP em São João da Boa Vista, no SESI em São Bernardo do Campo, nas prefeituras 

de Vargem Grande do Sul, de Santa Cruz das Palmeiras e de Porto Ferreira, em associações 

comerciais de Vargem Grande do Sul, de Tambaú, de Itu e de Tatuí. 

 

Merece destaque o fato de que o APL recebeu a visita de um representante do MDIC, em 26 

de abril de 2007, cujo objetivo foi o de reforçar o interesse do ministério nas ações do pólo e a 

necessidade de se elaborar um PDP real e de qualidade, pois este seria o documento norteador 

do GTP/APL para o direcionamento de seus esforços desenvolvimentistas; um documento 



119 
 

com a função similar à de um Plano de Negócios: demonstrar a viabilidade de determinada 

ação ou empresa, do ponto de vista financeiro – via fluxo estimado de caixa - e comercial; 

listando seus pontos fortes e fracos e suas ameaças e oportunidades. O vaivém das etapas da 

pesquisa-ação a que Thiollent (1997, p. 58) se refere e que na prática é factível, é necessário, 

pois é a partir dessa simultaneidade que se possibilita a construção da imagem do arranjo, no 

caso deste estudo, com sua nuances, peculiares e aspectos ‘não-ditos’, próprios de qualquer 

organização.  

 

Finalmente, cabe destacar que havia reuniões freqüentes - mensais ou quinzenais –  de 

posicionamento sobre o andamento das atividades efetuadas e os novos passos do projeto, 

principalmente no que tangia ao processo de elaboração do PDP; objetivo maior deste agente 

conveniado no pólo e do convênio, propriamente dito. 

 

O papel deste autor, enquanto agente conveniado e pesquisador - não um mero expectador - 

consistiu, portanto, em: 

 

(i) Facilitar e apressar o processamento dos dados relativos à preferência. 
(ii) Animar a discussão de modo a evitar as influências indesejadas de pessoas que 
queiram monopolizar o processo de priorização ou de decisão. 
(iii) Permitir uma discussão de tipo ‘igualitário’. Evitar a influência exagerada de 
membros dos níveis hierárquicos superiores (THIOLLENT, 1997, p. 79).  

 

 

Os resultados e percepções dessa experiência, assim como as recomendações deste autor ao 

arranjo, serão descritos a seguir. 
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4.3 Resultados Percebidos  

 

O grande desafio da atuação em aglomerados organizacionais é alcançar os objetivos a que se 

propõem os agentes e que a metodologia prevê; que sejam efetivas as intervenções. Esse 

desafio é grande por se tratarem de sistemas complexos e com intenso inter-relacionamento, 

dada a associação de interesses de instituições públicas e privadas (MARTINELLI e 

VENTURA, 2006) 

 

Segundo Lustosa (2002 apud Fischer, 2002, p. 186): 
 
 
 

[...] as conclusões mais importantes sobre a metodologia que se pretende adotar 
para avaliar o sucesso de ações voltadas para a capacitação de comunidades para 
assumir o comando de um processo de desenvolvimento em bases sustentáveis 
passa pela análise quantitativa e qualitativa das ações, pela construção de 
mecanismos de avaliação que permitam dimensionar e avaliar o impacto dos 
processos sobre o capital social e gestores públicos locais, pela diversidade de 
atores locais com seus respectivos interesses e, por fim, pela avaliação da 
capacidade dessa metodologia adotada sustentar-se ao longo do tempo, 
subordinada que estará aos interesses e impactos esperados por parte dos 
diversos atores envolvidos (LUSTOSA, 2002, apud FISCHER, 2002, p. 186). 

 

 

A metodologia FIESP é instrumento pragmático e institucional de intervenção em APL. Sua 

concepção é logicamente formatada e parte do pressuposto de que a mudança deve ocorrer 

primeiramente no empresário e posteriormente em suas empresas. Busca desenvolver 

capacidades de gestão administrativa, comercial e financeira nos empresários participantes, 

ciente de que a partir dessa mudança comportamental a empresa poderá conseguir aumento de 

produtividade e competitividade. 

 

A iniciativa do MDIC, um ministério federal, no sentido de, via GTP/APL, conveniar-se com 

a FIESP buscando uma metodologia integrada de elaboração de PDP é atitude importante por 
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demonstrar a expectativa favorável do ministério em relação à federação, por conta de seu 

histórico de atuação em APL e seus resultados efetivos. É no mínimo louvável que uma 

iniciativa federal consiga que seus tentáculos estimuladores consigam capilaridade tal que 

chegue até VGS – e outras cidades de tamanho e população relativamente pequenas. Os 

agentes do convênio atuaram com refinamento específico e com perfil adequado à região, pois 

quando da contratação foi considerada a afinidade do profissional ao seu local de atuação a 

fim de minimizar atitudes preconceituosas em relação ao mesmo; assim, as ofertas de 

emprego foram anunciadas em jornais da região de atuação.  

 

A expectativa é que o PDP de VGS mereça atenção especial do MDIC e a articulação 

institucional do ministério com os benefícios que, com certeza, advirão caso seja escolhido 

como APL sob orientação do GTP/APL, mantendo seus propósitos: organização de suas 

demandas coletivas e o obter o comprometimento dos atores locais com o plano; pode-se 

afirmar que fica evidente a listagem das demandas coletivas, mas não daquelas de iniciativa 

cooperada entre os empresários individualmente. Há organização das demandas, mas não com 

comprometimento efetivo e individual dos empresários – os principais atores de um 

aglomerado – pois, não valorizam a integração, ainda há relativa descrença no projeto e 

internamente ao APL e não há estrutura formal consolidada de governança para gerar e 

acompanhar ações. A face mais visível dessa carência mostra-se na medida em que as ações 

cooperadas listadas em 2004 ainda não foram levadas a cabo e aparecem no PDP de 2007. 

 

A experiência deste autor no projeto conveniado, enquanto agente do convênio responsável 

por Vargem Grande do Sul, permite deduzir que alguns avanços – poucos - foram 

conseguidos no que se refere à governança local, porém sem a atuação de um agente local, 

previsto nas duas metodologias, não haverá avanços em ritmo aceitável e desejável para que 
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as instituições de apoio e estímulo: MDIC, FIESP e SEBRAE, aceitem investir esforços e 

recursos no APL. 

 

Fica explícito, no caso de Vargem Grande do Sul, que a cooperação, baseada na confiança, 

existe. Porém, em aglomerados a cooperação deve ser sempre estimulada e a governança 

estabelecida. As ações cooperadas que compõem o PDP da localidade visam fortalecer a 

governança através da atração do poder público municipal, instituições de ensino, pesquisa e 

capacitação estadual, o que deve resultar em ambiente favorável a novos empreendimentos e à 

valorização da capacidade articuladora do grupo gestor. Não é suficiente, porém, se não se 

fortalecer a figura do Agente Local. 

 

As ações cooperadas listadas quando da realização do planejamento estratégico inicial do 

APL, em 2004, não foram levadas a cabo devido a pouca capacidade articuladora do agente 

local na segunda fase do projeto; situação essa que tende a se agravar, pois conforme relatado 

no tópico anterior há, ainda hoje, relativo descrença na importância da função do agente local 

dado que os empresários não o consideram fundamental para a boa governança do 

aglomerado. Outro agravante bloqueador de ações desenvolvimentistas cooperadas é que a 

nova liderança é pouco aglutinadora, pouco participativa e pouco objetiva. A importância do 

Agente Local, articulando ações e acompanhando-as é fator diferencial fundamental na 

metodologia da FIESP e na do MDIC, porém não foi ainda totalmente assimilada em VGS, 

apesar dos esforços realizados nesse sentido pelos técnicos da FIESP e, também, deste autor, 

principalmente, no sentido de demonstrar a relevância fundamental que essa figura tem no 

processo de articulação, interna e externa, do APL. 

 

O APL de VGS está estruturado de maneira algo desarticulada ainda e esse fato é 
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conseqüência da ausência de um efetivo Agente Local; com todas as atribuições a ele 

inerentes: agendamento e acompanhamento das ações, estímulos á reuniões periódicas, 

acompanhamento dos dados financeiros. A importância da figura do Agente Local não foi 

devidamente apreendida pelos empresários do pólo, principalmente por terem tido uma 

experiência algo negativa com a agente que atuou no último período – até fevereiro de 2006 – 

e que acumulava a função nos dois pólos vizinhos: Vargem Grande do Sul e Tambaú. A 

grande crítica que se faz é que sua função não era articuladora e nem de acompanhamento das 

ações; apenas secretariava o APL – conforme solicitação dos próprios empresários que não a 

viam como relevante, mas, apenas como uma imposição da metodologia FIESP. 

 

Vários esforços foram impetrados – pelo Gestor FIESP e também por este agente - no sentido 

de sensibilizar os empresários da sua importância – vital – para o bom desempenho do 

arranjo. Porém, quando da alternância da presidência do SICOV, e da liderança do APL, essa 

figura passou a ser encarada como mais desnecessária ainda e houve – e ainda há – grande 

relutância em incorporá-la ao projeto. 

 

4.3.1 Agente Local 

 

Pelo Termo de Referência do GTP/APL, agente local é figura importante na metodologia e 

sua função e definido como um elemento capaz de estimular a cooperação e a interação dos 

agentes locais. Este poderá estar atuando no arranjo ou sua presença poderá ser induzida pela 

Política Nacional para a Promoção de APL (BRASIL, 2007).  

Motta e Hansen (2003) afirmam que: 

 

o incremento de competitividade dos aglomerados via ações coletivas dependem 
da ação de agentes que planejem, executem e coordenem estas ações, e estes 
agentes podem ser tanto privados quanto públicos. Assim, se os agentes de um 
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aglomerado não forem capazes de estabelecer mecanismos de governança que 
estimulem o estabelecimento de tarefas compartilhadas entre si, as empresas 
estarão se aproveitando apenas parcialmente dos benefícios da aglomeração. As 
ações conjuntas deliberadas, nesse sentido, e as formas de governança que as 
sustentam, exercem papel fundamental para a inserção produtiva virtuosa dos 
produtores localizados (MOTTA e HANSEN, 2003, p. 27). 

 
 
 
Considerando a experiência deste autor no projeto e pesquisa, fica claro que a figura do 

agente local é fundamental para se garantir a governança do APL, a eficácia das ações através 

da profissionalização da gestão do APL, a elevação do grau de confiança mútua e 

interinstitucional, o aumento do número de ações cooperadas e sua efetividade; para garantir, 

em suma, segundo Maximiano (2004), as funções administrativas essenciais: Planejamento, 

Organização, Execução e Controle das atividades sistêmicas de organização: empresas 

individuais ou aglomeradas.   

 

As vantagens advindas dessa função seriam percebidas principalmente pela articulação 

interinstitucional constante, pelo acompanhamento das ações planejadas e sua efetiva 

consecução, pelo registro histórico das ações e evoluções dos índices – principalmente do 

VA/PO – e pela dedicação integral que essa função prevê e que contribuiria sobremaneira 

para o bom desenvolvimento e integração das ações a que o pólo se proporia.  

 

Rede de empresas refere-se às articulações, formais ou informais, entre indivíduos, grupos ou 

organizações da sociedade civil que visam a realizar reivindicações, trocar experiências e 

informações, somar recursos, formular projetos e promover ações públicas em geral 

(PASSADOR, 2005). Não prescindem, portanto, de um articulador representante da 

governança do aglomerado, no caso.  

 

Os papéis que dele se esperam são os de articulador interno e externo, aglutinador de 
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interesses e protetor dos investimentos realizados e esforços realizados. Articulador dos 

interesses dos empresários, parceiros e outros atores locais nas diversas esferas do Estado e 

das instituições de apoio a aglomerados; aglutinador, desses mesmos interesses em direção a 

objetivos comuns previamente acordados; e protetor dos investimentos e  esforços, no sentido 

de que ele atua realizando ‘follow-ups’ constantes sobre ações e acordos – cooperados, 

preferencialmente – com vistas a que esses investimentos e esforços realizados (consultorias, 

treinamentos, cursos, missões e outros) sejam, de fato, incorporados à gestão das empresas ou 

ao comportamento gerencial dos empresários e de seus colaboradores. Para tanto deverá 

acompanhar essas iniciativas do ponto de vista quantitativo e qualitativo, a fim de monitorar o 

desempenho das empresas do pólo e avaliar a evolução dos índices. 

 

Segundo Neves (2006), articulação de agentes corresponde a estabelecer conexões entre os 

atores estratégicos e contribuir para que as conexões em rede funcionem bem. Projetos que 

requerem interação de diferentes agentes com papéis distintos necessitam geralmente que, ao 

menos um desses agentes, esteja preparado para a função específica: aglutinar esforços e 

contribuir para sua melhor orientação, a fim de garantir que a participação de todos ocorra 

conforme o esperado e que contribuam para que operem em conjunto de maneira positiva, 

evitando situações isoladas ou até mesmo divergentes. 

 

Este papel aglutinador requer uma visão holística, facilidade de acesso aos outros agentes, 

autoridade para o exercício de crítica e autocrítica permanente, disposição conciliadora, 

capacidade de entender a realidade e postura flexível para buscar caminhos alternativos em 

caso de insatisfação (NEVES, 2006). 
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O agente local deve exercer um papel gerencial, cuidando da coordenação do APL e de seus 

interesses. Embora não esteja acima dos demais, ele pode liderar o processo ou assumir o 

papel de aglutinar os agentes e cuidar para que operem em conjunto. A formação de vínculos 

baseados em confiança é um processo gradual que exige sensibilidade e capacidade de 

negociar de maneira que se consigam acordos satisfatórios para os todos os envolvidos. 

Também requer, segundo Neves (2006), a capacidade de perceber esforços que podem estar 

sendo conduzidos de maneira fragmentada e que poderiam ser revistos quanto à sua forma. 

 

É natural que projetos de médio e longo prazo possam sofrer desgastes e descompassos 

durante sua implementação, causados por inércia, interesses divergentes, falta de 

acompanhamento ou até dificuldades em envolver os agentes de forma a provocar sua ação. 

Cabe ao articulador provocar a reação das pessoas e instituições, estimulando conexões que 

dificilmente ocorreriam sem um esforço proativo; monitorar o funcionamento do conjunto e 

perceber chances de promover maior cooperação e convergência na direção dos objetivos 

planejados e não a outra. O surgimento de conflitos é normal, porém têm que ser 

cuidadosamente conduzidos a fim de não provocar rusgas permanentes que possam vir a 

desagregar o grupo (NEVES, 2006). 

 

Este autor, embasado na experiência vivida no APL de VGS, acredita que, em contando com 

a atuação de um agente local o grau de articulação do APL estaria muito mais avançado, 

articulado e, conseqüentemente, o envolvimento dos atores na elaboração do PDP seria muito 

mais efetivo gerando um plano muito mais abrangente e factível; pois seria muito maior o 

grau de governança corporativa do arranjo. 
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4.3.2 Protagonismo e Governança 

 

Segundo foi informado durante nosso treinamento sobre a metodologia MDIC em Brasília: 

quem constrói o PDP são os empresários. O PDP poderia resultar em ações mais 

aglutinadoras dos empresários do APL caso sua governança estivesse mais bem estabelecida, 

assim como seu protagonismo local; entendido como a disposição dos atores locais para 

atitudes pró-ativas – dos agentes envolvidos em sua gestão - até as questões desafiadoras de 

governança e tomada de decisões; donde se destaca a articulação interinstitucional. No caso 

de VGS, entretanto, o desafio é maior, pois sequer há participação constante em reuniões, 

convocadas antecipadamente, e as atividades cooperadas, planejadas desde o início do APL, 

resultaram efetivas em um percentual desprezível, pois em torno de 10%.  

 

O grande desafio do APL é reestruturar sua governança através de reuniões sistemáticas – do 

Grupo Gestor e do Grupo Piloto – focadas no desenvolvimento do pólo, sua competitividade e 

inter-relacionamento com instituições de apoio; assim como do restabelecimento de reuniões 

periódicas de posicionamento das ações propostas e do planejamento das novas. 

 

Essa reestruturação da governança passa, necessariamente, por uma nova postura da liderança 

do aglomerado no sentido de não excluir empresários de ações que poderão beneficiar a 

localidade e nem de ‘caixinhas’ para preparação de ações estratégicas cooperadas, mas que 

não englobam todos os empresários do arranjo; gerando certa dissidência forçada. Nesse 

sentido, a função do agente local poderia também ser fator estimulador do protagonismo local. 

 

 

 



128 
 

4.3.3 Confiança e Cooperação 

 

Quanto a esse quesito há muito que ser feito ainda, pois a confiança se dá apenas e 

principalmente pelos vínculos de amizade, anteriores até ao APL. A cidade é pequena e os 

empresários têm, em sua maioria, tradição familiar no ramo cerâmico. E, iniciativas 

cooperadas não saem da fase de planejamento, em sua maioria. Prevalece o corporativismo na 

sua forma mais arcaica: os empresários se fecham em suas empresas, controlam-nas de 

maneira informal e o conhecimento é transmitido apenas tacitamente e para os amigos; 

descaracterizando todo o trabalho de fortalecimento institucional de transmissão de 

conhecimento.   

 

Segundo Lastres e Cassiolato (2003) geralmente verificam-se processos de geração, 

compartilhamento e socialização de conhecimento, por parte de empresas, organizações e 

indivíduos; mais especificamente do conhecimento tácito, ou seja, aquele que não é 

codificado, mas que está implícito e incorporado em indivíduos, organizações e até regiões. O 

conhecimento tácito apresenta forte especificidade local, decorrendo da proximidade 

territorial e/ou de identidades culturais, sociais e empresariais. Isto facilita sua circulação em 

organizações ou contextos geográficos específicos, mas dificulta ou mesmo impede seu 

acesso por atores externos a tais contextos, tornando-se, portanto, elemento de vantagem 

competitiva daqueles que o detém. 

 

O ponto de aglutinação entre os ceramistas se dá via SICOV; instituição pela qual se viabiliza 

qualquer ação cooperada entre os ceramistas e instituições de apoio. Após a formalização do 

APL, houve um ganho relativo no grau de interação entre os ceramistas, bem como no 

relacionamento com instituições reforçando que, embora concorrentes, a cooperação pode 
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trazer ganhos e eficiência coletiva a todos os empresários. Iniciativas cooperadas no passado: 

compra conjunta de lubrificantes e outras, não prosperaram graças ao baixo grau de interação, 

prevalecendo a competição predatória entre os empresários (FIESP, 2004). O grau de 

interação extra e intra APL é baixo, porém agora surgem oportunidades de ações cooperadas, 

via PDP, principalmente. 

 

A confiança nas instituições é relativa principalmente se considerarmos que os técnicos e 

agentes do projeto não conseguem obter os dados financeiros, via VA/PO, das empresas, pois 

não acreditam no tratamento sigiloso prometido a essas informações. Ademais, o excesso de 

informalidade nos negócios – ‘caixa dois’ – atrapalha a arrecadação municipal e a 

organização do poder público no município. 

 

E, sendo a cooperação baseada em confiança, percebe-se um número reduzido de ações 

cooperadas previstas e, principalmente, das efetivamente realizadas. A cultura individualista 

prejudica o desenvolvimento do APL de VGS. Os empresários cooperam apenas quando se 

trata de definição cartelizada de preços: é o único dia em que o sindicato tem presença maciça 

de empresários. Assim, e conforme demonstram as ações listadas no PDP, as ações macro, 

dependentes mais da articulação interinstitucional formal – FIESP, SEBRAE, SESI, IPT e 

outros - são as que se destacam em contraposição àquelas poucas listadas no PDP que tratam 

de ações cooperadas inter firmas. 

 

4.3.4 Cooperação entre APL 

 

A cooperação entre os APL de Vargem Grande do Sul e Tambaú – fato importante e ainda 

novo na experiência desenvolvimentista – é uma realidade factível, conforme ações previstas 
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no PDP: construção da central de argila, o levantamento minerário conjunto da região e a 

solicitação para utilização conjunta do laboratório para análise de matérias-primas na cidade 

de Porto Ferreira. Estado de São Paulo.  Essa cooperação torna-se ainda mais importante 

quando consideramos que APL pode servir como alicerce fundamental para a instalação de 

uma Agência de Desenvolvimento Local com abrangência regional, pois uma agência que 

nasça de uma experiência cooperativa entre APL deve alcançar com menos dificuldade o 

objetivo desenvolvimentista. A análise dessa possibilidade será discutida no item 5.1 deste 

trabalho, dentro do tópico de Sugestões para Pesquisa. 

 

Ressalte-se, porém, que não é exatamente uma ação cooperada, mas interinstitucional e 

intermediada diretamente pela FIESP que é, ainda hoje, gestora dos dois APL em questão: de 

Vargem Grande do Sul e de Tambaú.    

 

4.3.5 Gestão Empresarial 

 

Reuniões sistemáticas e com acompanhamento das deliberações são fundamentais para o 

fortalecimento da confiança interna e da percepção evolutiva que as ações de treinamento e 

consultoria têm inerentes a elas. São, entretanto, pouco valorizadas, mesmo atualmente. O 

foco dos empresários é maior nas questões industriais, produtivas, e menor em questões 

relativas ao planejamento das ações e à reordenação da gestão empresarial. Esse fato é 

agravado pela centralização de tarefas a que os empresários se propõem em suas empresas. 

Não há estrutura departamental administrativa e, em geral, o empresário trabalha com apenas 

um ou dois assistentes – ou secretárias – que terminam por assumir diversas tarefas e funções 

importantes: telefonista, secretária, agendamento das tarefas dos empresários, vendas e pós-
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venda por telefone, emissão de guias de compra, de notas fiscais de vendas, pagamentos e 

recebimentos diversos, e outras atividades. 

 

Nesse sentido, propõem Escrivão Filho e Moraes (2006), que seja quebrado o ciclo 

denominado por eles como sendo o ‘círculo vicioso na gestão das pequenas empresas’ pois os 

dirigentes alegam que não têm tempo para efetuar diversas tarefas importantes como: realizar 

o planejamento estratégico, participar de treinamentos, gerir informações da empresa e outras. 

E, apesar de se sentirem sobrecarregados continuam centralizando mais e mais suas funções, 

não as delegando a outros funcionários; seja por considerá-los incapazes ou, o que é mais 

comum, por não terem funcionários suficientes com quem dividir tarefas. Conseqüentemente, 

afirmam ainda os autores, os empresários acumulam funções na empresa – administrativas e 

operacionais – e relegam as questões estratégicas, de maior importância, a um plano inferior.  

Gera-se, assim, uma baixa competitividade das MPME; como percebido, também, no caso de 

VGS; o que confirma a teoria de causalidade proposta pelos autores: baixa competitividade -> 

baixa lucratividade -> escassez de recursos financeiros -> falta de pessoas qualificadas -> 

empresário não faz divisão do trabalho -> centralização de funções -> falta de tempo -> pouca 

atenção às questões estratégicas -> baixa competitividade; fechando, assim, o referido ciclo 

vicioso na gestão das pequenas empresas (ESCRIVÃO FILHO e MORAES, 2006). 

 

As conseqüências desse círculo vicioso são refletidas no grau de protagonismo local e na 

governança corporativa do APL. Refletem também num relativo desperdício de recursos, pois 

há dificuldade de os empresários incorporarem sugestões elaboradas pelas diversas 

consultorias: de custo, comerciais; atendo-se apenas e principalmente àquelas referentes à 

área industrial, produtiva: ao ‘chão de fábrica’. 
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Em mais de uma ocasião, durante o projeto, houve sugestões dos gestores – inclusive deste 

autor – para que os empresários contratassem mais funcionários para que eles, ao menos, não 

tivessem que perder reuniões por acúmulo de trabalho; alegação corriqueira para a baixa 

participação em reuniões. Em vão. 

 

4.3.6 APL de VGS: Comparação com 2004 

 

Impressiona a comparação entre o ambiente percebido quando da atuação deste autor na 

qualidade de agente do convênio e pesquisador com aquela descrita no documento FIESP 

(2004). 

 

Naquela ocasião foi descrita a seguinte visão dos gestores FIESP sobre o APL de Vargem 

Grande do Sul:  

 

[...] uma parte representativa do grupo de entrevistados é ou foi participante ativo 
do sindicato, e apoiando-se nisso alguns verbalizam que acham viável a 
implementação de ações cooperadas. Mas a composição das informações sobre 
isso indica que estão dispostos a ações cooperadas desde que não envolvam seus 
diferenciais. Ou seja, há o interesse e a necessidade de preservação do know-how 
de produção. A grande maioria dos processos produtivos é implantada e 
conduzida empiricamente. Não há nenhum tipo de normatização dos processos, 
materiais e produtos, até pela necessidade de preservação dos segredos de 
produção já mencionados. Não acreditam em mudanças. Alto escore de 
características empresariais comportamentais o que superlativa a característica de 
independência e autoconfiança, o que no caso chega à auto-suficiência. 
Predomina entre os empresários do APL Vargem Grande do Sul, uma cultura 
predominantemente preservacionista, com características de crenças e valores 
direcionados à manutenção da situação. Parece não haver necessidade ou 
vontade para que se façam mudanças para a maioria. Há sim um desejo de 
mudanças de interesses individuais (FIESP, 2004, p. 55). 
 
 
 
 

A dedução que se pode extrair ao ler o citado relatório é que nada mudou apesar de decorridos 

três anos daquele relato até esse estudo e por haverem sido cumpridas todas as etapas 

metodológicas da FIESP, incluindo o Trabalho Comportamental, cuja principal orientação é 
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conscientizar os empresários dos benefícios que mudanças comportamentais, dos empresários 

e colaboradores, podem trazer ao arranjo. 

 

O relatório da FIESP (2004) continua e afirma que: 

 

foram observadas características de uma cultura predatória velada. Dentre os que 
se dizem dispostos a cooperar há aqueles que de fato o farão e precisam disto. 
Estes, ávidos por melhorar a produtividade, a imagem e a competitividade da 
região, pois vêm a possibilidade de crescer com a região e precisam do projeto 
(FIESP, 2004, p. 55). 
 
 
 
 

A imagem relatada em 2004 é relativamente estarrecedora e infelizmente é ainda hoje 

percebida, haja vista os relatos sobre confiança, cooperação e ações cooperadas; planejadas 

desde então e com um grau de efetividade em torno de 10%, apenas. 

Assim, pode-se concluir que o APL ainda continua desarticulado e mesmo com a 

possibilidade de o PDP alavancar o desenvolvimento dos empresários e do pólo, nada mudou. 

As freqüências às reuniões continuaram baixas, as ações cooperadas não foram levadas a cabo 

e houve o agravante de duas dissidências no prazo de seis meses apenas. 

 

Podemos concluir, portanto, que o APL está numa fase considerada como “Informal”, 

conforme ALESP (2005), pois se encaixa nessa definição, conforme proposta do documento 

em questão: 

As empresas de um APL informal normalmente produzem bens homogêneos ou 
levemente diferenciados, desenvolvidos com tecnologia amplamente difundida, 
caracterizando-se também por elevada informalidade. Por essas razões, sua ação 
não é capaz de influenciar de maneira favorável os preços dos insumos e dos 
produtos finais. Em geral, empresas de um APL informal requerem baixos níveis 
de investimento e, em função disso, apresentam reduzidas barreiras à entrada e 
saída. Apresentam também competência incipiente em gestão, reduzido grau de 
desenvolvimento tecnológico e pouca cooperação entre si e com os agentes 
locais como clientes, fornecedores, intermediários comerciais, centros de 
pesquisa, agências de fomento e instituições de crédito. Como decorrência desse 
conjunto de características, as empresas trabalham com margens reduzidas e 
adotam estratégias de sobrevivência nos mercados em que atuam (ALESP, 2005, 
p. 6). 
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Churchill e Peter (2005) definem Ciclo de Vida do Produto como os diferentes estágios de seu 

ciclo de vida. Os produtos, como os seres vivos, podem ser vistos passando por certos 

estágios da vida. Assim o é, também, com produtos e organizações. No caso do APL de VGS 

há elementos para considerar que o mesmo se encontra na etapa de maturidade, tendendo ao 

declínio, pois as vendas estão estagnadas – a não ser quando há aumento passivo por conta de 

conjuntura econômica favorável (como a atual) – e os lucros decrescentes. 

 

Concluindo, há a necessidade de tomada de posição relativamente firme em relação ao APL a 

fim de que ele mantenha sua posição ou a aumente, evitando, assim, a etapa subseqüente no 

ciclo de vida que é a do declínio. 

 

Para isso, algumas sugestões estão listadas no capítulo final, a seguir. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O tema políticas públicas é relevante e as metodologias de atuação -  FIESP, MDIC e a 

integrada - são coerentes em sua formulação, carecendo, apenas, de alguns ajustes 

metodológicos. 

 

A capilaridade das políticas públicas federais atuais - via ação do GTP/APL e a metodologia 

integrada - é um fato e contém, no seu âmago, a capacidade almejada de estimular o 

desenvolvimento de regiões vocacionadas economicamente, ainda que distantes dos eixos 

consagrados de desenvolvimento recente do país. A iniciativa de criação do GTP/APL parte 

da premissa de que não se pode conceber diferentes instituições públicas e privadas 

elaborando políticas de atuação relacionadas ao mesmo tema – APL – sem uma coordenação, 

diretiva e metodologicamente organizada. O Brasil tem dimensões continentais e apenas a 

visão desenvolvimentista clássica com atuação descentralizada talvez não seja capaz, por si só 

de estimular positivamente regiões relativamente carentes de iniciativas integradas e de 

visibilidade. 

 

Podemos concluir que os objetivos do projeto dessa política pública integrada de implantação 

de APL é positivo, porém o APL de VGS teria ainda um longo caminho a ser percorrido para 

que atendesse à lista completa de objetivos inicialmente propostos. Efetivamente, ele hoje 

corresponde mais a um cluster, na medida em que os interesses estão muito mais direcionados 

às questões produtivas e financeiras do que propriamente a questões de desenvolvimento local 

e regional.  
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5.1 Recomendações para o APL 

 

Considerando que, na qualidade de agente do convênio, este autor teve acesso às duas 

metodologias de intervenção em APL e a de integração entre ambas e, por esta razão se sente 

estimulado em sugerir o restabelecimento, fortalecido, da figura e atuação do Agente Local, 

conforme funções descritas no capítulo 3. Sua importância foi reiterada durante toda a 

experiência prática local e relatada no corpo deste trabalho; pois ele é responsável direto pelas 

práticas da boa governança no local e o empresário não tem, necessariamente, esse viés 

articulador e aglutinador. Essa é a principal recomendação desse estudo no sentido de 

fortalecer o APL na busca de sua perenidade; evitando retardar sua entrada na fase de declínio 

do ciclo de vida. 

 

Outra sugestão seria fortalecer o processo de aprendizado no aglomerado. Lastres e Cassiolato 

(2003) explicam que aprendizado refere-se à aquisição e à construção de diferentes tipos de 

conhecimentos, competências e habilidades, não se limitando a ter acesso a informações. Do 

ponto de vista epistemológico, a discussão em torno do conceito de aprendizado vincula-se à 

compreensão sobre a origem e evolução dos hábitos cognitivos e estruturas de compreensão 

nos indivíduos. Ou seja, envolve uma tentativa de desvendar os mecanismos de 

funcionamento da mente humana com relação ao processo pelo qual indivíduos adquirem e 

utilizam seus conhecimentos como base para formar suas opiniões e pautar suas ações e 

tomadas de decisões.  

 
Na literatura econômica, o conceito de aprendizado pode estar associado a um processo 

cumulativo através do qual as organizações - através de seus recursos humanos -  adquirem e 

ampliam seus conhecimentos, aperfeiçoam procedimentos de busca e refinam habilidades em 

desenvolver, produzir e comercializar bens e serviços. Dentre os impactos do processo do 
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aprendizado, do ponto de vista da empresa e de conjuntos de empresas, destacam-se o 

aumento de sua eficiência produtiva e administrativa e, também, o maior dinamismo da 

inovação (LASTRES e CASSIOLATO, 2003).  

 

Dentre as várias formas de aprendizado, relevantes ao processo de inovação e ao 

desenvolvimento de capacitações produtivas, tecnológicas e organizacionais, destacam-se 

aqueles a partir de fontes internas à empresa: aprendizado com experiência própria, no 

processo de produção (‘learning-by-doing’), comercialização e uso (‘learning-by-using’); na 

busca de novas soluções em suas unidades de pesquisa e desenvolvimento (‘learning-by-

searching’) ou instâncias; e os a partir de fontes externas à empresa: processo de compra, 

cooperação e interação com: fornecedores, concorrentes, licenciadores, licenciados, clientes, 

usuários, consultores, sócios, prestadores de serviços, organismos de apoio, entre outros 

(‘learning-by-interacting and cooperating’); e aprendizado por imitação, gerado da 

reprodução de inovações introduzidas por outras organizações, a partir de: engenharia reversa, 

contratação de pessoal especializado, etc. (‘learning-by-imitating’); ainda de acordo com 

Lastres e Cassiolato (2003).  

 

Embora as empresas permaneçam como centro dos processos de aprendizado e de inovação, 

estes são influenciados pelos contextos mais amplos onde se inserem. Em outras palavras, 

processos de aprendizado e de inovação não ocorrem num ‘vácuo’ institucional. A natureza e 

intensidade das interações entre diferentes atores refletem as condições do ambiente 

econômico e também social, cultural e institucional. Assim, a análise da especificidade e 

dinâmica institucional de arranjos produtivos constitui-se em elemento crucial para 

compreensão do processo de capacitação produtiva e inovativa (LASTRES e CASSIOLATO, 

2003).  
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Outra sugestão plausível ao APL é considerar, de fato, a possibilidade de agruparem-se 

formalmente numa associação para que assim pudessem, de fato, assumir a responsabilidade 

por ações cooperadas, como a criação de uma central de compra e/ou de venda, como 

exemplo. Os benefícios associativos poderão ser percebidos através de uma maior integração 

do grupo e rateio de custos no atingimento de novos mercados. Considerar a substituição da 

governança via SICOV para a Associação Comercial de Vargem Grande do Sul também é 

outra sugestão passível de fortalecimento do APL na medida em que possibilita a entrada de 

novos estabelecimentos – industriais, comerciais e de serviços – interessados no 

desenvolvimento da localidade e suas conseqüentes externalidades positivas.   

 

Ainda sobre agrupamento com vistas ao desenvolvimento, agora regional, há que se 

considerar a possibilidade de formalizar uma junção dos APL de Vargem Grande do Sul e 

Tambaú; complementares que são as produções – embora haja empresas concorrenciais 

diretas. O maior problema dessa iniciativa é que as respectivas governanças ainda estão em 

formação; porém do ponto de vista institucional é possível dado que ao MDIC os respectivos 

APL já são considerados como único e denominados de APL de São João da Boa Vista 

(BRASIL, 2007). Ademais os dois APL estão, ainda, sob a gestão da FIESP. 

 

Avançando ainda mais nessa sugestão e considerando a legitimidade que uma ADL teria em 

nascendo de um APL pode-se pensar na institucionalização dos APL sob a égide da já 

existente ADL de São João da Boa Vista que deveria assumir as funções – e não só a 

denominação – de uma ADR. O horizonte expansionista seria, assim, alargado enormemente, 

pois poderia englobar empresas que não estivessem sindicalizadas e nem ligadas a nenhuma 

associação empresarial. 
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Relativo ao citado ciclo vicioso da gestão em MPME, conforme estudo de Escrivão Filho e 

Moraes (2006) e com vistas à sua interrupção, outra sugestão seria estimular a contratação de 

funcionários qualificados com enfoque na tradicional relação custo / benefício e no conceito 

de investimento; diferenciando-o de despesa. Aliado a essa sugestão, outra seria a 

departamentalização das empresas visando uma maior profissionalização dos dirigentes e seus 

colaboradores. 

 

Ainda no tocante à capacitação da gestão administrativa uma iniciativa positiva seria 

incentivar a incorporação do Ciclo PDCA1 de Melhoramento Contínuo (Roda de Deming) não 

só para a área de produção, pois trata da seqüencia de atividades que são percorridas de 

maneira cíclica para melhorar atividades.  

 

5.2 Limitações do Estudo  

 

Como limitação principal pode-se considerar a simultaneidade das atuações – profissional e 

acadêmica - e o olhar ‘de dentro’ que esse autor teve ao longo de todo o trabalho e estudo. 

Fato esse agravado pela questão temporal, dado tratar-se de projeto específico e com duração 

limitada, bem como a recenticidade do tema. Há que se destacar que a própria formulação do 

conceito de APL também é recente. O envolvimento do pesquisador no tema de pesquisa 

poderia propiciar algum viés interpretativo. A favor desse envolvimento pode-se ponderar que 

os benefícios de se trabalhar com metodologias quantitativas compensam os riscos 

interpretativos, e são essenciais às metodologias fenomenológicas. 

                                                
1 O ciclo começa com o estágio ‘P’ de planejar, que envolve o exame do atual método ou área a ser estudada; 
coletando e analisando dados de modo a formular um plano de ação para melhoria do seu desempenho. Após 
estabelecimento do plano o próximo estágio é o ‘D’, do inglês, ‘do’, que significa fazer, que é o estágio de 
implementação do mesmo. A próxima fase é a do ‘C’, de checar, em que há a avaliação da implementação para 
ver se resultado denota melhoramento do desempenho esperado. Finalmente vem o estágio ‘A’, de agir, em que a 
mudança é consolidada ou padronizada, se bem sucedida. Se não, formalizam-se as lições aprendidas no 
processo e o mesmo é reiniciado. (SLACK et al, 1999) 
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O estudo restrito a uma experiência única poderia ser apontado como uma limitação. Porém, a 

experiência de VGS é bastante representativa dos demais pólos, como o pesquisador pôde 

constatar na sua relação com outros agentes facilitadores e participantes da política em São 

Paulo, bem como da leitura das minutas dos outros PDP. 

 

Por fim, a demora do MDIC em realizar o treinamento dos agentes do convênio e algumas 

indefinições iniciais sobre o papel desses agentes – se articuladores ou agentes locais ou 

facilitadores da metodologia – também contribuiu para alguma insegurança na aplicação 

inicial da metodologia, pois, só tardiamente, foi clarificado que a função dos agentes do 

convênio era facilitadora e cabia aos empresários a confecção do PDP. Inclusive esse 

envolvimento serviu para se obter idéia sobre o grau de protagonismo local. 

 

A coordenação dos agentes do convênio não foi a ideal principalmente por razões de 

relacionamento entre o coordenador e a FIESP, dado que houve uma relativa perda de 

confiança entre as partes. A agregação do inesperado adendo ao projeto – com a entrada de 

quatro novos pólos a três meses do término do convênio – também contribuiu para gerar 

alguma insegurança à equipe conveniada como um todo. 

 

5.3 Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Conforme mencionado acima, o tema é recente, assim como o próprio conceito de APL. Por 

conta das potencialidades desenvolvimentistas inerentes aos APL e de possíveis ganhos 

políticos há uma série de entidades, públicas e privadas, que se propõem a trabalhar o tema 

através de várias sugestões de iniciativas. Uma proposta deste autor é acompanhar essas ações 
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analisando suas metodologias, comparando-as a fim de verificar a plausibilidade das mesmas 

e as respectivas eficácias na promoção do desenvolvimento.  

 

As entidades e propostas estão listadas a seguir: 

 

- IPT – Propõe a entidade um “esforço para Criação de Rede Paulista de Apoio aos 

APL, a ser coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento do Estado de SP (SD/SP) 

em parceria com a FIESP e o SEBRAE/SP” (IPT, 2007, p. 106).  

 

- ALESP - afirma sua intenção de criar uma “Coordenação Estadual para atuação em 

APL: uma ação cooperativa a fim de acelerar o desenvolvimento sustentado dos APL 

em São Paulo” (ALESP, 2005, p. 77). 

 

- FIESP – conforme painel apresentado por Coelho (2007), em consonância com as 

propostas para desenvolvimento da competitividade da indústria paulista, há uma 

proposta – de número quatro - específica para se promover o desenvolvimento de 

setores industriais e o desenvolvimento regional. Seus subitens são:  

 

4.1 - Apoiar e estruturar arranjos produtivos locais: compatibilizar as ações 
do governo estadual com as ações da FIESP e do SEBRAE nos APLs apoiados 
por estas entidades e incorporar novos arranjos produtivos; desenvolver 
metodologias apropriadas, baseadas nas experiências acumuladas pelas referidas 
entidades, orientadas para o atendimento ás empresas, com foco em gestão, 
serviços tecnológicos, na demanda e no desenvolvimento de novos mercados. 
4.2 – Estimular a formação de Agências de Desenvolvimento Local – ADL 
(COELHO, 2007, p. 72). 
 
 

 

Outro foco importante para pesquisas refere-se às ADL e ADR no Estado de São Paulo e na 

Federação. Uma hipótese a que este autor se arroja é considerar que um APL – ou um grupo 
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deles - pode servir como um ‘pavimentador’ de uma ADL, mais legítima, pois endógena e 

com relações de confiança e cooperação já minimamente estabelecidas. Essa ADL pode – ou 

não - estar subordinada a uma ADR e sua função principal seria promover o desenvolvimento 

local. Essa ADL gerada por uma ‘semente germinada’ em um APL, teria, assim, mais 

legitimidade para se alcançar todas as potencialidades que dela advém: interlocução com 

agentes de fomento industrial e financeiro; estreito relacionamento com poder público 

municipal; foco no desenvolvimento local e regional; ambiente propício à cooperação dado o 

nível estabelecido de confiança interna; valorização das características vocacionais do 

município e região; governança minimamente estabelecida; histórico das ações do 

aglomerado; análise dos pontos fortes e fracos de um APL; assim como das oportunidades e 

das ameaças do mercado ao APL e seus empresários; além de um esboço de um planejamento 

estratégico para o setor predominante no local.  

 

Uma ADL assim gerada serviria, na pior das hipóteses, para contribuir com a governança do 

APL. Ademais, por ser endógena, com maior legitimidade, contribuiria para minimizar o viés 

político, característico das ADL nascidas exclusivamente sob a égide de iniciativa pública.   

 

Pode-se pesquisar, também, a possibilidade de que ADR funcione como um a Rede de APL; 

ou seja, um arranjo com funções macro realizando, por exemplo, articulação dos articuladores 

municipais. O grande desafio é operar supra partidariamente e de maneira imparcial. 

 

Uma instituição pública que sugere políticas específicas para ADR – potencial tema para 

pesquisa futura – é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (SD/SP) que 

informa no seu site: 
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Observando as especificidades de cada localidade, o modelo proposto para a 
constituição dessas agências possibilita ultrapassar os limites físicos-políticos dos 
municípios, oferecendo um padrão de atuação integrada para o desenvolvimento e 
fortalecimento econômico e social de abrangência regional. A estratégia é 
encontrar o equilíbrio entre melhoria de especializações já consolidadas e busca de 
novas oportunidades que diversifiquem a base econômica e produtiva da região, 
dentro do contexto de globalização do mercado. O resultado esperado é a 
construção de uma base produtiva renovada e diferenciada, com foco em recursos 
humanos, infra-estrutura, inovação tecnológica e posicionamento de mercado. 
Propõe-se a formatação jurídica de cada Agência de Desenvolvimento Regional 
(ADR) como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 
constituída pela iniciativa privada (empresários, trabalhadores e sociedade civil 
participando como investidores, executivos e em caráter consultivo) e pelo poder 
público (Federação, Estado, Município - em caráter consultivo e caráter executivo 
nas atribuições exclusivas). Futuramente, deverá ser criada uma rede de ADRs do 
Estado de São Paulo (através do Fórum Paulista de Agências de Desenvolvimento 
Regional), trocando experiências e compartilhando informações, tecnologia e 
conhecimento para a solução otimizada e integrada de problemas comuns aos 
municípios paulistas. (SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 2007).  

 

 

 

Uma outra sugestão para pesquisa futura é comparar os APL de VGS e Tambaú – os dois de 

cerâmica vermelha, analisados sob a metodologia integrada FIESP/MDIC e de municípios 

próximos - com vistas a buscar compreender o estabelecimento de compromissos e de 

competências exclusivas de cada um dos APL. Um dado importante seria comparar o grau de 

governança do APL na medida em que, ao contrário do APL de VGS, o de Tambaú contratou 

um Agente Local na segunda metade do projeto conveniado. 

 

Finalmente, e considerando que há poucas informações qualitativas e quantitativas sobre o 

desempenho em APL, a sugestão é verificar a aplicabilidade da proposta dos autores: 

Cardoza, Carpinetti e Gerolamo (2005) em termos de avaliação de desempenho de APL. 

Destacam que para promover a eficiência coletiva em APL é recomendada a prática gerencial 

denominada de Gestão de Desempenho (Fonseca e Amato Neto, 2004 apud Cardoza, 

Carpinetti e Gerolamo, 2005). Assim, os autores destacam que para incentivar ou promover 

uma APL é necessário criar um Sistema de Indicadores de Desempenho (SID) para avaliar os 

pontos fortes e fracos dos aglomerados de PME e desenvolver políticas industriais para a 
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localidade e regiões que concentram tais empresas. Os mesmos autores propõem um modelo 

teórico de avaliação de desempenho para os APL e propõem as seguintes perspectivas para o 

desenvolvimento de indicadores de desempenho para APL de MPME: de análise financeira, 

de desenvolvimento econômico-social do local/região, de agentes locais de cooperação-

industrial, de cooperação de empresas – formação de rede vertical e horizontal, de avaliação 

de fornecedores e prestadores de serviços especializados, de mercado consumidor (clientes), 

de eficiências coletivas, de práticas de melhoria contínua, do sistema de produção local, de 

recursos humanos especializados (mão-de-obra) e, por fim, da governança local. 
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Apoio a Arranjos Produtivos LocaisApoio a Arranjos Produtivos Locais

Políticas Públicas e Políticas Públicas e 
Metodologia de Atuação IntegradaMetodologia de Atuação Integrada

Margarete Gandini
Coordenadora-Geral de APLs

DEPME/SDP/MDIC

BrasíliaBrasília--DF, 20 de Abril de 2007.DF, 20 de Abril de 2007.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Caracterização de APL Caracterização de APL 
(Segundo o Termo de Referência do GTP APL)(Segundo o Termo de Referência do GTP APL)

•• Ter um nº significativo de empreendimentos no Ter um nº significativo de empreendimentos no 
território e de indivíduosterritório e de indivíduos que atuam em torno de que atuam em torno de 
uma atividade produtiva predominante.uma atividade produtiva predominante.

•• Compartilhar formas percebidas de cooperaçãoCompartilhar formas percebidas de cooperação
e algum mecanismo de e algum mecanismo de governançagovernança[1][1]. Pode incluir . Pode incluir 
pequenas e médias empresas.pequenas e médias empresas.

[1][1]GovernançaGovernança –– Existência de canais (pessoas físicas ou organizações) capazes Existência de canais (pessoas físicas ou organizações) capazes 
de Liderar e organizar atores em prol de objetivos comuns nas atde Liderar e organizar atores em prol de objetivos comuns nas atividades em APL; ividades em APL; 
ou Coordenar as ações dos diferentes atores para o cumprimento dou Coordenar as ações dos diferentes atores para o cumprimento de objetivos e objetivos 
comuns; ou Negociar os processos decisórios locais; ou Promover comuns; ou Negociar os processos decisórios locais; ou Promover processos de processos de 
geração, disseminação e uso de conhecimentos.geração, disseminação e uso de conhecimentos.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

O Governo Federal organiza o tema Arranjos O Governo Federal organiza o tema Arranjos 
Produtivos Locais (APL) por meio das seguintes Produtivos Locais (APL) por meio das seguintes 
medidas:medidas:

•• IncorporaIncorporaçção do tema no âmbito do PPA 2004ão do tema no âmbito do PPA 2004--
2007, por meio do Programa 0419 2007, por meio do Programa 0419 ––
Desenvolvimento de Micro, Pequenas e MDesenvolvimento de Micro, Pequenas e Méédias dias 
Empresas:Empresas:

AAçção ão PEIExPEIEx
AAçção Promoão Promoçção Comercialão Comercial
AAçção Pesquisa de Mercadoão Pesquisa de Mercado

•• InstituiInstituiçção do Grupo de Trabalho Permanente ão do Grupo de Trabalho Permanente 
para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL).para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL).

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Programa 0419Programa 0419
Desenvolvimento de Micro, Desenvolvimento de Micro, 

Pequenas e Médias EmpresasPequenas e Médias Empresas

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

•• Objetivo:Objetivo: Promover o fortalecimento Promover o fortalecimento 
econômicoeconômico--administrativo das micro, pequenas administrativo das micro, pequenas 
e médias empresas por intermédio do crédito e e médias empresas por intermédio do crédito e 
da capacitação gerencial.da capacitação gerencial.

•• Público Alvo: Micro, pequenas e médias Público Alvo: Micro, pequenas e médias 
empresas, empreendimentos informais e empresas, empreendimentos informais e 
franquias empresariais.franquias empresariais.

•• Indicador: Incremento das Vendas de ME & EPP Indicador: Incremento das Vendas de ME & EPP 
com mais de 2 anos de mercado.com mais de 2 anos de mercado.

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Parceria: MDIC, APEXParceria: MDIC, APEX--Brasil e SEBRAEBrasil e SEBRAE

Atuação: Visita de técnicos extensionistas às Atuação: Visita de técnicos extensionistas às 
empresas do APL, com o fim de:empresas do APL, com o fim de:
•• produzir diagnósticos individualizados, eproduzir diagnósticos individualizados, e
•• propor uma estratégia de priorização dos propor uma estratégia de priorização dos 
problemas relacionados ao processo problemas relacionados ao processo 
produtivo e à gestão, envolvendo os produtivo e à gestão, envolvendo os 
empresários na busca de empresários na busca de soluções soluções dede curtocurto
prazoprazo parapara osos problemasproblemas identificadosidentificados as as 
diferentesdiferentes áreasáreas dada empresaempresa..

Ação Ação PEIExPEIEx -- Projeto Extensão Industrial ExportadoraProjeto Extensão Industrial Exportadora

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas



22

Convênios Convênios PEIExPEIEx: : 1414 ((20 20 APLsAPLs atendidos)atendidos)
Total de Empresas em Atendimento: Total de Empresas em Atendimento: 3.009 micro, pequenas 3.009 micro, pequenas 
e médias empresas e médias empresas 
Total de Empresas com Atendimento de Demandas: Total de Empresas com Atendimento de Demandas: 2.6272.627
Total de Demandas Atendidas: Total de Demandas Atendidas: 9.4069.406
Média de Melhorias Implantadas por Empresa: Média de Melhorias Implantadas por Empresa: 3,53,5
Número de Trabalhadores Beneficiados pelo Projeto: Número de Trabalhadores Beneficiados pelo Projeto: 41.492 41.492 
(média de (média de 13,8 trabalhadores por empresa13,8 trabalhadores por empresa))

Tipos de Demandas PriorizadasTipos de Demandas Priorizadas
• Processo:  21 %

• Produto:  6%
• Gestão:  73%

• Dados até Mar/2007

Ação Ação PEIExPEIEx -- Projeto Extensão Industrial ExportadoraProjeto Extensão Industrial Exportadora

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Ação Promoção ComercialAção Promoção Comercial

Atuação:
• Estratégias de comercialização e marketing
• Capacitação de gerentes de negócios

Convênios para execução em 2006:
• FIESP - Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento da Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento da 

Competitividade das Competitividade das MPMEsMPMEs do Estado de São Paulo em 
6 APLs

• SENAI/DN - Programa de Desenvolvimento de Novos Programa de Desenvolvimento de Novos 
MercadosMercados para setores produtivos específicos em 5 
APLs

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Ação Promoção ComercialAção Promoção Comercial

Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento da Competitividade 
das MPMEs do Estado de São Paulo (FIESP):
1. Blocos Cerâmicos de Vargem Grande do SulVargem Grande do Sul
2. Telhas Cerâmicas de TambaTambaúú
3. Cerâmica de TatuTatuíí
4. Cerâmica Vermelha de ItuItu
5. Móveis de MirassolMirassol
6. Confecções de Cama, Mesa e Banho de IbitingaIbitinga

Programa de Desenvolvimento de Novos Mercados (SENAI/DN) :
1. Cerâmica Vermelha de Rio Branco/ACRio Branco/AC
2. Plástico de Santo AndrSanto Andréé/SP/SP
3. Tecnologia da Informação de Campina Grande/PBCampina Grande/PB
4. Tecnologia da Informação de Recife/PERecife/PE
5. Tecnologia da Informação de Curitiba/PRCuritiba/PR

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Convênios 2006Convênios 2006:
• Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e 

Assuntos do Mercosul do Governo do Paraná –
SEIM/PR – realização de 03 Rodadas de 
Negócios:

1. APL de Madeira e Móveis de Arapongas/PR/PR
2. APL de Confecções de Cianorte-Maringá/PR
3.3. APL de Madeira e Esquadrias de União da APL de Madeira e Esquadrias de União da 

VitVitóória/PRria/PR..

Ação Promoção ComercialAção Promoção Comercial

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Ação Pesquisa de MercadoAção Pesquisa de Mercado

• ObjetivoObjetivo: Apoiar a realização de estudos 
para aumentar a competitividade estratégica 
no mercado interno dos APLs e de suas 
empresas.

• SegmentosSegmentos:

mercado consumidor

canais de distribuição

fornecedores

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Convênios 2006:Convênios 2006:
• Convênio MOVERGS/RS/RS:

1. APL de Móveis de Bento Gonçalves/RS/RS
2. APL de Móveis de Gramado/RS/RS
3. APL de Móveis de Santa Maria/RS/RS
4. APL de Móveis de Lagoa Vermelha/RS/RS

• Convênio SOCIESC/SC:
1. APL Metalmecânico de Joinville/SC/SC
2. APL de Móveis de São Bento do São Bento do Sul/SCSul/SC

Ação Pesquisa de MercadoAção Pesquisa de Mercado

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

Realização de 09 Pesquisas de Mercado
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Convênios 2006:Convênios 2006:
• Convênio IBQP/PR/PR:

1. APL de Bonés de Apucarana/PR/PR
2. APL do Vestuário e Moda Bebê de 

Cascavel-Terra Roxa/PR

• Convênio SINDIMAM/DF:
1. APL de Móveis do Distrito Federal

Ação Pesquisa de MercadoAção Pesquisa de Mercado

Programa 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias EmprePrograma 0419: Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresassas

GrupoGrupo de de TrabalhoTrabalho Permanente Permanente 
parapara ArraArranjosnjos Produtivos LocaisProdutivos Locais

GTP APLGTP APL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

•• CriaçãoCriação:: Portaria Interministerial nº 200, de 
02/08/2004, reeditada em 24/10/2005 e 31/10/2006.

•• JustificativaJustificativa: : Necessidade de articulação das 
ações governamentais para que seja dado apoio
integrado a APLs.

•• ComposiçãoComposição: : 33 instituições governamentais e 
não-governamentais. 

•• SecretariaSecretaria TécnicaTécnica: : Lotada na estrutura
organizacional do MDIC – Departamento de Micro, 
Pequenas e Médias Empresas / SDP.

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 

AtribuiçõesAtribuições do GTP APLdo GTP APL

• Elaborar e propor diretrizes gerais para a atuação
coordenada do governo no apoio aos APLs em todo
o território nacional.

• Identificar os APLs existentes no país.
• Elaborar Termo de Referência com os aspectos

conceituais e metodológicos relevantes ao tema.
• Definir critérios de ação conjunta governamental

para o apoio e fortalecimento de APLs.
• Propor modelo de gestão multissetorial para as 

ações do Governo Federal no apoio aos APLs.
• Construir Sistema de Informações para o 

gerenciamento das ações de apoio aos APLs. 
www.desenvolvimento.gov.br

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 

Desenvolvimento
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior

Integração
Ministério da Integração Nacional

Ciência e Tecnologia
Ministério da Ciência e Tecnologia

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Trabalho
Ministério do Trabalho e Emprego

Minas e Energia
Ministério de Minas e Energia

Educação
Ministério da Educação

Turismo
Ministério do Turismo

Fazenda
Ministério da Fazenda

Agricultura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Desenvolvimento Agrário
Ministério do Desenvolvimento Agrário

Ambiente
Ministério do Meio Ambiente

GTP APLGTP APL
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Bases Bases parapara a a DefiniçãoDefinição dada MetodologiaMetodologia de de 
AtuaçãoAtuação do GTP APLdo GTP APL

•• Termo de Referência para a Política de Apoio ao Termo de Referência para a Política de Apoio ao 
DesenvolvimentoDesenvolvimento de de APLsAPLs:: apresenta aapresenta a
caracterização genérica de um APL caracterização genérica de um APL –– território, território, 
atividade produtiva e cooperação; e os princípios da atividade produtiva e cooperação; e os princípios da 
estratégia de atuação integrada.estratégia de atuação integrada.

•• Manual Operacional para as Instituições ParceirasManual Operacional para as Instituições Parceiras::
detalha adetalha a estratégia de atuação institucional integrada, estratégia de atuação institucional integrada, 
explicitando o processo de articulação entre os atores explicitando o processo de articulação entre os atores 
locais e as instâncias federais, e a metodologia de locais e as instâncias federais, e a metodologia de 
elaboração do PDP.elaboração do PDP.

Bases Bases parapara a a DefiniçãoDefinição dada MetodologiaMetodologia de de AtuaçãoAtuação do do 
GTP APLGTP APL

Levantamento da Atuação Institucional em APL:Levantamento da Atuação Institucional em APL:

2004:2004: 460 registros de 460 registros de APLsAPLs, em seus diferentes estágios , em seus diferentes estágios 
de desenvolvimento, com informação de de desenvolvimento, com informação de 11 instituições 11 instituições 
federaisfederais..

•• 11 11 APLsAPLs Pilotos Pilotos –– Estratégia de Atuação Piloto nos Estratégia de Atuação Piloto nos 
APLsAPLs

20052005:: 957 registros de 957 registros de APLsAPLs, em seus diferentes estágios , em seus diferentes estágios 
de desenvolvimento, com informação de de desenvolvimento, com informação de 37 instituições 37 instituições 
federais e estaduais.federais e estaduais.

•• Lista de 5 Lista de 5 APLsAPLs prioritários por Estado para os anos prioritários por Estado para os anos 
20052005--2006 2006 –– Estratégia de Ampliação da Atuação Estratégia de Ampliação da Atuação 
Integrada para Integrada para APLsAPLs

Bases Bases parapara a a DefiniçãoDefinição dada MetodologiaMetodologia de de AtuaçãoAtuação do do 
GTP APLGTP APL

11 11 APLsAPLs Pilotos:Pilotos:

•• APL de APL de FruticulturaFruticultura de de JuazeiroJuazeiro (BA) / (BA) / PetrolinaPetrolina (PE)(PE)
•• APL de Gesso de APL de Gesso de AraripinaAraripina (PE)(PE)
•• APL de APL de ConfecçõesConfecções de Brasília (DF)de Brasília (DF)
•• APL de APL de RochasRochas OrnamentaisOrnamentais de de CachoeiroCachoeiro do do ItapemirimItapemirim (ES)(ES)
•• APL Metal Mecânico de Caxias do Sul (RS)APL Metal Mecânico de Caxias do Sul (RS)
•• APL de Calçados de Franca (SP)APL de Calçados de Franca (SP)
•• APL de Confecções de Jaraguá (GO)APL de Confecções de Jaraguá (GO)
•• APL de Moda Íntima de Nova Friburgo (RJ)APL de Moda Íntima de Nova Friburgo (RJ)
•• APL de Móveis de APL de Móveis de ParagominasParagominas (PA)(PA)
•• APL de Móveis de Ubá (MG)APL de Móveis de Ubá (MG)
•• APL de ConfecçõesAPL de Confecções--Boné de Apucarana (PR)Boné de Apucarana (PR)

PrPréé--Levantamento:Levantamento:
•• Cada instituiCada instituiçção do GTP APLão do GTP APL apresentou uma lista com a com a 

indicaindicaçção de atão de atéé 55 APLs por Estado.

CritCritéérios de Selerios de Seleçção dos ão dos APLsAPLs pelo GTP APL:pelo GTP APL:
• ranqueamento por Estado,,
• maior interseção/concentração de instituições parceiras do 

GTP APL,
• a partir do ranqueamento, foi definida uma linha de corte,
•• para cada Estadopara cada Estado, foram selecionados de 2 a 5 2 a 5 APLsAPLs..

Critérios de Desempate (nessa seqüência):
• diversidade setorial no Estado,
• localização em uma sub-região prioritária definida pela Casa 

Civil/PR,
• quociente locacional.

Etapas na Seleção dos Etapas na Seleção dos APLsAPLs PrioritáriosPrioritários

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 

Metodologia de atuação integrada em Metodologia de atuação integrada em APLsAPLs,,
centradacentrada no  no  Plano de Desenvolvimento Plano de Desenvolvimento -- PDP PDP 

único para cada localidadeúnico para cada localidade::

•• ConstruçãoConstrução de de umauma base no base no âmbitoâmbito do GTP APL do GTP APL ––
envolvimentoenvolvimento de de suassuas instituiçõesinstituições e e interlocutoresinterlocutores
locaislocais no no processoprocesso;;

•• Construção de uma baseConstrução de uma base na localidadena localidade ––
protagonismoprotagonismo dos dos atoresatores locaislocais;  ;  

•• Construção das bases para a atuação integrada Construção das bases para a atuação integrada 
das políticas públicasdas políticas públicas –– complementaridadecomplementaridade de de 
instrumentosinstrumentos institucionaisinstitucionais..

Metodologia do GTP APL

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 
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•• Plano de Desenvolvimento Preliminar:Plano de Desenvolvimento Preliminar:
•• ConstruConstruçção de uma base para a elaboraão de uma base para a elaboraçção do PDP: ão do PDP: 

Rodadas de MobilizaRodadas de Mobilizaçção ão InterinstitucionalInterinstitucional..
Reunião Local de SensibilizaReunião Local de Sensibilizaçção.ão.

•• Agenda de Compromisso:Agenda de Compromisso:
•• ConstruConstruçção das bases para a atuaão das bases para a atuaçção integrada:ão integrada:

Rodadas de ApreciaRodadas de Apreciaçção dos ão dos PDPsPDPs
Levantamento dos Instrumentos InstitucionaisLevantamento dos Instrumentos Institucionais

Estratégia de Atuação Piloto nos Estratégia de Atuação Piloto nos APLsAPLs

A A funfunçção do PDPão do PDP éé expressar, em um expressar, em um úúnico nico 
documento, o esfordocumento, o esforçço de reflexão e de articulao de reflexão e de articulaçção ão 
locallocal que contemple informaque contemple informaçções a respeito:ões a respeito:

•• Dos desafios dos Dos desafios dos APLsAPLs e suas oportunidades de e suas oportunidades de 
negnegóócio.cio.

•• Das aDas açções que estão sendo implementadasões que estão sendo implementadas ou ou 
que precisam ser desenvolvidasque precisam ser desenvolvidas com vistas a com vistas a 
transformar essas oportunidades em investimentos.transformar essas oportunidades em investimentos.

•• Dos investimentos que precisam ser fortalecidosDos investimentos que precisam ser fortalecidos
para que busquem resultados orientados para o para que busquem resultados orientados para o 
desenvolvimento sustentdesenvolvimento sustentáável das localidades.vel das localidades.

Plano de Desenvolvimento Preliminar Plano de Desenvolvimento Preliminar –– PDPPDP

•• Contextualização: desafios, metas e visão de futuro do APLContextualização: desafios, metas e visão de futuro do APL

•• Construção Participativa do PDP: atores locais Construção Participativa do PDP: atores locais 
compromissados com as açõescompromissados com as ações

•• Situação Atual: desafios quantificados e oportunidades de Situação Atual: desafios quantificados e oportunidades de 
desenvolvimento identificadosdesenvolvimento identificados

•• Resultados Esperados: metas e ações quantificadosResultados Esperados: metas e ações quantificados

•• Indicadores de Resultado: indicadores e métodos de medição Indicadores de Resultado: indicadores e métodos de medição 
realistasrealistas

•• Ações Previstas: projetos de investimento local, com Ações Previstas: projetos de investimento local, com 
contrapartidas, prazos de execução e custos definidoscontrapartidas, prazos de execução e custos definidos

•• Gestão do PDP: forma de coordenaçãoGestão do PDP: forma de coordenação

•• Acompanhamento e Avaliação: mecanismos de Acompanhamento e Avaliação: mecanismos de 
monitoramento e avaliação nos níveis estratégico e monitoramento e avaliação nos níveis estratégico e 
operacionaloperacional

Plano de Desenvolvimento Preliminar – PDP

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 

•• Apresenta as entidades proponentes (Apresenta as entidades proponentes (GovernançaGovernança do do 
APL) e provedoras (NE e GTP) incumbidas de APL) e provedoras (NE e GTP) incumbidas de 
promoverem as articulações e negociações que promoverem as articulações e negociações que 
viabilizem os investimentos e ações previstas nos Planos viabilizem os investimentos e ações previstas nos Planos 
de Desenvolvimento.de Desenvolvimento.

•• Não deve ser traduzida a aprovação dos Planos de Não deve ser traduzida a aprovação dos Planos de 
Desenvolvimento, por parte do GTP APL e do NE, como Desenvolvimento, por parte do GTP APL e do NE, como 
garantia dos investimentos e serviços solicitados, garantia dos investimentos e serviços solicitados, mas mas 
ficam os envolvidos comprometidos, publicamente, com ficam os envolvidos comprometidos, publicamente, com 
a viabilização dos mesmosa viabilização dos mesmos, a dependerem dos recursos e , a dependerem dos recursos e 
prioridades de cada instituição envolvida, principalmente prioridades de cada instituição envolvida, principalmente 
dos empreendedores.dos empreendedores.

Agenda de CompromissoAgenda de Compromisso
Desafio:Desafio:
•• Ampliar a capacidade de atendimento às demandas dos Ampliar a capacidade de atendimento às demandas dos APLsAPLs
identificados.identificados.
Premissas da Proposta:Premissas da Proposta:
•• Descentralização do planejamento e da ação;Descentralização do planejamento e da ação;
•• Promoção do Promoção do protagonismoprotagonismo dos empresários e instituições dos empresários e instituições 
presentes nos presentes nos APLsAPLs;;
•• Publicidade ao processo de acolhimento das demandas dos Publicidade ao processo de acolhimento das demandas dos 
APLsAPLs..

Ampliação da Estratégia é baseada:Ampliação da Estratégia é baseada:
•• Na elaboração de um PDP dos Arranjos Produtivos Locais.Na elaboração de um PDP dos Arranjos Produtivos Locais.
•• Na colaboração entre os entes federados.Na colaboração entre os entes federados.
••Na Agenda de Compromisso.Na Agenda de Compromisso.

Estratégia de Ampliação de Atuação do GTP APL:Estratégia de Ampliação de Atuação do GTP APL:
Núcleos Estaduais de Apoio a Núcleos Estaduais de Apoio a APLsAPLs
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•• Oficinas Regionais de OrientaOficinas Regionais de Orientaçção ão àà InstalaInstalaçção ão 
de Nde Núúcleos Estaduais de Apoio a cleos Estaduais de Apoio a APLsAPLs..

•• ConsolidaConsolidaçção do Plano de Aão do Plano de Açção dos Não dos Núúcleos cleos 
Estaduais paraEstaduais para 20072007--2010:2010:
•• DefiniDefiniçção dos componentes do NE ão dos componentes do NE –– 1 mês.1 mês.
•• Cronograma de visita aos Cronograma de visita aos APLsAPLs –– 2 meses.2 meses.
•• FormulaFormulaçção dos ão dos PDPsPDPs –– 3 meses.3 meses.
•• Agenda de Compromissos GTP APL Agenda de Compromissos GTP APL ––

APLsAPLs..

Estratégia na Instalação dos Núcleos EstaduaisEstratégia na Instalação dos Núcleos Estaduais
Cronograma das Oficinas de Orientação aos Núcleos Cronograma das Oficinas de Orientação aos Núcleos 

EstaduaisEstaduais

•• Realização de 07 Oficinas Regionais de Orientação aos Realização de 07 Oficinas Regionais de Orientação aos NEsNEs

•• Região Sul: 11 de Região Sul: 11 de outubro/06outubro/06 –– Curitiba/PRCuritiba/PR
•• Região CentroRegião Centro--Oeste:Oeste: 0101 de de novembro/06novembro/06 –– Cuiabá/MTCuiabá/MT
•• Região Sudeste: 20Região Sudeste: 20 de de novembro/06novembro/06 –– Belo Horizonte/MGBelo Horizonte/MG
•• Região Nordeste: 11 de Região Nordeste: 11 de dezembro/06dezembro/06 –– Fortaleza/CEFortaleza/CE
•• Região Norte: 09 de Região Norte: 09 de fevereiro/07fevereiro/07 –– Manaus/AMManaus/AM..
•• Regiões CentroRegiões Centro--Oeste, Sudeste e Sul Oeste, Sudeste e Sul –– 2ª edição: 23 de 2ª edição: 23 de 

março/07março/07 –– Brasília/DFBrasília/DF..
•• Região Nordeste Região Nordeste –– 2ª edição: 02 de 2ª edição: 02 de abril/07abril/07 –– Salvador/BASalvador/BA..

COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DO NEÃO DO NE
RecomendRecomendáável que sejam compostos por entidades dos vel que sejam compostos por entidades dos 

diversos segmentos da sociedade capazes de planejar e diversos segmentos da sociedade capazes de planejar e 
executar os executar os PDPsPDPs, da seguinte forma:, da seguinte forma:

•• Pelo menos um representante do Governo EstadualPelo menos um representante do Governo Estadual (que (que 
atue com a abordagem de APL em seu Estado);atue com a abordagem de APL em seu Estado);

•• Pelo menos um representante do Sistema SPelo menos um representante do Sistema S;;
•• Pelo menos um representante de uma instituiPelo menos um representante de uma instituiçção ão 

financeirafinanceira;;
•• Pelo menos um representante do setor empresarial;Pelo menos um representante do setor empresarial;
•• Pelo menos um representante do Sistema C&T;Pelo menos um representante do Sistema C&T;
•• Pelo menos um representante dos trabalhadoresPelo menos um representante dos trabalhadores..

Estratégia na Instalação dos Núcleos EstaduaisEstratégia na Instalação dos Núcleos Estaduais Núcleos Estaduais de Apoio a Núcleos Estaduais de Apoio a APLsAPLs InstaladosInstalados

Instalação de 15 Núcleos Estaduais de Apoio aos Arranjos Instalação de 15 Núcleos Estaduais de Apoio aos Arranjos 
Produtivos Locais Articulados ao GTP APLProdutivos Locais Articulados ao GTP APL

•• AmapáAmapá –– Conselho Gestor dos Arranjos Produtivos Locais do Conselho Gestor dos Arranjos Produtivos Locais do 
Estado do Amapá. Estado do Amapá. 

•• Espírito SantoEspírito Santo –– Núcleo Estadual de Apoio aos Núcleo Estadual de Apoio aos APLsAPLs..
•• Goiás Goiás –– Rede Goiana de Apoio aos Arranjos Produtivos Rede Goiana de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais.Locais.
•• MaranhãoMaranhão –– Núcleo Estadual do Maranhão de Apoio aos Núcleo Estadual do Maranhão de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais.Arranjos Produtivos Locais.
•• Mato GrossoMato Grosso –– Núcleo Estadual de Trabalho dos Arranjos Núcleo Estadual de Trabalho dos Arranjos 

Produtivos Locais do Estado do Mato Grosso.Produtivos Locais do Estado do Mato Grosso.
•• Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul –– Núcleo Estadual de Apoio aos Núcleo Estadual de Apoio aos APLsAPLs do do 

Mato Grosso do Sul.Mato Grosso do Sul.
•• Minas GeraisMinas Gerais –– Grupo Gestor de Apoio aos Arranjos Grupo Gestor de Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais.Produtivos Locais.
•• Pará Pará –– Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais do Estado do Pará.Locais do Estado do Pará.

Núcleos Estaduais de Apoio a Núcleos Estaduais de Apoio a APLsAPLs InstaladosInstalados

•• ParanáParaná –– Rede Paranaense de Apoio aos Arranjos Produtivos Rede Paranaense de Apoio aos Arranjos Produtivos 
Locais; Locais; 

•• Piauí Piauí –– Grupo Gestor Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Grupo Gestor Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos 
Locais; Locais; 

•• Rio de JaneiroRio de Janeiro –– Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Câmara Especial de Gestão dos Arranjos 
Produtivos Locais do Estado do Rio de Janeiro; Produtivos Locais do Estado do Rio de Janeiro; 

•• RondôniaRondônia –– Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais ––
APL/ROAPL/RO; ; 

•• RoraimaRoraima –– Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos 
Locais de Roraima; Locais de Roraima; 

•• Santa CatarinaSanta Catarina –– Câmara de Gestão do Desenvolvimento das Câmara de Gestão do Desenvolvimento das 
Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de Santa Catarina; Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de Santa Catarina; 

•• TocantinsTocantins –– Núcleo Estadual de Apoio aos Núcleo Estadual de Apoio aos APLsAPLs do Estado do do Estado do 
Tocantins. Tocantins. 

O  prazo acordado com os estados da Região Nordeste para O  prazo acordado com os estados da Região Nordeste para 
instalação é dia 02 de maio, para o Estado de São Paulo e Distriinstalação é dia 02 de maio, para o Estado de São Paulo e Distrito to 

Federal o prazo definido é dia 20 de abril.Federal o prazo definido é dia 20 de abril.

1.1. OrientaOrientaçção na elaboraão na elaboraçção do PDPão do PDP
•• A orientaA orientaçção geral para elaboraão geral para elaboraçção dos PDP deve ão dos PDP deve 

atender aos princatender aos princíípios do Termo de Referência para pios do Termo de Referência para 
atuaatuaçção do GTP APL. Isso deverão do GTP APL. Isso deveráá implicar a implicar a 
necessidade de repasses ou capacitanecessidade de repasses ou capacitaçções para os ões para os 
ttéécnicos e profissionais das instituicnicos e profissionais das instituiçções que ões que 
integrarem os Nintegrarem os Núúcleos Estaduais.cleos Estaduais.

•• Os NOs Núúcleos Estaduais ficam responscleos Estaduais ficam responsááveis por veis por 
agregarem seus respectivos critagregarem seus respectivos critéérios e rios e 
procedimentos para o enquadramento dos procedimentos para o enquadramento dos PDPsPDPs..

MetodologiaMetodologia
Etapas de Operacionalização do PDP no NEEtapas de Operacionalização do PDP no NE
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2.2. Encaminhamento do PDP ao GTP APLEncaminhamento do PDP ao GTP APL
•• O NO Núúcleo Estadual deve encaminhar cleo Estadual deve encaminhar àà Secretaria TSecretaria Téécnica do cnica do 

GTP APL o PDP jGTP APL o PDP jáá aprovado, conforme regras e critaprovado, conforme regras e critéérios rios 
regulamentados no Manual Operacional.regulamentados no Manual Operacional.

•• A Secretaria TA Secretaria Téécnica do GTP APL encaminharcnica do GTP APL encaminharáá o PDP aos o PDP aos 
integrantes do Grupo de Trabalho, a fim de se manifestarem integrantes do Grupo de Trabalho, a fim de se manifestarem 
quanto ao tipo e quanto ao tipo e àà forma de apoio que poderão prestar aos forma de apoio que poderão prestar aos 
APLsAPLs..

•• A Secretaria TA Secretaria Téécnica do GTP APL comunicarcnica do GTP APL comunicaráá aos autores do aos autores do 
PDP, bem como o respectivo NE, para iniciarem o contato com PDP, bem como o respectivo NE, para iniciarem o contato com 
os representantes institucionais mencionados em uma os representantes institucionais mencionados em uma 
““Agenda de CompromissoAgenda de Compromisso””,, no âmbito federal.no âmbito federal.

EsperaEspera--se que as ase que as açções no âmbito estadual jões no âmbito estadual jáá estejam estejam 
negociadas e os atores jnegociadas e os atores jáá tenham sido identificadostenham sido identificados..

Metodologia:Metodologia:
Etapas de Operacionalização do PDP no NEEtapas de Operacionalização do PDP no NE

3.3. Agenda de CompromissoAgenda de Compromisso

•• Essa Essa Agenda coloca as entidades proponentesAgenda coloca as entidades proponentes
((GovernanGovernanççaa do APL) edo APL) e provedorasprovedoras (NE e GTP), (NE e GTP), 
incumbidas de promoverem as articulaincumbidas de promoverem as articulaçções e ões e 
negocianegociaçções, que viabilizem os investimentos e aões, que viabilizem os investimentos e açções ões 
previstas nos previstas nos PDPsPDPs respectivos.respectivos.

•• Não deve ser traduzida a aprovaNão deve ser traduzida a aprovaçção dos ão dos PDPsPDPs, por parte , por parte 
do GTP APL e do NE, como garantia dos investimentos e do GTP APL e do NE, como garantia dos investimentos e 
serviserviçços solicitados, mas ficam os envolvidos os solicitados, mas ficam os envolvidos 
comprometidos, publicamente, com a viabilizacomprometidos, publicamente, com a viabilizaçção dos ão dos 
mesmos, a dependerem dos recursos e prioridades de mesmos, a dependerem dos recursos e prioridades de 
cada instituicada instituiçção envolvida, principalmente dos ão envolvida, principalmente dos 
empreendedores dos empreendedores dos APLsAPLs..

Metodologia:Metodologia:
Etapas de Operacionalização do PDP no NEEtapas de Operacionalização do PDP no NE

Responsabilidades do Responsabilidades do NNúúcleo Estadualcleo Estadual::
•• Promover a Promover a Reunião de SensibilizaReunião de Sensibilizaçção nos ão nos APLsAPLs

selecionados no seu Estado para provocar a elaboraselecionados no seu Estado para provocar a elaboraçção ão 
dos dos PDPsPDPs;;

•• Acompanhar a elaboraAcompanhar a elaboraçção dos ão dos PDPsPDPs;;
•• Receber e apreciar os Receber e apreciar os PDPsPDPs dos dos APLsAPLs selecionados;selecionados;
•• Promover as Promover as Rodadas de ApreciaRodadas de Apreciaçção dos ão dos PDPsPDPs a na níível vel 

estadual;estadual;
•• Articular soluArticular soluçções estaduais para as demandas dos ões estaduais para as demandas dos APLsAPLs

selecionados;selecionados;
•• Submeter ao GTP APL as demandas que podem ser Submeter ao GTP APL as demandas que podem ser 

resolvidas no âmbito federal;resolvidas no âmbito federal;
•• Acompanhar a implementaAcompanhar a implementaçção das aão das açções do PDP;ões do PDP;
•• Reportar resultados ao GTP APL.Reportar resultados ao GTP APL.

Papel das Instâncias Envolvidas na EstratPapel das Instâncias Envolvidas na Estratéégiagia

Responsabilidades da Responsabilidades da Secretaria TSecretaria Téécnica do GTP APLcnica do GTP APL::

•• Encaminhar o formulEncaminhar o formuláário de PDP ao Nrio de PDP ao Núúcleo Estadual;cleo Estadual;
•• Receber e encaminhar os Receber e encaminhar os PDPsPDPs ààs instituis instituiçções do GTP ões do GTP 

APL;APL;
•• Promover as Promover as Reuniões de IntegraReuniões de Integraçção dos Instrumentosão dos Instrumentos

em nem níível federal;vel federal;
•• Articular soluArticular soluçções federais ões federais para as demandas dos para as demandas dos APLsAPLs

selecionados;selecionados;
•• Consolidar e encaminhar a Consolidar e encaminhar a Agenda de CompromissosAgenda de Compromissos no no 

nníível federal aos nvel federal aos núúcleos estaduais e aos interlocutores cleos estaduais e aos interlocutores 
do APL;do APL;

•• Disponibilizar o Disponibilizar o Sistema de InformaSistema de Informaççõesões para o para o 
encaminhamento dos processos de anencaminhamento dos processos de anáálise e para lise e para 
acompanhamento da implementaacompanhamento da implementaçção das aão das açções dos ões dos 
PDPsPDPs..

Papel das Instâncias Envolvidas na EstratPapel das Instâncias Envolvidas na Estratéégiagia

Responsabilidades do Responsabilidades do GTP APLGTP APL::

•• Receber os Receber os PDPsPDPs da Secretaria Tda Secretaria Téécnica;cnica;
•• Analisar as aAnalisar as açções do PDPões do PDP a partir das condia partir das condiçções de ões de 

atendimento dos instrumentos disponatendimento dos instrumentos disponííveis e de suas veis e de suas 
regras de acesso;regras de acesso;

•• Participar das Participar das Reuniões de IntegraReuniões de Integraçção das Aão das Aççõesões;;
•• Participar da construParticipar da construçção da ão da Agenda de CompromissoAgenda de Compromisso

federalfederal;;
•• Promover os projetos especPromover os projetos especííficosficos..

Papel das Instâncias Envolvidas na EstratPapel das Instâncias Envolvidas na Estratéégiagia
Etapa de transiEtapa de transiçção ão –– passagem de funpassagem de funçções para o âmbito estadualões para o âmbito estadual

Passo 1: Iniciativa Estadual / Regional

NE comunica sua ação e do 
GTP aos APLs selecionados 
e realiza sensibilização das 

governanças para 
elaborarem o PDP

NE avalia o PDP
encaminhado

NE avalia e não 
se satisfaz com 

o teor PDP
encaminhado 

pelo APL

NE convida o APL para as 
rodadas de negociação

para definição de uma 
agenda de compromissos 

estadual/regional

NE comunica à 
Secretaria Técnica do 
GTP sobre as ações 
que necessitarão de 
apoio do GTP APL

Passo 2

Caberá ao NE 
convidar o APL a 

realizar uma 
exposição do PDP e 

com ele debater 
sugestões de 

melhoria

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 
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Etapa de transiEtapa de transiçção ão –– passagem de funpassagem de funçções para o âmbito estadualões para o âmbito estadual

Passo 2: Ação Integrada NE / GTPPasso 2: Ação Integrada NE / GTP

NE informa a Secretaria 
Técnica do GTP APL sobre 
o andamento das agendas

Instituições do GTP 
APL recebem o 

PDP aprovado para 
análise técnica e de 

viabilidade 
institucional

Instituições 
federais 

comunicam à 
Secretaria 
Técnica do 

GTP APL suas 
análises

Instituições do GTP 
interagem com APL para 

orientar o acesso aos 
procedimentos de apoio

NE monitora a 
integração GTP 
e governança do 

APL

Secretaria 
Técnica do GTP 
APL consolida a 

Agenda de 
Compromisso 

única

Secretaria 
Técnica do GTP 

APL 
retransmite a 
Agenda para 

NE e 
Governança do 

APL 

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 

Ministro Miguel Jorge
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Nilton Sacenco
Secretaria de Desenvolvimento da Produção – SDP

Cândida Maria Cervieri
Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas – DEPME

Margarete Gandini
Coordenação-Geral de APL

margarete.gandini@desenvolvimento.gov.br
gtpapl@desenvolvimento.gov.br 

Brasília, 20 de Abril de 2007.Brasília, 20 de Abril de 2007.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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Apoio a Arranjos Produtivos Locais

Plano de Desenvolvimento

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorExterior--MDICMDIC
SecretariaSecretaria do do DesenvolvimentoDesenvolvimento dada ProduçãoProdução--SDPSDP

Margarete GandiniMargarete Gandini
GestoraGestora de de PolíticasPolíticas PúblicasPúblicas
CoordenadoraCoordenadora--GeralGeral de de APLsAPLs

Brasília(DF), 20 de abril de 2007.Brasília(DF), 20 de abril de 2007.

A A funfunçção do PDPão do PDP éé expressar, em um expressar, em um úúnico nico 
documento, o esfordocumento, o esforçço de reflexão e de articulao de reflexão e de articulaçção ão 
locallocal que contemple informaque contemple informaçções a respeito:ões a respeito:

•• Dos desafios dos Dos desafios dos APLsAPLs e suas oportunidades de e suas oportunidades de 
negnegóócio.cio.

•• Das aDas açções que estão sendo implementadasões que estão sendo implementadas ou ou 
que precisam ser desenvolvidasque precisam ser desenvolvidas com vistas a com vistas a 
transformar essas oportunidades em investimentos.transformar essas oportunidades em investimentos.

•• Dos investimentos que precisam ser fortalecidosDos investimentos que precisam ser fortalecidos
para que busquem resultados orientados para o para que busquem resultados orientados para o 
desenvolvimento sustentdesenvolvimento sustentáável das localidades.vel das localidades.

Plano de Desenvolvimento Preliminar Plano de Desenvolvimento Preliminar –– PDPPDP

1.1. Contextualização: desafios, metas e visão de futuro do APLContextualização: desafios, metas e visão de futuro do APL

2.2. Construção Participativa do PDP: atores locais Construção Participativa do PDP: atores locais 
compromissados com as açõescompromissados com as ações

3.3. Situação Atual: desafios quantificados e oportunidades de Situação Atual: desafios quantificados e oportunidades de 
desenvolvimento identificadosdesenvolvimento identificados

4.4. Resultados Esperados: metas e ações quantificadosResultados Esperados: metas e ações quantificados

5.5. Indicadores de Resultado: indicadores e métodos de medição Indicadores de Resultado: indicadores e métodos de medição 
realistasrealistas

6.6. Ações Previstas: projetos de investimento local, com Ações Previstas: projetos de investimento local, com 
contrapartidas, prazos de execução e custos definidoscontrapartidas, prazos de execução e custos definidos

7.7. Gestão do PDP: forma de coordenaçãoGestão do PDP: forma de coordenação

8.8. Acompanhamento e Avaliação: mecanismos de Acompanhamento e Avaliação: mecanismos de 
monitoramento e avaliação nos níveis estratégico e monitoramento e avaliação nos níveis estratégico e 
operacionaloperacional

Plano de Desenvolvimento Preliminar – PDP

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais 
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a)a) Como o arranjo começou e se desenvolveu;Como o arranjo começou e se desenvolveu;
b)b) Que setores estão presentes ligados à atividade principal do Que setores estão presentes ligados à atividade principal do 

arranjo;arranjo;
c)c) Quantos empreendimentos existem e qual o pessoal ocupado;Quantos empreendimentos existem e qual o pessoal ocupado;
d)d) Qual o significado, em termos percentuais, do número de Qual o significado, em termos percentuais, do número de 

empreendimentos e de pessoal ocupado em comparação com a empreendimentos e de pessoal ocupado em comparação com a 
economia economia local/regionallocal/regional;;

e)e) Qual a delimitação territorial do arranjo;Qual a delimitação territorial do arranjo;
f)f) Quais os tipos de interação e cooperação existem entre as Quais os tipos de interação e cooperação existem entre as 

empresas do arranjo, e entre elas e as instituições públicas e empresas do arranjo, e entre elas e as instituições públicas e 
privadas locais;privadas locais;

g)g) Que tipo de instâncias decisórias existem em prol do arranjo Que tipo de instâncias decisórias existem em prol do arranjo 
((governançagovernança).).

Contextualização e Caracterização do Arranjo

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

a)a) Como o Plano de Desenvolvimento foi elaborado;Como o Plano de Desenvolvimento foi elaborado;
b)b) Quem participou da elaboração;Quem participou da elaboração;
c)c) As etapas que foram necessárias para que o Plano de As etapas que foram necessárias para que o Plano de 

Desenvolvimento pudesse ser elaborado;Desenvolvimento pudesse ser elaborado;
d)d) Se já existirem compromissos formais préSe já existirem compromissos formais pré--existentes, existentes, 

quais são e como funcionam.quais são e como funcionam.

Processo de Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

a)a) Variáveis importantes para caracterização da Variáveis importantes para caracterização da 
situação atual do Arranjo Produtivo;situação atual do Arranjo Produtivo;

b)b) Obstáculos a serem superados;Obstáculos a serem superados;
c)c) Desafios a serem alcançados;Desafios a serem alcançados;
d)d) Oportunidades a serem conquistadas.Oportunidades a serem conquistadas.

Situação Atual – Desafios e Oportunidades de 
Desenvolvimento

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

Inclua como anexo, caso existam, os diagnósticos Inclua como anexo, caso existam, os diagnósticos 
ou estudos utilizados como base e fonte de ou estudos utilizados como base e fonte de 

informação para a elaboração do Plano de informação para a elaboração do Plano de 
DesenvolvimentoDesenvolvimento..
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Descreva os Descreva os resultados finais que se espera alcançarresultados finais que se espera alcançar
através do Plano de Desenvolvimento. através do Plano de Desenvolvimento. 

Os Os resultadosresultados devem ser, de preferência, devem ser, de preferência, 
quantificáveisquantificáveis. . 

Numere os resultadosNumere os resultados para que as ações previstas para que as ações previstas 
possam fazer referência a eles.possam fazer referência a eles.

Resultados Esperados

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

a)a) Quais os indicadores utilizados para medir Quais os indicadores utilizados para medir 
cada resultado que se espera alcançar;cada resultado que se espera alcançar;

b)b) Quais os métodos de medição da situação Quais os métodos de medição da situação 
atual e da situação futura.atual e da situação futura.

Indicadores de Resultado

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

A medição da situação presente e futura é, em A medição da situação presente e futura é, em 
si, uma ação, que deve ser prevista si, uma ação, que deve ser prevista 

também no item 6 também no item 6 –– “Ações Previstas”.“Ações Previstas”.

Além de colocar um nome para cada ação prevista, 
descreva:

a)a) O que é a ação;O que é a ação;
b)b) Quem coordenará a ação;Quem coordenará a ação;
c)c) Quem executará a ação;Quem executará a ação;
d)d) Quem viabilizará financeiramente a ação;Quem viabilizará financeiramente a ação;
e)e) A data de início da ação;A data de início da ação;
f)f) A data de término da ação;A data de término da ação;
g)g) Que resultado(s) esperado(s) está(ao) relacionado(s) Que resultado(s) esperado(s) está(ao) relacionado(s) 

à ação;à ação;
h)h) Relacionar as ações com os elementos do item 3;Relacionar as ações com os elementos do item 3;

Ações Previstas

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 
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i)i) Selecionar o tipo de ação a que essa ação  Selecionar o tipo de ação a que essa ação  
corresponde, seguindo as seguintes nomenclaturas:corresponde, seguindo as seguintes nomenclaturas:

•• ações de promoção do mercado interno; ações de promoção do mercado interno; 
•• ações de promoção do mercado externo;ações de promoção do mercado externo;
•• ações de capacitação e formação;ações de capacitação e formação;
•• ações de design; ações de design; 
•• ações de inovação e tecnologia;ações de inovação e tecnologia;
•• ações de crédito; ações de crédito; 
•• ações de valorização da identidade local.ações de valorização da identidade local.

Ações Previstas

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

No Modelo de Formulário, o item 6 contém uma No Modelo de Formulário, o item 6 contém uma 
série de campos autosérie de campos auto--explicativos, cujo explicativos, cujo 

preenchimento deve ser feito clicandopreenchimento deve ser feito clicando--se se 
sobre o campo e digitandosobre o campo e digitando--se o texto.se o texto.

Descreva como será feita Descreva como será feita a gestão do Plano de a gestão do Plano de 
DesenvolvimentoDesenvolvimento, como se dará a , como se dará a 

coordenação das açõescoordenação das ações previstas e como previstas e como 
serão serão tomadas as decisõestomadas as decisões necessárias à necessárias à 

execução do Plano e ao seu contínuo execução do Plano e ao seu contínuo 
planejamento.planejamento.

Gestão do Plano de DesenvolvimentoGestão do Plano de Desenvolvimento

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 

Descreva quais são os Descreva quais são os instrumentos de instrumentos de 
acompanhamentoacompanhamento do andamento do Plano, do andamento do Plano, 
como e com que freqüênciacomo e com que freqüência os resultados os resultados 

serão avaliados.serão avaliados.

Acompanhamento e Avaliação

Plano de Desenvolvimento Preliminar - PDP 
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•• Mapeamento e consolidação de informações sobre os Mapeamento e consolidação de informações sobre os 
Arranjos Produtivos Locais identificados.Arranjos Produtivos Locais identificados.

•• Encaminhamento dos Planos de Desenvolvimento, à Encaminhamento dos Planos de Desenvolvimento, à 
Secretaria Técnica, via sistema.Secretaria Técnica, via sistema.

•• Análise dos Análise dos PDPsPDPs, por parte das instituições do GTP , por parte das instituições do GTP 
APL, via sistema.APL, via sistema.

•• Preenchimento da Agenda de Compromissos via Preenchimento da Agenda de Compromissos via 
sistema.sistema.

Análise dos Análise dos PDPsPDPs::
Sistema de Informações de Sistema de Informações de APLsAPLs

2ª Fase do Sistema de Informações do GTP APL:2ª Fase do Sistema de Informações do GTP APL:
Monitoramento das AçõesMonitoramento das Ações

Sistema de Informações de Sistema de Informações de APLsAPLs

Sistema de Informações de Sistema de Informações de APLsAPLs
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Sistema de Informações de Sistema de Informações de APLsAPLs

Sistema de Informações de Sistema de Informações de APLsAPLs

Sistema de Informações de Sistema de Informações de APLsAPLs::

Inserção de Inserção de PDPsPDPs
Análise de Análise de PDPsPDPs

Cadastramento de PendênciasCadastramento de Pendências
Preenchimento de Agendas de CompromissoPreenchimento de Agendas de Compromisso

Acesso ao Sistema de Informações de Acesso ao Sistema de Informações de APLsAPLs para apresentar as para apresentar as 
funcionalidades disponíveis.funcionalidades disponíveis.
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WorkshopWorkshop Planos de Desenvolvimento:Planos de Desenvolvimento:

Análise a partir de planilha distribuída (a ser entregue) Análise a partir de planilha distribuída (a ser entregue) –– 1hora1hora
Apresentação oral dos comentários Apresentação oral dos comentários –– 1hora1hora

Discussão sobre os Discussão sobre os PDPsPDPs analisados analisados –– 20 min20 min
Aprendizado a partir das análises realizadas Aprendizado a partir das análises realizadas –– 20 min20 min

Características de um Plano de Desenvolvimento Características de um Plano de Desenvolvimento 
Consistente Consistente –– 20 min20 min

Planos de Desenvolvimento:Planos de Desenvolvimento:

1.1. APL de APL de ConfecçõesConfecções--BonésBonés de de Apucarana/PRApucarana/PR..
2.2. APL de Móveis de APL de Móveis de Arapongas/PRArapongas/PR..
3.3. APL de Confecções de APL de Confecções de Colatina/ESColatina/ES..
4.4. APL de Confecções de APL de Confecções de Jaraguá/GOJaraguá/GO..
5.5. APL de Móveis de APL de Móveis de Linhares/ESLinhares/ES..
6.6. APL de Moda Íntima de Nova APL de Moda Íntima de Nova Friburgo/RJFriburgo/RJ..
7.7. APL de Madeira e Móveis de APL de Madeira e Móveis de Paragominas/PAParagominas/PA..
8.8. APL de Quartzito de APL de Quartzito de Pirenópolis/GOPirenópolis/GO..
9.9. APL de Lácteos de São Luís de Montes APL de Lácteos de São Luís de Montes Belos/GOBelos/GO..
10.10. APL de Móveis de APL de Móveis de Ubá/MGUbá/MG..

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção

Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas

CÂNDIDA MARIA CERVIERI
Diretora do Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas – MDIC

candida.cervieri@desenvolvimento.gov.br

NILTON SACENCO KORNIJEZUK
Secretário do Desenvolvimento da Produção - Substituto 

MIGUEL JORGE
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MARGARETE GANDINI
Coordenadora-Geral de APLs - MDIC

coordenacaoAPLMDIC@desenvolvimento.gov.br
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Apoio a Arranjos Produtivos Locais

Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento da Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento da 
Competitividade de Competitividade de MPMEsMPMEs do Estado de São Paulodo Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorExterior--MDICMDIC
SecretariaSecretaria do do DesenvolvimentoDesenvolvimento dada ProduçãoProdução--SDPSDP

Margarete GandiniMargarete Gandini
GestoraGestora de de PolíticasPolíticas PúblicasPúblicas
CoordenadoraCoordenadora--GeralGeral de de APLsAPLs

Brasília(DF), 20 de abril de 2007.Brasília(DF), 20 de abril de 2007.

Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento da Competitividade de MPMEs
do Estado de São Paulo

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP
•• ObjetoObjeto
•• ObjetivosObjetivos
•• AçõesAções
•• MetasMetas
•• Monitoramento das MetasMonitoramento das Metas
•• Resultados / ProdutosResultados / Produtos
•• Cronograma de ExecuçãoCronograma de Execução
•• Indicadores FísicosIndicadores Físicos

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP

Ação 6670 Ação 6670 –– Promoção Comercial das MPESPromoção Comercial das MPES

A ação pretende fortalecer o desenvolvimento A ação pretende fortalecer o desenvolvimento 
regional e local, por meio da promoção comercial regional e local, por meio da promoção comercial 

de grupos associativos de microempresas e de grupos associativos de microempresas e 
empresas de pequeno porte, integrantes de empresas de pequeno porte, integrantes de APLsAPLs, , 

de forma a aumentar a competitividade dos de forma a aumentar a competitividade dos 
produtos e a inserção comercial dessas empresas produtos e a inserção comercial dessas empresas 
no mercado interno, disseminando e apoiando o no mercado interno, disseminando e apoiando o 
uso de instrumentos de inteligência comercial.uso de instrumentos de inteligência comercial.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP

Extrato do Convênio e do 1ºTermo AditivoExtrato do Convênio e do 1ºTermo Aditivo
Convênio Nº 33/2005 Convênio Nº 33/2005 -- Processo: 52000.027571/2005Processo: 52000.027571/2005--1616

•• Concedente:Concedente: Ministério do Desenvolvimento,Industria e Ministério do Desenvolvimento,Industria e 
Comércio ExteriorComércio Exterior

•• ConvenenteConvenente:: Federação das Indústrias do Estado de Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo São Paulo -- FIESPFIESP

•• Objeto:Objeto: Apoio conjunto ao Incremento da Apoio conjunto ao Incremento da 
Competitividade dasCompetitividade das

•• Micro, Pequenas e Médias Empresas inseridas e Micro, Pequenas e Médias Empresas inseridas e 
organizadas em Arranjos Produtivos Locais no Estado organizadas em Arranjos Produtivos Locais no Estado 
de São Paulo.de São Paulo.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP
Extrato do Convênio e do 1ºTermo AditivoExtrato do Convênio e do 1ºTermo Aditivo

Convênio Nº 33/2005 Convênio Nº 33/2005 -- Processo: 52000.027571/2005Processo: 52000.027571/2005--1616

•• Valor Total:Valor Total: R$ 753.670,00R$ 753.670,00
•• Valor de Contrapartida:Valor de Contrapartida: R$ 153.670,00R$ 153.670,00
•• Valor a ser transferido pelo MDIC:Valor a ser transferido pelo MDIC: R$ 600.000,00,R$ 600.000,00,
•• Data de Assinatura:Data de Assinatura: 30/12/200530/12/2005. . 
•• Vigência:Vigência: 30/12/2005 a 30/12/2006 (12 meses).30/12/2005 a 30/12/2006 (12 meses).
•• Data de Assinatura do Termo Aditivo:Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/09/2006 30/09/2006 
•• Aditamento de Prazo:Aditamento de Prazo: O Convênio vigorará por O Convênio vigorará por 18 18 

(dezoito) meses a partir da data da assinatura(dezoito) meses a partir da data da assinatura, com , com 
mais 60 (sessenta) dias de prazo para apresentação da mais 60 (sessenta) dias de prazo para apresentação da 
prestação de contas. prestação de contas. 

Identificação do Objeto

Implementação do Projeto de Apoio Conjunto ao Incremento 
da Competitividade de MPMEs do Estado de São Paulo
inseridas e organizadas em APL, no mercado nacional, 

utilizando técnicas e processos que promoverão o 
aumento da produtividade e da competitividade das 

micro, pequenas e médias empresas e o fortalecimento 
da governança local dos seguintes APLs no Estado de 

São Paulo:
• Blocos Cerâmicos de Vargem Grande do Sul
• Telhas Cerâmicas de Tambaú
• Cerâmica de Tatuí
• Cerâmica Vermelha de Itu
• Móveis de Mirassol
• Confecções de Cama, Mesa e Banho de Ibitinga

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Termo de ReferênciaTermo de Referência
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Serão utilizadas Serão utilizadas técnicas e processos de desenvolvimento dos técnicas e processos de desenvolvimento dos 
APLsAPLs e de melhoria da comercializaçãoe de melhoria da comercialização de seus produtos, com o de seus produtos, com o 

propósito de:propósito de:

Fortalecer os Fortalecer os APLsAPLs..
Incentivar e respaldar Incentivar e respaldar ações de cooperaçãoações de cooperação entre as empresas.entre as empresas.

Promover a Promover a capacitação gerencialcapacitação gerencial, o crescimento do capital social e , o crescimento do capital social e 
o o empreendedorismoempreendedorismo,,

Apoiar ações de Apoiar ações de organização da produção e de inovação tecnológicaorganização da produção e de inovação tecnológica
Aumentar a participação das micro, pequenas e médias empresas Aumentar a participação das micro, pequenas e médias empresas 

dos dos APLsAPLs no mercado brasileiro.no mercado brasileiro.
Capacitar “Capacitar “onon thethe jobjob”” o Corpo Técnico.o Corpo Técnico.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Termo de ReferênciaTermo de Referência

A implementação direta das ações previstas A implementação direta das ações previstas 
caberá ao caberá ao Corpo TécnicoCorpo Técnico, formado por , formado por Agentes Agentes 

Locais capacitados nas duas metodologiasLocais capacitados nas duas metodologias, FIESP , FIESP 
e MDIC, de atuação em e MDIC, de atuação em APLsAPLs. . 

O Projeto prevê também a figura do O Projeto prevê também a figura do CoordenadorCoordenador, , 
cuja função principal é a de cuja função principal é a de ponto de ponto de 

convergência entre as duas instituiçõesconvergência entre as duas instituições
signatárias do convênio, MDIC e FIESP, e destas signatárias do convênio, MDIC e FIESP, e destas 

com o Corpo Técnico.com o Corpo Técnico.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Termo de ReferênciaTermo de Referência

Objetivo GeralObjetivo Geral

Aumentar a participação das micro, pequenas e Aumentar a participação das micro, pequenas e 
médias empresas dos médias empresas dos APLsAPLs no mercado brasileirono mercado brasileiro, , 

pelo conhecimento das oportunidades de pelo conhecimento das oportunidades de 
negócios, detectadas por pesquisas de mercado e negócios, detectadas por pesquisas de mercado e 

pelo uso de técnicas de promoção comercial e pelo uso de técnicas de promoção comercial e 
marketing.marketing.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Termo de ReferênciaTermo de Referência

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

Incrementar a Incrementar a competitividadecompetitividade das empresas.das empresas.
Ampliar o Ampliar o acesso a produtos e serviços de apoioacesso a produtos e serviços de apoio..

Contribuir para a Contribuir para a elevação dos níveis de emprego e rendaelevação dos níveis de emprego e renda..
Promover a interação e a cooperaçãoPromover a interação e a cooperação entre as empresas e entre as empresas e 

instituições de apoio.instituições de apoio.
Fortalecer os Fortalecer os APLsAPLs..

Incentivar e respaldar Incentivar e respaldar ações de cooperaçãoações de cooperação entre as empresas.entre as empresas.
Promover a Promover a capacitação gerencialcapacitação gerencial, o crescimento do capital , o crescimento do capital 

social e o social e o empreendedorismoempreendedorismo no âmbito do APL.no âmbito do APL.
Apoiar ações de Apoiar ações de organização da produçãoorganização da produção e de e de inovação inovação 

tecnológicatecnológica. . 
Capacitar “Capacitar “onon thethe jobjob”” o Corpo Técnico.o Corpo Técnico.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Termo de ReferênciaTermo de Referência

AçõesAções

Selecionar Selecionar 6 Agentes Locais e 1 Coordenador6 Agentes Locais e 1 Coordenador..
Treinar o corpo técnico selecionado nas Treinar o corpo técnico selecionado nas metodologias metodologias 

FIESP e FIESP e GTP APLGTP APL--MDICMDIC..
Implementar a metodologia FIESP para incremento da Implementar a metodologia FIESP para incremento da 

competitividade das micro, pequenas e médias competitividade das micro, pequenas e médias 
empresas inseridas e organizadas em empresas inseridas e organizadas em APLsAPLs, combinada , combinada 
com a metodologia GTP APL de com a metodologia GTP APL de construção de Plano de construção de Plano de 

DesenvolvimentoDesenvolvimento do arranjo produtivo.do arranjo produtivo.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Termo de ReferênciaTermo de Referência

MetasMetas

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Plano de TrabalhoPlano de Trabalho

01 Manual e 06 PDPsManual/PDPDesenvolvimento da 
Metodologia03

06 Agentes e 01 
coordenadorpessoas

Treinamento dos 
Agentes e do 
Coordenador

02

06 Agentes e 01 
coordenadorpessoasSeleção dos Agentes e 

Coordenador01

QuantidadeUnidade

Indicador Físico
EspecificaçãoMeta
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Monitoramento das MetasMonitoramento das Metas
Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Plano de TrabalhoPlano de Trabalho

-1 modelo de contrato
-1 prova para seleção
-1 modelo entrevista
-3 anúncios em jornais de ampla 
circulação
-1 prova e entrevista por candidato
-7 candidatos
-16 horas de treinamento: 8 horas na 
FIESP e 8 horas no MDIC
-28 relatórios Bimestrais de Atividades 
(4 X 6 APLs; 1 X 4 Coordenação) 
-6 relatórios de Visitas
-16 relatórios Mensuração Bimestral (4 
X 6 APLs)
-7 relatórios finais de resultados. (6 
APLs e 1 coordenador)
-6 Planos de Desenvolvimento (1 por 
APL)
-1 manual de atuação

1.1- Elaboração de 
processo seletivo
1.2- Divulgação
1.3- Processo Seletivo

2.1- Treinamento dos 
Selecionados
3.1- Atuação em Campo
3.2- Implementação da 
Metodologia
3.3- Publicação do 
manual de atuação em 
campo

1 – Selecionar 
agentes

2 – Treinar agentes

3 – Desenvolvimento 
da Metodologia

Produtos a serem MonitoradosEtapaMeta

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP

Resultados Parciais ou de Processo

1 (um) modelo de contrato
1 (um) prova de seleção

1 (um) modelo de entrevista
3 (três) anúncios em jornal

Curso de 16hs de treinamento, 8h FIESP e 8h MDIC
28 (vinte e oito) relatórios bimestrais de atividades, sendo 4 

relatórios para cada APL e 4 relatórios da coordenação
7 (sete) relatórios final de resultado, sendo 1 relatório para cada 

APL e 1 relatório da coordenação
6 (seis) relatórios de visitas, sendo 1 relatório para cada APL
16 (dezesseis) relatórios de mensuração bimestral, sendo 4 

relatórios para cada APL

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP

Produtos FinaisProdutos Finais

6 (seis) Planos de Desenvolvimento –
1 para cada APL

1 (um) Manual da Metodologia –
direitos autorais serão divididos entre o MDIC 

e a FIESP.

Convênio Convênio MDIC/FIESPMDIC/FIESP –– Plano de TrabalhoPlano de Trabalho

AtAtéé o 18o 18ºº mês a partir mês a partir 
da DAIda DAI

A partir do fim A partir do fim 
do Treinamento do Treinamento 
dos Agentes e dos Agentes e 
CoordenadorCoordenador

Desenvolvimento da Desenvolvimento da 
MetodologiaMetodologia0303

AtAtéé o fim da Primeira o fim da Primeira 
Quinzena do 7Quinzena do 7ºº mêsmês

A partir do fim A partir do fim 
da seleda seleçção dos ão dos 

Agentes e Agentes e 
CoordenadorCoordenador

Treinamento dos Agentes e do Treinamento dos Agentes e do 
CoordenadorCoordenador0202

AtAtéé o 6o 6ºº mês a partir mês a partir 
da DAda DAÍÍA partir da DAIA partir da DAISeleSeleçção dos Agentes e ão dos Agentes e 

CoordenadorCoordenador0101

TTéérminorminoInInííciocio
DuraDuraççãoão

EspecificaEspecificaççãoãoMetaMeta

Cronograma de ExecuçãoCronograma de Execução

DAÍ: 30/12/2005DAÍ: 30/12/2005

Indicadores FísicosIndicadores Físicos

-1 modelo de 
contrato
-1 prova para 
seleção
-1 modelo 
entrevista
-3 anúncios em 
jornais de ampla 
circulação
-1 prova e 
entrevista por 
candidato
- 7 candidatos

-16 horas de 
treinamento: 8 
horas na FIESP e 8 
horas no MDIC

1.1.1.Determinar o perfil pessoal e 
técnico dos agentes a serem 
contratados.
1.1.2.Estruturar o modelo 
contratual.
1.1.3.Elaborar prova e entrevista 
para seleção.
1.2.1.Efetuar amplo processo de 
divulgação nas universidades e 
centros de pesquisa e jornais.
1.3.1.Aplicar processo seletivo 
entre os candidatos.
1.3.2.Selecionar 6 Agentes e 1 
coordenador
2.1.1.Treinamento dos 
selecionados com as ferramentas 
metodologias de trabalho da 
FIESP e do MDIC.

1.1-
Elaboração de 
processo 
seletivo
1.2-
Divulgação
1.3- Processo 
Seletivo

2.1-
Treinamento 
dos 
Selecionados

1 –
Selecionar 
agentes

2 – Treinar 
agentes

Quantidade
Indicador Físico

EspecificaçãoEtapaMeta
Indicadores FísicosIndicadores Físicos

--28 relatórios 
Bimestrais de 
Atividades (4 X 6 
APLs; 1 X 4 
Coordenação) 
-6 relatórios de 
Visitas
-16 relatórios 
Mensuração 
Bimestral (4 X 6 
APLs)
-7 relatórios finais 
de resultados. (6 
APLs e 1 
coordenador)
-6 Planos de 
Desenvolvimento 
(1 por APL)
-1 manual de 
atuação

3.1.1.Atuação em campo dos Agentes 
Locais contratados pelo Projeto durante 1 
ano auxiliando os técnicos da Fiesp na 
Coordenação das Consultorias contratadas 
para promover a eficiência produtiva e 
coletiva dos arranjos, e na organização 
dos cursos de capacitação e manejo 
comportamental.
3.2.1.Visita as empresas atendidas e as 
instituições locais
3.2.2.Coleta dos Indicadores
3.2.3.Apoio à Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento, a ser posteriormente 
implementado pela Governança do APL e 
seus parceiros.
3.3.1.Manual com a metodologia 
desenvolvida pela FIESP e pelo MDIC, com 
principais aprendizados.

3.1- Atuação 
em Campo
3.2-
Implementaçã
o da 
Metodologia
3.3-
Publicação do 
manual de 
atuação em 
campo

3 –
Desenvolvim
ento da 
Metodologia

Quantidade
Indicador Físico

EspecificaçãoEtapaMeta
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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Secretário do Desenvolvimento da Produção - Substituto 

MIGUEL JORGE
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MARGARETE GANDINI
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coordenacaoAPLMDIC@desenvolvimento.gov.br


