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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo discutir Modelos de Desenvolvimento à luz de 

conceitos de cluster, capital social e inovação. Procuramos, através de uma metodologia 

descritiva, apresentar as principais características dos modelos discutidos, a saber, a 

experiência italiana, na figura da Terceira Itália; e a experiência do Porto Digital, no Estado 

de Pernambuco. Antes, num primeiro momento, discutimos teoricamente os conceitos 

elencados acima, inserindo menções, em especial, ao caso italiano, por este ter despertado o 

desenvolvimento de boa parte do referencial teórico, passando pela discussão teórica acerca 

das redes sociais. Após isso, discutimos o modelo italiano estabelecendo um denso corte 

histórico descrevendo os caminhos de seu sistema de C&T (Ciência e Tecnologia), suas 

contradições inerentes devido à existência de patologias institucionais como a máfia e o 

clientelismo. Observa-se que a tradição e elementos de ordem cultural e instituições não-

formais importam bastante. Neste ponto, ainda, refletimos sobre a “estranheza” do fato deste 

modelo ter galgado sucesso de modo a contrapor-se aos modelos fordista e toyotista, ao ponto 

de despertar desejos de emulação. Em seguida, apontamos a experiência do Porto Digital, 

localizado na cidade de Recife, Pernambuco, inserida numa lógica de APL (arranjos 

produtivos locais) - consistindo-se em um cluster de TIC (tecnologia da informação e 

comunicação) o qual gera benefícios para as empresas que compõem a rede -, descrevendo 

algumas instituições presentes no sistema de C&T brasileiro e sua contribuição para as PMEs 

no país. Ainda, neste caso, tratamos dos aspectos legislativos (leis) concernentes ao processo 

de clustering e do caso da indústria de games. No estudo, aponta-se que tais modelos guardam 

aspectos similares entre si, dentre os quais se destaca a relação frutífera entre atores como 

Empresas (Setor Privado), Estado (Governos/Esfera Pública), Academia (Universidades) e 

Instituições de Apoio (Fomentos Diversos), na consubstanciação de programas de inovação e 

de aglomeração empresarial – estabelecendo uma sinergia através de governanças locais. Em 

ambos os casos tratados, aos quais somamos pontuações concernentes às experiências 

finlandesa, britânica, japonesa, francesa e americana, há a discussão sobre as PME (Pequenas 

e Médias Empresas) como unidades de negócio que apresentam grande potencial de inovação 

quando inserida em redes, compondo tais modelos de desenvolvimento fundados em laços 

cooperativos. Ainda, notamos que o Estado consiste-se como ator muito importante na 

constituição de benefícios que priorizem as empresas lotadas em territórios (aglomerações de 

empresas), o fazendo através de aportes diretos ou por meio de políticas públicas específicas. 

Sendo assim, pretende-se apresentar como, nos casos tratados, se dá tal relação, como fora 

construída historicamente e de que modo os conceitos principais listados acima se referem aos 

mesmos.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Clusters; Capital Social; Inovação; Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of the present study is to discuss models of development under the concepts of 

cluster, social capital and innovation. It tries to present the main features of two models 

through a descriptive methodology: the Italian experience of the Third Italy and the 

experience of the Porto Digital, in the state of Pernambuco, Brazil. First of all, we discuss 

theoretically those concepts, mentioning in a special way the Italian case, due to the fact that 

it has inspired a great part of the theoretical basis, going through the theoretical discussion 

about the social networks. After that, we discuss the Italian model establishing a strong 

historical cut describing the ways of its system of C&T (Science and Technology) and its 

contradictions that came from social pathologies such as the mafia and the clientelism. We 

can notice that the tradition, the cultural elements and the non-formal institutions are very 

important. At this point, we think about how strange is the fact that this model has been 

successful in face of the Ford or Toyota models. In another moment, we point the experience 

of the Porto Digital, placed in Recife, Pernambuco, inserted in a LPA (local productive 

arrangement), consisting in a cluster of ICT (information and communication technology), 

which brings benefits to the companies that integrate the network, describing some 

institutions of the Brazilian C&T system and their contribution to the small companies of the 

country. Still, in this case, we talk about the laws that refers to the process of clustering and 

the case of the electronic games industry. This study defends that these two models got similar 

features, such as the fruitful relation between actors like companies (private sector), State 

(Government/Public sphere), Academy (universities) and Institutions of support (fomentation) 

in developing programs of innovation and business clustering, establishing a synergy through 

local governance. In both of the analysed cases, to which we added considerations about the 

Finnish, British, Japanese, French and American experiences, there is the discussion about 

SME (small and medium enterprises) as business unities that represent a great potential in 

innovation when inserted in networks, forming that development models based in cooperative 

ties. Still, we notice that the State is a very important actor in the construction of benefits that 

prioritizes companies placed in territories (enterprise clustering) through direct financial 

assistance or through specifics public policies. In short, this study intends to show how that 

relation occurs, how it has being established through history and how the main concepts we 

listed refers to the two analysed cases. 

 

Keywords: Development; Clusters; Social Capital; Innovation; State 
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1. Introdução  

 

  

 A problemática do desenvolvimento parece preocupar, especialmente, os países 

periféricos, que buscam incessantemente saídas saudáveis para alcançá-lo. Em nosso mundo 

capitalista, o ato de desenvolver-se pode dar-se através de uma concertação entre a esfera 

pública, privada e uma cultura propícia à geração deste em um dado ambiente. Desta forma, o 

Mercado (privado) não está excluído deste processo. Logo, o Estado, as Empresas e a Cultura 

importariam para o alcance do desenvolvimento ao redor do globo. 

 

 Atualmente as discussões sobre desenvolvimento aliado às questões regionais se 

encontram um tanto esquecidas pela academia. Em 2006, tivemos a possibilidade de constatar 

isto no Seminário “Regionalismos, Democracia e Desenvolvimento” realizado em conjunto 

entre a UFPE e USP, onde vários pesquisadores chamaram atenção para este fato 

(BRANDÃO; COSTA LIMA; REIS, 2007). Em nosso estudo buscaremos discutir alguns 

modelos de desenvolvimento, estes fundados, em boa parte, na boa atuação das PMEs 

(Pequenas e Médias Empresas). Tal discussão abarca elementos de ordem sociológica, 

histórica, política e econômica. Para isto, procuramos discutir conceitos ligados às iniciativas 

de aglomeração espacial de empresas. Estas experiências costumam resultar de uma 

coordenação entre o Estado, o Mercado (na figura das empresas) e a Sociedade Civil (por 

exemplo, os setores acadêmicos). Desta maneira, o Estado assume-se como um importante 

ator na indução do desenvolvimento no território sob sua jurisdição. Este, por meio de 

políticas públicas diversas de fomento à tecnologia, produção, inovação; criação de 

instituições capacitadoras e indutoras (ELSTER, 1994); estabelecimento de redes de 

consórcio (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009) pode semear o germe do 

desenvolvimento.  

 

 Em nível introdutório, cabe a nós refletirmos sobre o que trata o desenvolvimento. 

Kugelmas (2007) nos auxilia nessa empreitada. O tema do desenvolvimento é recente. A 

menção a este, de forma mais contundente e consolidada, data da segunda metade da década 

de 40 (KUGELMAS, 2007). Neste período, após a vitória sobre os países do Eixo, novos 

desafios se apresentariam à humanidade. O tema – e talvez a necessidade – do progresso 

social e material de sociedades entendidas como atrasadas mereceriam destaque do mundo 
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acadêmico. Instituições passaram a ser criadas possuindo como foco a geração de soluções 

para a ruptura com um estado de subdesenvolvimento (más condições de vida, dificuldades 

econômicas, etc). Neste sentido, emergiu um cenário onde os Estados passariam a 

desenvolver políticas que combatessem o atraso econômico e social. Sob esta linha estava, por 

exemplo, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas), 

instituição estruturada como think tank da política desenvolvimentista para a região. Além 

desses marcos históricos, Kugelmas nos lembra da influência de Keynes e suas considerações 

acerca da necessidade da ação de intervir na economia, de modo a estabelecer uma situação 

de pleno emprego menos suscetível à crises – o que acabou por conferir ao Estado um papel 

planejador. Deste modo, o tema do desenvolvimento passa a ser, antes de tudo, um problema 

dos Estados, um problema político.  

 

 Kugelmas aponta que há uma clara oposição entre crescimento e desenvolvimento 

econômico. O primeiro seria de caráter mais simples, podendo estar ligado a melhoras em 

indicadores clássicos como PIB. O segundo diria respeito a mudanças estruturais na 

economia, aliadas à programas sociais e políticos. Neste sentido, Kugelmas se aproxima das 

colocações de Celso Furtado, quando este trata da idéia de desenvolvimento total – 

desenvolvimento econômico aliado ao progresso social.  

 

 Hoje, é incontestável o fato de que estamos em um país capitalista, o Brasil, o qual se 

insere numa lógica maior – internacional – igualmente capitalista. Apesar do duro golpe 

recebido por este sistema (Crise Financeira de 2008) e renascerem as medidas keynesianas em 

oposição às receitas emergidas do Consenso de Washington, o capitalismo permanece como 

uma estrutura extremamente maleável e adaptável a novas situações. Pode-se discutir também 

o fato de que o keynesianismo, o planejamento estatal, a instituição de salvaguardas nas trocas 

econômicas internacionais talvez nunca tenham saído de moda – e medidas de cunho 

neoliberal sejam aplicáveis apenas em contextos de perversas tentativas de aquisição de 

vantagens neste contexto. Deste modo, abre-se espaço para a discussão de modelos de 

desenvolvimento dentro deste cenário capitalista. Modelos, dentre os quais, alguns, possuem 

raízes em estágios anteriores ao próprio capitalismo. O que importa aqui é colocarmos que a 

discussão contemplará a relação entre Estado, Mercado e Sociedade Civil, na conformação de 

experiências de desenvolvimento endógeno, com participação das empresas nacionais. Sendo 

assim, os Estados, como exposto acima, possuem o poder de dirigir o desenvolvimento 

através de políticas públicas que beneficiem e estimulem as empresas nacionais a 
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desenvolverem-se. Tal ato repercute na construção de ambientes próximos às noções de 

estágio de desenvolvimento, postas por Kugelmas e Celso Furtado. Neste sentido, as PMEs 

(Pequenas e Médias Empresas), - podem emergir como organismos endógenos e fazerem uso 

de benesses estatais para desenvolverem-se -, contratando indivíduos (emprego e renda), 

desenvolvendo tecnologia e integrando redes, que partilham seus resultados positivos além de 

suas fronteiras eventuais. Isto, em oposição à cenários dominados por empresas transnacionais 

as quais fazem largo uso de subsídios fiscais, indo de encontro à uma lógica de 

desenvolvimento endógeno – no Brasil foram, em grande parte, as grandes empresas que 

gozaram de benefícios estatais (do BNDES e SUDENE), como subsídios produtivos e, 

principalmente, fiscais. 

 

 Em nosso trabalho discutiremos esta realidade, formada pelas PMEs, agindo de modo 

coordenado com o Estado, o Mercado e a Sociedade Civil. Instituições diversas contribuem 

para a construção das “redes de desenvolvimento” (se pudermos tratá-las assim). O trabalho 

contempla, dessa forma, a discussão sobre clusters, redes, capital social, inovação, políticas 

públicas, regionalização, mundialização e, indiretamente, democracia. As redes de empresas 

(aglomeração espacial) se dão pela possibilidade de concertação entre interesses. Assim, a 

conformação entre os diversos agentes citados só poderia ser possível em regimes 

democráticos, os quais possuem, em algum grau, a existência de articulação entre diferentes 

atores com múltiplos interesses. Os Estados consistem em elementos chaves para construção 

ou estímulo de ativos de infra-estrutura, os quais são importantes para o desenvolvimento das 

PMEs. Isto, na figura de espaços destinados a conglomerados com boa estrutura e bem 

relacionados com instituições de apoio como organizações empresariais e universidades, 

aponta Diniz (2001): 

 
“[...] o potencial produtivo de uma região pode estar relacionado com a sua 

posição geográfica em relação a mercados e portos, [...] experiência 

produtiva prévia, [...] lideranças empresariais, [...] conhecimento acumulado, 

[...] infraestrutura acadêmica universitária e de pesquisa, com o mercado de 

trabalho, com a infra-estrutura de transportes, com a existência de serviços 

urbanos etc.” 

 (DINIZ, 2001, p. 25) 

 

  

 Apresentamos a discussão teórica dos conceitos capital social, clusters (e correlatos, 

envolvendo aí a cooperação) e inovação – bem como suas aplicações - como principal 

objetivo. Estes são materializados no modelo italiano e na experiência do Porto Digital, no 
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Estado de Pernambuco. Assim temos dois casos, um historicamente estabelecido, onde estes 

três fatores parecem entrar em concerto, operando uma rede de cooperação e confiança entre 

empresas gerando o tão sonhado desenvolvimento (Caso Italiano), onde boa parte dos 

conceitos a serem tratados ao longo do trabalho nasceu para explicá-lo; e o outro, o Porto 

Digital, de caráter tecnológico, com o qual tentaremos fazer dialogar alguns dos conceitos. 

Deste modo, é possível avançar nas discussões acerca dos conceitos de desenvolvimento, 

cluster, economia da inovação e capital social refletindo sobre o enquadramento dos casos a 

estas concepções teóricas.  

 

 Sendo assim, no decorrer deste trabalho, apresentaremos a contribuição teórica de 

alguns autores sobre os conceitos postos acima. Veremos o cruzamento de vários campos de 

pesquisa, tais como o de capital social e do desenvolvimento, onde estas relações foram 

estabelecidas por Putnam (1996) e Maciel (2006). À esta temática vem somar-se a economia 

da inovação, aliada às problemáticas de cluster, trabalhadas em boa parte por Maciel ao 

estudar o milagre italiano, e por autores como Keller (2008), Amato Neto e Fucci Amato 

(2009). Este campo sofreria os reflexos do elemento cultural local, privilegiando, ou não, a 

economia da inovação. Ainda, esta economia da inovação remete-se a questões de 

desenvolvimento tecnológico onde há a apropriação em certa medida de veículos de 

comunicação bastante modernos como a internet, revolucionando o modo como os grupos 

sociais envolvidos, bem como as pequenas e médias empresas, se comportam no cenário 

mundial (TIGRE, 2003). 

 

 Tratemos, pois, de apresentar a organização da dissertação que está estruturada em três 

capítulos.  

 

 No primeiro capítulo, Desenvolvimento, Capital Social e Clusters discute-se 

teoricamente os conceitos de desenvolvimento regional - caracterizado por uma crescente 

endogeneização (DINIZ, 2001; AMARAL FILHO, 2001) que lhe confere um status de dentro 

para fora e permite que o mesmo se dê através de uma busca pela globalidade da localidade; 

de capital social (PUTNAM, 2006), conceito este ligado a cultura e com relações semelhantes 

às colocadas por Weber no século XIX ao tratar da ética protestante; questões relativas à 

economia da inovação (MACIEL, 1996; SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008; 

DINIZ, 2001; AMARAL FILHO, 2001) associada ao conceito de clustering (distritos 

industriais). O capítulo em questão está distribuído em três subitens, quais sejam: O primeiro, 
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“A Discussão sobre Desenvolvimento e Clusters”, no qual apresentamos diálogos teóricos 

entre diversos autores sobre a endogeneização do desenvolvimento, apresentando o conceito 

de clusters, distritos industriais e milieu innovateur, adicionando aí questões relativas à 

cooperação interfirmas. Ainda, há referências ao caso italiano como o fato deste, apesar de ser 

tomado como modelo, não estar livre de questões. A própria concepção de cluster colocada 

por Amaral Filho, ao retratar que o modelo de desenvolvimento endógeno da Itália, possui 

características dirigistas e o fato de que, o cluster, congrega também grandes empresas, parece 

não se enquadrar a esta região, baseada em pequenas e médias empresas; No segundo, 

“Desempenho e Capital Social: as considerações de Putnam e Apontamentos sobre a Itália” 

introduzimos questões relativas à Itália (de modo a indicar posições relativas ao Caso Italiano) 

e apresentamos o conceito de capital social na visão putniana; No terceiro,  “Redes e Capital 

Social: Posições Teóricas” introduzimos a discussão acerca da “teoria das redes” e sua relação 

com o capital social, refletindo sobre a operacionalização e aplicação deste último conceito, 

além de destacar também a importância de uma cultura colaborativa nas redes de cooperação.  

 

 Em nosso segundo capítulo “Um Modelo fundado na Tradição: O Caso Italiano”, a 

discussão caminha para o caso italiano, ou modelo italiano, haja vista ter sido este que 

inspirou conceitos importantes discutidos ao longo do trabalho, notadamente o de distritos 

industriais compostos por PMEs. A Itália verificou um aumento de seu PIB e melhoria de sua 

competitividade internacional na segunda metade do século XX, fato este creditado à ação das 

PMEs. No capítulo incumbido de tratar sobre este país descreveremos a história de seu 

sistema de C&T e a relação entre a sociedade civil, o Estado (ou ausência deste) e as 

empresas familiares. Ainda, chamaremos atenção para a marca indelével do caso italiano: a 

contradição inerente – elementos como familismo, máfia e corrupção estatal aliados a um 

cenário de desenvolvimento. Este capítulo possui maior densidade que o primeiro fazendo 

largo uso da história (MACIEL, 1996), buscando rememorar algumas conexões assentadas no 

capítulo anterior, aprofundando-as ao caso (FARAH JÚNIOR, 2001; ILHA; CORONEL; 

ALVES, 2006; FEITOSA, 2009) e apresentando algumas experiências internacionais. 

 

  O capítulo divide-se em sete subitens: No primeiro, “A Itália: Apresentação” são 

trabalhados os dados relativos ao país discutido. No segundo, “O Cenário Italiano: A História 

da Inovação” damos relevância às posições oriundas de Maciel no que concerne ao alvorecer 

do sistema de C&T do país (1996), que consideramos muito relevantes para escrever sobre a 

Itália; No terceiro, “O Caso Italiano – Discussões Históricas e Posições Teóricas entre Caos e 
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o Sorpasso”, buscamos aliar a discussão histórica posta por Maciel às de autores como 

Amaral Filho (2001), Keller (2008), Feitosa (2009) e Wegner et al.(2004) os quais lançaram 

esforços de reflexão sobre o caso; Em seguida, no quarto ponto, “Retomando a História - Em 

direção ao Sorpasso: Notas sobre o Milagre Italiano” discutimos o período que antecede o 

Sorpasso (período áureo italiano) e suas características e dificuldades; No quinto subitem “A 

Chegada ao Sorpasso: A História da Ultrapassagem” apresentamos o período do milagre 

italiano, com discussões acerca do contexto político no qual se evidencia – apontando também 

dados recolhidos por Maciel que interpretam o cenário; No sexto “Formação de Quadros e 

Apontamentos sobre a Família” apontamos a problemática da formação de recursos humanos 

no país e questões relativas à Família após o Sorpasso; Por fim, no último subitem temos “O 

Legado da Terceira Itália?  Outras Experiências Internacionais”, onde, para além do processo 

italiano, destacamos algumas experiências internacionais no que concerne à políticas públicas 

e sistemas de C&T fundados em PMEs. 

 

 Como apontaremos na dissertação, na Itália as PMEs emergiram como empresas que 

contribuíram para a fama do modelo, em oposição ao fordista e toyotista. Apesar da existência 

de entraves à civilidade e ao desenvolvimento, como práticas clientelistas, familismo 

exacerbado, etc. (MACIEL 1996) o modelo tornou-se notável, justamente pela relação que 

conseguiu imprimir entre as empresas locais de base familiar e os governos regionais e locais, 

estabelecendo então cooperação entre as firmas lotadas nas redes. Ainda, somava-se a este a 

figura dos institutos de apoio que tornavam mais fáceis a apropriação tecnológica por parte 

das PMEs. Ainda, não esqueçamos da importância do mundo acadêmico na conformação 

dessas redes, bem como do apoio prestado pela academia à estas. 

 

 Neste sentido, apontamos assim a discussão do Porto Digital, situado na cidade do 

Recife, no Estado de Pernambuco. Nosso último capítulo trata desta experiência, pertencente 

a modelos de sistemas de clustering focados na inovação tecnológica. Este tem como título 

“O Caso do Porto Digital: A Experiência Pernambucana”, consistindo na descrição da 

experiência, que tem como mote o estabelecimento de uma rede de empresas e a lógica da 

incubação empresarial. Neste, iremos discutir aspectos relativos ao apoio estatal, na figura da 

legislação vigente; à incubação realizada por instituições associadas ao Porto Digital – dentre 

estas, a incubadora do C.E.S.A.R (Centro de Estudos Avançados do Recife) – este último 

conferindo ao Porto Digital um certo suporte informacional (milieu innovateur) que lhe 

confere maior característica teórica como cluster, além de relacionar-se com a composição de 
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capital social; às instituições dentro do sistema de C&T (PASSADOR, 2003; SOUZA et al. 

2003) brasileiro e à indústria de alta tecnologia, de alta velocidade (TIGRE, 2003) relacionada 

às indústrias de games lotadas no Porto Digital. Desta forma, o último capítulo se divide nos 

seguintes subitens: No primeiro, “Quadro Institucional de Apoio às PMEs e à Inovação: Uma 

Apresentação” realizamos uma breve descrição de instituições de apoio que importam na 

discussão acerca das PMEs e da inovação, apresentando também um pouco do desenho 

institucional concernente aos mesmos elementos referidos; em seguida, “Descrevendo o Porto 

Digital” apresentaremos a descrição do mesmo, apontando a relação com outras instituições e 

apontando os regimes de incubação do C.E.S.A.R e a iniciativa da incubadora C.A.I.S do 

Porto, além de tentar adequá-lo às posições teóricas vistas até aqui. Em seguida, no ponto 

“Aspectos Legislativos” refletiremos sobre as legislações que importam para as iniciativas de 

PMEs e de C&T; por fim, no último ponto “A Indústria de Games e a Economia de Alta 

Velocidade” abordaremos a indústria de jogos, exemplos de sucesso dentro do Porto Digital. 

Desta forma, refletiremos sobre uma necessária proximidade entre cluster e centros de 

formação de capital científico - a possibilidade de sucesso do primeiro ligada à proximidade 

do segundo, sendo apoiada por um centro acadêmico de pesquisa ou uma universidade.  

 

 Por fim, em nossa Conclusão, nos permitiremos fazer algumas reflexões, 

desdobramentos e problematizações. Trataremos sobre a Replicabilidade do Modelo Italiano – 

em que medida este pode ser emulado em outros contextos. A questão cultural apresenta-se aí 

como um complicador. Ainda, na fase final de nosso trabalho, abordaremos a questão de 

como fomentar clusters. Em tempo, replicar fatores culturais de associativismo permanece 

como tarefa árdua. Retornando à questão do Porto Digital, evocando Diniz (2001), temos uma 

discussão acerca da apropriação do desenvolvimento no Porto Digital. Até que ponto este 

desenvolvimento endógeno é resultante dos incentivos fiscais? Será que essas iniciativas 

seriam levadas a cabo sem a participação do Estado? Ainda, a tão importante rede de capital 

social existiria aí, traduzindo aprendizado em criatividade e inovação, e solidariedade em 

confiança? Será que estas questões realmente teriam fundamento em um cenário globalizado 

onde há transnacionalidade das empresas?  

 

 Entende-se que a educação contribui para a formação de uma cultura colaborativa e 

associativa, sendo esta de caráter formal ou não. Cabe pensar se no Brasil, na região Nordeste, 

na cidade do Recife, há tal cultura da colaboração ou se as formas de solidariedade foram 

minadas face à ação do extremo individualismo. Algumas dessas considerações nos 
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introduzem em searas sociológicas e antropológicas. No entanto, cabe aqui apontar, são 

especulações que faremos como exercício de contribuição para a temática.  

 

 Por fim, cabe-nos sublinhar que não se trata de um trabalho de economia ou de 

administração. Antes de tudo, o mesmo, representa uma síntese dos vários assuntos com os 

quais se identificou o autor ao longo de sua trajetória acadêmica. Representa o entendimento 

de que as ciências sociais devem avançar numa dimensão de multidisciplinaridade, 

incorporando as contribuições dos campos da sociologia, economia, política, história e 

antropologia.  No entanto, a discussão acerca do Estado é diretamente uma problemática da 

Ciência Política - a despeito das demais contribuições disciplinares -, a qual permanece como 

central neste trabalho. O Estado é o principal ator na indução do desenvolvimento tratado 

durante essa pesquisa e seu papel é oportunamente salientado ao longo da mesma. Desta 

forma, a sinergia gerada através de políticas públicas, congregando governos, empresariado 

local, institutos de apoio, órgãos financiadores e academia é peça chave na discussão. Sendo 

assim, as políticas públicas podem gerar sinergias diversas, materializadas nos distritos 

industriais, clusters, aglomerações produtivas locais, sistemas locais de inovação, etc. O que 

importa é que tais iniciativas são fomentadas por políticas públicas de Governo, com as quais 

se envolvem as instituições, as organizações empresariais ligadas ao processo de inovação 

e/ou produção, e o território (aglomeração) no qual se encontram estas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.  Desenvolvimento, Capital Social e Cluster: Discussões e Conceitos 

 

2.1. A Discussão sobre Desenvolvimento e Cluster 

 

 

Como se estabelece a discussão entre desenvolvimento, capital social e cluster? Neste 

capítulo buscamos desenvolver uma revisão de literatura que contemple as considerações de 

alguns autores, as quais são importantes para enxergarmos melhor os casos estudados. O caso 

italiano, peça importante em nosso trabalho remete a essas temáticas de desenvolvimento, 

capital social e conceitos de clustering. Como sugere Putnam (2006) e Maciel (1996), o caso 

italiano pode ser explicado por elementos de ordem cultural, tendo implicações no bom ou 

mau desempenho institucional bem como no sucesso do desenvolvimento moderno italiano. 

Ainda, o fator cultural explicaria a existência de organizações que entravariam o 

desenvolvimento e o progresso tecnológico, sendo essas representantes da face negativa do 

elemento cultural italiano (MACIEL, 1996).  

 

 Tendo em vista estabelecer uma discussão frutífera é de interesse que apontemos as 

problemáticas que permeiam o debate, bem como a exposição de conceitos que serão 

utilizados ao longo do trabalho. Cabe iniciarmos a discussão com Becattini (2002). O autor 

trata da concepção de distrito industrial de Marshall e passa vista sobre as teorias de distrito 

industrial contemporâneas. As considerações de ordem introdutória sobre Marshall são 

centrais para Becattini. Este segue analisando as posições deste autor, que vemos a seguir, 

possibilitando sua compreensão. Marshall, um dos mais prestigiados economistas ingleses – 

responsável pela criação de um dos mais aclamados manuais de economia (Princípios de 

Economia) -, ao observar a realidade fabril na Grã-Bretanha nos fins do século XIX, 

constatou que havia dois tipos de organização desta. Uma, era baseada na grande fábrica, com 

relações verticais e outra, com relações mais horizontais assentadas nas pequenas e médias 

fábricas, cada qual incumbida de uma tarefa no desenvolvimento do produto final. A possível 

desvantagem existente entre essas duas esferas poderia ser contornada pelas pequenas 

empresas, quando comparadas às grandes, pelo aumento da densidade das primeiras em um 

dado local. 
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 Marshall observa a existência de “nações econômicas”. Estas seriam configuradas pela 

interação através de certas classes econômicas com os mesmos interesses. Dentro desta 

categoria poderíamos enquadrar entidades patronais, bem como sindicatos. Para Marshall, 

segundo Becattini (2002), os distritos industriais teriam como fase inicial as organizações 

fabris pré-capitalistas e, em um segundo momento, nasceriam as primeiras iniciativas de 

ordem pública (políticas públicas) de fomento à indústria. Este, então, seria o embrião do 

“clustering”. 

 

O autor chama atenção para o declínio da economia da região da Toscana, outrora 

florescente pólo tecnológico, que no inicio do século XX assiste uma transformação que leva 

à existência de pequenas propriedades fabris e manufatureiras.  

 

Figura 1: Mapa da Itália com Localização da Toscana 

 

Fonte: Wikipédia, 2010 

 

Aí estaria o germe do desenvolvimento endógeno tratado por Amaral Filho (2001). 

Becattini (2002) apresenta questões interessantes. Sugere que as formas incipientes de 

desenvolvimento endógeno não eram bem vistas, ou seja, a sua configuração baseada na 

pequena empresa e na construção de uma rede de capital social (Putnam, 2006) iam de 

encontro ao sistema capitalista clássico. Isto causava estranhamento.  

 

 Então o que tratamos aqui de desenvolvimento endógeno, o distrito industrial, era 

ligado a um modelo de produção obsoleto e sem nenhum futuro no capitalismo moderno. A 
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questão da Itália, também vista por Putnam, envolve outras variáveis que seriam consideradas 

nas formulações teóricas de pensadores institucionalistas, como a variável cultural e sua 

importância dentro desse processo de estabelecimento de conglomerados industriais 

localizados.  

 

 Becattini (2002), ao discutir dois elementos chaves para a criação dos distritos 

industriais, oferta e demanda, apresenta suas características, a saber: complexidade cultural, 

instituições de crédito, estrutura produtiva em rede, existência de pequenas empresas, 

comércio familiar, etc. 

 

Por sua vez, Amaral Filho (2001) tem um entendimento de que o desenvolvimento 

endógeno é realizado a partir dos próprios atores locais. O mesmo autor chama a atenção para 

os termos intertemporalidade, onde há uma interdependência dos tempos históricos no que 

concerne à influência; e de irreversibilidade, questão ligada a visão weberiana de não 

repetição dos acontecimentos históricos. Conceitos estes tomados de Schumpeter. 

 

Para a linha dos evolucionistas e institucionalistas, segundo Amaral Filho (2001), o 

desenvolvimento local (regional) se dá por meio de um processo de “organização social 

regional” (Boisier, 1988) ou “ação coletiva” (Schmitz, 1997). Este processo seria 

caracterizado por uma autonomia conferida aos atores locais no processo de decisão dos 

rumos de sua organização econômica. 

 

Amaral Filho (2001) trata também da discussão de um modelo alternativo na 

consecução do desenvolvimento endógeno regional. Trata-se de uma posição que considere as 

relações “de baixo para cima”, em detrimento das de “cima para baixo” que se caracterizam 

pelo excessivo planejamento nacional da economia. A alternativa seria a de fortalecer as redes 

locais de promoção do desenvolvimento. 

 

E quanto ao papel do Estado no processo de endogeneização da economia regional? 

Amaral Filho coloca a sua importância como elemento institucional, próximo à população, 

isto é, as instituições pertencentes à este a nível local. Os governos locais estariam mais aptos 

a atenderem as necessidades da população, estando estes em vantagem se comparados aos 

governos centrais. 
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Para o autor nem o dirigismo estatal, nem uma concepção neoliberal de Estado tem 

capacidade de levar a cabo o processo de desenvolvimento local/regional, uma vez que este 

necessita de uma ampla construção de rede que agregue instituições públicas, privadas e setor 

de trabalho para consecução de um projeto de aprendizagem benéfica para os trabalhadores. O 

projeto neoliberal, segundo Amaral Filho, entravaria o desenvolvimento por depositar grande 

responsabilidade na liberdade total de preços; o dirigismo estatal, para o mesmo, conferiria ao 

Estado um caráter burocrático excessivo além do desperdício de verbas públicas. 

 

 É colocado também que existe uma relação entre tipo de Estado, central ou federalista, 

na adoção de um paradigma desenvolvimentista. Estados centrais ligariam-se mais fortemente 

à um modelo neoliberal de economia regional; Estados federados teriam predileção pelo 

modelo dirigista, devido a estes sofrerem mais as contradições do capitalismo contemporâneo, 

segundo Amaral Filho. Há de se colocar que a Terceira Itália, no processo de 

desenvolvimento regional, desenvolvimento de distritos industriais, presenciou um modelo 

dirigista (Estado num primeiro momento e governos locais em seguida), apesar das 

contradições existentes na relação Estado, Empresas e Sociedade Civil apontadas por Maciel 

(1996). 

 

 Amaral Filho (2001) entende que o investimento em capital físico (infra-estrutura) é 

condição necessária, mas não suficiente, para o estabelecimento de um processo dinâmico de 

endogeneização da economia. Interessante que tal processo visaria um desenvolvimento que 

geraria uma condição de pleno emprego e aumento de renda e ampliação da economia, 

elementos também indicados por Keynes ao lançar propostas de regulação estatal da 

economia (numa perspectiva do autor, uma característica dirigista). Desta maneira, 

poderíamos entender que mesmo um modelo alternativo de desenvolvimento, que contemple 

a noção de redes integradas termina por buscar os mesmos resultados de uma estratégia 

keynesiana. 

 

 Há posições de novos paradigmas de desenvolvimento regional que buscam considerar 

um cenário concorrente internacional globalizado e o papel da sociedade da informação na 

consecução de um projeto desenvolvimentista, catalisando o poder educacional e as redes 

estabelecidas, entendidas como um conjunto de fatores como: cultura associativa, infra-

estrutura, parcerias entre as esferas estatais e privadas, especialização (espécie de vocação) 

produtiva, etc. Tanto Amaral Filho (2001) como Diniz (2001) apresentam algumas correntes 
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do novo paradigma do desenvolvimento endógeno regional. No entanto, Amaral coloca de 

maneira mais sucinta as categorizações e pondera que estas três são muito sutis no que 

concerne às suas diferenças teóricas, as quais tenta observar. 

 

 Os três elementos (categorias) seriam os “distritos industriais”; “milieu innovateur” 

(inovação); e clusters. Distritos Industriais teriam como características a localidade de suas 

ações, a homogeneidade do produto, aglomeração de pequenas e médias empresas integradas 

e prontas a responderem necessidades de demanda e estruturas horizontais. Não esquecendo a 

variável cultural no processo: “O sucesso dos “distritos” repousa não exatamente no 

econômico, mas, sobretudo, no social e no institucional” (AMARAL FILHO, 2001, pg. 273). 

 

O “milieu innovateur” (ambiente inovador) consiste em um empenho teórico de lançar 

elementos de suporte aos distritos industriais. Desta maneira, o esforço de inovação 

contribuiria para o sucesso destes distritos. Tal teoria chama atenção à problemática que 

países periféricos teriam em levar a cabo o processo de inovação, dado o fenômeno da 

transnacionalidade das empresas no capitalismo moderno. Tais empresas migrariam 

localmente para espaços que lhe dessem vantagens, remetendo para seus países de origem 

praticamente toda a riqueza, sem contribuir localmente na construção de uma rede e de um 

capital científico que levassem a um desenvolvimento endógeno. 

 

Por sua vez, o cluster constitui-se numa síntese das categorias anteriores. Busca 

contemplar tanto o aspecto da importância da inovação quanto do caráter localizado das 

empresas e de suas especializações. Entretanto, o conceito de “cluster” abarca também a 

aglutinação de espaços onde flutuam também grandes empresas, estabelecendo uma reação 

em cadeia. Para Amaral Filho (2001), o conceito de cluster possui mais rigor metodológico 

que os anteriores. Desta maneira, a concepção de cluster, aponta, seria mais completa e mais 

ligada a uma concepção de mundo globalizado, onde há grande concorrência. É interessante 

colocar a conceituação de cluster:   

 

 

“[...] uma aglomeração de empresas (cluster) é uma concentração sobre um 

território geográfico delimitado de empresas interdependentes, ligadas entre 

si por meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de comunicações 

que se beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos 

problemas.” 

(ROSENFELD apud AMARAL FILHO, 2001, p.275) 
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A concepção de cluster também se relaciona com o estabelecimento de “indústrias 

chave” ou “indústrias motriz”, ligados a idéia de pólos de crescimento. Algumas 

características merecem ser mencionadas:  

 

 

“[...] (i) articulação sistêmica da indústria com ela mesma, com o ambiente 

externo macroeconômico e infraestrutural, e com as instituições públicas e 

privadas, tais como universidades, institutos de pesquisa, etc., a fim de 

maximizar a absorção de externalidades, principalmente tecnológicas; (ii) 

plasticidade na ação conseguida via uma forte associação entre a indústria, 

os atores e os agentes locais, que permita processos rápidos de adaptações 

em face das transformações do mercado; e (iii) forte vocação externa, 

sempre buscando o objetivo da competitividade exterior” 

                                                                               (AMARAL FILHO, 2001, p.276) 

 

Ainda, existem questões importantes, como o valor da inovação para o 

desenvolvimento e também da regionalização do desenvolvimento regional no Brasil, 

abordadas, sobretudo, por Campolina Diniz. 

 

 Primeiramente, Diniz entende que no mundo globalizado as entidades regionais/locais 

teriam assumido um papel de destaque. A articulação entre local e global passava a ser o 

ponto fulcral da nova economia mundial, sem a necessária intermediação do nacional. Desta 

maneira, os arranjos produtivos locais, e daí os clusters, distritos industriais, teriam seu 

campo de demanda alargado para além das fronteiras do local e do nacional. Dessa forma, o 

processo de globalização supõe um processo de regionalização. Com a crescente abertura da 

economia as entidades locais se viriam mais prontas a atender os anseios da população, idéia 

também presente em Amaral Filho (2001). Daí dá-se um reforço dessas entidades como 

instituições de regulação a nível locacional, mais importante do que as nacionais.  

 

 Sendo assim, há um caráter informacional da economia moderna mundial. Isto 

desemboca, como já colocado, numa maior articulação do local com o global e permite que a 

concorrência a nível local se complexifique, de modo a encontrarmos em um mesmo país 

regiões mais ou menos desenvolvidas. 

 

É de importância, sugere o autor, que as empresas busquem criar as suas vantagens 

comparativas. De tal modo, o desenvolvimento dessas vantagens, baseadas para Diniz, na 

inovação, permitiria um alcance de desenvolvimento considerável. Logo, para ele, a questão 
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do desenvolvimento está intimamente atrelada à capacidade das regiões de manterem vivos os 

seus processos de inovação:  

 

 

“Nessa perspectiva, o sucesso econômico de cada empresa passa a 

depender de sua capacidade de se especializar naquilo que consiga 

estabelecer vantagens comparativas efetivas e dinâmicas, decorrentes do 

seu estoque de atributos e da capacidade continuada de sua inovação”  

(DINIZ, 2001, p. 11) 

 

Uma das considerações mais importantes de Campolina Diniz (2001), ao observar o 

processo de regionalização do desenvolvimento brasileiro é a noção de que as instituições de 

fomento à pesquisa ilustram as disparidades regionais. A política de desenvolvimento regional 

e de inovação, no Brasil, temática importante para Campolina Diniz, não costuma levar em 

consideração as especificidades locais no processo de estabelecimento de um 

desenvolvimento endógeno. Para a resolução deste quadro sugere a transformação da 

sociedade em uma sociedade do conhecimento, do aprendizado. Assim, o sucesso do 

desenvolvimento dependeria da capacidade de inovação, movimento este localizado e 

circunscrito a um espaço geográfico. Aí Diniz se aproxima dos apontamentos expostos por 

Amaral Filho (2001). Ainda, Diniz (2001) sugere alguns elementos importantes para a 

consolidação dos clusters: 

 
 

 “Assim, o potencial produtivo de uma região pode estar relacionado com a 

sua posição geográfica em relação a mercados e portos, com a experiência 

produtiva prévia, com as lideranças empresariais, com o conhecimento 

acumulado, com a existência de infraestrutura acadêmica universitária e de 

pesquisa, com o mercado de trabalho, com a infra-estrutura de transportes, 

com a existência de serviços urbanos etc. Por sua vez, o potencial produtivo 

não é estático, podendo ser alterado pelas próprias mudanças tecnológicas e 

de perfil de demanda, pela localização de uma grande empresa, pela 

construção de obras de infra-estrutura”                     

 

(DINIZ, 2001, p. 25) 

 

Caminhemos na discussão. Dunning (2002) avalia as implicações de acontecimentos 

econômicos na distribuição espacial dos processos econômicos. Neste sentido, ele analisa o 

papel das multinacionais (MNE) e conglomerados transnacionais na composição de relações 

de trabalho nas esferas internacional e nacional.  
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Alguns acontecimentos internacionais são listados por Dunning (2002) que possuem, 

para este, importância salutar para a última década. Destacam-se, pois, a “economia da 

inovação”, onde dá-se cada vez mas importância ao capital intelectual circulante nas 

empresas; o “capitalismo de aliança” que diz respeito ao crescimento de empresas baseadas 

em cooperação, gerando parcerias entre as instituições pertencentes à cadeia econômica; a 

“liberalização dos mercados” de caráter nacional e internacional; e o aparecimento de novos 

atores na econômica internacional.   

 

Dados estes novos eventos listados tem-se a composição de um mundo globalizado 

regido por uma interdependência econômica cada vez mais notável. Para Dunning (2002) esta 

posição resulta do próprio processo de globalização e regionalização. Importante apontar que 

Sousa Santos (2005), ao tratar da globalização, a vê como peça de um processo onde esta 

apresenta duas faces, onde a outra é justamente a regionalização. Ao mesmo tempo em que 

culturas passam a ser homogeneizadas, as mesmas pedem passagem para sua auto-afirmação 

em um espaço globalizado através do uso de meios de comunicação, reforçando sua 

localidade. O mesmo processo talvez se dê com as empresas em um ambiente econômico 

internacional. Temos assim a teoria da localização, onde os fatores locais importam para o 

processo, no qual tais determinantes são chaves. Neste sentido, as empresas buscam 

maximização de seus lucros e oportunidades no cenário regional. Salutar enfocarmos que o 

processo de globalização, sobretudo econômica, não se dá de maneira uniforme para Dunning. 

O mesmo, não se apresenta como único devido à heterogeneidade das atividades econômicas, 

influenciadas pelas variáveis geográficas e sociais. Algumas dessas questões ainda são 

pontuadas por Giddens (1991) e Ianni (2002) onde ambos teorizam sobre ambientes 

globalizados, o primeiro avaliando o resultado da modernidade nos diversos campos, 

enquanto o segundo tece posições sobre a composição de uma nova comunidade internacional 

de sentido kantiano. 

 

Nos interessa, nas colocações de Dunning, sobretudo, seus apontamentos sobre o 

fenômeno do clustering. De uma maneira sucinta Dunning retrata-os dando especial enfoque à 

globalização, onde o fenômeno de aglomerações produtivas seriam reflexo da 

internacionalização. Pois bem, a globalização e a ampliação dos mercados resulta em maior 

especialização econômica. As determinantes locais (vantagens) e possíveis chances de 

redução de custos importam na composição do cluster. Ainda, esses seriam formados em 

ambientes de atividades correlatas, onde haveria então uma espécie de complementação 
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produtiva. Os clusters de caráter subnacional podem ser tratados, para Dunning, através de 

duas perspectivas: a estática e a dinâmica. A primeira diz respeito ao comércio tradicional e 

localização das atividades (aglomerados produtivos), e o segundo ao modelo contemporâneo 

de rompimento de barreiras geográficas para o comércio. Estas posições trazem consigo um 

efeito político: as nações e as regiões do mundo irão procurar facilitar a fabricação de 

produtos em seu solo, investindo muitas vezes em tecnologia, para aumentar os seus recursos 

e ativos (asset-augmenting). No entanto, os clusters não se formarão unicamente focados no 

aspecto produtivo – muitos direcionar-se-ão à produção para mercados externos – mas 

poderão também brotarem devido à necessidades e preferências de consumidores locais 

(DUNNING, 2002). 

 

Nessas discussões as multinacionais despontam como grandes conglomerados que 

precisam ser analisados. Isso se dá devido ao fato de haver influências do crescimento destas 

sobre a divisão espacial dos arranjos produtivos. As multinacionais, ou transnacionais, são 

grandes empresas que possuem uma matriz. Elas podem vender o seu produto no mercado 

interno e externo, além de dividirem a produção espacialmente para a redução de custos. 

Dessa forma, não é incomum vermos um produto de uma empresa o qual possui componentes 

provenientes de vários países (filiais das multinacionais no caso). Então, essas multinacionais 

podem se apresentar de maneiras diferentes no contexto global (distribuição geográfica). A 

saber: multinacionais multidomésticas ou “stand-alone structure: nestas há um pequeno grau 

de produção integrada e especialização transfronteiriça (produção além fronteiras, em vários 

países); e multinacionais globais ou regionalmente integradas: nestas há uma alta integração 

da produção além da especialização produtiva.  

 

As multinacionais globais executam especialização produtiva de três formas 

diferentes: especialização horizontal, especialização vertical e especialização de aumento de 

recursos (asset augmenting-specialization) (DUNNING, 2002). Na primeira, especialização 

horizontal, temos um produto que é produzido em vários países e regiões. Na segunda, 

especialização vertical, múltiplos estágios da cadeia produtiva são executados em várias 

localidades, componentes são desenvolvidos em um local, a montagem em outro, etc. Por sua 

vez, a especialização de aumento de recursos sintetiza as duas posições anteriores, 

combinadas, buscando otimizar o potencial produtivo das multinacionais.  
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Retornando às considerações próprias do clustering temos o que Dunning chama de 

clusters de aumento de recursos. Estes seriam mais relacionados à economia da inovação e do 

conhecimento. Estes aglomerados produtivos nasceriam em países desenvolvidos, 

normalmente aptos à arcarem com os pesados custos de formação de pessoal e geração de 

capital intelectual. Apesar disso, estes clusters podem surgir em outras localidades, devido à 

propagação do próprio capital intelectual ao redor do globo, onde nestes haveria uma 

tendência de concentrar ações de pesquisa e desenvolvimento em instituições acadêmicas, 

cientificas e parques industriais (DUNNING, 2002).  

 

Dando seguimento às considerações de Dunning, ele nos apresenta a discussão sobre a 

perspectiva regional dos eventos econômicos até agora citados. O autor dá especial atenção à 

influência que estes eventos têm na estruturação espacial das regiões e sobre a gestão destas 

por parte das governanças locais. Nesse caso, sugere-se pensar sobre a questão se as regiões 

estão a substituir os Estados como formas mais eficazes de gestão espacial ou se 

simplesmente essas serviriam apenas para alcançar crescimento econômico da nação. 

 

Então, essas posições nos levam a discutir algumas posições sobre os clusters com 

maior profundidade. Tomando os clusters como estratégias de desenvolvimento endógeno 

(AMARAL FILHO, 2001) localizados espacialmente, deveremos considerar a governança 

local. Quem irá gerir a economia da região em um ambiente onde há atores múltiplos, cada 

qual com seu interesse? Neste caso, deve haver uma ação conjunta entre os responsáveis pela 

gerência econômica da região e os outros atores envolvidos no processo, como as entidades 

nacionais e supranacionais. Dessa maneira, há uma busca por sinergia. Porém, há sempre o 

risco de que se dêem competições entre as esferas regionais pela conquista de uma 

multinacional ou implantação de aglomerados produtivos. Sendo assim, os governantes locais 

irão procurar incentivar tais experiências a partir da implantação de vantagens comparativas, 

as quais podem ser desde apoio logístico ou políticas de incentivo fiscais. Então, indaga-se, a 

região pode se desenvolver fomentando o estabelecimento de clusters ou, ao menos, não 

criando entraves para estes? Se sim, os clusters devem assumir algumas característica segundo 

Dunning (2002).  

 

Dunning expõe seis tipos de clusters localizados espacialmente. A saber: 1) “hub-and-

spoke clusters”, clusters especializados tipo 1, clusters especializados tipo 2, clusters  de 

instituições, clusters de exportação e clusters de asset-augmenting (aumento de recursos). O 
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primeiro, na tipologia de Dunning, “hub-and-spoke” clusters diz respeito aos que são 

formados a partir de um núcleo, uma empresa que possui uma liderança, onde ao redor dela 

circulam as empresas satélites. O segundo, clusters especializados tipo 1, aborda a existência 

de aglomerações produtivas de atividades correlatas e semelhantes. O terceiro, clusters 

especializados tipo 2, consiste na mesma tipologia anterior, com empresas concentradas com 

especialização produtiva semelhantes, mas, acrescendo-se o fato de estas serem regidas pela 

produção e difusão de conhecimento (learning economies). O quarto tipo, clusters de 

instituições, tão somente diz respeito àqueles que possuem fomento governamental. O quinto, 

clusters de exportação, são aqueles baseados no processamento de bens exportáveis, 

geralmente presentes em países em desenvolvimento, onde as empresas auferem incentivos da 

governança local. O sexto, asset-augmenting clusters, consiste em uma síntese do clustering, 

onde neste busca-se gerar fluxos de conhecimento, aprendizado e capital social, os quais são 

demandados pelas empresas pertencentes à cadeia de clustering.  

 

Ao realizar uma revisão de literatura Keller (2008), tendo por base a análise dos 

pesquisadores do IDS (Institute of Development Studies da Universidade de Sussex), chama 

atenção para a realidade da cooperação entre firmas no cenário globalizado. Esta configuração 

traria vantagens competitivas para as organizações envolvidas no processo. Sob esta posição, 

Keller busca abordar os conceitos de cluster, distritos industriais e cooperação entre as firmas.  

 

Keller coloca que o cenário globalizado implica em algum grau de cooperação entre as 

firmas. Aponta dois tipos de cooperação existentes: a cooperação vertical e a cooperação 

horizontal. A primeira diria respeito à cooperações entre firmas de diferentes incumbências 

produtivas, em uma clara alusão ao modelo toyotista (KELLER, 2008) no qual empresas 

menores seriam “subcontratadas” por empresas maiores (modelo de produção enxuta). A 

segunda forma de cooperação apontada, a horizontal, seria característica dos distritos 

industriais italianos, onde haveria cooperação entre organizações especializadas em um dado 

produto. Dessa forma, evocando Bair e Gereffi (2001), Keller põe que para as duas formas de 

cooperação as redes interfirmas serão notáveis e importantes, as chamados networks. 

 

Buscando tratar a existência de firmas aglomeradas espacialmente, que lograram 

especialização produtiva (KELLER, 2008), o autor chama atenção para duas formas de se 

enxergar esta realidade. Pode-se ver pela ótica endógena ou exógena, ambas levadas em 

consideração pela escola do Institute of Development Studies. A primeira ótica trata do grau 
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de endogeneidade dos processos, dando importância para o fator cultural e institucional no 

desenvolvimento da cooperação intraclusters, onde sugere-se, nestes casos, a existência de 

agentes econômicos específicos. A segunda ótica se incumbe de analisar o modo como as 

firmas se relacionam com os atores externos, inserindo-se aí a heterogeneidade dos agentes 

econômicos.  

 

Por sua vez Keller também busca tratar o conceito de cluster. Cluster seria “uma 

concentração setorial e espacial de firmas” (SCHMITZ; NADVI, 1990, p.1503 apud 

KELLER, 2008, p. 32).  Keller aponta que há um consenso na literatura ao admitir-se que a 

fase de clustering consiste em uma etapa bastante importante no processo de industrialização. 

Ainda, esta fase permite que empresas pequenas e médias (PMEs) possam orientar-se pela 

cooperação, minimizando os riscos inerentes ao estado avançado do capitalismo moderno 

(globalização).  

 

 Adentrando no pensamento de Marshall através das considerações de Keller (2008), 

sugere-se que a idéia de clustering (aglomeração e especialização de firmas) parece ser 

bastante antiga. Ao apontar que Marshall, ainda no século XIX, apontava a idéia de 

aglomeração espacial de firmas como fator de aquisição de vantagens por parte das firmas 

envolvidas, especialmente quando estas forem pequenas, corrobora-se a idéia do clustering 

como um conceito antigo, apesar de Marshall não apontar uma definição clara de distrito 

industrial ou indústria localizada (HUMPHREY; SCHMITZ, 1996 apud KELLER, 2008). 

Para Marshall a existência de indústrias reunidas localmente (“indústrias aglomeradas”) 

poderia reunir vantagens diversas para estas, atingindo as “economias externas marshalianas” 

(KELLER, 2008).  

 

 Estas vantagens, segundo Keller adviriam de uma “profunda divisão do trabalho entre 

as firmas” (2008, p. 33); de uma crescente profissionalização do operariado; criação de infra-

estruturas destinadas às empresas; trocas de informação e comunicação entre empresas mais 

eficazes. Logo, estas economias externas diriam respeito às vantagens adquiridas por meio da 

aglomeração localizada das firmas resultando na especialização notável encontrada. 

 

 Dentre as vantagens expostas por Marshall, Keller destaca algumas e as comenta 

(MARSHALL, 1982 apud KELLER, 2008): 
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“(i) Um fundo comum de trabalhadores especializados: Marshall usa o termo 

“aptidão hereditária” para se referir ao acúmulo de conhecimentos que surge 

na comunidade de pessoas presente na aglomeração, quando “os segredos da 

profissão deixam de ser segredos e, por assim dizer, ficam soltos no ar, de 

modo que as crianças absorvem inconscientemente grande número deles”, 

gerando uma mão-de-obra mais qualificada dentro do próprio tecido social. 

A importância desta mão-de-obra local especializada para o pequeno 

produtor é comparada com outra situação industrial, quando o autor ressalta 

que “uma indústria localizada obtém grande vantagem pelo fato de oferecer 

um mercado constante para mão-de-obra especializada”, diferente de um 

proprietário de uma fábrica isolada que “geralmente tem grande dificuldade 

em obter operários de uma determinada especialização”; (ii) Fácil acesso aos 

fornecedores de matérias-primas e de insumos diversos: Marshall enfatiza o 

surgimento de indústrias subsidiárias nas proximidades locais “que fornecem 

à indústria principal instrumentos e matérias-primas, organizam seu 

comércio e, por muitos meios, lhe proporcionam economia de material”; (iii) 

Serviços especializados: Marshall se refere a esta vantagem, que nasce 

diretamente da divisão do trabalho entre os produtores locais, argumentando 

que a utilização de maquinário altamente especializado “pode muitas vezes 

ser realizada numa região em que exista uma grande produção conjunta da 

mesma espécie”, na medida em que as subsidiárias, dedicadas cada uma a 

um pequeno ramo do processo de produção, trabalhando para muitas das 

grandes fábricas vizinhas, “podem empregar continuamente máquinas muito 

especializadas, conseguindo utilizá-las rendosamente, embora o seu custo 

original seja elevado e sua depreciação muito rápida”; (iv) Disseminação de 

novos conhecimentos: A formação de uma rede dentro do aglomerado 

industrial, enquanto uma comunidade de pessoas e de firmas, promove a 

circulação de novos conhecimentos, novas idéias e também de mercadorias, 

gerando um acúmulo de habilidades produtivas. 

                                                                                                                   
 (KELLER, 2008, p. 33-34) 

 

 Ainda, no que toca a Marshall, este trata de uma “atmosfera industrial”, a qual aborda 

a junção entre o mundo das empresas (sistema industrial) e a sociedade (comunidades de 

empresários e trabalhadores) ambos localizados e circunscritos espacialmente (KELLER, 

2008). Tal posição aproxima-se daquelas em que se afirma a necessidade de uma sociedade 

ou cultura que sustente o desenvolvimento (capital social?). Por fim, a noção marshaliana de 

distrito industrial contempla dois fatores, como se vê:  

 

 

 “[...] distrito industrial marshalliano pressupõe: (i) uma sobreposição entre 

o social e o produtivo; e (ii) uma ampla divisão do trabalho entre firmas 

envolvidas em atividades complementares com uma especialização setorial”      
(KELLER, 2008, p. 34) 

 

 

Tratando sobre os conceitos de cluster e “distrito industrial” Keller aponta que o 

conceito de cluster se apresenta de maneira ampla. Cluster como colocado sugere a idéia de 
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aglomeração de empresas especializadas em um dado setor. No entanto, numa tentativa de 

contrapor os conceitos de cluster e “distrito industrial” o autor analisa que o primeiro 

conceito, para ser dotado de um significado mais preciso, possui complicadores no que toca à 

mensuração: confiança e enraizamento social. Neste ponto importa-nos realizar uma 

indagação. Não seriam estes elementos, tomados como problemas de mensuração, já sido 

mensurados por Putnam? Ao tratar do ambiente propício à comunidade cívica na Itália 

Putnam destacou o número de organizações cívicas de toda sorte para correlacionar a sua 

existência ao sucesso institucional e, conseqüentemente, ao desenvolvimento.  

 

 No sentido da problemática exposta, sugerem Humphrey e Schmitz (1996, apud 

KELLER, 2008) que o conceito de cluster liga-se à aglomeração de empresas especializadas 

que por sua vez geram “economias externas” marshalianas. Para estes as questões sobre 

cooperação entre as firmas e o desenvolvimento da capacidade de especializar-se não farão 

parte da definição de cluster, sendo então elementos que deverão ser tomados empiricamente 

em estudos específicos (KELLER, 2008). Já o conceito de “distrito industrial” estaria 

diretamente ligado à experiência italiana. Tratar-se-ia de um cluster maduro e enraizado onde 

se superam as capacidades de divisão do trabalho e especialização, desenvolvendo 

mecanismos que, nas palavras de Keller, seriam “formas implícitas e explícitas de 

cooperação” (2008, p. 40) as quais envolveriam instituições específicas como de fomento à 

produção, Estado e as próprias organizações.  

 

 Neste sentido a cooperação aparece como um elemento bastante importante na 

discussão. Esta pode determinar o caráter das experiências de clustering, onde seu grau 

delimitaria o simples cluster, na figura de simples aglomerações de empresas, e os distritos 

industriais, tomados por Humphrey e Schmitz como clusters maduros (KELLER, 2008). Estas 

redes de cooperação são problemáticas para serem mensuradas, como apresentaram os autores 

anteriormente, além de apresentarem-se de maneira bastante complexa (RAMIREZ-

RANGERL, 2001, apud KELLER, 2008). Como detectar as redes de cooperação e como 

trabalhá-las de modo empírico e mensurável constituem-se, ainda, em desafios. Pequenas 

trocas de informação empresarial ou compartilhamento de ferramentas de gestão bem como 

de material produtivo podem ser elencados como exemplos de cooperação entre as firmas. 

Dessa forma, procurando estabelecer um modelo de entendimento da cooperação Schmitz 

(1999 apud KELLER, 2008) propõe um quadro abordando duas formas de cooperação entre 
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as firmas: horizontal e vertical. As duas formas podem assumir caráter distinto, o bilateral e o 

multilateral: 

 

Tabela 1: Tipos de Cooperação Interfirmas  

 Bilateral Multilateral 

Horizontal Exemplo: partilhando algum 

equipamento 
Exemplo: participando da 

associação empresarial local 
Vertical Exemplo: produtores e 

clientes melhorando 

componentes 

Exemplo: formando alianças 

ao longo da cadeia de valor 

ampliada 
Fonte: SCHMITZ, 1999, p. 1634 apud KELLER, 2008, p. 40) 

 

 As redes verticais de cooperação de caráter bilateral podem assumir a forma de 

compartilhamento de informações ou técnicas produtivas entre fornecedores e produtores 

tendo em vista otimizar a produção (KELLER, 2008). Neste caso haveria cooperação entre 

empresas de diferentes incumbências num dado setor produtivo (uma produzindo uma peça X 

e outra uma peça Y, componentes de um produto final Z). O exemplo de redes de cooperação 

entre firmas verticais multilaterais são as existentes entre associações comerciais ou 

produtivas, as quais seriam responsáveis por segmentos específicos na cadeia produtiva 

(KELLER, 2008). Por sua vez as redes de cooperação horizontais dizem respeito à ambientes 

nos quais há a produção de um produto específico. Redes de cooperação horizontais bilaterais 

poderiam dar-se quando duas empresas trocam informações ou socializam algum 

equipamento necessário à produção. Diferentemente da rede de cooperação vertical bilateral a 

rede anterior é composta por apenas duas empresas responsáveis pela construção do mesmo 

produto. Já a cooperação entre firmas horizontal multilateral pode dar-se através da atuação 

de associações empresarias ou comerciais, ou outras formas de ação conjunta, as quais tenham 

um objetivo comum, seja este treinar os trabalhadores do ramo, adquirir descontos em 

maquinário necessário para o desenvolvimento do produto ou mesmo o desenvolvimento 

tecnológico através da inovação, alcançada pela cooperação entre as organizações 

especializadas setorialmente (KELLER, 2008). 

 

 A economia da inovação possui bastante importância nesse processo (MACIEL 1996; 

SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008; DUNNING, 2002). Procurando entender a 

economia da inovação e os ambientes ligados à esta, suas especificidades e desafios, refletem 

sobre esta Silva, Suassuna e Moraes Maciel. 

 



37 

 

 Silva, Suassuna e Moraes Maciel (2008) apontam, evocando Mytelka (2000) que a 

globalização impôs novas formas de organização às empresas. Estas últimas passariam a ter 

necessidades, dado o rumo acelerados das economias, de inovarem no que concerne à seus 

produtos ou à cadeia produtiva (DUNNING, 2002: SILVA; SUASSUNA; MORAES 

MACIEL, 2008). Esta, neste sentido, diz respeito aos diversos elementos que acompanham o 

fazer produtivo, desde máquinas, capital humano a formas de gerenciamento. Interessante 

apontar que a inovação não é um destino certo de todos os clusters. Para tal deve haver uma 

sinergia que contemple o embeddeness (KELLER, 2008; SILVA; SUASSUNA; MORAES 

MACIEL, 2008; AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). Este sugere a idéia de um 

enraizamento social, conjunto de práticas ligadas à esfera da cultura que suportariam o caráter 

inovador de uma sociedade. Seria uma espécie de capital social?  

 

 Dada essas colocações lança-se a discussão de como os aspectos locais e regionais 

podem influenciar os clusters no processo de inovação. Silva, Suassuna e Moraes Maciel 

(2008), então elencam três escolas que são importantes para o debate. A influência de Sabel se 

faz sentir nessas colocações: 

 

 

“Escola das Instituições: a existência de instituições locais fortes e de 

suporte sócio-cultural local para a integração entre empresas leva a 

possibilidade de produção flexível e especializada com possibilidade de 

penetração global (PIORE e SABEL, 1984)”  

(SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008, p. 4) 

  

 

Estas posições oriundas de Priore e Sabel (2008) apontam a necessidade de vínculos 

entre as chamadas redes ou associações na tentativa de se constituir, através de um esforço 

conjunto com as empresas, um ambiente inovador. Outra escola apontada por Silvia, 

Suassuna e Moraes Maciel liga-se diretamente às questões de geração de economias externas 

marshalianas: 

 

 

“Escola da Organização Industrial e dos Custos de Transação: a 

desintegração vertical da produção aumenta os custos de transação quando 

as entradas e saídas das relações entre empresas são pouco padronizadas 

(STORPER, 1995; SCOTT, 1986). Estes custos tendem a diminuir com a 

aglomeração industrial”  

(SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008, p. 4) 
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Nesta supõe que redes horizontais experimentariam maior sucesso dado o envolvimento de 

custos menores na constituição de um dado produto. Por fim temos a última escola: 

 
 

“Escola das Mudanças Tecnológicas e Aprendizagem: esta escola coloca a 

inovação como ponto de partida para o desenvolvimento econômico, 

enquanto que nas duas anteriores a inovação é conseqüência das instituições 

locais e da aglomeração (BRESCHI e MALERBA, 1997). Um dos enfoques 

desta escola é na geração de spin-offs acadêmicos, quer seja como 

empreendimentos ou como transferência de tecnologia. O Vale do Silício e a 

Rota 128 em Boston são os exemplos mais evidentes deste enfoque. Outro 

enfoque é o das políticas locais e a forma como estas políticas conseguem 

atrair incentivos e recursos do sistema nacional de inovação” 

(SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008, p. 4 ) 

 

 

Dadas essas considerações os autores acima buscam desenvolver um modelo de 

análise dos ambientes de inovação. O qual considera elementos como confiança e cooperação, 

além de dar real importância ao fator de capital humano e arranjos institucionais na figura do 

apoio governamental para a aquisição do caráter inovativo por parte dos clusters. Tendo em 

vista tratar o ambiente da inovação, apresentemos os modelos expostos por Silvia, Suassuna e 

Moraes Maciel (2008) baseados no modelo defendido por Mytelka (2000). O modelo em 

questão trata do desenvolvimento fundado em inovação. Salientamos aqui que todos os 

quadros seguintes são de autoria de Silva, Suassuna e Moraes Maciel (2008) baseados no 

modelo de Mytelka. 

 

 O primeiro aborda simplesmente o modelo de desenvolvimento baseado em inovação. 

Segue:  

 

Tabela 2: Camadas e Elementos do Modelo de Desenvolvimento 

 
Fonte: SILVA; SUASSUNA; MACIEL, 2008, p. 6 

 

O primeiro quadro aponta as camadas e os elementos correspondentes a cada uma 

delas. Neste sentido as política públicas “gerariam” cruzamentos entre as diversas 

organizações de aprendizagem e atrairiam investimentos para o setor através de vários tipos 
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de apoio expostos em lei (SILVIA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008). Em seguida há 

o sistema local de inovação, os quais são fomentados pelas políticas públicas (elemento 

apontado acima), do qual fazem parte as instituições, as organizações empresariais envolvidas 

no processo da inovação e o território (aglomeração) no qual se encontram estas empresas. 

Por fim, fechando o quadro, há a governança, a qual sugere uma sinergia entre o governo 

(gestor do desenvolvimento local), a indústria com os seus empresários capazes de aplicar as 

inovações em caráter produtivo, e a academia, gerando conhecimento passível de aplicação, 

muitas vezes construído por iniciativas de cooperação entre esta e o setor produtivo.  

 

 O modelo de Mytelka (2000) sugere que o desenvolvimento é dependente de três 

fatores importantes: as ligações, a aprendizagem e o investimento. As ligações seriam formas 

complexas de interação entre os envolvidos no processo de inovação. Poderíamos traduzi-las 

por redes. A aprendizagem, por sua vez, constitui-se num elemento de suma importância a 

qual é gerada a partir das ligações entre empresas e outras organizações. Já o investimento 

torna-se importante para que as conexões sejam levadas a cabo. Este pode ser oriundo do 

capital próprio das empresas ou de terceiros (SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 

2008). Estes fatores importantes são potencializados, para Silva, Suassuna e Moraes Maciel 

(2008) através da existência de políticas específicas para o desenvolvimento da inovação. 

Dado isto, aponta um quadro interessante do fluxo das ações na política de desenvolvimento: 

 

Figura 2: Estrutura dos Componentes da Política de Desenvolvimento 

 
Fonte: Fonte: SILVA; SUASSUNA; MACIEL, 2008, p. 7 

 

Assim, a política estabelece uma visão, conceito próximo ao de cenário, corrente na 

Administração, onde se imaginam contextos futuros nos quais se ambiciona chegar. Para tal 
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necessita-se de diretrizes e instrumentos estruturados pela política para que a visão seja 

alcançada. Quando da implementação da política (SILVA; SUASSUNA; MORAES 

MACIEL, 2008) os atores envolvidos no processo serão guiados por estas diretrizes e 

princípios, utilizando-se de instrumentos para definir os objetivos para que a visão torne-se 

realidade.  

 

 Ainda, não nos esqueçamos do complexo sistema local de inovação. Este congrega os 

aspectos institucionais, na figura das leis e dos incentivos às empresas; o aspecto do tecido 

organizacional, no qual inserem-se as empresas e incubadores de empresas bem como 

universidades e outras instituições que venham a prestar apoio ao processo de inovação e, por 

fim, o território, onde neste se encontram as empresas. O território pode ser adequado de 

modo a tornar mais eficaz as ações das empresas presentes num dado cluster. Segue as 

dimensões do sistema local de inovação:  

 

Figura 3: Evolução das Dimensões do Sistema Local de Inovação 

 

 

Fonte: SILVA; SUASSUNA; MACIEL, 2008, p. 8 

 

Assim, o gráfico mostra o Sistema Local de Inovação em função das Instituições e do 

Território (aglomeração), sustentados pelas organizações, desembocando no sistema local de 

inovação.  

  

 

 

2.2. Desempenho e Capital Social: As considerações de Putnam e apontamentos sobre a 

Itália 
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Inserida na temática desenvolvimentista está, em certo grau, Putnam. É lançada por ele 

uma variável interessante, que não é de ordem econômica. Tampouco essa variável deve ser 

desconsiderada por não corroborar com uma visão estruturalista que entenda que a economia 

é um modelo determinante. 

 

 Ao analisar o sucesso democrático e das políticas públicas na parte setentrional da 

Itália, onde constatou que as mesmas malograram no Mezzoggiorno, lança o conceito de 

capital social. O capital social seria então um conjunto de fatores, baseados na organização 

social, que por sua vez contribuem para o desenvolvimento endógeno de uma dada região. 

Isto inclui práticas associativas e colaborativas, padrões de comportamento e valores que se 

resumem na idéia de civismo. Desta forma, a concepção de desenvolvimento endógeno estaria 

relacionada às práticas cívicas da localidade: "Na Itália contemporânea, a comunidade cívica 

está estritamente ligada aos níveis de desenvolvimento social e econômico" (PUTNAM apud 

SOUZA FILHO, 2006, p. 2). 

 

 Porém, não devemos entender que o capital social por si só alavanca o 

desenvolvimento fazendo-se necessário que haja também investimentos em infra-estrutura, 

educação, etc. (ALBAGLI; MACIEL, 2003). O capital social teria como papel sustentar este 

desenvolvimento. Prova disso é o estudo realizado por Putnam sobre a Itália. Em suas 

considerações averiguou que, tanto o Norte como o Sul da Itália tinham indicadores de 

desenvolvimento parecidos, devido a uma política desenvolvimentista comum e investimentos 

de ordem estatal. Em um curto espaço de tempo a Itália do Norte ultrapassou os indicadores 

de desenvolvimento do Sul, que ficara estagnado. A explicação repousaria no fato de que o 

Sul mantivera suas bases feudais, onde havia corrupção demasiada e falta de associativismo. 

Dessa forma, Putnam entende que estas práticas cívicas, presentes no Norte da Itália, são até 

mesmo mais importantes do que o desenvolvimento em si:  

 

 

[...]quando tomamos por base as tradições cívicas e o desenvolvimento 

sócio-econômico registrado no passado para prever o atual desenvolvimento 

econômico, constatamos que o civismo é na verdade muito melhor 

prognosticador do desenvolvimento sócio-econômico do que o próprio o 

desenvolvimento"  
(PUTNAM apud SOUZA FILHO, 2006, p. 2) 
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Assim, é lançado um conceito de fundamental importância para se entender o capital 

social, a cooperação. Para que esta exista deve haver confiança (GIDDENS, 1991). A 

cooperação poderia ser entendida como redes institucionais preocupadas com o 

desenvolvimento, trabalhando em conjunto para o seu alcance. Dentro deste bojo flutuam a 

sociedade civil e termos como integração e solidariedade (BOISIER, 1988). Estas 

cooperações, onde gravita o conceito de capital social, contribuiriam para um processo 

inovativo, colocado por Campolina Diniz. Outra questão interessante é a importância que 

Putnam dá para os acontecimentos históricos e sua influência na construção de práticas 

colaborativas e nas discrepâncias regionais. Esta idéia retoma a discussão de 

intertemporalidade exposta por Amaral Filho (2001). 

 

Adentremos de maneira mais incisiva no pensamento de Putnam. Por que as mesmas 

instituições atingem resultados diferentes em contextos diversos? Quais as origens de um 

governo eficaz? Putnam se depara com estas questões em sua célebre obra “Comunidade e 

Democracia: a experiência da Itália Moderna”, (original: Making democracy work). Em um 

demorado e aprofundado estudo, Putnam estabelece variáveis que explicariam o desempenho 

institucional, a saber: modernidade sócio-econômica e comunidade cívica. Ao longo de seu 

estudo Putnam observou que padrões de confiança constituídos historicamente fomentavam o 

engajamento cívico, contribuindo para o sucesso das instituições. Aí o autor insere o elemento 

capital social como instrumento contribuinte para o desempenho institucional. Desta forma, 

reinserindo a cultura nos estudos institucionais, e na ciência política de maneira geral, 

constituindo tal feito em seu grande legado. 

 

Primeiramente temos de orientar a discussão, esta será útil para no próximo capítulo 

apresentarmos o modelo italiano, suas contradições e especificidades e o alcance de patamares 

de desenvolvimento surpreendentes em um contexto aparentemente desfavorável (MACIEL, 

1996).  Passaremos vista então pelas considerações apresentadas nos três últimos capítulos, 

onde situam-se o cerne das questões putnianas. Buscaremos então apresentar as explicações 

para o desempenho institucional esboçadas pelo autor, tratando sobre as origens da 

comunidade cívica e por fim sobre o conceito de capital social estrito. Nossa discussão aqui 

não se remete especificamente aos indicadores de desempenho institucional estritamente. 

Contudo, é importante apontar os doze indicadores analisados por Putnam de modo que as 

colocações futuras estejam contextualizadas. Os doze indicadores são: estabilidade do 

gabinete, presteza orçamentária, serviços estatísticos e de informação, legislação reformadora, 
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inovação legislativa, creches, clínicas familiares, instrumentos de política industrial, 

capacidade de efetuar gastos na agricultura, gastos com unidade sanitária local, habitação e 

desenvolvimento urbano e sensibilidade da burocracia. Grande parte desses indicadores 

relaciona-se com a esfera da eficácia governamental em garantir serviços básicos à sociedade. 

Questões no que concerne à representação política e composição política são contempladas 

por alguns dos indicadores mencionados acima. Nos chama atenção em especial o indicador 

sobre instrumentos de política industrial.  

 

Como apontado anteriormente, Putnam faz uso de duas variáveis para explicar o 

desempenho institucional, a saber: modernidade sócio-econômica e comunidade cívica. 

Orienta as variáveis para a explicação do desempenho comparado entre os diversos governos 

regionais italianos. Esboçando a comparação Putnam atenta que há um claro agrupamento dos 

governos, de modo que os governos concentrados no Norte obtiveram desempenho melhor se 

comparados aos governos do Sul. Então que diferenças haveria entre as regiões nortistas e 

sulistas?  

 

Para a questão acima devemos retornar às duas variáveis apontadas pelo autor. A 

primeira, modernidade sócio-econômica, diz respeito às conseqüências da Revolução 

Industrial e o que esta trouxe de legado ao desenvolvimento: dinamização de produção e 

mercados, reestruturação do sistema de classes, aumento da capacidade tecnológica, aumento 

do nível educacional, etc. Esse legado, por exemplo, poderia ser figurado no aumento de 

profissionais qualificados para exercer funções complexas, diminuição dos conflitos sociais 

considerando o aumento da riqueza e conseqüente aumento da classe média. Estes fatores 

tenderiam então a favorecer um ambiente democrático. Para Putnam (2006), é largamente 

difundida a idéia de que há forte correlação entre democracia e modernidade sócio-

econômica. No entanto, apesar de ficar claro que existe tal correlação, o autor pondera que a 

teoria da modernização sócio-econômica, assentada na riqueza (recursos disponíveis) e no 

desenvolvimento, não explica tudo. Atentando para a complexidade da questão, Maciel 

(1996) aponta que elementos tradicionais e modernos convivem conjuntamente na sociedade 

italiana. Esses elementos teriam impacto no modo como se construiriam ambientes propícios 

ou não à uma modernidade econômica.  

 

A questão da teoria da modernização sócio-econômica não explicar tudo se dá por dois 

fatores basicamente. Primeiro, há um desenho redistributivo que vem a destinar recursos às 
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zonas mais pobres, apesar disso não romper com o vazio em termos de infra-estrutura 

existente nessas regiões, aponta que o desnível no que toca ao desempenho institucional 

comparado entre as regiões não se dá exclusivamente à disposição de recursos. 

Segundamente, a teoria não explica, por sua vez, as contradições existentes dentro dos 

próprios grupos estudados, Norte-Sul. Por exemplo, no Norte, governos com mais recursos 

(riqueza) apresentam desempenho institucional inferior a governos com menor nível de 

riqueza (Por exemplo, Lombardia X Emilia-Romagna, respectivamente).  

 

Figura 4: Mapa da Lombardia 

 

 

Fonte: Wikipédia, 2010 

 

Figura 5: Mapa da Emilia-Romagna 

 

Fonte: Wikipédia, 2010 
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A segunda variável, comunidade cívica vem à tona como elemento distinto para 

explicar o desempenho institucional e nos interessa especificamente. Esta diz respeito à 

existência de padrões de participação cívica e solidariedade social (Putnam, 2006). Em boa 

parte, encontrados nos ambientes de pequenas e médias empresas, exemplificados no caso 

italiano da Emilia-Romagna. Como nos mostra o autor, existem interpretações filosóficas que 

prezam pelo civismo (republicanos) enaltecendo a comunidade onde os homens possuem 

obrigações sociais que devem ser praticadas conjuntamente, e concepções liberais que 

exaltavam o individualismo (Locke, por exemplo). Putnam identifica que houve um retorno à 

essas posições cívicas levadas à debate por correntes revisionistas mas, no entanto, a idéia 

central de que a comunidade importa ainda era desprovida de comprovação empírica. Então, 

como operacionalizar a variável comunidade cívica? Que elementos devem pertencer à esta 

dimensão? Estabelecer os princípios básicos que comporiam a chamada comunidade cívica 

torna-se útil para uma futura operacionalização da variável. Logo, Putnam aponta alguns 

elementos que seriam próprios da comunidade cívica: participação cívica, igualdade política, 

a tríade solidariedade, confiança e tolerância, e associações (estruturas de cooperação).  

 

Estes elementos estão inseridos em seus respectivos debates filosóficos. O primeiro 

item, participação cívica, compõe o debate sobre a questão da virtude cívica. Putnam entende 

que nem toda atividade pública pode ser tomada como virtuosa e parece se contrapor à idéia 

clássica de virtude, onde esta é atingida face a superação de interesses privados. O autor, 

evocando Tocqueville, esboça que na comunidade cívica os indivíduos podem buscar o 

“interesse próprio corretamente entendido”. Uma espécie de adequação de interesses privados 

a interesses públicos, o que torna o domínio público “algo mais” em vez de uma arena de 

lutas pessoais (PUTNAM, 2006). No que toca a igualdade política, o autor entende que esta 

deve estar fundada na existência de regras de reciprocidade, que propiciem relações 

horizontais, permitindo que os indivíduos tenham direitos, mas também deveres. A tríade 

solidariedade, confiança e tolerância insere-se na questão da ação humana. Os cidadãos 

devem ser tolerantes com visões políticas distintas na comunidade cívica e agirem com 

presteza. Ainda, nesta, deve haver confiança de modo que comportamentos oportunistas 

sejam evitados (fruto de desconfiança) evitando que o público seja negligenciado. Estas 

podem ser inseridas, mais uma vez, nas concepções de pequenos arranjos produtivos locais 

com redes de confiança estabelecidas suportadas por características familistas (MACIEL, 

1996).  
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Por sua vez, sobre as associações (estruturas de cooperação) Putnam evoca novamente 

as considerações de Tocqueville, no que concerne à estruturas que levam a cooperação. 

Tocqueville ao estudar os Estados Unidos, notou o grande número de associações presentes 

neste país. Putnam entende que estas associações levam a construção de uma comunidade 

cívica ao desenvolver uma suposta consciência política e confiança social e também levam à 

cooperação e à tolerância. Mesmo associações que não possuem objetivos políticos podem 

desenvolver o segundo valor acima, ao agregar diferentes indivíduos, com diferentes 

posições, promovendo a cooperação social. Ainda, o autor chama atenção para uma nova 

agenda de pesquisa que tomou o associativismo como condição necessária à formação de 

ambientes democráticos. Tomando as considerações de Esman e Uphoff, Putnam constata 

essa linha de pesquisa e ainda pondera, evocando os mesmos autores, que as redes de 

cooperação bem sucedidas são aquelas que possuem caráter endógeno.  

 

Em posse dessas considerações estamos diante da validação desta teoria da 

comunidade cívica por Putnam. Antes disso, o autor indaga se questões como: em que medida 

a política e a vida social das regiões italianas estudadas aproximar-se-iam do ideal de 

comunidade cívica; quais seriam as evidências sistemáticas de padrões de solidariedade social 

e participação cívica? (PUTNAM, 2006). Então o autor estabelece alguns indicadores para 

testes empíricos. O primeiro diz respeito às associações (“vibração” da vida associativa). Este 

indicador reparte-se nos vários tipos de associação, de recreação, atividades culturais e 

científicas, música e teatro, técnicas ou econômicas, saúde e serviços sociais e outras. O 

segundo indicador trata do público leitor de jornais. Os jornais na concepção tocquevilliana 

consistem em meios pelos quais os homens podem ser atingidos, de modo que a idéia central 

de cooperação como fator que serve aos interesses particulares possa ser difundida. Temos 

então dois elementos da dimensão de Tocqueville para mensurar o grau de aproximação das 

regiões italianas estudadas por Putnam ao ideal de comunidade cívica.  

 

Os outros dois indicadores relacionam-se propriamente com a dimensão de 

participação política. Um poderia ser o comparecimento dos cidadãos às urnas em eleições 

normais. No entanto, reflete Putnam, que este indicador não é tão bom por algumas razões: 

voto obrigatório (motivação verdadeiramente cívica?); direcionamento partidário das eleições 

(maior força dos partidos em relação ao engajamento cívico); existência de clientelismo em 

algumas regiões. Um indicador de participação passível de ser mensurado de acordo com o 

ideal de comunidade cívica seriam os referendos. Estes despertariam interesse somente 
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naqueles indivíduos ou grupos dispostos a contribuir para o bem público. Grupos ou 

indivíduos que ambicionassem usar o voto como moeda de troca não teriam motivações para 

participarem dos referendos, abstendo-se. Então, Putnam operacionalizou o índice 

destrinchando-o nos vários referendos aplicados na Itália: legalização do divórcio, 

financiamento público dos partidos, segurança pública, escala de salários e energia nuclear. 

Uma ilustração da disparidade regional no que toca ao comparecimento às urnas nos 

referendos está na média de participação das regiões da Emilia-Romagna 89% e 60% na 

Calábria, entre 1974 e 1987. A outra medida da dimensão participação política para mensurar 

a comunidade cívica, diz respeito ao uso do voto preferencial. Nas eleições gerais nacionais 

na Itália, aponta Putnam, os eleitores podem exercer a preferência por um dado candidato na 

lista. Assim, regiões que possuem alto índice de uso de voto preferencial indicam existência 

de clientelismo, uma vez que os partidos que agem sob este princípio procuram se engajar na 

luta por este tipo de voto. Logo, a ausência do uso de voto preferencial pode ser um indicador 

de civismo. Mais uma vez ilustramos a disparidade regional onde o uso deste tipo de voto 

entre 1953 a 1979 foi de 17% na Emilia-Romagna e de 50% na Calábria (PUTNAM, 2006). 

 

As correlações encontradas por Putnam são interessantes. O autor notou que as regiões 

onde há alta participação em referendos e baixo uso de voto preferencial são as que possuem 

número considerável de associações e leitores de jornais. Considerando os quatro indicadores 

componentes da comunidade cívica, Putnam apresenta um mapa onde claramente podemos 

enxergar a disparidade Norte-Sul. O Sul é menos cívico, o centro da Itália, apresenta um grau 

médio, enquanto que o Norte possui maior grau de civismo. Em comparação com a variável 

explicativa modernidade sócio-econômica, a variável comunidade cívica apresenta-se como 

elemento mais forte na determinação de uma região como detentora de um governo eficaz. As 

regiões economicamente mais fortes possuiriam governos eficazes não por serem ricas, mas 

simplesmente por terem alto grau de civismo. Desta forma, pautando-se pela idéia de civismo 

não encontraremos grandes contradições dentro dos quadrantes gráficos (regiões bem mais 

ricas, mas com menor grau de desempenho). As pequenas diferenças existentes, mesmo entre 

comunidades com alto grau de civismo, serão explicadas através dos indicadores abordados 

acima, que variam sutilmente. 

 

Ainda evidenciando a diferença entre regiões mais cívicas e menos cívicas, Putnam 

observa que em regiões mais atrasadas há maior contato entre os representantes e o eleitorado. 

Isso não implica em uma relação que some ao bem público, devido ao conteúdo desses 
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encontros. Esses servem para que os representantes possam implementar práticas clientelistas 

enquanto que os cidadãos, neste caso, os procuram para satisfazer alguma necessidade 

pessoal. Encontros entre representantes nas regiões mais cívicas, por sua vez, são bastante 

raros e, quando estes acontecem, o conteúdo dos encontros costuma ser a defesa do bem 

público. Outro fator que apresenta a disparidade Norte-Sul assenta-se na questão da igualdade 

política. Regiões mais cívicas tendem a fomentar a igualdade política através da defesa da 

inclusão da participação popular. Putnam explicaria isso pelo fato de as elites políticas não 

serem majoritariamente compostas pelos setores mais privilegiados da sociedade. Usando o 

indicador educação, o autor constatou que a maioria dos representantes nas regiões menos 

cívicas possuem nível superior (cerca de 83%), enquanto que nas regiões mais cívicas este 

índice gira em torno dos 60%, o que evidencia a premissa acima além de denotar relações 

hierarquizadas e horizontais de poder, respectivamente. 

 

Na comunidade cívica os representantes nas regiões mais cívicas tendem a ser mais 

transigentes (disposição em debater e conciliar) se comparados aos das regiões menos cívicas. 

Ainda, nesta esfera, Putnam (2006) se remete novamente à questão da operacionalização da 

variável comunidade cívica, através do indicador de associativismo. Seu indicador de 

associativismo desconsidera as afiliações em associações como sindicatos, Igreja e partidos 

políticos. Os primeiros são generalizados na Itália, apesar de serem mais comuns nas regiões 

mais cívicas dentre algumas ocupações como profissionais liberais e agricultores; o segundo 

Igreja, baseia-se nos elementos de obediência e aceitação, com alto grau de hierarquização 

institucional, não sendo então elemento da comunidade cívica, antes é uma alternativa a esta 

(PUTNAM, 2006). Ainda, o autor nota uma correlação negativa entre engajamento cívico e 

religiosidade. O terceiro, partidos políticos, sugere uma generalização no que toca à afiliação 

por parte dos indivíduos, em regiões cívicas ou não. O que as distingue é o significado da 

afiliação. Enquanto em regiões de alto civismo, os indivíduos afiliam-se em prol de um ideal 

público, nas regiões menos cívicas os cidadãos o fazem para adquirir vantagens de poderosos. 

Dessa forma, a participação política é alta em todas as regiões (impossibilitando o uso do 

indicador para diferenciar regiões cívicas das não cívicas). A natureza desta participação, 

aponta Putnam, é que pode diferenciá-las. 

 

Então, sinteticamente, as regiões menos cívicas são pautadas por um ar de 

desconfiança, clientelismo e relações hierarquizadas. A regra nesses ambientes coloca 

Putnam, é a quebra da lei. De forma contrária, dada a expectativa de que todos se comportem 
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de maneira cívica, as regiões cívicas apresentam elevado grau de confiança e cooperação - 

engajamento político em prol do bem público. Estas regiões são as mais modernas da Itália, 

contrastando com o tradicional sul italiano. Desta forma, a idéia romântica de comunidade 

baseada em preceitos tradicionais não se confirma na realidade: as regiões com maior grau de 

civismo são as do norte, modernas, com elevado teor de honestidade e confiança. 

 

Dadas essas considerações, quais seriam as origens da comunidade cívica na Itália? 

Putnam estabeleceu os critérios sobre comunidade cívica, tomando indicadores como 

associativismo e leitura de jornais, além de outros como participação em referendos e uso de 

voto preferencial, ambos situados na dimensão de participação política. Os dois primeiros 

indicadores, a meu ver, consistem em uma retomada na consideração de elementos culturais. 

Apesar de estes serem quantificáveis, não perdem sua forma como noções constituídas 

historicamente, para mim. Tenho a impressão de que adeptos da explicação da escolha 

racional pura desconsideram a cultura em suas análises. Embora Putnam seja tomado como 

um teórico ligado a posições de escolha racional, penso que este procurou adequar estas à 

inserção da cultura, procurando cobrir uma lacuna existente nas explicações dos rats (adeptos 

da teoria da escolha racional), utilizando-se também da história. 

 

Buscando tratar da questão exposta acima, Putnam aborda um pouco as origens da 

comunidade cívica, sua dimensão histórica e, por conseguinte o conceito de capital social.  

 

A dimensão histórica sobre as bases da comunidade cívica pode ser recortada a partir 

da fundação de organizações políticas autóctones no período da baixa idade média. Antes, 

existiam governos germânicos no norte e bizantinos ao sul. Estes sofreram colapsos que os 

levaram à extinção. Ainda assim, houve tentativas de se implementar novamente um governo 

de orientação imperial, os quais fracassaram ao longo da península itálica, abrindo caminho 

para a construção de experiências políticas autóctones. Desta forma, no Norte floresceram os 

chamados governos comunais, enquanto no Sul, uma forte monarquia normanda veio à tona. 

Esta última alcançou um grande resultado no que toca ao desenvolvimento naquele tempo. 

Possuía elevado nível de riqueza, universidades, constituição, liberdade de culto para judeus e 

muçulmanos. Por outro lado, esse grande desenvolvimento econômico encontrado neste 

estado histórico não refletia o campo político e social existente. O Sul da península itálica 

ainda era caracterizado pela autocracia. Os governantes Rogério II e Frederico II endossaram 

esta característica ao usarem métodos baseados na coerção para manterem a ordem, parecendo 
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ser esta a principal função daquele Estado. O sistema feudal do sul da península era 

caracterizado pela sujeição dos barões ao rei, apesar dos primeiros fornecerem elementos 

militares para o segundo. Com o passar do tempo, o Sul manteve sua característica feudal 

baseada em relações plenamente verticais, mesmo tendo sido dominado por governantes ditos 

esclarecidos.  

 

Em contraposição ao Sul, no Norte floresceram as chamadas comunas. Os governos 

que ali nasceram tinham sua origem em remotos contratos sociais existentes cujo objetivo era 

o da ajuda mútua para segurança e cooperação econômica. Estes governos, tanto quanto o 

governo autocrático normando, foram respostas ao hiato histórico da “idade das trevas” (alta 

idade média) caracterizado pela anarquia (PUTNAM, 2006).  

 

Refletindo sobre essas comunas, Putnam aponta que não devemos cometer 

anacronismo e tomá-las como democracias modernas. Nos governos do Norte, especialmente 

nas cidades de Florença, Bolonha, Veneza, Genova e Milão, a “democracia” era circunscrita a 

um número limitado de indivíduos que poderiam participar politicamente. Mesmo assim, 

estes governos traziam inovações ao permitir que indivíduos de ascendência não nobre 

pudessem compor as mesas de deliberação. Desta maneira, profissionais liberais de toda sorte 

como artesãos, comerciantes, etc., poderiam ter suas posições levadas em consideração. 

Ainda, os governantes destes estados tinham seu poder limitado por convenções estabelecidas, 

em boa parte assentadas na existência de leis que eram garantidas por grande número de 

advogados e juízes sob uma complexa estrutura institucional de proteção à lei. Além disso, 

creio que o fato de a segurança ser promovida associativamente (consorterie) contribuía para 

a não existência de um monopólio legítimo da força por um governante. Uma inovação 

interessante, posta pelos governos do Norte, coloca o autor, foi a instituição do crédito. Este 

possuía seu germe em redes de confiança e cooperação e financiava as atividades comerciais 

das repúblicas do norte - indivíduos poderiam adquirir crédito para os empreendimentos 

mercantis. 

 

No entanto, as vicissitudes históricas como a peste negra e as migrações do Norte para 

o Sul no século XVII devido a conjunturas econômicas desfavoráveis no primeiro e também a 

perda de independência de algumas repúblicas, levaram a um cenário onde alguns dos 

territórios nortistas comunais foram tragados por uma onda de autocracia (os Signori e 

existência de guerras familiais, refeudalização). Apesar disso, o substrato da ética da 
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participação cívica foi deixado como legado por essas repúblicas comunais em regiões como a 

Toscana, o que contribuiu para que, no século XVIII, as monarquias existentes fossem 

contestadas.  

A unificação da Itália irá construir uma rede de instituições semelhantes que 

organizarão a vida pública. Posteriormente, o advento dos governos regionais irá também se 

pautar pelo compartilhamento de instituições. Relacionando esta dimensão histórica aos 

resultados obtidos na pesquisa de Putnam sobre desempenho institucional observa-se que a 

tradição (a cultura local) importa para o desempenho dessas instituições. Certos padrões de 

confiabilidade e solidariedade, a despeito de séculos de intensa mudança social e econômica, 

parecem ter sido preservados nas regiões do norte. Aí o autor insere o elemento capital social. 

Tratemos, pois, sobre o conceito. 

 

Antes de adentrar especificamente no conceito de capital social, Putnam chama 

atenção para os dilemas de ação coletiva e suas resoluções. O que leva os indivíduos a 

cooperarem e sob quais contextos? O autor apresenta exemplos, dentre eles o dilema do 

prisioneiro, onde dois prisioneiros são levados um a “trair” o outro dado a imprevisibilidade 

da ação destes. Caso houvesse cooperação, ambos receberiam uma leve pena. O contexto no 

qual circunda o exemplo é desprovido de confiança mútua, o que entrava o processo de 

cooperação. Desta forma, a regra é “trair” e sobreviver. Os dilemas da ação coletiva (o que faz 

os indivíduos a cooperarem?) podem ser superados através de um ambiente de larga confiança 

ou então através da força. Porém, pondera Putnam, que a resolução de conflitos coletivos 

através da coerção é perigosa, pois grupos ou indivíduos serão detentores dos meios 

coercitivos e poderão ser seduzidos a usarem estes em beneficio próprio.  

 

Os dilemas de ação coletiva são mais facilmente superados em sociedades que 

possuem alto estoque de capital social (PUTNAM, 2006). O capital social “diz respeito a 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam 

para aumentar a eficiência da sociedade” (PUTNAM, 2006). Deste modo, o capital social 

operaria - em situações onde a lógica da ação coletiva afirma ser regra o ato de desertar -, 

diminuindo a probabilidade da existência do comportamento oportunista. O autor usa o 

exemplo de crédito rotativo para ilustrar a operação do capital social. A existência de 

confiança mútua entre os partícipes da cadeia de crédito rotativo leva à cooperação. A 

repetição desta ação fortalece a rede, o desuso a enfraquece (ALBAGLI; MACIEL, 2003; 
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PUTNAM, 2006). Ainda, esta confiança, pondera Putnam, não é cega. Ela é antes 

fundamentada em uma espécie de trajetória submetida a contextos sociais propícios.  

 

Um elemento bastante importante na discussão é a reciprocidade. As associações 

italianas do norte eram baseadas neste princípio quando buscavam implementar redes de 

segurança mútua ou cooperação econômica. Deste modo, a reciprocidade pode contribuir para 

o desenvolvimento do intercâmbio social, onde a confiança é retribuída. Este elemento está 

inteiramente envolvido com a idéia de comunidade cívica apontada por Putnam. Estas redes 

de reciprocidade são mais facilmente encontradas em relações de caráter horizontal, onde se 

constroem certos mecanismos, por vezes implícitos (normas implícitas), que regulam e 

orientam a participação social. Assim, há punições estabelecidas, não necessariamente legais, 

para os indivíduos ou grupos que apresentem comportamento desviante. Em sociedades 

verticais e clientelísticas poderíamos dizer que há relações de reciprocidade, no entanto as 

obrigações relacionadas à estes ambientes verticais apresentam-se assimetricamente (PITT-

RIVERS apud PUTNAM, 2006) não construindo uma relação pública e sim prejudicial, 

especialmente para os clientes.  

 

O capital social, na figura da confiança e cooperação, além de normas apresenta-se 

como “elementos cumulativos e auto-reforçados” (PUTNAM, 2006). Este reduz o 

comportamento oportunista e os custos envolvidos numa eventual ação coletiva. O custo de 

transigir torna-se baixo considerando os elementos apontados. Desta maneira, altos estoques 

de capital social levam a construção de um equilíbrio social. Estes fatores são correlacionados 

à trajetória a qual pertencem as regiões com elevado grau de civismo. Logo, faz-se crer que 

elementos próprios constituídos historicamente (padrões de comportamento culturais) 

sustentam o civismo e por conseqüência o desenvolvimento das regiões estudadas (Putnam 

aponta que há correlação entre o civismo e o desenvolvimento alcançado pelas regiões 

cívicas). A cultura associativa, se pudermos chamá-la assim, é construída socialmente e 

historicamente, num esforço de reciprocidade e confiança entre seus membros, processo longo 

e complexo. Dado isto, Putnam conclui que “o contexto social e a história condicionam 

profundamente o desempenho das instituições” (PUTNAM, 2006). O Mezzogiorno italiano 

foi privado historicamente de padrões de socialização propícios (capital social) à formação da 

comunidade cívica a qual, por sua vez, gera desempenho institucional e desenvolvimento. 
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 Considerando as posições esboçadas por Putnam, podemos dizer que as mesmas 

instituições, por exemplo, a política, com mecanismos de participação como sufrágio ou 

separação de poderes, etc., podem ter resultados díspares de país para país, ou mesmo de 

região para região. O seu resultado, de acordo com Putnam, vai depender do estoque de 

capital social presente no país ou região, o qual, de certa forma, é traduzido no seu ideal de 

comunidade cívica.  

 

 

2.3. Redes e Capital Social: Posições Teóricas 

 

  

 

O surgimento de experiências de desenvolvimento baseadas em aglomerações 

produtivas, principalmente organizadas em pequenas e médias empresas, exige o 

estabelecimento de posições teóricas que possam explicá-las. Em um contexto de grande 

competitividade internacional, onde possuem papel de destaque as grandes corporações, as 

aglomerações de firmas pequenas e médias vêem na cooperação intra-firmas uma possível 

vantagem competitiva, senão uma estratégia de sobrevivência. Essa cooperação que permeia 

estas relações pauta-se por uma aura de confiança. Aí entra em cena o capital social 

(PUTNAM, 2006; AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009; ALBAGLI; MACIEL, 2003; 

MACIEL, 1996) emergindo como um conceito explicativo que importa para as redes de 

cooperação, podendo exercer algum grau de influência. A própria configuração clássica de 

cluster (se pudermos assim chamar) advinda do modelo italiano de pequenas firmas, remete-

se a um cenário onde o capital social se encontra, contribuindo para o fortalecimento da 

cooperação através do enraizamento de uma rede de confiança. Sendo assim, parece haver 

uma proximidade entre capital social e os clusters formados por pequenas e médias empresas. 

 

 Em pleno século XXI onde parece haver a majestade de grandes conglomerados 

empresarias, os quais fazem uso de fusões e complexas práticas comerciais, muitos países 

fomentam a criação de pequenas e médias empresas como estratégia para o desenvolvimento. 

Tem-se que essa alternativa crê-se menos custosa do que a implantação de grandes empresas. 

Além disso, estas pequenas firmas possivelmente consistem em alternativas autóctones 

gerando empregabilidade local e possibilitando a médio e longo prazos a criação de cadeias 

de desenvolvimento, gerando desenvolvimento endógeno (AMARAL FILHO, 2001). Por 

outro lado, há o questionamento sobre como estas pequenas empresas podem lutar contra os 
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conglomerados a nível internacional ou mesmo nacional. Como se sabe (KELLER, 2008) as 

aglomerações produtivas podem organizar-se em redes de cooperação intra-firmas, 

objetivando a superação de suas deficiências quando comparadas às da figura da grande 

empresa. Através de redes de cooperação as pequenas firmas podem adquirir maquinário e 

dividir os custos relativos à esta aquisição e a outras, como modernas ferramentas de gestão. 

Estas ferramentas de gestão também podem ser socializadas. Ainda, mercados estrangeiros 

podem ser conquistados devido à essa cooperação dada a socialização de informações e 

acordos tendo em vista a diminuição dos custos de exportação e prospecção de mercados 

(AMATO NETO, 2000 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). Como se vê: 

 

 

“Os arranjos interorganizacionais e a cooperação entre empresas via redes 

surgiram justamente na busca de maior eficácia na alocação espacial de 

investimentos produtivos em sintonia com a elevação do poder de 

competitividade das empresas, relacionando-se com novos padrões tanto de 

localização de investimentos, que rompem com as tradicionais tendências 

baseadas em critérios convencionais das vantagens competitivas tradicionais 

de oferta abundante de matérias primas e de mão-de-obra baratas, 

proximidade com mercado consumidor favorável e outros.” 

(AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009, p. 26) 

 

 

As redes de empresas consistem em um objeto interessante para a análise do capital 

social vigente nessas teias de relações onde estas, como aponta Porter, são vistas como meios 

eficazes de organização econômica através de ações coordenadas entre os agentes desta, os 

quais cooperam entre si (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). As estratégias de 

cooperação existentes entre as diversas firmas respondem a uma lógica de redes. Estas, como 

colocado, têm, geralmente, a finalidade de abrir mercados para as chamadas PMEs (Pequenas 

e médias empresas), repartir custos de produção e socializar maquinário ou informações 

técnicas (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). No entanto, como colocam Amato Neto e 

Fucci Amato, estas empresas não se relacionam exclusivamente por meio de laços financeiros 

entre estas. Essas redes podem ter como objetivo, como aponta os autores acima, a criação de 

uma central de compras comum aos participantes das redes de empresas. Há também a 

possibilidade de que a rede se estabeleça de forma a complementar as funções especificas das 

empresas envolvidas. Ainda, os mesmos autores atentam para três variáveis importantes 

identificadas nas redes intra-firmas. São elas: a diferenciação, a interdependência e a 

flexibilidade. A diferenciação consiste em uma estratégia na qual a empresa afirma sua 

diferença em termos produtivos, de custo, ou de qualidade frente às demais. Em um contexto 
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de rede a diferenciação pode socializar os benefícios relativos aos termos elencados acima. 

Por sua vez, em um caso isolado (uma única empresa), a diferenciação pode resultar em 

custos dispendiosos para a firma. Por sua vez, a interdependência sugere a organização das 

firmas em redes dado o caráter diferenciado das firmas envolvidas (especialização setorial), 

neste sentido resultando em uma “unidade organizacional”; a flexibilidade é vista pelos 

autores como uma grande propriedade das redes devido ao fato das firmas participantes das 

redes poderem se “auto-arranjar” dependendo do contexto (idem, 2009). 

 

 Esta realidade de redes organizacionais está ligada a formas intimas de cooperação e 

confiança. As redes são formadas por empresas e estas, por sua vez, são estabelecidas e 

dirigidas por seres humanos carregados de subjetividade que mergulham suas firmas em redes 

tendo como objetivo o “sucesso mútuo dos participantes de tais redes” (AMATO NETO; 

FUCCI AMATO, 2009, p. 21). Esta posição nos leva a relação com o capital social 

relacionado às redes, as quais são objeto de estudo de vários campos do saber como a 

administração, a sociologia, a comunicação (CASTELLS, 2000). Neste sentido é interessante 

a discussão sobre as redes sociais, as quais são tomadas como fluxos de relacionamentos 

interpessoais. Destes fluxos podem participar diferentes atores pertencentes a uma cadeia de 

capital social, como família, escolas, Estados, estratos sociais, etc., os quais inserem-se numa 

lógica de rede bastante mutante (ELIAS, 1999 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 

2009). Evocando Elias (1997) Amato Neto e Fucci Amato (2009) destacam a maleabilidade 

das redes sociais e o papel do indivíduo nestas, onde estes regem-se através de uma lógica de 

reciprocidade que os permite envolverem-se intimamente. Dessa forma, as redes sociais 

consistem em “estruturas e figurações que os indivíduos formam em conjunto” (ELIAS, 1997, 

p. 60 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009, p. 21). 

 

O conceito de capital social apresenta grande amplitude e na literatura se relaciona 

bastante com as posições conceituais de redes. O capital social, como escopo conceitual, 

apresenta duas variáveis básicas, a cooperação e a confiança (PUTNAM, 2006). No entanto, 

dependendo do enfoque dado a este pode assumir uma gama maior de interpretação, de 

caráter social ou econômico. Como se vê acerca do conceito: 

 

 

“Esse conceito geralmente é definido como uma rede de relações 

interpessoais e/ ou intergrupais de cooperação na qual seus integrantes, a 

partir de recursos provenientes de redes sociais, são regidos por 

determinadas regras, sistemas, crenças, valores, sentimentos (de 
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reconhecimento, respeito, amizade) e confiança, e estabelecem instituições e 

relacionamentos cujo objetivo é a promoção do grupo a partir da ação 

conjunta, interação, reconhecimento mútuo e aprendizagem de seus agentes 

(SILVA, 2006; MARTELETO; SILVA, 2004; BOURDIEU, 1998; 

SANABIO, 2006; DEGENNE, 2004; SEBRAE, 2004)”   

(AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009, p. 22) 

 

 

Admite-se que os estoques de capital social podem explicar as diferenciações 

econômicas e sociais ao redor do globo. A temática insere-se na discussão sobre redes a partir 

do momento em que tem-se a idéia de que os agentes econômicos estão inseridos (embedded) 

em estruturas sociais diversas, sendo assim caracterizando-se por atores não isolados (as 

firmas), existindo recursos (capital social) que estariam presentes nas redes e nas estruturas 

sociais, onde o capital social consistiria em um instrumento que facilitaria a ação coletiva 

orientando os indivíduos para o alcance de objetivos comuns (ALBAGLI; MACIEL, 2003). A 

distribuição localizada desses recursos entre as redes de firmas ou associações pode denotar o 

grau de riqueza econômica de alguns grupos sociais ou de sua riqueza cívica (PUTNAM, 

2006). As redes intergrupais permitem que haja cooperação entre os indivíduos do mesmo 

grupo ou grupos externos. Amato Neto e Fucci Amato, evocando Maximiliano (2006) 

apontam que as organizações são grupos sociais voltados para o alcance de um dado objetivo 

(estabelecendo cooperação entre grupos), o qual não seria atingido por um único indivíduo 

isoladamente (ELIAS, 1997 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). As vantagens 

trazidas pelas redes sociais (relacionamento interpessoal) consistiriam assim no capital social. 

Este, por sua vez, na organização, seria composto pelo capital social que os indivíduos que 

dela fazem parte possuem. Este bem, o capital social, pode ainda ser visto sob dois prismas: o 

individual e o coletivo. No individual refere-se às teias de relações construídas pelo indivíduo 

(quem se conhece), segundo Albagli e Maciel (2003) consubstanciando-se em uma visão 

instrumental da sociabilidade a qual geraria resultados e benesses para o individuo. No plano 

coletivo o capital social consiste num ativo comunitário, ou seja, valores, crenças e normas 

que orientariam positivamente em direção à vida comunitária. 

 

As discussões acerca do capital social costumam contemplar as posições de três 

autores: James Coleman, Putnam e Bourdieu. Para Coleman o capital social é um recurso 

pertencente a um dado individuo que compõe uma rede. Este autor estuda a importância do 

capital social para o desenvolvimento do capital humano (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 

2009). Ele destaca o capital social, numa tentativa de aliar a economia e a sociologia, como 

um conjunto de recursos provenientes das estruturas familiares e organizações sociais 
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comunitárias, as quais explicariam o desenvolvimento social e educacional de um indivíduo, 

assumindo uma feição de processo não-intencional (ALBAGLI; MACIEL, 2003). Ainda, 

aponta a existência de três tipos de capital social: o primeiro insere-se na lógica da confiança 

e obrigações (papéis sociais), onde o estoque de capital social será mais alto nos ambientes de 

confiança mútua, os quais se consolidam através da concordância das obrigações; o segundo 

tipo relaciona-se com os canais de trocas de informações; o terceiro aponta as regras e normas 

como componentes do capital social quando orientam os indivíduos para o bem comum 

(ALBAGLI; MACIEL, 2003). 

 

 Putnam (2006) estuda o capital social como fator de irradiação de cooperação entre os 

indivíduos, o qual explicaria o bom desempenho das instituições. Para ele, o capital social é 

cumulativo, multiplicado e reproduzido por seu uso, onde recursos individuais transformam-

se em recursos coletivos (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). Para este autor, o capital 

social define-se como um conjunto de normas, redes e confiança que concatenam as ações em 

prol de objetivos comuns, onde a confiança é atingida através do conhecimento e relações 

estabelecidas entre os membros do grupo, nos quais há uma tradição comunitária que possui 

forte apelo (ALBAGLI; MACIEL, 2003). Por sua vez Bourdieu analisa o capital social 

através de uma hierarquia social dominante na qual os dominadores possuem maior capital 

social e, os dominados, menor nível de capital social.  

 

 Dentre essas visões acerca do capital social adentremos na postura de Bourdieu. Para 

Bourdieu (1998) o capital social consubstancia-se no conjunto de recursos relativos a uma 

“rede durável de relações”, ou seja, (BOURDIEU, 1988, p. 67 apud AMATO NETO; FUCCI 

AMATO, 2009, p. 23) relativos à participação dos indivíduos sendo distribuído de forma 

desigual numa escala de poder (ALBAGLI; MACIEL, 2003). Estes podem ser em algum grau 

institucionalizados (BOURDIEU, 1998 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009; 

ALBAGLO; MACIEL, 2003), além de estabelecerem ligações permanentes entre os 

indivíduos de uma rede. Bourdieu coloca, ainda, que as ligações entre os indivíduos e grupos 

não podem prescindir da proximidade espacial, seja geográfica, econômica ou social devido 

ao fato de as trocas serem – em suas palavras - inseparavelmente materiais e simbólicas, as 

quais sugerem ciência por parte dos que compõem a rede dessa proximidade existente. Ainda, 

o volume de capital social do indivíduo está ligado à extensão da rede da qual ele faz parte e 

dos estoques de capital econômico, cultural ou simbólico que os demais componentes da rede 

possuem e podem extrair uns dos outros (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). 



58 

 

 

 A proximidade da qual trata Bourdieu sugere (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 

2009) que a concentração geográfica (clusters) de organizações estabelece, através da 

integração entre os recursos humanos lotados nas organizações, a interação entre essas 

últimas. Estas interações desenvolvem relações humanas dentro das organizações de modo 

que estes possam proporcionar lucros materiais e simbólicos às organizações (BOURDIEU, 

1998 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). 

 

 O capital social pode ser tomado como um bem importante para as organizações e para 

as redes de cooperação interfirmas, ou como ativo na figura de investimentos em relações 

sociais com retornos esperados (ALBAGLI; MACIEL, 2003). Dessa maneira, reproduzi-lo 

pode consistir em tarefa benéfica para os diversos atores. A reprodução do capital social 

necessita das trocas de bens diversos entre os membros da rede, sejam estes serviços, 

cooperação produtiva e/ou tecnológica, como apontam Amato Neto e Fucci Amato (2009). 

Sendo assim, põe-se que instituições promotoras de relações interpessoais que promovam 

trocas de bens diversos importem para a reprodução do capital social. Estas podem assumir 

variadas formas, como igrejas, grêmios, associações, etc. Dessa forma, ambientes propícios de 

cooperação e integração entre redes oferecem melhores condições para o desenvolvimento 

sócio-econômico (ALBAGLI; MACIEL, 2003). No caso do campo das organizações, 

instituições como universidades, de pesquisa, ou de fomento e crédito ou associações 

cooperativas de comércio assumem-se como espaços de reprodução e promoção do capital 

social.  

 

 Essas considerações nos encaminham à algumas reflexões. Como apontam Albagli e 

Maciel (2003) o capital social não é um fim em si mesmo. As autoras ilustram essa assertiva 

através da posição de Putnam que afirma que há a possibilidade de que certos grupos 

relacionem-se sem motivos finalistas aparentes, ou seja, participam de certas redes tão 

somente porque querem ou sentem-se felizes e não necessariamente para fortalecer as 

relações sociais. Parecendo corroborar essa posição Durston (2000, apud ALBAGLI; 

MACIEL, 2003) coloca que o capital social por si só não determina a existência de altos 

índices de participação ou cria sociedades democráticas e estabelece aumentos na produção, 

devendo levar-se em consideração outras variáveis que suportariam o capital social. Albagli e 

Maciel (2003) colocam que a visão dominante de capital social, que supõe relações coesas 

entre grupos heterogêneos, passou a desconsiderar certas variáveis como a desigualdade de 
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poder e conflitos de interesses, pontos estes contemplados nas posições de Bourdieu. Sendo 

assim, as autoras põem que passou-se a considerar duas formas de laços referentes ao capital 

social: os homogêneos e heterogêneos. Nos primeiros há grupos coesos e homogêneos 

(relações internas), nos quais o capital social fortalece a identidade do grupo. No entanto, 

ponderam Albagli e Maciel (2003) que nestas relações há a possibilidade de existir exclusões 

(desigualdades). As autoras referem-se à estes laços como exclusivos (bonding social capital). 

Por sua vez, as redes heterogêneas (briding social capital) parecem possuir maior capacidade 

de promover inclusão social devido ao fato de agregar diferentes grupos e indivíduos. Neste 

sentido, complementam Albagli e Maciel, essas redes, através das relações externas 

favorecem a adaptabilidade destas as quais, ainda, podem ter como característica a diminuição 

do preconceito e desigualdades. Desta maneira, essas redes sob capital social, dependem 

fundamentalmente das interações presentes em seu seio: 

 

 

“A qualidade das interações e de seus resultados depende, por sua vez, da 

qualidade das redes internas ao grupo social e de seus laços com redes 

internas ao mesmo; do compartilhamento e o entendimento da história local; 

da facilidade de comunicação, propiciada pelo compartilhamento de lugares, 

regras, procedimentos e linguagem; da extensão na qual são também 

compartilhadas normas, valores, atitudes e experiências (historicidade), bem 

como visões de futuro; dos níveis de confiança e comprometimento com a 

comunidade ou sociedade local” 

 (ALBAGLI; MACIEL, 2003, p. 428) 

 

 

A despeito dessas considerações, envolvendo um certo grau de trocas simbólicas, há a 

importância da sociabilidade entre os componentes da rede para a consecução dos objetivos 

dessa. Amato Neto e Fucci Amato (2009) apontam que o capital social pode estar ligado à 

redes de poder, podendo este capital ser distribuído de maneira desigual. Assim, a 

sociabilidade em termos de interação entre camadas detentoras ou não dos meios 

(associações, cooperativas, etc.) pode importar no modo como os estoques de capital social se 

apresentarão para os “dominados” e “dominadores”. Importante salientar que o capital social 

se relaciona com as diversas formas de cooperação produtiva, as quais podem estar fundadas 

neste bem, segundo a tipologia de Grendom e Soda (1995 apud AMATO NETO; FUCCI 

AMATO, 2009). Para estes, existem três tipos básicos de redes organizacionais: as redes 

sociais, as burocráticas e as proprietárias. As primeiras interessam à nossa discussão (redes 

sociais). São redes baseadas em capital social onde há a ausência de acordos formais de 



60 

 

cooperação entre as organizações que compõem a rede, caracterizando-se assim pela 

informalidade nas relações existentes.  

 

As redes segundo a tipologia de Grendon e Soda (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 

2009), apresentam-se de forma simétrica e assimétrica. As simétricas apresentam a ausência 

de um poder central, caracterizando-se por relações horizontais de arranjos inter-

organizacionais, onde alguns exemplos destas são os pólos de alta tecnologia como o Vale do 

Silício na Califórnia e o Porto Digital no Recife nos quais há grandes trocas de informações 

sob mecanismos informais (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). Por sua vez, nas redes 

assimétricas há um “poder central”, um agente coordenador, que chama para si a gestão da 

cadeia e dos arranjos produtivos dentro da rede. Estas redes simétricas, na figura dos 

exemplos acima, podem ser tomadas como “arranjos produtivos locais”. Estes arranjos 

produtivos consistem em empresas relacionadas a outros agentes econômicos e diversas 

instituições, procurando estabelecer uma sinergia, como o Estado, Ongs, escolas, associações, 

etc., nos quais (nos arranjos) há ambientes ricos para a construção de uma aprendizagem 

coletiva, contribuindo para a geração e difusão de conhecimentos e inovação (ALBAGLI; 

MACIEL, 2003). Estes arranjos produtivos locais foram estudados e discutidos na literatura 

(MACIEL, 1996; AMATO NETO; FUCCI AMATO; 2009; KELLER 2008; AMARAL 

FILHO, 2001) onde destaca-se a experiência da Terceira Itália (região centro-nordeste). 

Maciel (1996) ao estudar essa região chama atenção para a importância de se considerar a 

trajetória política e cultural das populações dessa região e a relação entre o Estado e a 

Sociedade. Este caso torna-se clássico dada as tentativas de se adequar os modelo de distrito 

industriais da Terceira Itália à região do Sul, os quais não saíram bem sucedidos. O caso 

exposto leva a crer que a vinculação entre capital social e arranjos produtivos locais não é 

estabelecida de maneira automática, havendo elementos que precisam ser considerados 

(ALBAGLI; MACIEL 2003). Dentre esses elementos Albagli e Maciel (2003) destacam: “o 

nível educacional, densidade das relações de aprendizado interativo; sentimento de 

pertencimento; nível de inclusão ou de polarização social; identidade entre interesses 

individuais e coletivos; lideranças locais; relação Estado/Sociedade” (ALBAGLI; MACIEL, 

2003, p. 432). 

 

Dentre os fatores apontados destacamos a educação como fator que relaciona-se à 

bons níveis de construção de interesses coletivos, favorecendo a interação entre os grupos, a 

qual, por sua vez, possibilita o aprendizado que pode ser direcionado para o desenvolvimento 
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local (ALBAGLI; MACIEL, 2003). Este aprendizado, desembocando em difusão e 

construção de conhecimentos pode ainda servir como instrumento de diminuição das 

desigualdades sociais, construindo uma sociedade mais coesa pautada por interesses coletivos 

(ALBAGLI; MACIEL 2003). Estes processos expostos acima podem ser dirigidos pelo 

Estado onde este, por meio de políticas públicas, estabelece a criação de instituições 

promotoras do capital social e de outros recursos: instituições de fomento à produção, 

participação política, de combate à pobreza, etc. Neste sentido o Estado possui um importante 

papel onde a sua ação, como apontam Albagli e Maciel (2003) evocando Peter Evans (1985), 

visa a facilitar a interação e o engajamento cívico dos cidadãos através das agências públicas.  

 

 As redes são formadas por organizações que possuem objetivos diversos. No entanto, 

estas redes são compostas por seres humanos que possuem desejos individuais de inserção e 

prestigio social e igualmente objetivos diversos. À organização cabe a construção de um 

objetivo coletivo, ou metas, que lhe sejam próprias. Estas metas serão alcançadas através do 

esforço associativo entre os grupos (humanos) pertencentes às redes, os quais compõem as 

firmas, dependendo assim do grau de sociabilidade que estes efetuam na relação com seus 

pares. Em síntese o processo de cooperação entre as firmas, sob à noção de capital social, 

parece ser bastante humano. As firmas são compostas por seres humanos, apesar dos esforços 

e tentativas históricas em lhe conferir uma feição extremamente burocratizada e impessoal 

como sugeria Taylor (1995). Um elemento primordial para a saúde dessas redes cooperativas 

é a confiança. Para a economia a confiança não constitui elemento de ordem cultural, mas sim 

racional, onde esta responde à contextos específicos de oportunidades, sendo instrumento para 

tornar mais eficazes relações entre atores econômicos (ALBAGLI; MACIEL, 2003). Aos 

níveis de confiança, supõe Fukoyama, (1996 apud ALBAGLI; MACIEL, 2003) relaciona-se o 

desempenho econômico. Este autor atesta que no Japão os níveis de confiança mútua entre os 

trabalhadores permitem que estes exerçam suas funções de modo não contestador (modo 

eficaz) traduzindo-se num cenário caracterizado pela ausência de conflitos (ALBAGLI 

MACIEL, 2003). 

 

 A confiança, por outro lado, pode ser tomada como um resultado de relações 

consolidadas através de sua repetição, na padronização de suas ações (WOOLCOCK, 2000 

apud ALBAGLI MACIEL, 2003). Assim, da mesma maneira que instituições podem ser úteis 

para a promoção do capital social, podem ser também para a construção de um ambiente de 

confiança, que estabeleçam compromissos críveis que possam ser honrados entre os 
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indivíduos e grupos, regendo-se pela lógica da reciprocidade (ALBAGLI; MACIEL, 2003). 

Esta confiança, por sua vez, possibilita a interação a qual solidifica a reciprocidade. Esta 

última é, para Putnam, afirmam as autoras, a pedra de toque do capital social (PUTNAM, 

2000 apud ALBAGLI; MACIEL, 2003).  

 

 As posições apontadas anteriormente nos remetem à relação do desempenho 

econômico e capital social. Às firmas e aos arranjos produtivos locais interessa bastante lograr 

sucesso no campo econômico. As abordagens dos institucionalistas econômicos são as 

primeiras a relacionar capital social e desempenho econômico, embora de maneira não 

explícita (ALBAGLI; MACIEL, 2003), nas quais deve-se tomar instituições no sentido 

sociológico, isto é, como conjunto de normas, valores estruturadas de modo formal ou 

informal. De alguma forma o capital social acaba por consistir nestas normas, valores e 

crenças, as quais compreendem-se como recursos das instituições. Maciel (1996) e Albagli e 

Maciel (2003) chamam atenção para a inovação como fator de desenvolvimento econômico. 

Neste processo o capital social é apontado como espécie de elemento que favorece o 

desenvolvimento local e o desempenho econômico por facilitar os processos inovativos 

relacionados à interação (ALBAGLI; MACIEL, 2003). A inovação nos apresenta aqui como 

um fator que relaciona-se com o desempenho econômico, para a qual contribui a 

aprendizagem que pode estar ligada a instituições promotoras (MACIEL, 1996). Sendo assim, 

destaca-se o valor do aprendizado para estes processos:  

 

 

“O aprendizado é visto como processo contínuo e interativo de aquisição de 

diferentes tipos de conhecimentos e habilidades por parte de agentes 

individuais e coletivos, propiciando a inovação. Entende-se que a parte mais 

estratégica da base de conhecimentos é tácita, residindo e desenvolvendo-se 

em crenças, valores, know-how e habilidades de cada individuo e 

organização, e provém do aprender fazendo, usando e interagindo (Johnson; 

Lundvall, 2003).  

  

(ALBAGLI; MACIEL, 2003, p. 430) 

 

O conhecimento do qual tratam Albagli e Maciel (2003) emerge de interações entre 

grupos e indivíduos na esfera local, os quais são compartilhados em contatos interpessoais 

constantes e íntimos. Neste cenário a confiança que solidifica relações baseadas em 

reciprocidade parece contribuir para a socialização, ao menos dentro do grupo, de um 

conhecimento tácito que é importante para o sucesso das firmas. Interessante apontar que o 

capital social pode trazer benefícios econômicos como sugerem Albagli e Maciel (2006), 
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quais sejam: aumento da socialização da informação de toda sorte, devido à confiança e 

cooperação despertadas nas redes; criação de ambientes que promovem o empreendedorismo, 

contribuindo para a competitividade; ações e processos coordenados entre as empresas e 

agentes econômicos, com benefícios diversos como a diminuição de custos (AMATO NETO; 

FUCCI AMATO; 2009; KELLER, 2008); diminuição dos comportamentos oportunistas dada 

a aura da reciprocidade (reforçada pela confiança), a qual sugere comportamentos previsíveis 

numa cadeia de relações. Apesar dessas considerações Albagli e Maciel (2003) ponderam que 

os benefícios econômicos do capital social se fazem limitados na ausência de outras variáveis 

(nível de educação, instituições promotoras, investimento, etc.). Desse modo, entende-se que 

há uma forte relação entre o capital social e as aglomerações produtivas locais, baseadas em 

cooperação, especialmente as formadas por MPMEs (ALBAGLI; MACIEL, 2003). 

 

Segundo Albagli e Maciel (2003) as estruturas sócio-culturais devem ser consideradas 

na análise das dinâmicas econômicas, mais ainda quanto trata-se de analisar os arranjos 

produtivos locais, nos quais faz se sentir influência das relações interpessoais, emergindo daí 

o conhecimento tácito relacionado à cooperação e ao aprendizado e inovação. Posições estas 

também presentes nas análises de Amato Neto e Fucci Amato (2009), Putnam (2006), Maciel 

(1996), Mytelka (2000) e Silvia, Suassuna e Moraes Maciel (2008), expondo quão comuns 

são estas colocações na literatura. Reforçam estas posições Barcelos da Costa e Morem da 

Costa: 

 
 

“Noções de capital social – conquanto controversas – são avaliadas como 

sendo importantes na geração de benefícios econômicos para empresas, 

indivíduos e comunidade. As instituições e relações sociais existentes em 

arranjos produtivos locais são capazes de facilitar a coordenação e o 

envolvimento dos agentes em ações cooperativas que levem a um 

desempenho econômico superior” 

(COSTA, A. B; COSTA B. M, 2007, p. 14) 

 

 

 

Barcelos da Costa e Morem da Costa (2007) mencionam que as noções de capital 

social são controvertidas. Esta posição parece ecoar também nas colocações de Albagli e 

Maciel. Este fato desemboca na dificuldade de tratamento do conceito empiricamente. Como 

mensurá-lo e tratá-lo? Amato Neto e Fucci Amato (2009) apresentam algumas discussões 

elaborando prescrições acerca dessa problemática. Evocando Degenne (2004) Amato Neto e 

Fucci Amato apontam que, para este autor, o capital social pode ser mensurado por dois 
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aspectos: o primeiro é a extensão da rede considerando o grau de estratificação social presente 

nesta; o segundo, como se estabelecem as relações nesta rede. O elemento de estratificação 

social nos remete às considerações expostas anteriormente por Bourdieu, sobre o papel da 

hierarquia na propriedade desses recursos (capital social) distribuídos desigualmente. Por sua 

vez, o SEBRAE – baseados em Boisier - (2004, apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 

2009) aponta alguns pontos que devem ser estudados em uma eventual pesquisa de campo 

sobre capital social. Neste sentido destacam Amato Neto e Fucci Amato os pontos que devem 

ser contemplados segundo o SEBRAE:  

 

 

“- As instituições ou organizações públicas e privadas existentes na região: 

número, clima de relações interinstitucionais (cooperação, conflito, 

neutralidade), grau de modernidade. 

- O estoque de conhecimentos e habilidades que os indivíduos que residem 

na região possuem e sua capacidade para exercitá-los. 

- A tradução de práticas de políticas democráticas, de confiança nas 

instituições, de preocupação pessoal com os assuntos públicos, de 

associatividade entre as esferas públicas e privadas. 

-  O que permite aos membros de uma comunidade confiarem uns nos outros 

e cooperarem na formação de novos grupos ou em realizar ações em comum. 

 - A capacidade real ou latente de toda a comunidade para articular, de 

maneira democrática, as diversas formas de capital intangível disponíveis 

(institucional, humano, cívico, social, sinergético, cultural, cognitivo e 

simbólico)” 

(AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009, p. 34-35) 

 

 

Para Amato Neto e Fucci Amato, o capital social pode ser analisado quando inserido 

em clusters, a partir do seu potencial inovador (ALBAGLI; MACIEL, 2003; MACIEL, 1996), 

associativo, empreendedor, etc., considerando ainda os resultados gerados pela instauração 

dos clusters (arranjos produtivos locais) como escolas, cursos, empregos. Dando ainda 

importância para as relações sociedade e Estado (ALBAGLI; MACIEL, 2008) na figura de 

isenções fiscais, políticas de promoção aos clusters, ações coordenadas entre as esferas 

pública e privada, grau de cooperação entre os agentes, etc. (AMATO NETO; FUCCI 

AMATO, 2009). Por sua vez Bortolotti (2005 apud AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009) 

sugere a análise do capital social, inserido na problemática produtiva (clusters) a partir da 

identificação dos agentes envolvidos no processo, responsáveis por ações públicas (governos) 

visando o desenvolvimento desses clusters os quais podem agir de maneira sinérgica ou não; 

e do “caráter empreendedor das comunidades” auferido pelo número de empresas existentes 

relacionadas aos clusters. O estabelecimento de instituições de fomento à conhecimentos 
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técnicos e cooperativos apropriáveis pelas empresas, como escolas, universidades, centros de 

pesquisa (ALBAGLI; MACIEL, 2003) também consistem em elementos de mensuração do 

capital social, onde sua existência ainda denota um envolvimento entre as empresas e a 

comunidade: as primeiras associadas a instituições oferecem cursos às segundas, as quais 

qualificam sua mão de obra e passam a trabalhar nas empresas gerando empregos (AMATO 

NETO; FUCCI AMATO, 2009). Os empregos que nascem nessas empresas se apresentam 

como bons indicadores para a análise do capital social, ao estabelecerem vínculos entre a 

comunidade e as empresas lotadas nos clusters. Desta forma, a comunidade fica inclinada a 

apoiar os arranjos produtivos, o que conseqüentemente melhora a imagem dessas últimas 

frente à sociedade e os governos (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). Esta análise do 

capital social pelos empregos criados nas empresas dos clusters se operacionaliza da seguinte 

forma: 

 

 

“O indicador escolhido para avaliar esta relação é o índice de população 

ocupada (%PO), que revela a porcentagem de empregos gerados pela 

aglomeração em relação ao total da região. Esse índice pode ser calculado 

com o uso de dados secundários, dividindo-se o número de empregos 

oferecidos pela indústria do cluster pelo número de empregos de toda a 

região (BORTOLOTTI, 2005)” 

(AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009, p. 36) 

 

 

Amato Neto e Fucci Amato (2009) desenvolvem um esquema próprio demonstrando o “papel 

do capital social em relações de cooperação produtiva”. Como os autores colocam, o capital 

social influencia a criação de redes e relações sociais onde os indivíduos passam a agir de 

modo coordenado, devido à construção do valor confiança. Nas redes de cooperação, os 

recursos humanos das empresas alargam as redes de modo que agreguem outros indivíduos 

(comunidades?), estabelecendo uma rede de cooperação produtiva, segundo os autores. Estas 

redes ainda colaboram para a conformação de “vantagens empresariais” como o 

empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento de ferramentas de produção e difusão do 

conhecimento, os quais aumentam a competitividade das empresas (AMATO NETO; FUCCI 

AMATO, 2009). Desse modo:  

 
 

“A aplicação do conceito de capital social a arranjos produtivos locais 

requer, então, que se considerem as especificidades dessa unidade de análise, 

enquanto vinculada ao desempenho competitivo”  
(COSTA, A. B; COSTA, B. M, 2007, p. 14) 
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Portanto, o capital social é um instrumento interessante para se estudar os arranjos produtivos 

locais. Seu conteúdo, em termos básicos, considerando a confiança e cooperação como 

variáveis acaba por influenciar as redes de relações interpessoais as quais são tão importantes 

para o estabelecimento dos clusters e para as organizações. As interações entre os diversos 

agentes ligados a cadeia de um cluster, como empresas, escolas, universidades, comunidades, 

etc., permitem, através de seu reforço contínuo de reprodução de relações recíprocas, a 

emergência de ambientes declaradamente propícios ao desenvolvimento dos contatos 

produtivos: 

 

Figura 6: Papel do capital social em relações de cooperação produtiva 

 

Fonte: (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009, p. 38) 

 

A seguir, no próximo capítulo, e a luz das múltiplas abordagens teóricas aqui 

analisadas, trataremos do Modelo Italiano, fundado na tradição, que ganhou respeitabilidade 

internacional e foi transformado em possibilidade de universalização. 
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3. UM MODELO FUNDADO NA TRADIÇÃO: O CASO ITALIANO 

 

 

3.1.  A Itália: Apresentação 

 

  

Antes de iniciarmos as posições sobre a história do modelo italiano, estabelecendo 

colocações sobre o desenvolvimento de seu sistema inovativo e o período que precedeu o 

salto italiano para o desenvolvimento, cabe aqui apresentarmos alguns dados do país a ser 

discutido. Adiciono aqui, que ao fim dos apontamentos sobre a Itália, apresentaremos alguns 

casos internacionais, os quais guardam aspectos similares ao da Itália.  

 

A Itália é um país republicano cuja área é da ordem de 301.302 km2, estruturando-se 

administrativamente em torno de um governo central (parlamento) e vinte regiões, com 

noventa e cinco províncias (ILHA; CORONEL; ALVES, 2006).  

 

À cargo da administração territorial fica a educação básica e o “planejamento e a 

execução da infra-estrutura urbana integrada ao planejamento dos municípios” (idem, 2003, p. 

3). Por sua vez, “a educação superior, meio ambiente e o planejamento infra-estrutural 

integrado da microrregião” (ibidem, 2003, p. 3), compete aos municípios das províncias. 

Neste sentido, os autores colocam que há um sistema que congrega Estado, sociedade civil, 

formação de capital humano, etc., que contribuem para a conformação de espaços de 

aglomeração empresarial pautados pela cooperação. Ao que parece, o próprio complexo 

desenho institucional italiano acaba por favorecer uma cooperação, talvez necessária, entre os 

diversos atores. As administrações locais, bem como o Estado, podem vir a intervir na 

planificação do território. Ainda, como veremos, os dispositivos legislativos repousam, 

sobremaneira, no nível local (regional). De maneira a ilustrar as regiões, apresentemo-las com 

suas respectivas capitais: 

 
Tabela 3: Divisão Regional Italiana 

Região Capital Regional  
Piemonte Torino 4.214.677 
Valle Dáosta Aosta 119.548 
Liguria Gênova 1.571.783 
Lombardia Milão 9.032.554 
Trentino Alto Adige Bolzano e Trento 940.016 
Veneto Veneza 4.527.694 
Friuli Venezia Giuli Trieste 1.165.761 
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Emilia Romagna Bologna 3.983.346 
Marche Ancona 1.470.581 
Toscana Florença 3.497.806 
Umbria Perugia 825.826 
Lazio Roma 5.112.403 
Campania Nápoles 5.701.931 
Abruzzo Aquila 1.262.392 
Molise Campo Basso 320.601 
Puglia Bari 4.020.707 
Basilicata Potenza 597.768 
Calábria Reggio Calábria 2.011.466 
Sicília Palermo 4.968.996 
Sardenha Caglari 1.631.880 

Fonte: ISTAT, Instituto Nomisma, apud I Seminário Catarinense de desenvolvimento. (1995) in 

ILHA; CORONEL; ALVES, 2003, p. 3; Editado pelo autor, incluído População ISTAT, 2001.  

 

 

 

Ainda, com a mesma finalidade ilustrativa, segue-se o mapa italiano repartido em suas 

regiões: 

 

Figura 7: Mapa da Itália com suas Regiões 

 
Fonte: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica in: Wikipédia, 2010 

 

 

A seguir tratemos do Ambiente da Inovação Italiano, bem como da história dos processos 

ligados à esta. Após essa temática abordaremos as considerações pertinentes aos aspectos 

teóricos e a história do Sorpasso. Por fim, apontaremos algumas experiências internacionais 

que guardam aspectos similares ao modelo italiano.  
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3.2. O Cenário Italiano: A História da Inovação 

 

  

Na literatura costumamos observar o grau de importância que a inovação tem para os 

clusters (ALBAGLI; MACIEL, 2003; DUNNING, 2002; FARAH JÚNIOR, 2001; MACIEL, 

1996; SABEL, 1982; SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008). A inovação parece 

ter papel bastante presente nas considerações sobre a Itália no que tange aos sistemas de 

desenvolvimento endógeno que eclodiram naquele país, resultando no seu crescimento 

econômico (AMARAL FILHO, 2001; FEITOSA, 2009). Maciel (1996) aponta claramente 

que há uma forte correlação entre a história e o cenário ao qual chegou a Itália, despontando 

no famoso Sorpasso da década de 80 do século XX. A análise de Maciel sobre o milagre 

italiano, título da obra a qual será em parte discutida aqui, é tecida de maneira poética dando 

especial atenção ao que podemos chamar de “ossos e sangue”. Suas posições denotam uma 

preocupação antes ao social, ao povo e à cultura que a números.  

 

Para a discussão sobre o ambiente da inovação italiano é interessante retomarmos o 

quadro no qual estava inserido a Itália. A Itália era claramente distinguida nas regiões Norte e 

Sul. Como já é sabido, o Norte apresentava-se como uma região de grandes empresas e o Sul 

como uma região atrasada institucionalmente, onde tinha forte apelo a máfia (MACIEL, 1996; 

PUTNAM, 2006). O país experimentava algumas patologias institucionais como o 

clientelismo, o familismo e o fisiologismo. Estes elementos costumeiramente seriam tomados 

como prejudiciais à qualquer tentativa de desenvolvimento endógeno. Interessante apontar, o 

que denota a análise histórica de Maciel, é o quadro que a autora faz sobre a composição 

cultural dessas regiões dicotômicas. No norte emergiram várias guildas de trabalhadores, 

artesãos, etc. A famosa república veneziana assentava-se no norte do país. Por sua vez, o sul, 

foi conquistado pelos normandos que estabeleceram no território um governo de traços 

feudais e centralizador. Tais marcas constituiriam traços que explicariam diferenças entre o 

Norte e o Sul.  

 

 Em um período moderno, o Estado, a Igreja e a Família apresentaram-se na sociedade 

italiana como instituições bastante importantes, reguladoras da vida social. A idéia de público 

e privado não gozava da distância ideal, algo próximo ao que acontece em nosso país, o 

Brasil, tal como analisa Buarque de Holanda (1999) apontando a simbiose entre o público e o 

privado. A família consistia em uma instituição bastante antiga, onde esta rege-se pela égide 
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da confiança e cooperação. Interessante apontar que estes seriam traços dos modelos de 

pequenas empresas reguladas por confiança e cooperação. O familismo pode, então, possuir 

duas faces? A má face que privatiza o Estado (público como extensão do privado) e o toma 

como instituição promotora de benesses privadas; e a boa face, que estimula relações de 

confiança entre indivíduos em uma dada região? Estou inclinado a responder sim.  

 

 O Estado deve ser tomado como peça chave para a discussão aqui posta. A formação 

histórica da península italiana não observou durante um grande período de tempo, que vai da 

queda de Roma até o século XIX, um Estado nacional forte. Antes, fora extremamente 

heterogênea politicamente, com reinos e repúblicas, que, por vezes, apresentavam-se como 

rivais. A inexistência de uma língua comum na península que gozasse de proteção estatal 

também contribuía para a afirmação dos regionalismos dentro do que hoje se chama a 

República Italiana. Esta emergência tardia do Estado Nacional italiano pode explicar a 

sobrevivência dos regionalismos, a emergência da Máfia e também sua própria fraqueza 

institucional. Os regionalismos mantiveram-se por séculos dada a inexistência deste Estado 

nacional; a Máfia emergiu e fortaleceu-se devido à fraca ação representativa do incipiente 

Estado (quando nacional) que ambicionava adquirir votos nas regiões dominadas por líderes 

locais; e a fraqueza institucional se deu devido às dificuldades de aplicação de leis impessoais 

num ambiente familiar carregado de pessoalidade (MACIEL, 1996). Conveniente apontar que 

devido a essa fraqueza, a região da Terceira Itália parece ter tido a liberdade para gerir seus 

recursos sem a mão reguladora do Estado. Sendo assim, Maciel (1996) aponta a fraqueza do 

Estado italiano para implementar políticas de longo prazo, muito menos as concernentes à 

Ciência e Tecnologia, as quais, se deram em períodos raros da vida política italiana, 

notadamente no exato pós-guerra e no início dos 80 do século XX (crise econômica). Para 

Maciel, estes raros períodos elencados acima resultaram antes de um consenso nacional onde 

a sociedade civil organizou-se em prol desses ideais do que uma política a partir do Estado.  

 

Apesar dessas considerações, Maciel adverte para o fato de que não se pode “concluir 

pela inoperância do Estado”, onde, apesar das mudanças constantes de governo (cinqüenta 

mudanças em 45 anos) este era bastante “estável”, pois as mudanças nos governos eram 

aparentes, na verdade mínimas (MACIEL, 1996). Dessa forma, houve uma continuidade no 

que se pode chamar de Estado estável e imóvel politicamente, no entanto pautando-se por 

uma flexibilidade da economia (GALLINO apud MACIEL, 1996). No entanto, Maciel (1996) 

coloca que não se pode afirmar, no que concerne ao caso italiano, que a ausência do Estado na 
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construção de um sistema estruturado de C&T implique na “incompetência e no atraso 

generalizado”. Para a autora:  

 

 

“Não se pode mais, no nosso admirável mundo novo, presumir os insumos 

do Estado (políticos, administrativos e financeiros) como explicação 

suficiente para o avanço ou retrocesso de processos sociais de uma nação”  
(MACIEL, 1996, p. 58) 

  

  

Desta forma, não desconsiderando o Estado para a discussão, Maciel põe que o 

sucesso do caso italiano, apesar de estar de alguma forma relacionado à este (governos 

municipais e regionais), deve mais às estruturas localizadas no seio da sociedade civil. Diante 

disto, Maciel advoga a necessidade de buscar a explicação no sucesso da sociedade civil e não 

do Estado, no que concerne à inovação e ao desenvolvimento das PMEs na Terceira Itália. 

Porém, o Estado possui também um papel que não pode ser desconsiderado, ligado às grandes 

empresas as quais possuíam proteção estatal: até meados dos anos 90 este conferiu isenções e 

assistência fiscais - algumas relativas a emprego - à algumas empresas do setor privado. 

Ainda, vale salientar que até a década acima o Estado italiano era, comparada aos seus pares 

europeus, o de maior presença na economia interna: exemplificado pela participação deste em 

setores como siderurgia, química e até mesmo de roupas íntimas (MACIEL, 1996). O Estado 

contribuía então com subsídios, incentivos fiscais e instituição de salvaguardas, favorecendo 

indústrias como a Fiat (Fabrica Italiana Automobile Torino), Olivetti e a Pirelli, onde se 

enxerga a relação corporativista, econômica e partidária entre o público e o privado 

(MACIEL, 1996). 

 

Dada as considerações acima temos a receita para o sucesso da Terceira Itália, como 

expõe Maciel. A junção entre um Estado ausente historicamente, uma sociedade civil 

organizada historicamente com laços familiares e cooperativos, desemboca em um esforço 

modernizador e inovativo espontâneo e respondente às vicissitudes econômicas locais. Como 

se vê: 

 

 

“Por outro lado, a ausência histórica do Estado e suas características atuais, 

junto com a organização sócio-economica familiar e comunitária e os 

regionalismos, estão na raiz de uma capacidade difusa de produzir impulsos 

modernizadores auto-gerados que dispensam em grande medida a 

administração estatal. Considerando o Estado acima descrito, não é de se 

estranhar que as empresas mais criativas são as mais autônomas, e situadas 
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predominantemente na “Terceira Itália”. O resultado é a “flexibilidade da 

econômica de que falava Gallino”  

(MACIEL, 1996, p. 44) 

 

 

A idéia de que, no caso italiano, as condições sociais influenciam o desenvolvimento 

cientifico e tecnológico e que este, por sua vez, acaba por influenciar as condições sociais 

resultando em possíveis transformações sociais é recorrente no pensamento de Maciel (1996). 

O cenário sociopolítico esboçado anteriormente deve ser considerado para as análises do 

quadro de desenvolvimento cientifico e tecnológico italianos. Arrisco dizer que toda e 

qualquer análise sobre estes modelos não devem prescindir de uma reflexão sócio-política e 

histórica. Dessa forma, este cenário determinou, no caso italiano, a “natureza de seu 

desenvolvimento” (MACIEL, 1996).  

 

 O desenvolvimento científico e tecnológico se deu através de necessidades construídas 

historicamente e “socialmente diversificadas” (MACIEL, 1996), observando-o como fator de 

transformação social. O papel do Estado, como visto anteriormente, foi bastante complexo. 

Esta instituição deve ser, nas sociedades modernas, a responsável por regular conflitos sociais, 

os quais, também são encontrados nos caminhos do desenvolvimento tecnológico, aponta 

Maciel (1996). Dada a discussão explanada anteriormente, nos deparamos com a questão 

levantada por Maciel, sobre a estranheza da relação, na Itália, entre avanço tecnológico, 

sociedade e Estado: como se deu esta inovação? Para tratá-la é necessário recorrer à análise 

dos aspectos de “ambiente de C&T, de formação de recursos humanos, de transformação na 

produção industrial, da vida familiar e de crises políticas e econômicas” (MACIEL, 1996). 

 

 Pesando sobre estas considerações está a história. Apesar de a península itálica ter 

experimentado um governo nacional forte tardiamente, de possuir bases familistas que 

privatizam o público, a existência da Máfia, etc., não devemos esquecer de que esta península 

representa bastante para a civilização ocidental. Não retornando à tempos muito remotos, 

podemos elencar alguns fatores expostos por Maciel que devem ser lembrados: as fundações 

das universidades ainda no século XII, representando uma instituição que organiza e difunde 

o saber (por mais limitada que fosse essa difusão antigamente) – A primeira universidade 

européia é a de Bologna a qual teve importante papel nos variados acontecimentos da história 

italiana como a Renascença, o Risorgimento (período da unificação), desembocando no seu 

papel moderno de “enfrentar” a Europa no período do capitalismo moderno (MACIEL, 1996) 
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-; a importância histórica gozada pela filosofia, matemática e física, mesmo antes da 

Renascença, mas que em muito expressam os ideais estéticos desse movimento por suas belas 

construções; apoio ao progresso cientifico e cultural, prestado em boa parte pelas antigas 

repúblicas, exemplificado pelas relações de mecenato; desenvolvimento autônomo das 

capacidades artísticas e técnicas dentro das cidades-estado italianas (MACIEL, 1996). 

 

 A análise histórica de Maciel tem seguimento nas questões específicas sobre o 

movimento de inovação italiano, o qual, não obstante possua raízes históricas mais remotas, 

atinge um grau de organização, sucesso e fama nos fins do século XX. Neste século a Itália 

assistiu à criação de duas instituições que seriam valorosas para o desenvolvimento 

tecnológico do país no pós-guerra, apesar destas terem sido constituídas no período autoritário 

sob o governo de Mussolini, evocando a unicidade da nação italiana. São elas, o Instituto per 

La Riconstruzione Industriale (IRI) e o Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). A segunda 

grande guerra, como atesta Maciel, consistiu-se em um movimento histórico importante para 

a sociedade italiana, também influindo nos caminhos para o desenvolvimento tecnológico do 

país. A guerra destruiu a infra-estrutura presente, com grandes perdas materiais, mas, por 

outro lado, não destruiu o povo italiano, que conservou sua subjetividade e suas características 

culturais. Dessa forma, mantiveram-se as tradições e a criatividade histórica deste povo 

(MACIEL, 1996). Ainda, chama atenção a capacidade do povo italiano para desenvolver 

consensos em situações de crise (MACIEL, 1996), nos quais, no caso da reconstrução 

nacional, tiveram papel os pactos políticos e sociais (partidos e sindicatos), onde, por 

exemplo, o partido comunista italiano relegava suas metas políticas e os trabalhadores abriam 

concessões para manutenção da estabilidade. Dessa forma, um ambiente de solidariedade 

nacional foi cunhado, não esquecendo a ajuda financeira do plano Marshall e os investimentos 

em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para finalidades civis (MACIEL, 1996). 

 

 A questão do ambiente da inovação italiana apresenta-se de maneira complexa como 

já pontuamos anteriormente. Um caminho tortuoso e espinhoso se apresentou às iniciativas 

incipientes de inovação italiana. Os caminhos da Ciência e Tecnologia (C&T) na Itália 

careciam de coordenação entre as “ilhas autárquicas”, como aponta Maciel (1996). Isto denota 

fraqueza institucional para implementar um sistema eficaz de fomento à pesquisa, além de 

uma ausência do Estado, fato lembrado oportunamente pela autora. No entanto, as iniciativas 

de inovação italianas são beneficiadas pela autonomia existente dentro do próprio sistema de 

C&T do Estado e também pela criatividade sócio-econômica do povo italiano, atesta. Apesar 
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da falta de recursos humanos e materiais, muito em parte, devido à catastrófica Segunda 

Grande Guerra, investiu-se pesadamente em C&T, o que, para Maciel, denota a crença de que 

a pesquisa possui uma grande estima na Itália. O caminho da C&T na Itália seguiu com a 

reorganização do CNR, ficando submetido diretamente ao 1º Ministro (Presidência do 

Conselho de Ministros) enquanto a cooperação internacional era retomada e um Ministério 

específico para a pesquisa científica era instituído.  

 

 Por outro lado, as universidades, tomadas como organizações formadoras de recursos 

humanos os quais poderiam ser absorvidos por empresas ou instituições de pesquisa, 

contavam com alta desistência por parte do alunado, coloca Maciel (1996). Esta desistência 

própria da universidade italiana se dava em parte à estratificação social existente na Academia 

– alunos com maior renda e sem necessidade de trabalhar para manterem seus estudos 

tendiam a terminar os cursos enquanto outros abandonavam-no em menor medida. Também 

contribuía para isso, aponta Maciel, o caráter massificador do ensino, onde, em 1966, cerca de 

81% dos alunos egressos do que se pode chamar 2º Grau chegavam à Universidade, enquanto, 

apenas 44% destes concluíam seus cursos. Tal quadro resultou nas revoltas de estudantes na 

década de 70 as quais desejavam estabelecer alianças com o operariado para implementação 

de mudanças sociais (MACIEL, 1996).  

 

No começo dos anos 60 os industriais italianos passaram a reclamar maior papel do 

Estado na área de pesquisa, tendo como finalidade apoiar o desenvolvimento tecnológico. Tal 

fato decorreu em parte dado o sucesso do modelo americano focado na relação 

pesquisa/desenvolvimento econômico, além da nova composição do espaço europeu com 

fronteiras cada vez mais inexistentes - preocupando os grandes conglomerados italianos que 

gozavam de proteção estatal -, e a saturação do mercado interno italiano (MACIEL, 1996). 

Esta alternativa foi apoiada pela Democracia Cristã (DC), que compôs o governo por grande 

período de tempo na Itália, a qual organizou um encontro sobre o tema, atendendo às 

demandas dos industriais. Entre 1962 e 1963, a Democracia Cristã forma a comissão 

Interministerial para o Planejamento Econômico (CIPE) e o Ministério para Coordenação de 

Pesquisa e Tecnologia. Tal tomada de decisão, aponta Maciel, não enfrentou oposição do 

Partido Socialista, o qual ambicionava pôr este Ministério sob seu comando. Nasce assim o 

Ministério com a benção da aliança partidária-industrial, focando as necessidades estritas da 

indústria, desconsiderando assim as pesquisas que objetivassem responder às questões do 

âmbito das desigualdades econômicas e sociais (MACIEL, 1996). 
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A criação do Ministério sofreu grande oposição do meio acadêmico. Estes rejeitaram o 

Ministério, temerosos por uma ingerência econômica e, ainda, por receio de perderem o 

monopólio das atividades relacionadas à pesquisa científica e à tecnologia. Por sua vez, o 

CNR sofreu algumas modificações. Este passava a ter os seus comitês consultivos escolhidos 

através de eleição e, ainda, tornava a agregar o corpo de pesquisas das ciências humanas. Em 

1968, funda-se o “Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica” (ISRDS), sob 

a administração do CNR, incumbido de analisar questões relativas à política de ciência e 

tecnologia, emergindo aí um incipiente esforço de pensar sobre a organização e bases de uma 

política para o setor. Porém, Maciel aponta que havia um desinteresse por parte do governo 

pelos problemas reais da pesquisa além de suas potencialidades, quadro agravado pelas 

dificuldades econômicas do período. Esse cenário é exemplificado pela falta de verbas para 

pesquisa e pela predileção em conceder grandes somas de recursos para apenas uma área, a de 

pesquisa nuclear. Dessa forma, neste ambiente de parcos recursos exclui-se o “Comitato per 

l’Energia Nucleare” (CNEN), devido à alguns fatores como: o ambiente internacional 

favorável à este tipo de pesquisa, bem como à própria energia nuclear; e claramente, ao fato 

de este programa ter exaurido 35% dos recursos públicos para a área de pesquisa científica 

(MACIEL, 1996). 

 

É justamente no cenário exposto acima, que nascem as organizações (associações) 

profissionais sindicais nos centros de pesquisa. Por outro lado, de início, estas associações 

estavam preocupadas tão somente com questões de cunho trabalhista e salarial, mas mesmo 

assim ensaiavam alguma coordenação.  Dessa forma, em 1968 realiza-se um colóquio, que se 

deu por meio do CNR, no qual constatou-se o fato de que, geralmente, muitos cientistas 

realizavam pesquisas extra-universidade, não se envolvendo com a realidade do cenário de 

C&T italiano: este cenário era marcado pela carência de verbas para pesquisa – com a 

exceção da área de energia nuclear -, e pela contestação estudantil e massificação educacional 

(MACIEL, 1996). O colóquio estabeleceu uma discussão sobre a pesquisa cientifica e o 

serviço público, o qual teve como resultado a aceitação do Fundo IMI, de caráter estatal 

(Fondo Speciale per La Ricerca Tecnologica do Istituto Mobiliare Italiano), para 

financiamentos de pesquisa de C&T. Maciel (1996) salienta que este fundo foi proposto como 

iniciativa estatal, recebendo apoio dos industriais, objetivando financiar pesquisas cujos 

resultados fossem aplicáveis pelas empresas. Para esta autora tal alternativa significou a 

impossibilidade de um diálogo entre a universidade e as empresas, atestando o fracasso de se 
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desenvolver pesquisa através das instituições públicas, ainda, submetendo as alianças 

partidárias aos desejos do empresariado, afirma. 

 

As posições de Maciel sugerem a predileção desta por associações que permitissem 

que o potencial de pesquisa em C&T respondesse à demandas sociais e econômicas próprias 

da localidade. De alguma forma, as revoltas sociais e as crises econômicas dos anos 70 

demandaram esforços explicativos. Dessa maneira, surgiram anseios por pesquisas sociais que 

viessem lançar luz àqueles fenômenos (MACIEL 1996). Porém, a pesquisa italiana ainda 

continuava muito concentrada e centralizada geograficamente, disciplinarmente (energia 

nuclear) e administrativamente (MACIEL, 1996). Porém, como espécie de resposta à este 

comportamento centralizador do Estado, o que lhe tornou ausente de outros setores de 

pesquisa, nascem as iniciativas locais e regionais, consistindo-se no “embrião dos sucessos 

italianos da década de 80” (MACIEL, 1996). 

 

As iniciativas embrionárias das quais trata Maciel são as que se formam por meio de 

consórcios e associações comunitárias locais, possuindo como objetivo o alcance do 

desenvolvimento regional e local e a formação de recursos humanos para a implementação 

deste. Essas experiências passaram a ter apoio governamental, haja vista o fato destes se 

tratarem de governos municipais e regionais, os quais passaram a gozar, na década de 80, de 

autonomia legislativa (MACIEL, 1996). 

 

Os fatores apontados acima acabam por dizer algo sobre o sucesso das iniciativas de 

aglomerações produtivas italianas, estas sob o modelo das pequenas e médias empresas 

tratadas e discutidas extensivamente na literatura (ALBAGLI; MACIEL, 2003; AMARAL 

FILHO, 2001; AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009; DINIZ, 2001; FEITOSA, 2009; 

KELLER, 2008; SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008). Destes fatores se 

beneficiaram sobremaneira as regiões que historicamente possuíam tradições autônomas: 

poderes de comercialização independentes e liberdade técnico-artísticas (MACIEL, 1996). 

Neste sentido se faz sentir as considerações de Putnam (2006) sobre a cultura cívica e o 

capital social. Notadamente, estas regiões são as que ficam dispostas no centro-nordeste 

italiano (MACIEL, 1996), região esta que concentrará o novo desenvolvimento italiano, e que 

se convencionou chamar de Terceira Itália, em oposição à Primeira Itália (Norte 

industrializado) e Segunda Itália (Sul empobrecido) (ILHA; CORONEL; ALVES, 2006).  

 



77 

 

3.3. O Caso Italiano – Discussões Históricas e Posições Teóricas entre Caos e o Sorpasso 

 

 

As discussões sobre modelos de desenvolvimento costumam contemplar o exemplo 

italiano, na figura da Terceira Itália, como espécie de oásis produtivo. Alguns autores até 

mesmo o taxam como o milagre italiano (MACIEL, 1996) ocorrido mesmo diante de 

adversidades sociais e econômicas, além de tratamentos teóricos que o permitem tomá-lo 

como modelo (BECATTINI, 2002).  

 

Em um momento histórico caracterizado pela recessão e ondas de desemprego, 

período compreendido pelas décadas de 70 e 80 do século XX, algumas cidades italianas 

galgaram um crescimento econômico notável. Este crescimento econômico italiano observou 

duas características marcantes, a saber, o grande crescimento do PIB deste país na década de 

70 e 80 do século XX, passando a Inglaterra e a França (BEST, 1990 apud FEITOSA, 2009); 

e a dualidade existente entre o Norte industrializado e o Sul: a região do Norte, como aponta 

Feitosa (2009), era caracterizada pelas grandes empresas enquanto o Sul possuía pequenas 

unidades fabris que absorviam o excedente de mão de obra das grandes unidades (FEITOSA, 

2009, p. 36). Dessa maneira, dentro desse cenário viam-se duas realidades, onde este 

dualismo entre o Norte e Sul é bastante apontado na literatura (FEITOSA, 2009; MACIEL, 

1993; PUTNAM, 2006): uma face de desenvolvimento (norte) e outra de subdesenvolvimento 

(sul), ambas passíveis de análises clássicas sobre o desenvolvimento, interpretando um 

cenário industrializado recheado de conglomerados como desenvolvido e outro, com unidades 

fabris mais rudimentares e caráter agrícola como subdesenvolvido. Essa diferenciação poderia 

vir a ser explicada pela dinâmica histórica das duas regiões (MACIEL, 1996; PUTNAM, 

2006). Ainda, apesar da ação do Plano Marshall no pós-guerra e dos conseqüentes 

investimentos estatais, a situação da Itália pós-45 não era das melhores, apresentando 

características de subdesenvolvimento, como coloca Maciel (1996): 42% da População 

Economicamente Ativa (PEA) estava ocupada no setor primário, no sul este índice subia para 

os 56%; somente 7,4% do povo italiano tinha acesso à eletricidade, água e saneamento. 

 

Diante desta realidade, nota-se a emergência de uma região dentro deste país que não 

se adéqua à esta análise clássica apontada acima. Este é o caso da Terceira Itália. Esta região 

baseou o seu desenvolvimento nas pequenas e médias empresas (PMEs), as quais foram 

fomentadas pela criação de distritos industriais que estabeleceram laços de cooperação e 
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confiança entre as firmas (FEITOSA, 2009). O que convencionou-se chamar de Terceira Itália 

compõe-se por algumas regiões italianas, quais sejam: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli 

Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria (MACIEL, 1996).  

 

Estes conglomerados produtivos presentes na Terceira Itália, situados nas cidades mais 

florescentes no período medieval, especializaram-se em um dado produto. No entanto, não se 

tornam concorrentes, devido a conquista de mercados estrangeiros através do alargamento do 

horizonte da demanda (DINIZ, 2001). Dentro da Terceira Itália destacam-se algumas cidades 

como Bologna, Modena e Ferrrara, situadas na Emilia-Romagna. Este triângulo é 

caracterizado por um número bastante significativo de unidades fabris, na maioria têxteis. 

Sabel (1982) sugere até mesmo que o número de trabalhadores nestas unidades rivalizaria 

com o de habitantes das vilas onde estavam assentadas. Ainda, estas pequenas e médias 

empresas contariam, em sua maioria, com um número de 5 a 50 trabalhadores, raramente 

chegando a unidades com 250 trabalhadores ou mais, onde haveria concatenações produtivas 

entre as várias empresas (KELLER, 2008): organizações incumbidas de produzirem parte de 

um produto (especialização produtiva, da qual trata Dunning (2002)). Por sua vez Maciel 

(1996) coloca que as empresas do norte/nordeste da Itália (Terceira Itália) sempre agregavam 

menos de 50 pessoas e muitas vezes menos de 20. Além do setor têxtil citado por Sabel 

(1982) Maciel (1996) lista outros, de características tradicionais e modernas: no campo das 

atividades tradicionais a autora aponta os calçados, mobiliário, confecção, cerâmica e couro; 

no campo dos modernos: maquinaria sofisticada e componentes para a metalurgia. Além 

disso, estas empresas possuíam flexibilidade produtiva e vocação para o mercado externo, 

também respondendo à demanda com velocidade (DINIZ, 2001; MACIEL, 1996). Este 

conjunto de PMEs se beneficiou das largas demissões das grandes empresas (situadas no 

triângulo de Gênova, Milão e Turim) entre 63 e 73 do século passado, as quais forneceram 

recursos humanos valiosos para as PMEs (trabalhadores especializados) (MACIEL, 1996). 

Apesar disto, pautando-se pelas estratégias familiares de sobrevivência a sociedade civil, 

materializada nas PMEs, estabeleceram-se associações entre o campo e a cidade, onde os 

membros mais velhos da família se responsabilizavam pelo trabalho no campo, o qual 

fornecia provisões à família extensa enquanto os membros mais novos regiam as PMEs, 

recrutando primos, cunhados, irmãos, sustentando aí um vínculo entre trabalho e família 

(MACIEL, 1996).  
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Como apontado anteriormente a Itália observou um aumento considerável de seu PIB 

nas décadas de 70 e 80 (FEITOSA, 2009; MACIEL, 1996). Por outro lado, há o surgimento 

da Terceira Itália, região que observou um alto grau de desenvolvimento e melhoria nos 

indicadores econômicos clássicos, baseando este processo, em boa parte, no fator inovação, 

estabelecendo redes de cooperação entre as pequenas e médias empresas existentes 

(MACIEL, 1996). Tal cenário foi posto em um quadro de crise econômica, sobretudo os anos 

70, onde estas pequenas e médias empresas se adaptaram às demandas da nova ordem 

capitalista, que assistia à chegada de novas tecnologias (idem, 1996). Neste sentido, essas 

PME desenvolveram inovações, tanto no aspecto produtivo (novos produtos, uso de 

tecnologias, etc.) quanto no de novos processos gerenciais, realizando operações com baixo 

custo fixo.  Estas PMEs apresentam-se como mais resistentes às crises, apesar de não gozarem 

de proteção estatal de mercado, assim como os grandes conglomerados nacionais. Isto se dá, 

para Maciel, devido ao fato de a motivação principal destas empresas ser o bem estar sócio-

econômico familiar:  

 

 

 

“A empresa representa a sobrevivência econômica, esteio financeiro, 

mercado de trabalho e eixo de aglutinação. Em outras palavras, pode-se dizer 

que a lógica familiar, neste caso, se sobrepõe à lógica do capital”  

(MACIEL, 1996, p. 40) 

 

 

Esta região seria marcada então pelos distritos industriais, os quais em boa parte 

gozariam de apoio governamental (não Estatal-nacional, mas de governos municipais e 

regionais). Nestes circundariam as pequenas e médias empresas, muitas de caráter familiar, 

onde a cooperação e confiança entre os membros seriam marcas indeléveis. Como aponta 

Feitosa: 

 

 

“[...] 90% das indústrias manufatureiras são compostas por pequenas firmas, 

correspondendo a 58% do total da força de trabalho da região. Em Modena, 

centro industrial da Emília-Romana, a renda per capita passou do décimo-

sétimo lugar, em 1970, para o segundo lugar, em 1979 (Best, 1990, apud 

Galvão,2000). Em Bolonha, o chamado Vale das Embalagens exporta 80% 

da sua produção para mais de cinqüenta países. Em Modena e Reggio 

Emília, mais de duzentas minúsculas fábricas de cerâmica respondem por 

80% da produção italiana e por 27% da produção mundial de ladrilhos 

(Amato Neto, 2000 apud Feitosa, 2009)”  

(FEITOSA, 2009, p. 36) 
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Interessante apontar que a noção de Capital Social estabelecida por Putnam (2006) 

busca agregar estes dois elementos: confiança e cooperação. Assim, sugere-se que neste 

ambiente da Terceira Itália o capital social estaria operando sobre este cenário de pequenas e 

médias empresas, reflete Farah Júnior (2001). Para este, estas PMEs devem considerar as 

forças do ambiente externo, aquelas que influenciam a realidade das empresas. O autor chama 

especial atenção às variáveis de caráter político-institucional, as quais traduzem-se nas forças 

políticas e macroeconômicas incidindo sobre a realidade das empresas. Assim, elementos 

como infra-estrutura ou a falta dela, agiriam de modo a propiciar ou entravar o 

desenvolvimento das pequenas e médias empresas. O poder institucional, na figura do Estado, 

fomentando estas organizações, pode conferir benesses a estas, o que possuirá também 

implicações. Estas forças do ambiente externo foram também sintetizadas por Bateman e 

Snell (2006) ao tratar estas como forças do macroambiente, considerando elementos deste os 

fatores Econômico, Político-legal, Demográfico e Ambientais. Porter (1979) é o responsável 

por estas posições, estabelecendo as cinco forças do que convencionou chamar forças do 

microambiente. Seriam elas, para Porter: rivalidade entre os concorrentes, poder negocial dos 

clientes, poder negocial dos fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes e ameaça 

de produtos substitutos.  

 

Algumas das posições acima pertencem à esfera do ambiente competitivo, que trata 

das relações entre empresas. As posições de Porter parecem privilegiar mais uma análise 

dessas forças do ambiente competitivo que as do macroambiente. Bateman e Snell (2006) 

abordam a existência, no ambiente competitivo, dos elementos empresa, clientes, 

fornecedores, concorrentes, novos entrantes e produtos substitutos em uma clara apropriação 

das considerações de Porter. Dadas estas considerações Farah Júnior (2001) busca entender 

em quais condições se dá o desenvolvimento local e sintetiza o modelo de forças de Porter. 

Para ele existem as variáveis exógenas, tratadas anteriormente, e as variáveis endógenas 

(próprias do mundo empresarial) que estão mais fortemente ligadas à ação pública das 

empresas. Então destaca quatro pontos:  

 

 

a) adoção de novos modelos empresariais voltados para a 

internacionalização dos mercados e da produção; 

b) atuação por meio de parcerias capazes de construir sinergias e 

musculatura empresarial mediante a cessão de parte do controle acionário, 
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prospecção e aproveitamento de oportunidades de investimento trazidos 

pelas grandes empresas; 

c) novas formas de capacitação tecnológica e em eficiência produtiva e 

gerencial mediante o aprimoramento constante do quadro diretivo das 

empresas; 

d) obtenção de meios (materiais, tecnológicos, financeiros, patrimoniais) 

possíveis para mobilizar e aproveitar os recursos internos já existentes na 

organização, de modo a ampliar o uso de formas de alternativa de trabalho 

cooperativo dentro de sua cadeia produtiva.  

(FARAH JÚNIOR, 2001, p. 14) 

 

 

O modelo da Terceira Itália passa a ser discutido por Farah Júnior sob a perspectiva da 

ação cooperativa entre as PMEs, situação esta que levou a região ao desenvolvimento. A 

análise de Farah Júnior (2001) não estabelece um corte histórico tão longo quanto o de Maciel 

(1996). Este autor está interessado, sobretudo, na análise do contexto da emergência das 

PMEs e suas especificidades. A análise de Maciel procura ser mais complexa, introduzindo as 

bases históricas que propiciaram o que chamou de aliança entre a arte e a técnica. Sendo 

assim, Farah Júnior aponta que no contexto europeu dos anos 50 surgiram alternativas de 

desenvolvimento locais que destoavam do modelo de organização empresarial dominante. 

Esta última baseada em uma rede complexa de hierarquias e funções, idéias que remetem ao 

modelo teórico de Taylor e a aplicação deste por Ford (produção massificada).  Ao tratar da 

Terceira Itália, Farah Júnior aponta que as PMEs se viam inibidas, de início, pela falta de uma 

política especifica para conquista de financiamentos, dificuldades de crédito, etc. Ao avançar 

na discussão, evocando Becattini e Casarotto, Farah Júnior aponta que estes creditavam à 

cooperação e à participação das comunidades locais públicas e privadas o desenvolvimento 

local naquele contexto.  

 

O modelo da Terceira Itália seria então caracterizado por estas pequenas e médias 

empresas como apontado por Farah Júnior e outros autores (MACIEL, 1996; FEITOSA, 

2009; ILHA; CORONEL; ALVES, 2006). Como posto acima, este seria fruto de ações de 

caráter público (governos municipais e regionais) associado ao privado, desembocando numa 

sinergia entre estes setores: “aprimoramento das ações privadas na busca da eficiência 

coletiva e na competente coordenação de políticas públicas” (FARAH JÚNIOR, 2001, p. 15). 

Nessa sinergia estariam assentadas a existência de fluxos de concorrência (ambiente 

competitivo) e economia de escala presentes neste cenário local. Redes de empresas uniriam-

se buscando comercializar seus produtos em um cenário internacional estabelecendo uma 

cooperação à este nível. Desta maneira, o modelo estaria baseado nos pilares da concorrência 
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e cooperação (BECATTINI apud FARAH JÚNIOR, 2001). Assim, o esforço cooperativo 

destas redes resultaria em processos de comercialização e de produção menos custosos dada a 

existência da pró-atividade dos membros destas empresas locais (FARAH JÚNIOR, 2001).  

 

Algumas das relações apontadas anteriormente relacionam-se com o estudo sobre a 

comunidade cívica apontada por Putnam (2006). Neste, as associações de toda sorte 

explicariam o engajamento cívico dos italianos, bem como a predisposição destes em se 

reunirem sob guildas e organizações de comércio. Neste sentido, tomando as PMEs como 

associações, estas estariam inegavelmente inseridas em uma lógica histórica que conferiu à 

associação um valor de importância na sociedade italiana do Centro-Norte e Norte do país. 

Retornando às posições de Farah Júnior, este aponta que as PMEs da região centro-norte 

absorveram de modo positivo os impactos advindos do advento de novas tecnologias, 

notadamente a microeletrônica. Mais uma vez se remetendo ao esforço pró-ativo em vez de 

reativo, as associações conseguiriam sanar as suas debilidades através da cooperação. Esta 

mesma cooperação poderia servir para a aquisição das técnicas e procedimentos próprios ao 

uso das novas tecnologias. Em comparação às unidades hierarquizadas e estruturadas 

verticalmente, as PMEs teriam como vantagem, como posto por Farah Júnior, a possibilidade 

de atender à demandas específicas da população, no caso da Terceira Itália. Pode se supor que 

estruturas menores e que privilegiem relações horizontais em vez de verticais possam se 

reestruturar com maior facilidade e com menor custo (FARAH JÚNIOR, 2001; KELLER, 

2008). Grandes empresas correm o risco de terem que arcar com grandes custos de mudança 

de tecnologia ou aquisição de novas formas de gerenciamento. Ainda, colocando que as PMEs 

italianas seriam caracterizadas pela cooperação, o possível custo poderia ser repartido entre os 

membros presentes na rede. Além disso, estas organizações seriam caracterizadas por maior 

especialização produtiva (FARAH JÚNIOR, 2001). 

 

Tendo em vista realizar uma comparação entre outros sistemas de clustering, Wegner 

et al. (2004) desenvolve um quadro apontando elementos importantes na consideração destas 

estratégias de desenvolvimento. Sabe-se que na literatura o modelo italiano, traduzido na 

Terceira Itália, com as características apontadas oportunamente neste trabalho (especialização, 

flexibilização, orientação ao mercado externo, cooperação, inovação, existência de capital 

social, tradição) possui bastante importância (ALBAGLI; MACIEL, 2003; MACIEL, 1996; 

AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009; AMARAL FILHO, 2001; KELLER, 2008; DINIZ, 

2001; ILHA; CORONEL ALVES, 2006), muito devido à discussão sobre a replicabilidade 
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deste modelo em outros ambientes, o que trataremos em um ponto futuro neste trabalho. O 

quadro de Wegner et al.(2004) contempla os fatores críticos dos clusters, onde se faz sentir a 

influência de Marshall. O quadro originalmente compara seis experiências de clustering, no 

entanto preferimos sintetizá-lo apontando as considerações do seu idealizador concernentes 

apenas à Terceira Itália:  

 

 

Tabela 4: Quadro resumo dos fatores críticos à formação de redes de empresas e clusters na 

experiência internacional 

Estudo de Caso  
Fatores Críticos 

A Região da Terceira Itália 

Tipo(s) de Rede(s) Existente(s) Redes Horizontais 
Existência de Cluster(s) Sim 
Fator Cultural (cultura de colaboração) Fundamental 
Apoio Governamental Relativa 
Existência de Instituições de apoio Importante 
Existência de grandes empresas Fundamental 

Fonte: WEGNER et al. 2004, p. 9 

 

 

No quadro acima temos os fatores críticos (referente ao Estudo de Caso) e a Região da 

Terceira Itália, dialogando com os fatores críticos. Pois bem, o primeiro refere-se ao tipo de 

rede existente na experiência de clustering. Wegner et al. (2004) apontam o tipo de rede 

existente no modelo da Terceira Itália como “horizontal”. Neste sentido, a idéia de redes 

horizontais, no caso acima, pode referir-se ao tipo de cooperação interfirmas existentes na 

aglomeração. Vimos no primeiro capítulo a oposição entre a cooperação interfirmas 

horizontal e vertical associada aos conceitos bilateral e multilateral, proposta por Shmitz 

(1999 apud KELLER, 2008) em um quadro, no qual a horizontal, quando bilateral, implica no 

partilhamento de algum equipamento e a multilateral na participação da empresa em uma 

associação empresarial local. Baseando-se no que vimos por meio da literatura, existe uma 

importância do apoio governamental regional e municipal às PMEs italianas da Terceira Itália 

(MACIEL, 1996; WEGNER et al., 2004), o que resulta em associações empresariais atesta 

Maciel (1996). 

 

 Wegner et al. (2004) atesta a existência de clusters no caso da Terceira Itália e do 

valor do fator cultural como cultura da associação e cooperação, posições vistas por Amato 

Neto e Fucci Amato (2009), ao tratar das redes. O apoio governamental é tomado como 

Relativo, em oposição ao Fundamental e Importante (medidas usadas pelo autor para definir o 
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grau de importância do fator crítico). Esta relatividade possivelmente resulta da idéia de que 

as empresas lotadas na região da Terceira Itália perceberam apoio dos governos municipais e 

regionais, os quais foram possíveis graças à “ausência” do poder central viciado que 

possivelmente poderia tragar o sistema de C&T ou de P&D num canal clientelista e corrupto 

(MACIEL, 1996). As instituições de apoio, por sua vez, traduzem-se no apoio governamental 

(regional) (MACIEL, 1996) bem como no apoio existente entre as empresas situadas no 

cluster, a associação propriamente dita. O último fator crítico “Existência de Grandes 

Empresas” é tomado como fundamental. Maciel (1996) e Feitosa (2009) apontam a oposição 

entre a Terceira Itália (Centro-Norte ou Centro-Nordeste) e a Primeira Itália (Norte), apontada 

também por Ilha, Coronel e Alves (2006), onde no primeiro caso temos as grandes empresas 

e, no segundo, a majestade das PMEs que deixaram famoso o modelo da Terceira Itália. Por 

outro lado, Amaral Filho (2001) ao tratar do conceito de cluster expõe que este possui maior 

rigor metodológico, se comparado aos conceitos de millieu innovateur e distrito industrial. O 

primeiro seria uma espécie de síntese destes dois últimos, onde consideraria a inovação, 

presente no segundo, e a característica localizada e especializada das empresas do terceiro, 

além da importância do caráter social. Dessa forma, notamos que há um consenso no que toca 

aos elementos próprios das PMEs no caso italiano, no qual faz-se sentir, sobremaneira, a 

influência dos valores intangíveis tais como a cultura, na forma das tradições cívicas e no 

amor à arte e à técnica (evidenciado na  idéia de vocação regional). 

  

  

3.4. Retomando a História - Em direção ao Sorpasso: Notas sobre o Milagre Italiano 

 

 

Como vimos anteriormente, Maciel (1996) procura discutir o milagre italiano. Período 

que corresponde às décadas de 50-70 e 80, onde se observou um aumento considerável do 

PIB e dos indicadores de inovação, nas quais se constituíram boa parte dos sistemas de 

inovação, P&D e C&T apontados anteriormente. Neste caso, é salutar apontar que o chamado 

milagre se distingue em alguns períodos. O primeiro período diz respeito à segunda metade de 

1950, onde Maciel data o início do milagre, pois a partir daí, em 20 anos, a Itália deixava de 

ser um país atrasado e rural e transformava-se num dos países industrializados mais 

importantes. Neste primeiro momento, que vai de 55-63 o milagre seria explicado: pela ação 

dos investimentos estatais e privados, sobretudo em obras de infra-estrutura; pela ação dos 

investimentos do Plano Marshall e pela abundante mão de obra barata (MACIEL, 1996). Os 
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anos 70 caracterizam-se, por sua vez, em um momento de crise econômica, mudanças sociais 

e emergência das PMEs. Segue-se o Sorpasso (a ultrapassagem) resultando em ganhos sócio-

econômicos.  

 

A análise de Maciel (1996) busca as raízes históricas do processo de inovação italiano 

dando especial atenção à capacidade desta sociedade de aliar a arte à técnica. Tal processo 

consiste em uma síntese histórica. Dessa forma, a emergência de parques tecnológicos 

(parques de inovação) decorreria de estruturas culturais estabelecidas, onde a capacidade de 

inovação não diria respeito tão somente à investimentos de ordem econômica, mas “no modo 

de aplicar produtivamente e aproveitar socialmente os resultados da aplicação do saber” 

(MACIEL, 1996). Logo, aponta a autora, que elementos como as tradições estéticas, técnicas 

comerciais milenares, diferenças regionais e até mesmo movimentos cooperativos de origem 

comunista ajudariam a compor o quadro explicativo do sucesso italiano. Ainda, é recorrente a 

idéia do estranhamento do caso italiano ao atingir um elevado grau de desenvolvimento onde 

acreditava-se não haver condições propícias: clientelismo, familismo, fisiologismo, privado 

sobre o público, etc. 

 

Alguns desses aspectos do caso italiano, tomados como negativos a priori, podem 

explicar em parte o sucesso das organizações das PMEs retratadas por Farah Júnior. O 

familismo remete-se a idéia de que a família é a base da sociedade italiana e que mesmo 

relações da esfera pública costumam ser governadas por esta ótica. Esta posição possui 

implicações na construção de um cenário onde o privado se sobrepõe ao público. Por outro 

lado, esta realidade que produz a Máfia – o lado perverso das estruturas familiares (MACIEL, 

1996) -, e outras patologias institucionais no país, explica também o sucesso de organizações 

produtivas pequenas, fundadas pela família e orientadas por relações de proximidade, 

cooperação e confiança, comuns na Terceira Itália. Neste sentido, a solidariedade e a lealdade 

familiares são tomadas como fatores fortalecedores da comunidade e do progresso 

econômico. O sistema econômico italiano possui bases familiares, daí a necessidade de se 

levar em consideração a questão familiar para a problemática do caso italiano: 

“Transformações na vida familiar podem indicar mudanças futuras no sistema político-

econômico em níveis mais abrangente” (MACIEL, 1996). Cabe apontarmos também o 

cenário que causa o estranhamento ao notar o desenvolvimento italiano pré-80, expressado 

por Maciel:  
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“No campo econômico: Deficit público de 11% do PIB; mercado informal  

de 18% a 25%;  Disparidades Regionais; evasão fiscal estimada em 45%, 

conservadorismo industrial convivendo com modernização produtiva; no 

campo político: 18% da população economicamente ativa eram funcionários 

de Estado; resistências das classes políticas às reformas; clientelismo e 

fisiologismo; setor público caótico e ineficiente; no campo cultural: forte 

presença da Igreja; leis que “não pegam”, falta de espírito público e de noção 

de bem público; nepotismo; cultura do bacharelismo; prática de seqüestro; 

concentração de poder nos meios de comunicação; convivência do ultra-

moderno e sofisticado com o tradicional e primitivo.  

(MACIEL, 1996, p. 19) 

 

 

O ambiente da inovação estava inserido neste cenário confuso e complexo. Apesar de 

Maciel constatar o panorama caótico da formação de recursos humanos para C&T existia 

grande capacidade de produção e eficácia na aplicação dos resultados realizados em pesquisa 

(MACIEL, 1996). Em síntese Maciel relaciona a mudança social à inovação. Põe que a 

sociedade italiana do norte conseguiu construir um esforço coletivo de adequação das 

novidades tecnológicas à conquista de qualidade de vida, melhorias dos padrões produtivos e 

eficiência (FARAH JÚNIOR, 2001). Ainda, estes fatores são concatenados de modo que o 

Estado também esteja inserido, embora o germe das associações de PMEs não tenha gozado 

de estímulo por parte deste último.  

 

O modelo italiano obedeceu a uma dinâmica própria e complexa como vimos nas 

posições anteriores. Dada a discussão do cenário italiano da inovação, passando pelas 

considerações do pós-guerra e os desdobramentos do Estado e da sociedade civil, é salutar a 

entrada na discussão do quadro social dos anos 70, caracterizado pela crise econômica e 

transformações sociais. Neste sentido, Maciel (1996) nos dispõe de posições concernentes, 

sobretudo, ao operariado e suas derrotas e conquistas dentro de um sistema econômico e 

político complexo. O operariado italiano possui como uma de suas primeiras vitórias a 

ocupação das fábricas pela Resistência Italiana. Este evento histórico forneceu a primeira 

etapa de um processo no qual o trabalhador italiano passaria a ter voz ativa, dada a gerência 

das empresas por parte dos primeiros no período de beligerância (Segunda Guerra). No 

entanto, o incipiente poder do operariado italiano, que nasceu com a Resistência diluiu-se no 

tempo devido à ação do patronato das grandes empresas.  

 

No decorrer dos anos 60, a ação do operariado muda de figura - como vimos, o germe 

do movimento sindical tinha apenas a intenção de diminuir a jornada de trabalho e aumentar 
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os rendimentos dos trabalhadores -, os trabalhadores passam a reclamar maior participação 

nos processos decisórios das empresas. Então, eclode o movimento de 1968, o mais forte da 

classe operária (MACIEL, 1996), sob o qual revoltas sociais garantem a instituição do 

“Statuto di Lavoratori” que garantiu conquistas como direito de assembléia no local de 

trabalho, de organização de sindicato na fábrica, proteção ao trabalho perigoso e direito de 

apelar à justiça em caso de suspensão contratual (MACIEL, 1996). Estes acontecimentos são 

procedidos pela vitória sindical de 1973, a qual estabeleceu um marco: trabalhadores passam 

a poder gozar de 150 horas anuais livres e remuneradas para aperfeiçoamento profissional e 

aquisição de cultura geral.  

 

Os anos 70 no mundo foram caracterizados pela incerteza econômica, falência do 

sistema de Bretton Woods, crise do dólar, crise do petróleo e crise do modelo fordista. Na 

Itália, o período caracterizou-se pela crise econômica e transformações sociais. Neste cenário 

orbitavam governos frágeis, havia falta de fontes de energia e existia um empresariado 

dependente do Estado (relações corporativistas econômico-partidárias). Cenário este que 

resultava em um contexto de economia paralela, diminuição da produção e déficit público 

(MACIEL, 1996). A crise econômica mostrou a superioridade das PMEs em se organizarem 

para o enfrentamento da crise. Estes anos se caracterizaram pelos movimentos contestatórios, 

os quais criticavam a distribuição desigual de poder e de recursos ao longo da península 

(MACIEL, 1996). No entanto, Maciel aponta para o fato de, ao lado desses movimentos de 

caráter mais revolucionário, coexistirem aqueles que emergiram da sociedade civil, os quais 

traduziam as novas idéias correntes, materializadas nas práticas comunitárias (feiras, creches, 

postos de saúde, clubes, consórcios de P&D, etc.). Ainda, nos anos 70, enquanto o Estado se 

ausentava do planejamento econômico e social, a administração local o fazia, através de um 

diálogo frutífero entre esta e a sociedade civil (MACIEL, 1996) – resultado de uma falta de 

alternância partidária no contexto nacional (imobilismo Democrata Cristão), o que parece ter 

sido uma coisa boa para o nível local (municípios e regiões). Estes fatores acabam por 

endossar as PMEs lotadas na Terceira Itália, gozando em parte de apoio governamental por 

meio dos distritos industriais e das práticas comunitárias que emergiram juntamente com os 

movimentos radicais. 

 

Dentro do quadro apontado tanto o PCI (Partido Comunista Italiano) quanto a 

Democracia Cristã, alcançaram eficiência administrativa no nível local (MACIEL, 1996), 

diferentemente do que acontecia no contexto nacional. Neste sentido, aponta Maciel, que o 
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PCI conseguiu demonstrar no governo da Emilia-Romagna (na Terceira Itália) que é possível 

uma associação entre o empresariado, o operariado e a administração pública. Sendo assim, os 

comunistas estabeleceram incentivos para a classe média (ceti medi) e para as pequenas 

empresas da região, na forma de subsídios, ao mesmo tempo em que garantiam serviços 

sociais de qualidade e transportes públicos de baixo custo (MACIEL, 1996). O sucesso do 

PCI na Emilia-Romagna acabou por permitir que este partido aumentasse a sua área de 

influência, conquistando as regiões da Toscana e da Umbria.  

 

Compondo o quadro dos anos 70, temos o surgimento das Brigate Rosse , as Brigadas 

Vermelhas. Tal grupo se notabilizou pela radicalização da violência como instrumento de 

mudança política e social, tendo como principais alvos os empresariados e membros do DC 

(Democratas Cristãos), além de policiais, jornalistas e juízes, e tendo por objetivo a destruição 

do Estado (MACIEL, 1996). As ações da BR culminaram com o seqüestro de Aldo Moro (ex-

primeiro ministro) em 1978, evento sobre o qual a ação do governo foi emblemática, 

posicionando-se de maneira contrária à qualquer negociação com a BR, resultando no 

assassinato do referido ex-ministro. Maciel coloca que este evento foi importante para que a 

sociedade italiana se posicionasse contrária às ações da BR.  

 

Não nos esqueçamos das questões relativas ao operariado. Acima apontamos algumas 

vitórias do operariado e do movimento sindical. Maciel nos chama atenção para a derrota que 

sofreu o operariado no evento da greve da Fiat. Neste caso, o empresariado estabeleceu uma 

cooperação com seus empregados por meio da central sindical CGIL (Confederazione 

Generale Italiana Del Lavoro), ligada ao PCI, onde o empresariado se comprometeu a reduzir 

o desemprego enquanto os empregados, em contrapartida, passavam a aceitar as 

implementações do controle de salário e aumento de produtividade (MACIEL, 1996). Neste 

sentido, os sindicatos perderam bastante do seu apelo, pois terminavam por ceder demais. 

Dessa forma, Maciel coloca que as derrotas sindicais representaram o abandono das vias de 

ação coletiva e a vitória do riflusso (volta à esfera privada em detrimento da ação coletiva), 

apesar de haver um contexto de melhoria dos indicadores econômicos. Porém, o caso italiano 

rege-se pela contradição e pela complementaridade existindo sempre os dois lados da mesma 

moeda, como se vê: 

 

 

“A outra face dessa retirada da contestação política é o deslocamento do 

foco para a sobrevivência – e mais, para a prosperidade – econômica. 
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Reforçam-se as estratégias familistas de autodefesa. Concentram-se os 

italianos em sair da crise, com investimentos, legislação e, sobretudo, 

criatividade” 

(Maciel, 1996, p. 71) 

 

 

Por conseguinte, Maciel, evocando Ginsborg (1990 apud MACIEL, 1996), coloca que 

a modernização italiana não se deixou definir pelos movimentos de 68-78 que tinham 

pretensões essencialmente anticapitalistas, coletivistas e igualitárias. De maneira contrária, 

triunfou-se o capitalismo e o familismo. Ainda, dialogando com Ginsborg, Maciel coloca que 

este não credita à ação coletiva o triunfo modernizante da Itália, mas sim às oportunidades 

que se ofereceram às famílias individualmente. Porém, Maciel adiciona que apesar dessas 

considerações é impossível não considerar as práticas comunitárias e associativas entre as 

empresas familiares e as administrações locais, fato que, segundo a autora, é “crucial nessa 

modernização” (MACIEL, 1996). 

 

Assim o sucesso do caso italiano, da Terceira Itália, estaria fundado na cooperação 

entre os diversos atores envolvidos no processo produtivo. Esta cooperação obedeceria a uma 

dinâmica histórica própria e teria como objetivo a conquista de certas metas culturais, como o 

desenvolvimento em si e a qualidade de vida as quais seriam conseqüências dos próprios 

esforços coletivos. Estes, por sua vez, são consolidados pelos instrumentos de participação na 

vida social, os quais podem ser traduzidos em associações de toda sorte (PUTNAM, 2006) ou 

até mesmo nas próprias empresas. 

 

 

 

 

3.5. A Chegada ao Sorpasso: A História da Ultrapassagem 

 

 

 É corrente na literatura a idéia de que nos anos 80 a Itália presenciou um aumento no 

nível econômico, um soerguimento de sua economia, na qual tiveram papel importante as 

PMEs (FEITOSA, 2009; MACIEL, 1996; ILHA, CORONEL, ALVES, 2006). Neste sentido, 

no atual ponto, iremos tratar do Sorpasso (A ultrapassagem) procurando dialogar quando 

possível com as questões relativas à Terceira Itália. 
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 Os anos 70, com as diversas crises que irromperam no cenário internacional – 

notadamente a crise do petróleo -, representou a virada (svolta) na qual resultou o chamado 

milagre dos anos 80 do século XX, baseando-se, sobretudo, na criatividade inerente ao povo 

italiano (MACIEL, 1996). Na virada da década de 70 o governo italiano passou a realizar 

mais gastos em P&D aliado a incentivos à pesquisa no setor privado, apesar da crise 

econômica. Houve então um incentivo à pesquisa nas universidades italianas.  

 

 Maciel (1996) coloca que quando da crise econômica (anos 70) e o colapso do sistema 

produtivo mundial se apresentou, a Itália já parecia ter as armas necessárias para superá-la. 

Em síntese, Maciel coloca que o caos gerou consenso – renovação da criatividade.  

 

 Os anos 80 foram anos de surpresa econômica na Itália: a inflação caiu de 21 % em 80 

para 4,6% em 87; houve um aumento do mercado interno, especialmente do norte e centro-

norte do país; houve um grande aumento na movimentação da Bolsa de Milão, ela 

quadruplicou entre 82 e 87; aumento do PIB de, em média, 2,5% ao ano (MACIEL, 1996). 

Neste mesmo período, a Itália tornou-se a 5º economia do mundo, ficando apenas atrás dos 

EUA, Japão e Alemanha e França. A Itália ultrapassaria a Inglaterra em termos de PIB em 86. 

Dessa maneira, Maciel coloca diante deste quadro, que passou-se a tratar do “modelo italiano” 

– caracterizado pela reestruturação das grandes empresas, diversificação de mercado 

(internacionalização da produção e consumo) - em oposição ao japonês (toyotista) e 

americano (fordista), este em colapso. Ainda, no período, houve um aumento do 

financiamento público para P&D, juntamente ao estabelecimento de uma política de ciência e 

tecnologia. 

 

 Para Maciel, o Sorpasso italiano é explicado por vários fatores, os quais traduzem as 

perspectivas de Porter, as quais abordam as características necessárias para a sobrevivência 

das firmas no mundo pós-fordista. Seriam estas:  

 

 

“O comportamento competitivo e, principalmente, a criação de 

conhecimento e sua exploração e comercialização, são favorecidos pelo 

mercado tradicionalmente exigente e pela demanda sofisticada, pelas redes 

de indústrias conexas e de apoio, pela rivalidade doméstica das empresas (no 

caso das pequenas e médias), pela especialização flexível, pela concentração 

geográfica (por exemplo na “Terceira Itália”) e pelas “paixões nacionais” 

(no caso italiano carros, moda, decoração e alimentação, não por acaso 

pontas de lança da pauta de exportações).” 

(MACIEL, 1996, p. 77, grifo nosso) 
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Para Maciel (1996) as “vantagens competitivas” ou “comparativas” (Porter) são 

também de caráter cultural, antropológico e sociológico, além de econômicas. Como vimos, 

as posições desta autora levam a creditar o sucesso do modelo italiano, antes ao social, do que 

ao econômico. Por outro lado, não cabe aqui desconsiderarmos as variáveis relativas à 

economia. Por exemplo, houve um aumento de produção considerável no setor privado no 

período do Sorpasso, o qual foi possível, para Maciel, devido à tranqüilidade que reinou no 

país após a derrocada do terrorismo, além da existência da construção de acordos sindicais.  

 

O sucesso econômico também se deu devido a fatores como educação-qualificação 

tecnológica dos empregados, novos padrões de relação capital-trabalho, surgimento dos 

parques tecnológicos com objetivos diversos (produção, inovação, e formação de quadros) e 

associação entre empresas e universidades. Além disso, adiciona Maciel, houve setores que 

tiveram papel de destaque nesse estágio: os setores de moda, de calçados e de carros. A autora 

coloca que nestes três setores se faz sentir a importância que se dá, na Itália, para o design 

(tradição estética), além disso, estes setores presenciaram inovações nas formas de 

gerenciamento, de produção e de marketing (MACIEL, 1996). Não obstante, os setores 

supracitados terem tido papel de destaque, Maciel chama atenção para os setores de petróleo, 

robótica, fármaco e de bens de capital, os quais também tiveram importância.  

 

Apesar do sucesso econômico, o cenário italiano ainda apresentava problemas: déficit 

público aumentava, havia a dicotomia centro-norte e sul, dependência de matérias primas, 

economia ainda suscetível às variações de demanda existentes no exterior, a formação 

universitária, já tratada anteriormente, que ainda era arcaica, etc. No entanto, o mesmo 

cenário marcado por estes fatores era assinalado pelo avanço tecnológico, formação de bons 

quadros profissionais; boa ação das PMEs, existência de redes de produção regionais e 

setoriais. Dessa forma, o cenário é caracterizado pela contradição, marca indelével da história 

italiana. 

 

Reforçando a questão acima relativa à contradição temos o fato de que a Itália baseou 

seu desenvolvimento em tecnologia e inovação, apesar de tê-lo feito com modestos 

investimentos se comparado ao de outros países europeus, como atesta Maciel. Assim, o 

sucesso italiano possui suas bases fundadas no intangível – notadamente as tradições 

estéticas, mercantis, etc., semeadas pela família. Estes modestos investimentos são 
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apresentados pela OCDE. Relatórios da mesma mostram índices baixos de investimento em 

P&D, dando um falso entendimento, aponta Maciel (1996) de que as empresas italianas não 

realizam inovação. A inovação italiana se baseia mais na criatividade e flexibilidade na 

adoção e adaptação das tecnologias e não no fomento à pesquisas formais (MACIEL, 1996). 

Sobre os apontamentos inovadores temos: 

 

 

“Os resultados de uma pesquisa recente feita pelo CNR com 24.000 

empresas apontam 69,3% empresas como inovadoras e 20,3% como muito 

inovadoras; na faixa de empresas com 20 a 199 empregados, as percentagens 

foram respectivamente 67,8 e 18,4%. A dimensão média das empresas 

inovadoras é de 141 empregados e cresce até 264 nas muito inovadoras. 

Constaram-se mais inovações de processo do que de produto; e as fontes de 

inovações são muito mais externas (62,6%) que internas (37,4%). Nas 

pequenas e médias empresas a principal inovação endógena é o 

desenvolvimento de projeto (69,2%) e entre as fontes exógenas predomina a 

aquisição de bens de capital” 

 (MACIEL, 1996, p. 97) 

 

O relatório da OCDE mencionado aponta a junção entre o conhecimento precedente e o novo, 

materializados na tradição italiana (arte-técnica) e nas novas formas de processo e 

desenvolvimento de projetos. Estas posições traduzem-se na idéia de inovação através da 

pequena empresa (MACIEL, 1996).  

 

Os investimentos em C&T, apesar de diminutos, experimentam um aumento, pois 

quase dobram ao longo da década de 80, exprimindo assim um crescimento gradual, 

diferentemente de outros países (MACIEL, 1996). Os gastos em P&D crescem de 0,8% do 

PIB para 1,4% em 1989, recursos provenientes, sobretudo, do setor público. Houve também 

um aumento do orçamento do CNR, este quase dobrou entre 1984-87. Apesar disso, Maciel 

coloca que o fomento estatal para inovação empresarial foi escasso, sem o desenvolvimento 

de ações de longo prazo para o setor, desperdiçando recursos, na visão da autora.  

 

No começo da década de 80 do século XX o governo procurou regularizar e 

racionalizar os incentivos para P&D. Isto se deu como tentativa para sanar certas questões 

como a morosidade de difusão de novas tecnologias em pequenas empresas. Além disso, 

Maciel coloca que a “incapacidade de aumentar o investimento em P&D é vista como 

constituindo uma barreia à entrada nos mercados mundiais” (MACIEL, 1996, p. 83). Na 

mesma década, o setor industrial ganhou fôlego, devido a instituição da lei que criou o 
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“Fundo Especial de Inovação Tecnológica” em 82, cujo papel era financiar programas e 

desenvolver projetos relativos à área industrial.  

 

Alguns acontecimentos merecem menção, os quais são expostos por Maciel (1996): 

No início dos anos 80 há o refinanciamento do Fundo para Pesquisa Aplicada do IMI; a lei 

399 de 1987 torna mais fácil a compra de novas tecnologias pelas PME. Esses elementos se 

deram, em parte, devido a integração entre o Ministério da Indústria e o de Ciência e 

Tecnologia, promovida pelo CIPE, onde a direção do CNR ficou sob poder do ministro de 

Ciência e Tecnologia, ambos os eventos ocorridos em 1979 (entrada dos anos 80). O CNR 

experimenta algumas mudanças. Ele passa a ter poder sobre as atividades de patente, normas 

e certificados, isso em 1981. O SRDS, sob seu comando, solidifica sua incumbência de 

estudar o sistema de C&T, apoiando, desta forma, os futuros planejamentos acerca das 

políticas na área (MACIEL, 1996). 

 

No ano de 85 o CNR apresenta um relatório financeiro no qual tece comentários em 

vez de tão somente expor os dados que obtém. Desta forma, o CNR solidifica-se como órgão 

de C&T, exercendo atividades na área como coordenação, avaliação, consultoria, 

fornecimento de bolsas de estudo, pesquisas, etc. (MACIEL, 1996). O CNR também passou a 

atuar no exterior, promovendo a ação italiana nos projetos ESPRIT – European Strategic 

Program of Research in Information Technology (44% de participação italiana com projetos 

na área de microeletrônica e software), EUREKA (16% de participação italiana, ajudando a 

aumentar o número de empresas do centro-norte do país) e EURAM – European Academy of 

Management. 

 

Dentre os projetos mais importantes vinculados ao CNR na década de 80 destacam-se 

os Progetti Finalizzati contando com cinco anos de duração, em nível nacional, envolvendo 

os sistemas de C&T públicos e privados, com saldo de 1.400 produtos transferíveis e 6.300 

publicações. Os Progetti Finnalizzati contemplavam algumas áreas como: telecomunicações, 

eletrônica, construção civil, química, biologia, internacionalização das empresas italianas, etc.  

 

Dando seguimento à descrição histórica do Sorpasso Maciel coloca que em 87, o CIPE 

apontou os principais objetivos que o CNR deveria ter em conta para a avaliação de projetos. 

Dentre estes destacavam-se: a necessidade de reduzir a dependência tecnológica; formar 

novos pesquisadores através de programas de formação de quadros; atingir o desenvolvimento 
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no Mezzogiorno e das incipientes regiões industrializadas (MACIEL, 1996). Salutar colocar 

que a sociedade italiana passava a dar, cada vez mais, importância à C&T. As diversas 

categorias profissionais do país, aponta Maciel, bem como a sociedade como um todo, 

passavam a notar como o desenvolvimento da ciência e tecnologia tinha impactos no 

desenvolvimento sócio-econômico. Cabe lembrarmos que a ausência estatal permitiu que os 

sistemas de C&T se apresentassem de maneira mais independente, além de fugirem das redes 

de favorecimento e cobiça partidárias, próprias da esfera estatal nacional (MACIEL, 1996). 

 

Não obstante as considerações acima, não podemos esquecer que mesmo as “ilhas 

autárquicas” das quais trata Maciel não estavam excluídas da ética do personalismo e 

clientelismo: exemplificado nos processos de avaliação e políticas de pessoal, os quais 

recebiam financiamento público, em muito desviados devido à ética supracitada (os critérios 

de análises eram bastante políticos). Além disso, as análises de projetos que vieram a obter 

financiamento do IMI acabaram por considerar mais os projetos relativos à transferência, 

difusão e aplicação da tecnologia do que a sua criação, reflete Bisogno (apud MACIEL, 

1996). 

 

Algumas mudanças institucionais ocorrem no período do Sorpasso. O Comitê 

Nacional de Pesquisa é eleito em 1982, sendo este incumbido pelo CNR de avaliar projetos, 

pautando-se mais na meritocracia e isenção. Ainda, os projetos que se apresentavam ao CNR 

seriam alvos de comitês que envolveriam assessores e especialistas de cada área, 

diferentemente de como era no passado, onde os responsáveis por tais análises muitas vezes 

não dominavam o tema em questão. Já a questão da política de pessoal mergulhava, nos anos 

80, em uma estrutura corporativista no que toca, principalmente, à seleção de pesquisadores, 

sobretudo na universidade (MACIEL, 1996). Porém, em 1984, alguns pesquisadores criam 

uma associação pelo estabelecimento de critérios idôneos para a avaliação de competências de 

pessoal, a qual advogaria a idéia de que os quadros fossem avaliados pela comunidade 

científica. Em 87 houve assim a conquista de uma nova ótica de seleção e avaliação por 

concurso. 

 

A década de 80 foi marcada pelo aprofundamento da relação universidade e empresa. 

Maciel coloca que, nesta década, surgiram iniciativas de inovação as quais possuíam algum 

grau de recursos provenientes de fundos públicos, bem como apoio governamental, e da CEE 

– Comunidade Econômica Européia. Dentro desse escopo, encontram-se os parques 
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tecnológicos, consórcios entre empresa e universidades e administração local, promovendo o 

desenvolvimento de pesquisas. Ainda, estes parques tecnológicos agregavam as funções de 

pesquisa, desenvolvimento, formação de pessoal e produção industrial (MACIEL, 1996). 

Salutar apontar os incentivos governamentais como local (terreno), empréstimos e infra-

estrutura (essas posição nos remete às características dirigistas expostas por Amaral Filho 

(2001), não se esquecendo da contribuição da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) e da CEE. Como se vê, os parques tecnológicos 

tiveram destaque:  

 

 

“No fim da década de 80 havia oito parques tecnológicos em funcionamento 

e dez prontos para decolar. Em novembro de 1991, culminando uma década 

de múltiplas experiências e sucessos nesse campo, nascia a Associação dos 

Parques Italianos” 

(MACIEL, 1996, p. 88-89) 

 

 

Dentro dessa discussão sobre parques tecnológicos, Maciel aponta que houve uma 

tentativa de instituição destes no Mezzogiorno (onde boa parte dos recursos era aplicada), mas 

estes enfrentaram problemas dada a ação negativa da máfia e de interesses partidários, fatores 

os quais contribuíam para a má alocação de recursos. Interessante que os argumentos de 

Putnam (1996) seguem na linha de comparação do desempenho institucional entre as regiões 

da Itália, apesar de algumas atrasadas terem recebidos somas consideráveis de recursos, não 

obtendo sucesso. Neste cenário, nascem algumas iniciativas como o Polotecnologico (Pólo 

Meccatronico de Piacenza), pautado no sistema empresa-rede o qual permite a associação 

com as PMEs. Tal pólo comunga a união entre a universidade, as câmaras locais de comércio 

e o CNR. Essas iniciativas se alastram, sobretudo, na Terceira Itália. Maciel destaca algumas 

iniciativas que fundam-se na inovação tecnológica levada a cabo por PMEs: Area (1978) em 

Trieste; Programa Sprinto em Prato (1983); Lingotto, em Piacenza (1990); Pirelli-Bicocca, em 

Milão (1985) e Leonardia em Piacenza (1990). 

 

Como vimos ao longo do trabalho, o fenômeno italiano é complexo e possui bases no 

familismo, nas tradições estéticas, no apoio às PMEs por parte do PCI e legislação 

beneficente às empresas com menos de 16 trabalhadores (MACIEL, 1996). Estes fatores são 

materializados na concepção de Distrito Industrial (DI), tratada por Maciel (1996), mas 

também por Amaral Filho (2001) e Ilha, Coronel e Alves (2006). Para Maciel, os DIs não são 
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somente um sistema produtivo, mas um emaranhado de sistemas sociais e políticos, razão do 

seu sucesso para a autora. Os DIs como concepção assentam-se nas posições marshalianas 

sobre o ambiente fabril na Inglaterra, caracterizando-se pela flexibilidade criativa a qual 

permite a aquisição e adaptação de novas tecnologias e, ainda, pela concentração espacial de 

firmas que agem de forma independente, marcadas pelas relações horizontais no que toca à 

cooperação, consistindo-se em um empreendimento coletivo (MACIEL, 1996). Essas 

posições acerca dos DIs vão ao encontro das mencionadas por Amaral Filho (2001) o qual 

adiciona os quesitos localidade das ações e homogeneidade do produto. Por sua vez, Ilha, 

Coronel e Alves (2006) destacam o fator de auto ajuda entre as firmas presentes nos distritos e 

o apoio governamental das administrações regionais. 

 

Os distritos industriais tomam a cena na Terceira Itália. Nesta região brotaram as 

pequenas empresas que se ocuparam do mercado internacional (voltados à demandas 

estrangeiras, sem contudo, esquecer o mercado interno), realizando inovação tanto no aspecto 

produtivo como no gerencial (MACIEL, 1996). Essa região caracteriza-se pela existência de 

bens de capital especiais: queijos, presuntos e massas, em Parma; cerâmica em Sassuolo; 

indústria têxtil em Prato. Maciel ainda coloca que, nesta última cidade, o desenvolvimento de 

técnicas concernentes às atividades têxteis remontam ao século XIV quando esta conquistara 

os mercados de Londres, Bruxelas e Florença. Interessante apontar os dados relativos à 

cidade: ela possuía 160.000 habitantes e cerca de 15.000 oficinas têxteis, das quais, 13.000 

possuíam dez ou menos empregados. A proporção expõe a especialidade do local, onde quase 

10% da atividade econômica assentava-se em um único setor. 

 

A região da Terceira Itália parece ter se beneficiado das grandes demissões do fim dos 

anos 60, presentes nas grandes empresas. O modelo de produção em massa passa a ser posto 

em cheque - tal realidade relaciona-se com o colapso do modelo fordista. Tal fator repercutiu 

na fuga das PMEs de uma orientação de produção em massa, levando-as a organizarem-se em 

federações nas quais socializavam as tecnologias (MACIEL, 1996), idéia também recorrente 

nas posições de Keller (2008). Essas mesmas PMEs, como aponta a literatura que nasceu para 

estudá-las (KELLER, 2008; FEITOSA, 2009, AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009; 

BECATTINI, 2002), passaram a exportar produtos atendendo à demandas do mercado 

externo, além de exportarem os meios necessários à confecção dos produtos que 

desenvolviam: máquinas, processos, etc. Isto as tornavam notáveis em termos de qualidade.  
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Maciel coloca que abundavam nesta região as empresas de caráter familiar, onde os 

trabalhadores exerciam suas funções recebendo baixas remunerações. Lembre-se que o 

modelo italiano parece pautar-se mais por uma lógica familiar de sobrevivência do que pela 

capitalista pura e simples. O Sorpasso foi marcado pela solidificação dos consórcios entre 

bancos e pequenas empresas, envolvendo universidades e governo local – o qual resulta nos 

“distritos industriais” onde estes promovem o desenvolvimento local. Para Maciel (1996) 

nestes consórcios (redes) gravitam o desenvolvimento de ensino e pesquisa ambicionando o 

aumento da produtividade e da qualidade do produto. Ainda: “Nessas redes regionais de 

empresas de especialização flexível integradas horizontalmente, até o papel – ou a posição - 

de cada empresa na rede é flexível” (MACIEL, 1996, p. 94). 

 

 Dentro deste ambiente de cooperação não devemos esquecer da competição. Esta se dá 

mais em função da capacidade de inovação das empresas do que por políticas de preço ou 

salários, atesta Maciel. A lealdade comunitária e familiar importam neste processo, na medida 

em que as famílias e regiões, com suas empresas – que desenvolvem sem crescer em tamanho 

-  competem entre si, implicando no aumento desta competitividade, a qual é endossada por 

uma rivalidade histórica (MACIEL, 1996).  

 

 Dentro da temática do desenvolvimento Maciel insere as posições acerca do ambiente 

de trabalho. Deve-se considerar duas faces de uma moeda, nas quais se imprimem a cultura 

empresarial e a cultura do operário, posições que importam para a explicação do sucesso 

italiano, na figura da Terceira Itália:  

 

 

“O mundo do trabalho na Terceira Itália caracteriza-se pelo alto nível de 

formação e herança histórica de cultura técnica dos trabalhadores 

(profissionalità), estabilidade no emprego, trabalho em equipe, poucas 

diferenciações salariais e pouca rigidez na definição dos postos de trabalho, 

acordos sindicais sérios, baixo nível de desemprego e uma relação 

relativamente harmônica entre trabalho e novas tecnologias” 

(MACIEL, 1996, p. 94) 

 

Neste ambiente, sob o modelo de desenvolvimento da Terceira Itália, os trabalhadores, através 

de sindicatos estabelecem projetos que abordam a organização do trabalho e da produção, 

dando voz a estes nas decisões sobre a aquisição de novas tecnologias (MACIEL, 1996). 

Salutar apontar que a relação entre o trabalhador e a empresa na Terceira Itália se rege por 

uma espécie de ética familista. Os trabalhadores nas redes de empresas concentradas 
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geograficamente querem ser reconhecidos pela sua individualidade (à maneira de um filho 

mais velho, talvez), ao mesmo tempo oferecem como contrapartida a um reconhecimento a 

sua lealdade à empresa. Maciel (1996) também põe que a idéia de “especialização flexível” 

também se aplica à lógica do trabalhador: relação campo X empresa. Esta primeira assume a 

forma de um colchão de segurança, provendo bens de primeira necessidade, permitindo um 

apoio aos trabalhadores que por ventura atravessem dificuldades financeiras ou uma situação 

de desemprego numa empresa ou então em um cenário de desestruturação produtiva 

(MACIEL, 1996). Dessa forma, o campo é uma saída àqueles membros de uma família que 

enfrentem dificuldade de toda sorte, as quais os impossibilitem de participarem do ambiente 

empresarial urbano. 

 

 O ambiente sobre o qual fazemos menção pauta-se pela qualidade inequívoca do 

produto – mencionamos alguns anteriormente. Nestes, se faz sentir a importância da estética, 

atrelada à questão da tradição italiana, fundada na ornamentação e na força da beleza. Prova 

disso é o prestígio gozado pelas instituições de design, principalmente aquelas ligadas à moda 

e à industria de carros. A marca Benetton é famosa no campo da moda, enquanto os estúdios 

Pininfarina, sediado em Turim (Carrozzeria Pininfarina, responsável pelo design de carros da 

Ferrari) e ItalDesign, de Moncalieri, Turim, (Italdesign Giugiaro S.p.A.) fundado por 

Giorgetto Giugiaro, este responsável pelo design de carros como o Punto (Fiat, 1993), Golf 

(Volkswagen, modelo 74), Palio (Fiat, modelo 1996) e Uno (Fiat, 1983), desenvolvem 

designs automotivos de sucesso. Interessante apontar que a montadora Chery, de origem 

chinesa, ressalta o uso do design italiano (Pininfarina) em seu mais novo lançamento, o Cielo 

(A3), como estratégia de agregar ao seu produto uma qualidade antes encontrada apenas em 

carros europeus. 

 

Assim, Maciel entende a estética como parte da inovação italiana, onde há a égide da 

cultura artesanal que privilegia a qualidade. A autora coloca que as empresas com matriz na 

Itália centralizam os projetos de design, comunicação e publicidade: a máxima de pensar 

localmente e agir globalmente, em oposição ao pensar globalmente e agir localmente 

(conceito dominante na econômica dos anos 80). 

 

 

3.6. Formação de Quadros e Apontamentos sobre a Família 
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A formação de quadros é um tema recorrente no pensamento de Maciel (1996). A 

importância que a autora dá aos sistemas de educação, de caráter formal ou não, são sentidas 

ao longo de suas posições, identificando estas também nas posições de Albagli e Maciel 

(2003). A tradição consiste-se em um sistema de educação não formal que perpetua a técnica, 

ligada às posições da arte-técnica e tradições estéticas. No entanto, em um ambiente moderno 

a existência de instituições que promovam educação (como as universidades, formais) e 

formem quadros qualificados não deve, de nenhuma maneira, ser desconsiderada. Nesse 

sentido, Maciel adiciona à discussão a questão da formação de quadros (recursos humanos). 

 

 Já tratamos aqui um pouco do cenário educacional italiano, elencando algumas de suas 

características. As universidades, e outros instrumentos de promoção do saber são muito 

importantes para o desenvolvimento, bem como para a produção e aplicação da inovação 

(MACIEL, 1996), onde tais instrumentos podem ser de caráter formal ou informal. No 

Sorpasso italiano nos deparamos com uma nova configuração:  

 
 

 

“[...] novos mecanismos de formação de recursos humanos e de qualificação 

do operariado, reformas no segundo grau, centros de excelência, parques 

tecnológicos e outras iniciativas de colaboração universidade/empresa 

constituem medidas inovadoras que contribuíam para o boom italiano dos 

anos 80” 

 (MACIEL, 1996, p. 98) 

 

 

 

A formação de Recursos Humanos na Itália, ao tempo do Sorpasso ainda era 

problemática, coloca Maciel. Programas de sucesso, à este tempo, não eram de origem 

italiana, como o Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of Universtiy 

Students). De iniciativa italiana há a cooperação universidade-empresa, a qual desenvolve 

formação de pessoal para as áreas de biotecnologia e administração (MACIEL, 1996).  

Nos anos 80 se dão as iniciativas de melhora do serviço das universidades, em boa 

parte, devido à OCDE a partir da instituição de diretrizes para os países membros. Tal 

organização estava preocupada com o baixo índice de inscrições nas universidades, 

envelhecimento da população universitária, burocratização e custo do equipamento científico 

e a relação universidade-empresa, aponta Maciel (1996). Neste período, a Itália faz melhorias 

nas universidades, procurando estabelecer bolsas, registros de pesquisas, organização de 
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projetos e programas de formação de parques tecnológicos (relação universidade-empresa). 

Ainda, criou-se o MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica), que buscaria implementar modernizações na universidade e nos processos 

referentes à pesquisa (financiamento e administração) (MACIEL, 1996). Ainda, há de se 

mencionar o planejamento do ensino superior através da lei 28 de 1980, depois regulamentada 

pelo decreto 382 de 1982, o qual se deu mediante a necessidade de corrigir distorções: 53% da 

população universitária italiana estavam em apenas 8 das 54 universidades do país à época, 

onde 25% do total estavam lotados na Universidade de Roma, aponta Maciel (1996). 

 

O cenário apontado acima ainda era caracterizado pela ausência de uma cultura do 

doutorado – à época anterior aos 80 não existiam ainda programas de doutoramento. Os 

primeiros (dottorato di ricerca) surgem, de fato, em 1983 através do decreto nº 382 de 1980, 

onde a primeira safra de doutores desponta em 1987 (MACIEL, 1996). Ainda, esses 

programas de doutorado eram caracterizados pelo excesso de centralização – o aluno tinha 

que defender depois de quatro anos uma tese, em Roma, cuja banca avaliadora era nomeada 

por um conselho nacional, aponta Maciel (1996), além disso, ela ressalta também que os 

processos de avaliação eram escusos, além de não possuírem avaliadores aptos – sem domínio 

do conteúdo. Soma-se à essas considerações o fato de ainda haver dificuldades na 

implementação de meritocracia na universidade italiana dos anos 80 – não havia seleção dos 

discentes (bastava ter concluído o equivalente a nosso ensino médio). 

 

A realidade da universidade italiana bem como a de recursos humanos é composta de 

flores e espinhos, demonstrando a dualidade da realidade italiana, a sua contradição, tão 

apontada por Maciel. À mesma época se vêem os consórcios entre universidade e empresa 

com objetivo de formar quadros. Consórcios como o Sive (Consorcio Sive) da Universidade 

de Veneza, aponta Maciel, iam além da formação, buscando também requalificar quadros.  

 

Exemplos de inovação no ensino superior no que concerne aos consórcios são 

encontrados, notadamente, na Terceira Itália. Maciel enfatiza que nesta região se encontram 

os melhores exemplos, na qual: “[...] a estética, o humanismo e a produção material estão há 

séculos entrelaçados, as associações entre academia e empresa têm sido as mais interessantes 

e variadas” (MACIEL, 1996, p. 103-104). Como primeiro exemplo Maciel aponta o da Escola 

de Especialização de Direitos Humanos. A escola surgiu em 1987, apoiada por profissionais 

da Universidade de Padova, na região do Vêneto, na qual emergiram políticas regionais na 
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área dos direitos humanos (MACIEL, 1996). Outro exemplo é a Università Del Progetto 

(atividades no desenvolvimento de projetos relativos à design atuando de modo a fomentar a 

criatividade, contando com profissionais das áreas de sociologia, semiologia, música e 

empresários) na Emilia-Romagna que possui alunos financiados pela CEE e por associações 

entre os níveis municipal, regional e as empresas locais (MACIEL, 1996). Prova do sucesso 

do modelo italiano pode ser exemplificado na parceria ítalo-japonesa para a implementação 

de um projeto, nos moldes dos presentes na Terceira Itália, na cidade de Yokohama, o qual 

tinha como objetivo relacionar empresa e universidade.  

 

Por fim, temos os apontamentos sobre a família neste ambiente do Sorpasso. Apesar 

da diminuição numérica da família italiana (esta, centro da cultura empresarial do país) em 

direção à uma configuração mas nuclear, Maciel coloca que esta mantém o seu caráter 

coesivo e solidário, pautando-se pela ajuda mútua e assistência econômica, enxergando ainda 

um aumento de sua renda no Sorpasso. No ambiente do milagre italiano as famílias ainda 

possuem um importante papel – Maciel aponta que a maioria dos jovens entre 15 e 24 anos 

possui a família como elemento de maior importância dentro de uma escala de valores, na 

qual estão presentes também a religião, a política e o compromisso social.  

 

Desta forma, o familismo constitui-se como movimento ainda em voga, especialmente 

na Terceira Itália onde a prosperidade familiar – capitalismo familista para Maciel – é apoiada 

pelas administrações locais tanto católicas (Democrata-cristãs) quanto comunistas (PCI) 

(MACIEL, 1996). Nesta região a taxa de natalidade não caiu muito com a modernidade, onde 

a família extensa destaca-se como instituição de suma importância (família-empresa, 

estabelecendo-se uma ligação entre interesses familiares e coletivos). Para Maciel o familismo 

não presenciou um desenvolvimento linear, não havendo a acentuação do privado em 

detrimento do público no que tange à sua discussão. Nos anos 80 (Período do Sorpasso), 

destaca a autora, houve uma tendência em se dar importância à prosperidade da família ao 

mesmo tempo em que os valores coletivos pareciam diminuir. Neste sentido, a família ainda 

destaca-se como instituição sobre a qual circunda o desenvolvimento do modelo italiano 

fundado na tradição e na cooperação entre seus membros. Por sua vez, as iniciativas coletivas 

ainda eram escassas e localizadas, coloca Maciel, entendendo que a família ainda catalisava o 

desenvolvimento através de sua teia social complexa, baseada antes na lógica da 

sobrevivência do que na capitalista.  
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Assim se caracteriza o Sorpasso, período referente à década de 80 do século XX no 

qual solidificou-se o modelo italiano na figura da PME, sobretudo na Terceira Itália. Por fim 

cabe a nós remetermo-nos mais uma vez à dinâmica contraditória da história italiana: os dois 

lados da moeda. O processo teve seus aspectos positivos e negativos. Os primeiros referem-se 

ao aumento da classe média na proporção da PEA (População economicamente ativa) e o 

aumento do número de trabalhadores lotados nas PMEs, ultrapassando o das grandes 

empresas. Os segundos dizem respeito à diminuição das empresas regulares, que contratavam 

legalmente assinando a carteira de seus trabalhadores – diminuição de empregos com direitos 

(garantio) e aumento dos empregos de caráter non-garantio (sem direitos) exercidos, 

sobretudo, por imigrantes.  

 

 

 

3.7. O Legado da Terceira Itália?  Outras Experiências Internacionais 

 

 

O modelo italiano foi aqui tratado com certa extensão, apontando o desenvolvimento 

histórico deste (MACIEL, 1996), além de considerações ligadas à política – expostas em 

outro momento (PUTNAM, 2006). Neste espaço iremos discutir algumas experiências 

internacionais, dialogando, quando possível, com as questões relativas ao caso italiano. 

 

Já vimos anteriormente a discussão sobre os órgãos italianos de fomento bem como a 

estrutura político-estatal e sua contribuição para a desenvolvimento do potencial das PMEs, 

sobretudo familiares, em regimes de aglomeração. Conceitos foram desenvolvidos para o 

entendimento deste modelo – os quais já tratados neste trabalho – como distritos industriais, 

clusters e ambientes inovadores (AMARAL FILHO, 2001; BECATTINI, 2002). O modelo 

italiano no que concerne às suas políticas mais recentes de fomento às PMEs parece não ter 

sofrido grandes mudanças matriciais. Souza et al. (2003) apontam que as políticas públicas no 

período de 97 e 98 abarcavam algumas características, a saber: esforços para diminuição dos 

empecilhos administrativos (relativos à necessidade de inovação organizacional, gerencial); 

meios de implementação de políticas públicas especiais; estabelecimento de políticas 

integradas pautadas pela descentralização, a qual permite que os governos locais possam 

também se responsabilizar pela integração, envolvendo entes diversos como a sociedade civil, 

governo central e setor privado; criação de áreas focadas em alta tecnologia (clusters) 
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apoiadas por políticas públicas reorganizadas; promoção de comércio internacional, em boa 

parte, dada pela integração entre empresas (colaboração industrial e permuta de profissionais).  

 

Neste sentido, as posições expostas por Souza et al (2003) postas resumidamente vão 

ao encontro das discutidas por Becattini (2002), Keller (2008) Amato Neto e Fucci Amato 

(2009) e Maciel (1996). Souza et al. conclui apontando que as políticas públicas italianas tem 

como objetivo primordial desenvolver ações que construam estruturas favoráveis ao 

desenvolvimento de PMEs já existentes, localizadas geograficamente (aglomeração), por 

meio de redes de apoio (centros de treinamento, serviço, etc.) traduzindo-se, de alguma 

maneira, em uma rede de construção de capital social. Ainda, a questão dos organismos de 

financiamento é da alçada das administrações locais. 

 

A seguir tratemos, pois, de alguns modelos, não tão fundados historicamente, no que 

concerne à suas políticas públicas de apoio às PMEs. Os modelos em questão são os dos 

Estados Unidos e Reino Unido e os da Finlândia, Japão e França, estes últimos tratados com 

maior profundidade.  

 

Comecemos com o caso da Finlândia. Neste país as PMEs apresentaram-se como 

bastante competitivas no cenário internacional, fato que Villaschi (2003) credita às 

articulações entre as PMEs existentes e grandes empresas, além de apoio de instituições de 

fomento à produção e inovação.  

 

O autor aponta que nos últimos 10 anos este cenário finlandês apresentou melhores 

desempenhos, quando comparados aos seus vizinhos próximos (países nórdicos). Salutar 

apontar que esta situação se deu em parte pelas mudanças estruturais em segmentos os quais a 

Finlândia já possuía certa vantagem competitiva, notadamente àqueles ligados à esfera natural 

como a energia, celulose e metalurgia (VILLASCHI, 2003). Desta forma, à maneira como 

parece decorrer no modelo italiano há uma história pregressa de setores que alcançam 

eficiência produtiva ou reconhecimento pela qualidade. Assim, mudanças institucionais para 

promoção de políticas públicas para a produção e inovação buscariam enaltecer e aperfeiçoar 

elementos já encontrados num dado país. 

 

Villaschi aponta que existem duas explicações clássicas para o desempenho finlandês. 

Uma diz respeito ao uso massivo de pesquisadores nas empresas finlandesas e outra à 
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articulação entre Estado, negócios, universidades e hackers, oriundas do pensamento de 

Castells e Himanem, aponta o autor. Villaschi coloca que o lugar comum sobre as explicações 

repousa no ambiente global caracterizado pelo massivo uso de tecnologias, ao qual o sistema 

finlandês parece ter se adequado bastante bem. Villaschi aponta que a tal adequação se deveu 

a alguns fatores, tais como: transferência tecnológica entre universidades e empresas; 

cooperação entre empresas tendo em vista a inovação; adequações no nível educacional; 

flexibilidade do aparato legal. Nestes pontos as posições apontadas por Maciel (1996), 

Becattini (2002) e Amaral Filho (2001) parecem ecoar. O modelo italiano em termos teóricos 

abarca a maior parte dessas posições nítidas no sistema finlandês, com a adição da 

contradição inerente ao cenário cultural italiano.  

 

As considerações de Villaschi são interessantes. Este aponta que a capacidade de gerar 

inovação não está atrelada à liberdade de mercado, mas sim a um conjunto de ações que 

envolvam os elementos econômicos (viabilidade de inovar), tecnológicos (estabelecendo as 

tecnologias necessárias) e institucional (o que torna as inovações possíveis). Neste sentido, as 

PMEs na Finlândia, defende Villaschi, não nascem devido à natureza de mercado, mas sim 

pela conjunção de fatores que aliem os elementos supracitados. Nesta direção, destacam-se as 

políticas públicas - tais como as levadas a cabo nos períodos do milagre italiano - que 

orientam o processo “que ao longo do tempo vem facilitando interações entre os domínios 

tecnológico, econômico e institucional da formação sócio-econômica da Finlândia” 

(VILLASCHI, 2003, p. 446).   

 

Desde 79 da década passada, o Estado finlandês, através do Conselho de Estado 

estabeleceu uma comissão que discutiu metas a serem alcançadas expostas num relatório, 

onde destacavam-se: rever o estágio de desenvolvimento tecnológico no que pese à 

automação; estipular os efeitos no desenvolvimento do país, da cooperação internacional, do 

uso dos recursos naturais e atividades dos cidadãos (HALLANKUKKA-PESONEN, 1982 

apud VILLASCHI, 2003). Tal relatório apontava para o fato de que a flexibilidade das PMEs 

era elemento importante para gestação da capacidade da inovação (posição corroborada por 

Amaral Filho (2001) e Keller (2008)). Ainda, chamava atenção para a importância de tecidos 

institucionais que potencializassem – nas palavras de Villaschi – o desenvolvimento de novos 

produtos por parte das PMEs. Neste bojo podemos colocar subsídios fiscais e apoio 

governamental (dirigismo), elementos discutidos por Maciel (1996) e Amaral Filho (2001). O 

modelo de apoio às PMEs, instituído com o objetivo de conter os aspectos prejudiciais do 
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livre mercado (falha do livre mercado), tem como objetivo complementar as atividades do 

setor privado, não gerando concorrência com este (força catalisadora do mercado) 

(VILLASCHI, 2003). O sistema finlandês por meio de suas políticas públicas busca então 

estabelecer objetivos que permitam às PMEs se desenvolverem e competirem no cenário 

internacional, posições desenvolvidas pelo MTI – Ministério da Indústria e Comércio do país: 

garantir que haja oportunidades para o desenvolvimento das PMEs no que toca ao seu 

número, aspectos produtivos e emprego nestas; desenvolver o valor da pró-atividade para 

desenvolver as PMEs e fazer com que os centros de desenvolvimento econômico e emprego 

do país ajam como articuladores para consecução de políticas industriais no país 

(VILLASCHI, 2003). Para conseguir cumprir estes objetivos postos pelo MTI, o próprio 

estabeleceu algumas ações, tais como: reorganização das agências governamentais as quais 

asseguravam recursos para as PMEs; transparência nos recursos; fundos especiais de 

financiamento; recursos para PMEs com vocação para o mercado externo; promoção local da 

produção e do emprego e assistência econômica, voltados para o fortalecimento das PMEs. 

Para atingir essas medidas Villaschi aponta que o MTI despende cerca de 9% de seu 

orçamento.  

 

O autor desenvolve um quadro no qual apresenta os principais programas de apoio às 

PMEs, relacionando os elementos instituição, operações e administração – apontando qual é a 

instituição, seu papel e por quem esta é administrada. Villaschi aponta primeiro o Finnvera 

plc (Instituição do governo responsável por conceder apoio financeiro às empresas 

finlandesas), com o papel de prover empréstimos, sendo administrado pelo MTI; em seguida, 

tem-se os Centros de Desenvolvimento Econômico e Emprego, cumprindo o papel de 

educação e treinamento, também administrado pelo MTI, mas também pelos Ministérios da 

Agricultura e do Trabalho; após estes tem-se o TEKES (órgão de fomento à inovação e 

tecnologia no país), com o papel de fornecer recursos e empréstimos para a P&D, 

administrado pelo MTI. Órgãos de participação acionária direta como o Finnish Industry 

Ivestiment Ltd. e o SITRA, respectivamente administrados pelos MTI e Parlamento, também 

são mencionados, os quais têm como papel o aporte direto de recursos (VILLASCHI, 2003).  

 

Dessa maneira, o modelo apontado acima guarda aspectos similares com relação ao 

modelo italiano, especialmente na conjunção entre as PMEs e organizações de apoio. Ainda, 

na Finlândia se faz notar uma espécie de conhecimento precedente (vantagem competitiva em 

certas áreas) de modo análogo ao que acontece na Itália onde empresas potencializam o uso 
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da arte e técnica, inerentes ao contexto italiano (MACIEL, 1996). Neste cenário destaca-se a 

experiência de Oulu, uma cidade finlandesa de vocação econômica florestal (foco nos 

recursos naturais), onde antes o comércio de alcatrão tinha importante papel. Com a crise dos 

anos 70 o município de Oulu se viu diante de duas alternativas para soerguer a sua economia: 

fornecer subsídios às empresas afetadas pela crise, as quais tinham um modelo já decadente – 

pontua Villaschi (2003) – ou desenhar novas políticas de desenvolvimento local que 

fomentassem a união entre a universidade e empresas locais. Dessa situação emergiu então 

um parque tecnológico nesta cidade, pautando-se pela inovação e originalidade 

organizacionais (VILLASCHI, 2003). Neste parque tecnológico destacam-se empresas de 

telecomunicações, eletrônica e tecnologia da informação, indo de encontro à construção de 

empresas, no local, ligadas estritamente à industria da celulose. Salutar apontar a criação da 

Universidade de Oulu, instituição focada nas discussões sobre atraso econômico. Então, 

temos mais uma vez aqui a relação entre universidade, empresas locais e governo, onde a 

primeira pode consistir-se como elemento irradiador de capital social, na figura do capital 

intelectual, formando quadros. Além disso, a universidade assumiu um papel de empreender o 

engajamento político em torno da descentralização dos investimentos na região sul do país 

(Oulu fica ao norte) também agindo de modo a favorecer a implantação de centros de 

pesquisa tecnológica.  

 

Importante apontar mais uma vez que existia na região desta cidade empresas de 

celulose (as quais passaram a fazer uso de tecnologias). Soma-se a isso o fato de que o 

paradigma internacional caminhou na direção do uso da eletrônica como vantagem 

competitiva em um cenário internacional, nos fins dos 70. Isso nos rememora a discussão 

acerca da capacidade das PMEs italianas em se utilizarem de tecnologia através de consórcios 

e redes de cooperação interfirmas (KELLER, 2008; MACIEL, 1996). No caso finlandês essas 

grandes empresas de celulose (setor tradicional na área de Oulu) acabaram por fomentar o 

desenvolvimento de atividades relacionadas à eletrônica e tecnologia da informação, 

buscando adequarem-se ao paradigma. Por fim, Villaschi (2003) aponta que o caso finlandês 

experienciou dois momentos: no primeiro se fez sentir muito a importância da relação entre 

setores de formação educacional e de pesquisa como motor do desenvolvimento; num 

segundo momento, nos anos 80-90, a relação anterior contribuiu para a alçada internacional 

de empresas como a Nokia (telefonia celular) sobre a qual teve influência os setores da 

indústria elétrica e eletrônica, bem como dos parques tecnológicos. Finalmente, Villaschi põe 

que o desenvolvimento finlandês é fruto das relações supracitadas, com forte influência da 
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boa formação de quadros existentes no país e da instituição de políticas públicas ativas para o 

setor, as quais fomentam as PMEs através das associações (cooperação universidade-

empresa), altos investimentos na área de P&D e linhas de crédito específicas. 

 

Passemos para o caso japonês. Para isto evocamos Hamaguchi (2003). Este aborda a 

temática das políticas públicas no Japão e a sua ação no que concerne às PMEs. Aponta que 

essas políticas tiveram importante papel na diminuição das desigualdades existentes entre as 

pequenas e grandes empresas no país. O autor em questão apresenta então a perspectiva 

tradicional sobre as PMEs, em seguida as políticas públicas para a superação das 

desigualdades, além da mudança de visão que experimentou o campo das políticas públicas 

para as PMEs. 

 

Hamaguchi ao tratar da perspectiva tradicional aponta que esta diverge das usuais. A 

primeira, segundo ele, tinha como objetivo apoiar perdedores, que seriam as PMEs, haja vista 

a existência de grandes empresas e a dificuldade que as primeiras encontravam para a 

aquisição de tecnologia e para competirem no mercado junto às segundas. A política de PME 

surgiu no Japão como apoio à esses perdedores, e como um modo de propiciar emprego em 

um cenário devastado pela Segunda Guerra, visando também instituir uma condição de não-

monopólio no país. Tal política, coloca Hamaguchi, emergiu em 47, onde o governo também 

propôs: a criação de uma agência especial para as PMEs, visando desenvolvê-las; a ajuda 

mútua entre as PMEs por meio de associações cooperativas; instituições financeiras públicas 

que promovessem a modernização das PMEs. Para Hamaguchi (2003) as PMEs japonesas 

ainda eram muito atrasadas em relação às suas congêneres européias – o fosso que as separava 

das grandes empresas ainda era muito alto e isso tinha impacto na renda dos empregados das 

PMEs (menor) e na produtividade. Este cenário então demandou uma ação do governo. Na 

visão de Hamaguchi podemos entender como ação protetora, já que o autor no decorrer de sua 

análise aponta a nova visão de política para as PMEs como promotoras, em detrimento da 

tradicional, protetora.  

 

Sendo assim, a ação governamental neste país se deu através de diagnósticos técnicos 

por parte do governo, alocação das PMEs em um local (aglomeração) e apoio financeiro. 

Salutar apontar aqui a similaridade que encontramos entre os modelos já discutidos, como o 

italiano (MACIEL, 1996) e o finlandês. De algum modo eles se relacionam à noção de distrito 

industrial onde há a relação entre as esferas governo-empresa-universidade, na qual parece ter 
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papel importante o primeiro. Não esqueçamos também do fator humano (social e cultural) que 

torna o modelo italiano sui generis. No que toca aos aspectos técnicos o governo procurou 

examinar elementos como a tecnologia das PMEs, capacidade de gerenciamento e estrutura 

organizacional e gestão de pessoal. Podemos destacar entre os serviços prestados pelo 

governo a confecção de uma lista com as forças e fraquezas - algo próximo ao método de 

análise SWOT – Strenghts Weakness Opportunities and Threats (BATEMAN; SNELL, 2006) 

empregado pelos administradores - as quais produziam diagnósticos que, no entanto, não 

tinham valor legal, apesar de serem seguidos pelo empresariado local, expõe Hamaguchi 

(2003). Ainda, no que toca à assistência técnica por parte do governo, destacam-se a 

associação entre as PMEs e os laboratórios científicos locais, que realizavam pesquisas que 

objetivavam a solução de problemas locais dessas PMEs. Os governos municipais arcavam 

com estes custos, enquanto o governo central subsidiava de 10 a 20% do orçamento dirigido à 

este feito (HAMAGUCHI, 2003).  

 

Por sua vez, a questão da organização das PMEs obedeceria a uma lógica de 

localização (concentração espacial) na qual o envolvimento entre elas seria fundado na 

cooperação tendo em vista atingir economia de escala, aponta Hamaguchi (2003). Neste 

sentido pode se tratar de cooperação interfirmas de caráter horizontal (KELLER, 2008). A 

razão para se criar uma coesão entre as PMEs no Japão seria o fato de permitir que estas 

pudessem competir com as grandes empresas, impedindo que estas últimas abocanhassem 

grandes fatias de mercado. As cooperativas e associações frutos dessa coesão entre PMEs 

permitiam que estas buscassem e fizessem uso de apoio governamental, sobretudo técnico, 

como visto anteriormente. Além disso, essa relação estruturava-se de maneira hierarquizada 

(empresa - governo local - governo central) onde as chamadas demandas locais, coloca 

Hamaguchi, eram destinadas ao governo central. Além dessas considerações Hamaguchi cita 

também o financiamento às PMEs. O autor coloca que há uma máxima clássica que afirma 

que o mercado não é um bom financiador das PMEs uma vez que este cobra juros avultosos à 

essas empresas.. Tendo em vista corrigir a falha de mercado, corroborada por Villaschi 

(2003), Hamaguchi aponta que órgãos de financiamento público foram criados. Lembre-se 

que no modelo italiano emergiram também instituições de fomento, consentindo crédito e 

outros apoios.  

 

Dentre as instituições deste caráter no Japão, Hamaguchi cita o Banco para o 

Comércio e a Indústria (Shoko Chukin) – fundado em 36 com participação de 80% do governo 
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e 20% das cooperativas produtivas; a Corporação Financeira Japonesa para Pequena Empresa 

(JFS) e a Corporação Financeira para Vida Popular (NLFC). Estas duas últimas fundadas em 

53 e 49. Foram criadas no âmbito do esforço de reconstrução nacional, concedendo 

financiamentos. Entre estas a NLFC se destaca por fornecer financiamentos à pequenos 

empreendimentos familiares, ainda responsável pelo empréstimo Marukei (concedido às 

PMEs recomendadas pelas câmaras locais). Por sua vez, a JFS tem como incumbência 

conceder empréstimos às cooperativas e médias empresas. 

 

Dada essas considerações Hamaguchi aponta as políticas públicas dirigidas sob a 

perspectiva tradicional, a qual considera que as PMEs são fracas (não conseguem concorrer 

no livre comércio) e demandam proteção estatal, indo de encontro à idéia de racionalidade 

econômica. A primeira política implementada foi a da promoção da terceirização, dando-se 

entre as décadas de 50-60, apesar do subdesenvolvimento destas. A relação entre as PMEs 

terceirizadas e as grandes empresas era de caráter vertical. Ainda, o país buscou regular as 

grandes empresas de modo que estas não pudessem comprometer os lucros das PMEs. Após, 

Hamaguchi cita a Proteção das Indústrias Locais Tradicionais. O autor coloca que o abismo 

que separava as grandes e pequenas empresas diminuiu, face a ação do governo. No entanto, 

houve um outro efeito: aumentou-se a concentração de empresas no ambiente metropolitano, 

ficando a periferia relegada deste processo. Desta maneira, institui-se a lei mencionada acima, 

tendo como foco o apoio às PMEs tradicionais, estabelecendo ações como o estímulo à novos 

negócios e apoio à cooperativas. Estas empresas produziam, sobretudo, artefatos artesanais.  

 

Hamaguchi aponta que o Japão caminhou para uma nova visão para as políticas de 

PMEs, passando da política protetora para a política promotora, esta última mais adequada às 

noções de racionalidade econômica, segundo o autor. Através de um quadro explicativo, 

Hamaguchi (2003) expõe estas diferenciações: 

 

Tabela 5: Mudança da Visão sobre PMEs 

 1963 – Lei Básica 1999 - Revisão 

Reconhecimento de PMEs [NEGATIVA] 

Fundo do poço da economia dual  

“Muito pequenas, em quantidade 

muito grande” 

[POSITIVA] 

Fonte de Dinamismo 

Mais ágil e empreendedora 
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Objetivo da Política para PME [SALVAR AS MAIS FRACAS] 

Reduzir a lacuna entre as 

grandes empresas e PMEs 

[PROMOVER AS  MELHORES 

EMPRESAS 

Apoiar o empreendedorismo 

favorecendo nichos de mercado 

e fronteiras (tecnológicos/ 

conhecimento) 

Direção das Políticas Públicas  Modernização das 

PMEs existentes e 

fortalecimento do poder 

de negociação 

 Prevenir a bancarrota 

de PMEs em setores ou 

regiões afetadas pela 

recessão estrutural 

 Transferência para 

setores mais 

promissores 

 Promoção de novos 

negócios e da inovação 

 Reforço dos recursos de 

gerenciamento 

 Consolidação da rede 

de seguro social 

Fonte: (HAMAGUCHI, 2003, pg. 471) 

 

Dessa forma, a lei Básica instituiu as considerações elencadas anteriormente, enquanto que a 

revisão de 1999 direcionou a realidade das PMEs num caminho mais ligado à inovação. O 

que nos chama maior atenção no esquema de Hamaguchi diz respeito à mudança de objetivos 

das PMEs nos dois cenários: salvar as mais fracas em oposição à promover as melhores. 

Desta forma, faz-se sentir a influência de uma lógica capitalista mais estrita, ao mesmo tempo 

em que há uma consolidação da rede de seguro social.  

 

 Dando prosseguimento à nossa discussão evocamos as posições de Abrantes e Benko 

(2003) ligadas ao planejamento do território e os sistemas produtivos locais na França, os 

chamados SLP. Os autores colocam que somente em 98 começaram a emergir programas 

relativos à aglomeração de empresas na França. Tal fato se explicaria pela opção francesa em 

apoiar grandes empresas públicas, desestabilizando a concentração de PMEs (ABRANTES; 

BENKO, 2003).  

 

 A noção de SPL – Sistema Produtivo Local – é afim das de distrito industrial 

(AMARAL FILHO, 2001; BECATTINI, 2002; KELLER, 2008) supondo a existência de 

empresas concentradas espacialmente e especializadas na confecção de um dado produto. Seu 
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conceito ainda abarca a ligação que essas podem ter com instituições diversas. A noção de 

SLP está ligada claramente às de concentração de empresas marshalianas, refletem Abrantes e 

Benko (2003), onde, nesta última, há a importância do ambiente físico e cultural, sócio-

político e econômico. As discussões acerca do exemplo francês de SPL estão ligadas às 

colocações referentes ao ambiente inovador, o qual foi mencionado neste trabalho evocando 

as posições de Amaral Filho (2001). Abrantes e Benko apontam que os sistemas produtivos 

localizados estão relacionados ao ambiente local no qual estão inseridos, os quais 

condicionam as empresas.  

 

 Dando seguimento Abrantes e Benko nos apresentam os tecnopólos (tecnopoles). A 

noção de tecnopólo está intimamente ligada à de distrito industrial – existe uma concentração 

espacial de empresas especializadas, as quais possuem relações pautadas pela cooperação 

interfirmas, havendo contribuição de PMEs as quais possuem participação na construção de 

um dado produto final – o tecnopólo adiciona aí a característica da inovação e do caráter 

tecnológico no que concerne à sua atuação. De alguma forma sintetiza os conceitos de distrito 

industrial e de ambiente inovador. Dessa forma, acaba-se por traduzir por cluster quando 

existe cooperação horizontal (AMARAL FILHO, 2001). São exemplos desse o Silicon Valey 

(informática) e o centro aeroespacial de Toulouse (ABRANTES; BENKO, 2003). Os 

tecnopólos, segundo esses autores, consistem em estratégias de desenvolvimento (modelos de 

desenvolvimento), os quais são compostos pela conjunção de três fatores: a existência de uma 

organização do trabalho (paradigma industrial), estrutura macroeconômica e normas 

implícitas e regras institucionais, apontam Abrantes e Benko (2003).  

 

 O modelo de desenvolvimento fundado na implantação de tecnopólos relaciona-se, 

sobremaneira, com o espaço físico onde é implantado. Trata-se de uma experiência que 

conecta-se bastante com a região. Abrantes e Benko refletem que sua implantação decorreu, 

em boa parte, pelo receio que algumas regiões tinham em serem excluídas dos eixos 

econômicos nacionais e internacionais. Isso, aliado ao paradigma do fim dos anos 70 que 

inaugurou a majestade do uso da tecnologia eletrônica como vantagem competitiva, acabando 

por contribuir para a construção dos tecnopólos (antes, do fim dos 40 até os 70, o paradigma 

era o de pólos de crescimento com grandes organizações estabelecidas verticalmente). Ainda, 

há de se colocar as possíveis contribuições que estes pólos possam dar à reestruturação 

territorial de áreas degradadas, ao constituírem novas vocações econômicas.  

 



112 

 

 No caso francês as políticas públicas tiveram papel importante. O Estado, nessas 

discussões assume-se como um ator a se considerar, seja orientando a política de 

desenvolvimento seja atuando diretamente através de inserções de crédito nas empresas. 

Salutar apontar que no modelo italiano o Estado não se imiscuiu do processo – se tomarmos 

os governos locais e regionais como tal. Pois bem. A política pública de apoio aos SPL na 

França estabelece que a cooperação interfirmas entre as empresas é condição necessária para 

receber apoio (ABRANTES; BENKO, 2003). A seleção para tal não é realizada em moldes 

quantitativos (tamanho do SLP), mas sim na identificação de laços entre as empresas, 

aglomeração espacial, e também especialização em um dado setor. Neste sentido, podem 

gozar de apoio tanto SLP antigos quanto os novos, emergentes, destacam Abrantes e Benko.  

 

O apoio às chamadas SPL começou em 97 com a criação da CIADT (Comitê 

Interministerial de Planejamento e Desenvolvimento do Território), o que denota a associação 

entre a localidade e a esfera central, por congregar os ministérios na empreitada da regulação 

dos sistemas produtivos locais. Em seguida, há o papel do Datar (Delegação ao Planejamento 

do Território e à Ação Regional) coordenando as questões relativas ao território. Abrantes e 

Benko (2003) apontam que o “equilíbrio e justiça espacial” (p. 484) andaram de mãos dadas 

com a descentralização administrativa ocorrida nos anos 80 – regiões ficam responsáveis 

pelas negociações com o Estado para implementação de políticas de planejamento. Salutar 

apontar que essa relação não se dá de cima para baixo, pois existem negociações entre os 

diversos atores envolvidos no processo.  

 

Possuindo foco no desenvolvimento local, compreendendo a interdependência e a 

produção de projetos coletivos, os SPL ganham destaque. Nesta jornada, a comunhão entre 

atores para a consecução de projetos é importante. Na França, os ministérios da Economia, 

Finanças, Indústria, Pesquisa e Assuntos Sociais foram envolvidos. Também se evidenciou a 

contribuição da universidade, como o IREP (Instituto de Pesquisa Econômica em Produção e 

Desenvolvimento), por exemplo. Ainda, há o papel dos comitês regionais, com suas 

comissões tais como a DRIRE (economia e indústria) e a DRAF (agricultura e floresta). Antes 

a seleção dos projetos restringia-se ao nível nacional, fato que muda após 2001 onde tal 

responsabilidade repousou nos atores locais. Ainda, após esse ano passaram a integrar os 

comitês as comissões DRCA (comércio e artesanato), DRTEFP (trabalho e formação 

profissional) e DRT (pesquisa e tecnologia) (ABRANTES; BENKO, 2003).  
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No que toca ao financiamento na França, põe-se que estes se devem, sobretudo, pela 

ação do Datar, com o seu fundo FNADT. Os primeiros projetos, apontam Abrantes e Benko, 

eram relativos à indústria, do tipo mecânica, têxtil e agro-alimentar. Até 1999 60 projetos de 

SLP foram apresentados, sendo que 18 destes foram aprovados, os quais pertenciam às 

categorias acima. Adiciona-se à esse cenário os financiamentos complementares. Cerca de um 

terço dos orçamentos dos projetos era coberto pelo FNADT do Datar. A atuação de outros 

atores (ministérios, diretorias e regiões) possibilitou a emergência de novas fontes de 

financiamento, entre as quais inclui-se a Comissão Européia. Cabe também ressaltar o papel 

do setor público, com participação de 60% no que toca aos fundos regionais de apoio aos 

SPL, enquanto a iniciativa privada contribuiu com 40% de financiamento, em cerca de 41 

projetos desenvolvidos.  

 

 Passemos para as considerações acerca das políticas recentes de apoio às PMEs 

britânicas e norte-americanas. Souza et al (2003) apresenta, de maneira sucinta, algumas 

inovações que acometeram o ambiente promotor e regulador das PMEs nestes países. Os 

autores colocam que no Reino Unido existe o serviço SBS – Small Business Service (Serviço 

de Pequenos Negócios), o qual confere às PMEs informações, assessoramento e recursos, 

sejam estas já estabelecidas ou recém-criadas. Tendo em vista otimizar os meios de apoio às 

PMEs conferindo a estes maior transparência institui-se órgãos como o RIS na Escócia. A 

otimização dos meios serve para que os impactos das regulações sejam reduzidos, além de 

tornar mais fácil o cumprimento de regras (SOUZA et al. 2003). O RIS Escocês (Órgão de 

Regulamentação Escocês) mencionado acima tem por finalidade proteger os interesses das 

PMEs, sendo um exemplo dessa otimização de meios de apoio. Como tais, podemos tomar os 

institutos de financiamento das PMEs. No caso britânico Souza et al. (2003) apontam o 

Esquema de Garantia e Empréstimo às PMEs, fomentando, sobretudo, investimentos em alta 

tecnologia.  

 

Dentro desta temática Souza et al. (2003) apontam a estratégia governamental de 

diminuição de impostos referentes aos rendimentos de ativos aplicados em PMEs de alto 

risco. Ainda, se criou o Fundo Universitário, o qual tem como objetivo criar empresas através 

de projetos universitários. Concomitante a isso, há a emergência do British Trade 

International, instituição responsável por assessorar as PMEs que queiram se aventurar no 

mercado externo, conferindo a estas informações e financiamento. Por fim, Souza et al. 

(2003) mencionam o programa Business Links, de 1993, o qual fornece apoios como 
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assessoramento, informações, treinamento, marketing, tecnologia e inovação – elementos 

ligados ao campo endógeno das PMEs, estabelecendo também parcerias entre órgãos 

governamentais e não-governamentais, públicos e privados (AZEVEDO, 2003).  Este 

programa também é mencionado por Azevedo (2003). Para este autor os BL (Business Links) 

consistem em agências locais responsáveis pelo apoio aos empreendedores numa região, 

buscando estabelecer uma descentralização no que toca aos sistemas de apoio às PMEs. No 

país de Gales e na Escócia, coloca Azevedo, os BL receberam os nomes de Business Connect 

Wales Ltd. e Business Shop, respectivamente. Estes programas estavam orientandos pela 

lógica first-stop-shop em oposição à one-stop-shop, própria dos BL ingleses. A primeira 

lógica diz respeito ao fato de que os sistemas de apoio consistem-se em espécies de paradas, 

que levam à outras. Dessa forma, os empresários das PMEs visitariam tais sistemas e, a partir 

dele, seriam orientados para agências conforme a sua necessidade (AZEVEDO, 2003). Por 

sua vez, a outra lógica (one-stop-shop), concentra em si esta rede de apoio, embora sejam 

descentralizadas, pois existem à nível local nas regiões. Ainda, no que toca aos BL, existem 

os núcleos centrais de serviços (Personal Business Advisors) aos quais competem fornecer 

consultoria para as PMEs, seja tecnológica, de inovação ou de marketing, de modo análogo ao 

que ocorreu no Japão. No entanto, Azevedo (2003) reflete que alguns analistas apontavam que 

a estrutura dos BL não definia a responsabilidade exata entre os autores, o que poderia 

ocasionar em uma fonte de problemas.  

 

Souza et al. (2003) tratam também dos meios de apoio às pequenas empresas nos 

Estados Unidos. Da mesma forma que nos casos expostos aqui, neste país existem 

organizações de fomento capitaneadas pelo governo, demonstrando que o paradigma 

keynesianista parece não ter saído de moda. Souza et al. (2003) mencionam o SBA (Small 

Business Administration), órgão responsável pela proteção dos interesses das pequenas 

empresas tal como o seu equivalente britânico SBS. Em adição, esta instituição norte-

americana gerencia as agências de financiamento e faz a ponte entre as fontes de capital e as 

pequenas empresas. Ainda, há a existência de um regime de incubadoras (sobretudo, de 

caráter tecnológico, promovendo o progresso) que objetivam dar sobrevida às empresas 

(SOUZA et al., 2003). Como vimos ao longo deste trabalho, há uma característica em comum 

à estes processos, que diz respeito ao desejo dos governos em lançarem suas PMEs no 

mercado externo. Dessa forma, criam se diversas instituições responsáveis por tais feitos. No 

caso norte-americano destaca-se a Trade Promotion Co-ordinating Comittee (TPCC). Soma-

se a esta os centros de apoio à exportações, apontam Souza et al, como os US Export 
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Assistence Centers, que agem de modo a conferir informações sobre mercados estrangeiros e 

assessorar as pequenas empresas juridicamente quanto à empreitada da conquista do mercado 

global. No que tange ao aspecto gerencial, na discussão sobre as políticas de apoio às PMEs 

nos EUA resumidamente postas aqui, destaca-se o National Institute for Standards and 

Technology Manufacturing Extension Partnership (MEP), tendo como objetivo assessorar as 

inovações gerenciais (SOUZA et al., 2003). 

 

Concluindo esse capítulo, ao longo da descrição de alguns exemplos internacionais, 

notamos que a importância do Estado, na figura de governos locais e regionais ou até mesmo 

o próprio em sua forma mais clássica, central, é sentida nas experiências de distrito industrial 

e clustering. A ligação com o território denota outra característica fulcral entre os 

empreendimentos de desenvolvimento local a partir da aglomeração empresarial. Em adição, 

vimos que organizações de toda sorte, prestando consultorias diversas, contribuem para a 

otimização desses espaços enquanto estratégias de desenvolvimento. Entre estas podemos 

destacar as de caráter educacional, importante para a formação de bons quadros a serem 

absorvidos pelas aglomerações, na figura das universidades e institutos de pesquisas, os quais, 

por sua vez, acabam por gerar um capital humano (ou social) que pertencem à esfera do 

intangível, mas colaboram de maneira silenciosa para o sucesso dos clusters - competências e 

sociabilidades são construídas nesses espaços, onde as primeiras acabam por ser 

potencializadas frente às últimas.  

 

Em alguns casos expostos aqui, como o do Japão, da Finlândia e da França, guardam 

similaridades com o italiano devido à vocação regional por um determinado produto ou 

serviço. Vocação esta que é construída historicamente por meio de processos complexos, de 

caráter econômico e social. Desta maneira, não é de todo caso indevido que, com esforço, 

tomemos essas iniciativas como uma espécie de legado da Terceira Itália (com sua rede de 

PMEs familiares), pois suas principais características, apontadas ao longo do começo da 

segunda metade do século XX, parecem direcionar e influenciar os sistemas mais recentes de 

aglomeração empresarial.  
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4. O CASO DO PORTO DIGITAL: A EXPERIÊNCIA PERNAMBUCANA 

 
 

4.1. Quadro Institucional de Apoio às PMEs e à Inovação: Uma Apresentação 

 
 

 

Os modelos de desenvolvimento consistem em emaranhados complexos, onde 

gravitam em torno de si elementos de diversas ordens. Perfis econômicos, sociais, culturais 

(subjetividade) acabam por influenciar estes modelos. Neste sentido, apontaremos aqui uma 

exposição que tem como ponto fulcral a discussão institucional, adicionando aí questões 

relativas às PMES e ao sistema de inovação brasileiro. Talvez seja salutar apontar a oposição 

entre modelo e experiência. A literatura convencionou chamar o caso italiano - de PMEs as 

quais eram, sobretudo, têxteis e de confecção (SABEL, 1982; PIETROBELI, 2003) baseadas 

em relações pautadas pela competição e cooperação, onde há estruturas familiares vigentes 

(MACIEL, 1996) – de modelo. A despeito dessas considerações, não devemos menosprezar o 

elemento instituição, as quais buscam estimular a inovação tecnológica bem como o 

desenvolvimento em si. Mesmo na Itália, com sua complexa história e complicações na 

construção de um sistema de C&T, estas não devem ser desprezadas. Será que, de maneira 

análoga podemos referir-nos ao Porto Digital como modelo? Talvez o mais correto seja tratá-

lo como experiência, dentro de um modelo de DI, SPL ou APL fundado na incubação de 

empresas com vocação de TI. Algumas dessas questões trataremos após este ponto. Sendo 

assim, discutiremos, pois, as questões institucionais relativas ao fomento às PMEs no Brasil. 

 

A discussão institucional nas ciências sociais costuma opor os elementos agência e 

estrutura. De alguma maneira, discute-se em que medida a instituição regula a ação humana 

ou se a ação entre os indivíduos, em certos contextos, resulta em uma instituição. O conceito 

de instituição que nos apetece é o sociológico, o qual afirma ser esta um conjunto de normas, 

valores e crenças com certo poder coercitivo face à ação dos indivíduos, mas também, 

podendo ser mudada em virtude desta última. Este debate remete às considerações de 

Durkheim e Weber, onde o primeiro dá especial atenção à estrutura, na figura das instituições 

(o próprio conceito de fato social se confunde com o de instituição), enquanto o segundo 

atenta para a ação social – espécie de feedback, onde ações são orientadas a partir da ação de 

outros.  
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Discussões que envolvam instituições não devem prescindir das posições de Elster 

(1994). Elster destina um capítulo em seu livro “Peças e Engrenagens das Ciências Sociais” 

para o tratamento das instituições sociais. Para o autor as instituições possuem um caráter 

ambíguo, por um lado protegendo os indivíduos de “conseqüências destrutivas da paixão e do 

auto-interesse”, podendo, por outro, serem contaminadas pelo auto-interesse. De algum modo, 

nas considerações de Elster, faz-se soar os ecos de Durkheim. Elster entende que as 

instituições podem ser vistas como um grande indivíduo, apesar de ser criada por estes, teriam 

o poder de impor regras e sanções aos que dela participam remetendo à afirmação de Peter 

Berger (1997) de que a sociedade cria os próprios muros que a cerca. As regras possuiriam 

um caráter formal, aplicadas em instituições públicas, etc., onde estas estariam amparadas por 

leis. No que toca às normas sociais, as sanções assumiriam um caráter mais informal com 

regras internalizadas. Sanções como expulsão de grupos dado um comportamento desviante 

por um membro seria exemplo destas. Ainda, as instituições no que concerne aos 

comportamentos estariam assentadas na idéia de força e indução, tendo em vista tornar um 

comportamento indesejado dispendioso (força) e tornar o comportamento desejável menos 

dispendioso. Aqui podemos estabelecer uma relação entre instituições, (estrutura) e ação, na 

qual a estrutura influiria no comportamento dos indivíduos traduzindo-se nos diversos tipos 

de instituições sociais, onde essa influência se faz sentir por meio da força e indução. 

 

Para Elster existem instituições capacitadoras as quais capacitam mais do que induzem 

e/ou forçam os indivíduos a comportarem-se de uma dada maneira. Não seria incorreto 

colocar instituições de fomento à C&T como exemplos destas. Ainda, exemplo destas seriam 

as leis contratuais. Estas conduziriam os indivíduos ao comprometimento. Ainda, as leis do 

casamento capacitam os indivíduos a firmarem compromissos por toda uma vida, sendo 

também exemplo de leis contratuais. O autor aponta também as leis restritivas, as quais são 

baseadas na idéia de forçar as pessoas a ponderar sobre eventuais conseqüências de um 

rompimento de pacto. Exemplos destas são a constituição e as leis de divórcio. Esta última 

não força as pessoas a estarem casadas, nem a primeira força os indivíduos a manterem a 

constituição vigente. Um ponto importante na discussão sobre instituições, agência e estrutura 

liga-se à colocação de que as instituições podem afetar o comportamento dos indivíduos, 

alterando o cenário no qual as relações entre estes se estabelecem (ELSTER, 1994). Neste 

ponto faz-se sentir que a ação humana (comportamento) está em função de uma estrutura, 

instituição.  
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A ação humana para Elster pode trazer resultados indesejados. Somente os indivíduos 

podem pretender ou agir. Sendo assim, caberia às instituições o papel de controlar 

comportamentos desviantes através da força e indução. O ideal seria um ambiente de grande 

cooperação entre atores dentro das instituições (alta indução) tais como a família, a economia 

ou a política e os sistemas de C&T. Neste cenário ideal, a cooperação seria estratégia 

dominante. Ambientes de baixa cooperação, por sua vez, são regulados por baixa indução. 

Creio que Elster preferiria a implementação da indução ao invés da força. Um diálogo que nos 

é possível fazer diz respeito às redes de clustering, ambientes inovadores, e distritos 

industriais, os quais pautam-se por uma dose, em maior ou menor grau, de cooperação. Talvez 

estas redes sejam exemplos de instituições indutoras na composição teórica de Elster.  

 

Caminhando para a discussão sobre instituição e fomento à C&T e PMEs, temos as 

posições de Passador. Este, por sua vez, busca analisar a tecnologia como “insumo gerencial 

básico” (p. 1) e o papel das instituições na promoção desta.  Em primeiro lugar Passador 

reflete sobre o conceito de cultura, tentando estabelecer um diálogo entre este e a ciência e a 

tecnologia. A cultura, para este, liga-se a um conjunto de normas, valores, crenças, etc., que 

pode tomar forma nas instituições, as quais, para a sociologia, acabam por traduzir-se nos 

mesmos elementos referentes ao conceito de cultura, acima apresentados. A oposição entre 

cultura material e cultura imaterial se vê nestas colocações. As instituições que são capazes de 

traduzir a idéia de cultura podem assumir papéis duais, tanto tangíveis como intangíveis. 

Neste sentido, tomando um exemplo de uma instituição de fomento à C&T, a identificação da 

cultura material se daria pela existência de processos, de uma sede, de seu aparato 

burocrático; por outro lado, o sentimento de pertença e papel social aos quais estão ligados as 

instituições de toda sorte, poderiam ser identificados pelos próprios valores da organização, 

por sua filosofia e suas normas implícitas. Assim, cabe a exposição da idéia de instituição 

para Passador: 

 

 

“A instituição significa, portanto, o estabelecimento de padrões (normas, 

leis, regras) de comportamento, comuns a todos os indivíduos, na execução 

de determinadas tarefas. E estes padrões passam a ser transferidos a 

sucessivas gerações” 

 (PASSADOR, 2003, p. 3)  
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Desta maneira, Passador realiza algumas reflexões sobre a idéia de uma cultura 

cientifica e tecnológica, as quais perpassam pela criação de organismos institucionais que a 

promova. Esta promoção, nas sociedades modernas pode decorrer da associação entre 

diversos atores (MACIEL, 1996; KELLER, 2008; AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009; 

SILVA; SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008; ALBAGLI; MACIEL, 2003) os quais 

podem estabelecer cooperações diversas (PUTNAM, 1996) e materializarem-se na figura dos 

consórcios.  

 

Essas cooperações podem tomar a forma de redes entre as empresas (KELLER, 2008; 

AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). O advento das redes, de configuração horizontal, 

são respondentes a um novo cenário internacional que demandou flexibilidade produtiva e 

adaptação à novas tecnologias por parte das empresas. Estas passaram então a socializar 

custos e sucessos envolvidos (KELLER, 2008). Passador (2003) evocando Castells (2000) 

corrobora com este cenário, apontando que este último credita às mudanças ocorridas na 

modernidade, de ordem tecnológica e econômica, a criação de redes de cooperação entre 

empresas. Esta nova configuração horizontal que está presente nas redes estaria também no 

interior das firmas (PASSADOR, 2003).  

 

 Muitas dessas questões foram tratadas anteriormente neste trabalho. Passemos, pois, a 

discutir um pouco mais a relação entre Estado, Sociedade Civil e Mercado, posta por Passador 

(2003). Essas considerações são importantes para nós quando preocupados com os modelos 

de desenvolvimento. Os modelos apontados receberam influência do Estado, em maior ou 

menor medida. Desta forma, temos o Estado como catalisador ou indutor do 

desenvolvimento. Este pode fazê-lo por meio de políticas públicas ou pelo fornecimento de 

infra-estrutura necessária às empresas (portos, canais de informação, clusters, etc). A relação 

entre os elementos apontados acima se dá de maneira complexa. Vimos a complexidade do 

modelo italiano, que se remete bastante à história de sua sociedade e a relação original entre o 

mundo do trabalho e o da vida. Outros modelos se assumem como mais simples no que toca a 

esta composição sócio-histórica, como aquele do Porto Digital, no Recife (APL). No entanto, 

mesmo modelos mais simples costumam abarcar a relação - Estado, Sociedade e Mercado.  

 

 Passador (2003), evocando Ramirez-Rangel (2001), aponta que o Estado se assume 

como um ator que promove a cooperação, a qual, de costume, se dá formalmente – na figura 

de clusters, SPLs, distritos industriais, etc. Por sua vez, proveniente dessa relação emergem 
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instituições igualmente formais, de apoio à estes. Estas instituições podem fornecer apoio 

como marketing e assessoria às empresas na rede. Dessa maneira, essas posições vão ao 

encontro das de Amato Neto e Fucci Amato (2009) apontando a importância que as redes 

possuem na construção de um ambiente favorável à cooperação – desenvolvendo confiança – 

criando estoques de capital social.  

 

 Assim o Estado pode ter um importante papel de fazer com que empresas, sejam quais 

forem as finalidades destas, se associem. De alguma maneira, em sociedades modernas, com 

incipientes processos de desenvolvimento por PMEs, se faz necessário como nunca, a ação do 

Estado como ator indutor. Essa característica dirigista (AMARAL FILHO, 2001) talvez seja 

marca indelével de processos de aglomeração mais recentes.  

 

Dando seguimento aos apontamentos, Passador expõe algumas considerações sobre as 

incubadoras. Estas estão igualmente inseridas na lógica das instituições apontadas 

anteriormente - como tal, consiste em uma que contribui para o sucesso das PMEs. As 

incubadoras são iniciativas que procuram assessorar as PMEs, estabelecendo um fomento de 

caráter tecnológico. Isto, em um cenário internacional em que se faz necessário a incessante 

busca pela aquisição de novas tecnologias como ferramentas para geração de vantagens 

competitivas (PASSADOR, 2003). Amparado por números do SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Passador coloca que as PMEs são muito 

importantes para o país (98% das empresas no Brasil são desta categoria, empregando 53% da 

PEA). São, de fato, as PMEs que se beneficiam do processo de incubação – assessoria para 

conquista de novos mercados, otimização dos processos de produção e serviços, etc. (idem, 

2003). Esta idéia de incubadora não é nova, aponta Passador. Ela se iniciou quando um 

empresário americano sublocou as instalações de uma fábrica falida que acabara de comprar. 

Seus locatários eram pequenas empresas incipientes. Nos anos 70, nos Estados Unidos, as 

incubadoras passaram a ter o papel de estimular jovens recém graduados a explorar suas 

capacidades inovativas, principalmente as de caráter tecnológico. No Brasil destacam-se 

algumas experiências ligadas à incubação de empresas. Passador menciona as de São Carlos 

(SP), Campina Grande (PB), Florianopólis (SC) e Rio de Janeiro (RJ), contudo não analisa 

nenhuma destas. Em momento oportuno trataremos das incubadoras no âmbito do Porto 

Digital, no Recife (PE).  

 



121 

 

Algo que nos chama atenção na análise de Passador é a apresentação da articulação 

institucional ilustrada graficamente. Vimos que os modelos italiano, inglês, finlandês e 

francês pautam-se por arranjos institucionais os quais beneficiaram sobremaneira a 

emergência das PMEs. Neste escopo entram instituições diversas de fomento, apoio 

financeiro, estrutural, etc., em boa parte, capitaneadas pelo Estado. Desta forma, este último 

acaba por se destacar como um importante agente na construção de uma cultura tecnológica e 

empresarial – para retomamos as considerações de Passador. Este autor aponta então a 

articulação institucional em torno do PNI (Programa Nacional de Apoio à Incubadoras de 

Empresas), como política pública, para o incentivo do desenvolvimento tecnológico.  

 

Na figura abaixo podemos notar a existência de várias instituições que influenciam no 

processo de fomento à inovação tecnológica, exemplificado no apoio à incubação. As 

instituições presentes são de caráter político (políticas públicas), administrativo (assessoria 

comercial, industrial, etc.) e financeiro (bancos e fundos). Vê-se claramente a importância das 

instituições para a conformação do apoio às iniciativas de inovação tecnológica, onde, para 

tal, tem papel de destaque o Estado: 

 

Figura 8: Articulação Institucional de Fomento Tecnológico por Incubadoras 

Fonte: PASSADOR, 2003, p. 8 
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Apontada a figura acima notamos que há um desenho institucional que apóia as experiências 

de incubadoras. O Ministério de Ciência e Tecnologia consiste em uma instituição do Estado 

(política) responsável por construir políticas públicas para o setor. Ainda, são órgãos 

pertencentes à este a SETEC, o CNPq e o FINEP (estes últimos selecionando projetos de 

pesquisa ou iniciativas inovadoras (no caso do FINEP) para recebimento de financiamento). 

Por sua vez, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo relaciona-se com a aplicação do 

aparato de projetos desenvolvidos através de estudos, os quais podem gozar de apoio das 

secretarias e agências elencadas acima – estando sob este Ministério, por exemplo, o BNDES. 

Por fim, o autor aponta algumas outras instituições que prestam apoios diversos às iniciativas 

de incubação.  

 

 Salutar apontar a colocação dos Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia como uma 

espécie de resultado da articulação institucional entre as organizações sob o MCT. Os fundos 

setoriais, dirigidos à C&T, são comumente aplicados em projetos cujos editais são publicados 

nas instituições apontadas, como o CNPq e o FINEP. No site do FINEP temos uma breve 

exposição de como funcionam os fundos setoriais bem como um pouco da história dos fundos 

ligados ao fomento tecnológico. Consta que existem cerca de 16 fundos setoriais na área, 

dentre os quais se destaca o Fundo Verde-Amarelo – pautando-se pela interação universidade-

empresa. Tal relação, como vimos, foi experimentada pela Itália na constituição de suas redes 

de estímulo às PMEs, fomentando também a aplicação de tecnologia por parte das empresas. 

Pois bem, estes fundos setoriais são alimentados pelas receitas provenientes de partes da 

CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) relativa à aquisição e venda de 

tecnologias, e de impostos como o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) e, 

sobremaneira, da remuneração econômica advinda de recursos naturais da União (FINEP, 

2010). Os recursos dos Fundos estão disponibilizados pelo FNDCT (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), de alçada direta do MCT e administrado pela 

FINEP.  

 

 A administração relativa aos Fundos Setoriais rege-se pela lógica dos comitês 

gestores, dos quais participam agências reguladoras, representantes do MCT, dos setores 

acadêmico e empresarial, e em especial as agências FINEP e CNPq. Desta forma, se vê que há 

uma imbricação entre os arranjos institucionais no sistema de apoio à C&T brasileiro. À estes 

comitês gestores cabe: 
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 “[...] definir as diretrizes, ações e planos de investimentos dos Fundos [...] 

Ao mesmo tempo em que possibilita a participação de amplos setores da 

sociedade nas decisões sobre as aplicações dos recursos dos Fundos, 

permite, ainda, a gestão compartilhada de planejamento, concepção, 

definição e acompanhamento das ações de C,T&I.  

(FINEP, 2010) 

 

Ainda, em 2004 criou-se o Comitê de Coordenação de Fundos Setoriais, com a finalidade de 

se estabelecerem ações com maior integração. Deste participam os presidentes da FINEP, do 

CNPq, bem como dos Comitês Gestores, sendo então presidido pelo ministro do MCT 

(FINEP, 2010). Mais uma vez reafirmando a solidificação do diálogo interinstitucional, o 

FINEP afirma a importância dos fundos setoriais como organismos que possuem a capacidade 

de garantir recursos para C&T enfatizando, para isto, a sinergia entre diversos atores – 

notadamente os setores de pesquisa, produção e as universidades. Neste sentido, essas 

posições do FINEP nos fazem lembrar do modelo italiano, na medida em que neste há 

relações de cunho similar, além de um papel de destaque dos setores sociais na figura da 

sociedade civil (MACIEL, 1996).  

 

 Tendo em vista recapitular as posições acerca dos Fundos, apresentemos as 

pontuações do portal do FINEP que publica, sinteticamente, as características destes fundos. 

A saber: a vinculação de receitas, plurianualidade, gestão compartilhada, fontes diversas e 

programas integrados. A primeira característica diz respeito a não transferência entre recursos 

de diferentes fundos, devendo estes serem aplicados nos objetivos aos quais se originam; a 

segunda, plurianualidade, refere-se à possibilidade de planejamento do apoio em um período 

superior a um exercício fiscal; em seguida, a gestão compartilhada, a qual refere-se às 

posições postas anteriormente as quais tratam da composição dos Comitês, dos quais 

participam membros de várias instituições; fontes diversas, trata das formas variadas de 

fornecimento de recursos (CIDE, IPI, etc.); e programas integrados, que versa sobre a 

possibilidade de que os recursos sejam aplicados em toda a cadeia relativa a C&T (no caso 

dos fundos aqui tratados).  

 

 Dentre os Fundos Setoriais há um que nos interessa dada a sua finalidade. Trata-se do 

Fundo Verde-Amarelo (FINEP, 2010; PASSADOR, 2003). Este fundo traduz-se no Programa 

de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o apoio da Inovação. Este tem como 

finalidade favorecer uma cooperação entre os setores acadêmico e produtivo (empresários, 



124 

 

comércio, etc). Especificamente, este Fundo Verde-Amarelo (FVA) tem como fontes de 

financiamento 50% provenientes da CIDE, advindos de 10% da arrecadação desta relativa à 

transferência de tecnologia, compras externas, royalties, e 43% são vindos do IPI, quando este 

taxa produtos que se beneficiaram de incentivos fiscais da lei de informática. Este fundo 

atende à lógica das Ações Transversais (FINEP, 2010), as quais versam que todos os fundos 

devem comprometer 50% de seus recursos com ações dos programas estratégicos do MCT, 

sob a ênfase da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) do Governo 

Federal. A ação do MCT, por meio da gestão dos fundos setoriais, favorece a interação entre 

elementos importantes, como as universidades e empresas. Sua ação, ainda, objetiva 

solucionar problemas relativos à má distribuição de tecnologia, bem como o déficit de seu 

uso. Evocando Caldas (2003) Passador aponta que a gestão dos fundos setoriais facilita a 

interação entre o MCT e os Estados – ajudando na desconcentração regional da pesquisa; 

entre as universidades, estabelecendo parcerias com seus membros sendo representados nos 

comitês; e entre os membros do setor produtivo, os quais seriam os interessados no 

fortalecimento da P&D para aplicação nas pequenas, médias e grandes empresas 

(PASSADOR, 2003). Interessante apontarmos a figura que mostra os impactos esperados em 

diversos setores, gerado pelos fundos setoriais: 

Figura 9: Impactos esperados no âmbito do Governo, do Setor Empresarial e da 

Comunidade Científica
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Fonte: PASSADOR, 2003, p.9 

 

Com esta figura, Passador mostra que a atuação dos Fundos Setoriais é complexa, agregando 

instituições diversas e incluindo atores importantes como o Governo, Empresas e 

Comunidade Científica. Como se vê:  

 
 

“Fundos Setoriais atuam em toda a cadeia do conhecimento, desde a 

pesquisa básica até a inovação tecnológica e o mercado. Os fundos não 

visam apenas o incremento dos recursos destinados a P&D e a conseqüente 

repercussão para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação 

no país. Mas visam também uma significativa mudança dos setores 

envolvidos e uma intensa mobilização na cadeia de produção, do 

conhecimento e da inovação tecnológica, criando bens e serviços dirigidos 

para o bem-estar da população brasileira” 

(PASSADOR, 2003, p. 9) 

 

 

As instituições apontadas acima importam para o sucesso das PMEs relacionadas à C&T e 

também para aquelas que objetivem desenvolver ou apropriar-se de P&D. Neste sentido, de 

modo a procurar compor o quadro institucional de apoio às PMEs, apontemos as 

considerações de Souza et al. (2003) acerca deste. Souza et al. (2003) colocam que a principal 

e mais tradicional instituição de apoio às PMEs é o SEBRAE, cuja função é a de “fomentar e 

difundir programas e projetos que visam à promoção e ao fortalecimento das pequenas e 

microempresas” (SOUZA et al, 2003, p. 235). Dentre os programas destacados por Souza et 

al. estão o FAMPE (Fundo de Aval às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; o 

SEBRAE Turismo; Empretec (estímulo ao empreendedorismo); Programa SEBRAE de 

Qualidade Total; o PATME (Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas 

– nesse caso afim de programas de fomento tecnológico apontados anteriormente); Programa 

SEBRAE de Desenvolvimento Local; programas de fundos de capital de risco e Programa 

Brasil Empreendedor (SOUZA et al., 2003).  

 

 Dentre os programas de alçada direta do Governo Federal, específicos para as 

pequenas empresas, Souza et al. destacam o Programa de Artesanato Brasileiro; o Programa 

Nacional de Apoio a Incubadoras de Empresas – já mencionado anteriormente (PASSADOR, 

2003; FINEP, 2010); o Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (PROGEX) e os 

Fundos Setoriais (PASSADOR, 2003; FINEP, 2010), estabelecendo, para os autores, “apoio 

tecnológico a arranjos produtivos de PEs” (SOUZA et al., 2003, p. 235). Ainda, Souza et al. 
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põem que existem múltiplos fundos que financiam a ação das pequenas empresas – 

notadamente instituições como bancos públicos e o BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Esta última instituição trabalha com financiamentos 

para as MPMEs, cobrindo um campo de atuação que inclui a agropecuária; comércio, serviços 

e turismo; cultura; desenvolvimento social e urbano; exportação e inserção internacional; 

indústria; meio ambiente; mercado de capitais; infra-estrutura; inovação. Para os devidos fins 

são consideradas MPMEs, para o BNDES, as empresas cujas receitas obedeçam ao limite de 

R$90 milhões (BNDES, 2010).  

 

 Dentre as áreas de atuação que nos chama atenção, claramente, é a de inovação. O 

BNDES em seu portal disponibiliza uma cartilha que versa sobre o apoio à inovação prestado 

por esta instituição. Basicamente o apoio prestado é de ordem financeira, através de 

financiamentos diversos e fundos. Dessa maneira temos o BNDES Finem e os Fundos. Os 

primeiros se dividem nos produtos Linha Capital Inovador (foco na empresa, onde os recursos 

destinam-se ao desenvolvimento da capacidade inovativa, por meio do investimento em 

capital tangível e intangível); Linha Inovação e Produção (refere-se à linha de crédito para 

empresas que busquem se apropriar de P&D para aplicação no mercado – a linha de crédito é 

de, no mínimo, R$3 milhões); Linha Inovação Tecnológica (diz respeito à crédito para 

iniciativas de inovação tecnológica, as quais possuam riscos e sejam apropriáveis pelo 

mercado) (PORTAL BNDES, 2010; CARTILHA BNDES APOIO À INOVAÇÃO, 2010).  

 

 No que toca aos fundos do BNDES mencionemos dois: o Fundo tecnológico do 

BNDES (O Funtec) e o FUNTTEL – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações. Por razões óbvias tratemos, pois, somente do primeiro. Na seção referente 

ao fundo em questão, diz-se que o mesmo possui como objetivo apoiar o desenvolvimento e a 

inovação no Brasil, em conformidade com os Programas e Políticas Públicas do Governo 

Federal. Isto denota a vontade do Estado em dirigir e estimular iniciativas de inovação 

tecnológica, bem como o desenvolvimento em si. Desta maneira, todo o sistema discutido até 

aqui, neste ponto, possui como gênese decisões políticas emergidas de debates envolvendo os 

setores interessados. Como visto ao longo do trabalho, investimentos na área de tecnologia, 

fortalecimento de redes de PMEs, bem como quaisquer estratégias direcionadas ao 

desenvolvimento, são importantes para um país que deseja aproximar-se dos mais avançados, 

consistindo tal fato num direcionamento à condição de global player. Retomemos ao Funtec. 

O Funtec do BNDES concentra recursos em áreas com potencialidades brasileiras - nas quais 
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as empresas brasileiras possam desenvolver competências. Ainda, o fundo, busca assegurar 

que haja uma linha contínua de recursos, apoiando diversos projetos em várias áreas. Dentre 

essas destacam-se as áreas de bioenergia, meio ambiente, saúde, química, transportes, 

petróleo e gás, novos materiais e eletrônica – onde os recursos deste fundo setorial são 

advindos da rentabilidade da aplicação do próprio fundo. O BNDES, para este fundo, entende 

como “clientes” as Instituições Tecnológicas (ITI – quais sejam de direito público incumbidas 

de levarem a cabo o processo de pesquisa, sem fins lucrativos), as Instituições de Apoio (IA), 

aquelas responsáveis por apoiar “projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento 

institucional, cientifico e tecnológico de interesses das instituições estaduais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica” (PORTAL BNDES, 2010) e, por fim, 

Empresas Participantes, estas podem ser de personalidade pública ou privada, exercendo 

atividade econômica relativa à P&D.  

 

 O conjunto institucional brasileiro de apoio às PMEs cumpre razoavelmente suas 

funções. Souza et al. (2003) apontam que este é relativamente avançado, quando comparado 

ao de países desenvolvidos. No entanto, estes autores colocam que essas instituições ainda 

possuem um alcance limitado. Apesar dessa colocação nota-se que as instituições importam 

para o desenvolvimento de arranjos produtivos que fomentem a ação das PMEs. As questões 

de aprendizado, que envolvem a capacidade de know how  das empresas, relacionam-se, de 

algum modo, com as redes. Neste sentido, instituições que promovam as interações que 

permitam que as PMEs adquiram vantagens competitivas devem ser consideradas: “a 

existência de instituições e arranjos capazes de coordenar e potencializar essas interações 

assume um papel extremamente importante” (SCATOLIN et al. 2003, p. 141).  

 

 Retomemos um pouco a discussão sobre a descrição de algumas instituições de apoio 

às PMEs. Souza et al. (2003) destacam o SEBRAE como uma das instituições mais 

importantes neste quadro institucional. Esta - uma entidade privada sem fins lucrativos - foi 

criada em 1972 com o objetivo de estimular iniciativas de PMEs prestando-lhe apoios 

diversos, promovendo parcerias entre setores públicos e privados, acesso à inovação e a 

financiamentos, redes de encontros, fomento à associação entre empresas, etc. (PORTAL 

SEBRAE, 2010). No Portal do SEBRAE tem-se, juntamente à missão da instituição, a 

menção à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa a qual concentrou em um único documento 

as responsabilidades das esferas estatais na promoção das iniciativas de PMEs. Um dos 

pontos abordados na lei diz respeito ao SIMPLES (programa para diminuição dos custos 
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operacionais e tributários e, também, da burocracia para as PMEs), dispositivo bastante 

mencionado pelo SEBRAE como elemento contribuinte para a formalização de iniciativas de 

pequena empresa. Desse modo, nota-se um dos objetivos principais do SEBRAE, que busca 

incentivar a formalização das empresas no país, contribuindo para o seu desenvolvimento já 

que isto favorece as primeiras na tomada de financiamentos, acesso à tecnologia, parcerias 

com governo, etc. Este último elemento pode ser materializado no dispositivo de Compras 

Governamentais, que procura facilitar o acesso das PMEs à negociações com os entes 

públicos. Neste quesito tem ação, por exemplo, o Programa Fomenta Pernambuco, o qual 

pretende aproximar as PMEs dos grandes compradores governamentais, apontando que o 

governo é acessível à negociações com PMEs. Ainda, tal programa orienta como participar de 

licitações e pregões (PROGRAMA ENCONTRO SEBRAE, 2010). Salutar apontar que estes 

elementos são repetidamente apresentados no Programa de TV Encontro SEBRAE, 

apresentado por Rhaldney Santos, que vai ao ar pela TV Tribuna/Rede Record aos Sábados. 

Apesar de o programa ser voltado ao público pernambucano nota-se que os pilares expostos 

no Portal SEBRAE são contemplados, denotando a nacionalidade das ações desta instituição, 

presente em todos os Estados brasileiros.  

 

O SEBRAE possui programas de estímulo para que as PMEs se aventurem no 

mercado externo, como o SEBRAE Mais (Programa Sebrae para Empresas Avançadas) o 

qual busca expor para as empresas as vantagens de pertencerem a um mercado global, o que 

pode aumentar a competitividade das firmas (AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, 2010). 

Em um dos Programas Encontro SEBRAE, do mês de maio, tratou-se do apoio do SEBRAE à 

municípios para que estes aderissem à Lei Geral de MPME. Devido ao apoio da instituição, 

através de Projetos como o de “Prefeito Empreendedor”, buscou-se incentivar os prefeitos a 

fomentarem MPEs. Além disso, cerca de 424 municípios aderiram à Lei Geral, devido 

também à ação do Programa Cidade do Futuro, o qual apóia a regulamentação da lei e institui 

um ambiente de troca de informações (redes). Um dos casos expostos no Programa de 

Televisão mencionado é o do município de Araçoiaba, em Pernambuco. Neste tiveram papel 

os ADL (Agentes de Desenvolvimento Local) orientados pelo SEBRAE para publicizar os 

efeitos positivos da Lei Geral, apontando assim seus benefícios – sendo estes agentes 

indicados pelos municípios associados ao programa Cidade do Futuro. Os ADL objetivam 

articular prefeituras, sindicatos e empresariado local, tendo em vista, em boa parte, buscar a 

implementação da posição de “empresariado individual”, formalizando atividades exercidas 

por empresas com no máximo um empregado. 
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 O SEBRAE nasceu como instituição pública, vinculada ao Estado. Antes era o Cebrae 

(Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa) vinculado ao BNDE (antigo 

BNDES) e instituído pelo Ministério do Planejamento. Assim, vê-se que o quadro 

institucional brasileiro no que toca às iniciativas de fomento às PMEs possui um corte 

histórico mais longo, geralmente estabelecido nos 25 anos da segunda metade do século XX. 

O antigo Cebrae passou a congregar setores políticos interessados no desenvolvimento 

empresarial – notadamente governo e pequenas empresas – os quais passavam a dialogar 

sobre questões relativas a estas sob alçada dos governos. Nos governos de Sarney e Collor o 

Cebrae viria a sofrer uma desestabilização, com demissão de funcionários e restrições 

orçamentários. Somente no começo dos anos 90 o Cebrae torna-se SEBRAE, passando a 

ostentar a personalidade privada da instituição, não sendo mais vinculada ao Estado. No 

entanto, a instituição aumentou o nível de recolhimento de repasses (oriundos em parte do 

empresariado brasileiro via depósito) o que possibilitou o alargamento de suas ações para 

todos os Estados do país (PORTAL BNDES, 2010). 

 

 Buscando completar este quadro institucional de apoio às PMEs, vale mencionarmos 

instituições de crédito para estas. Figuram entre estas os bancos públicos e de economia mista, 

como o Banco do Nordeste (de fomento) e o Banco do Brasil. O primeiro é mencionado por 

Passador (2003) em seu quadro em que lista um desenho institucional do PNI. O segundo, 

Banco do Brasil, é um dos maiores bancos do país, onde sua ação vai desde empréstimos, 

financiamentos (para aquisição de bens móveis e imóveis), seguros de vida, crédito à pequena 

empresa. Este último foi objetivo de nota do jornal Valor Econômico, de julho de 2010. Neste 

consta que o Banco do Brasil (BB) abriu uma linha de crédito para as pequenas empresas, 

uma vez que, por meio de um levantamento, notou que em uma carteira de clientes com mais 

de um ano de relacionamento havia cerca de 400 mil empresas com faturamento de até 10 

milhões de reais. Tais empresas, na visão do Banco do Brasil, poderiam demandar recursos 

para compras de máquinas e equipamentos, aproveitando o momento de crescimento da 

economia brasileira. A linha de crédito deste banco situa-se na ordem de montante de 22 

bilhões de reais, com parte dos recursos provenientes do Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI) do BNDES. Os prazos para pagamento do crédito variam de 6 a 7 anos.  

 

Outro Banco, este de fomento, possui um fundo voltado para inovação, do qual podem 

fazer uso as PMEs. Trata-se do Banco do Nordeste com seu fundo FNE Inovação. O Banco 
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do Nordeste (BNB) tem sua atuação circunscrita à região Nordeste e ao Norte do Estado de 

Minas Gerais e Espírito Santo, tendo sido criado em 1952 para induzir o desenvolvimento 

regional. O Banco em questão, da mesma forma que o BB, é de economia mista, onde cerca 

de 90% de seu capital pertence ao Governo Federal (PORTAL BNB, 2010). O Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2008, por exemplo, destinou 500 

milhões de reais à micro, pequenas e médias empresas que tivessem como objetivo a 

conquista de mercados internacionais. O fundo privilegiava iniciativas em municípios de 

baixa renda ou lotados na região do Semi-Árido nordestino. Estas empresas passaram a contar 

com um limite de financiamento da ordem de 20 milhões, em comparação ao antigo limite de 

5 milhões (GESTÃO C&T, 2008 apud PROTEC, 2008). Em 2010 as PMEs no Nordeste 

passaram a contar com 160 milhões de reais do FNE Inovação para inovar no setor de 

agronegócios, tendo como objetivo otimizar os produtos, serviços e processos. Os recursos 

podem ser utilizados para expansão e modernização das empresas. Desta forma, pode-se 

investir em P&D, desenvolvimento de softwares, treinamento, consultoria, marketing, infra-

estrutura e outras tecnologias. Sendo assim, o investimento, mesmo num setor específico, gera 

spin offs alcançando outros setores, abrindo espaço, em especial, para o de tecnologia da 

informação como P&D, softwares e informática (FAÇA DIFERENTE, 2010). O braço de 

inovação e PME é apenas um dos vários programas ligados ao FNE. Entre estes existem os 

variados Programas de Apoio: ao Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca (AQUIPESCA); 

ao Setor Industrial do Nordeste (INDUSTRIAL); Financiamento à Conservação e Controle do 

Meio Ambiente (FNE VERDE); Infra-Estrutura Complementar da Região (PROINFRA); à 

Cultura (PROCULTURA); Turismo (PROATUR); Desenvolvimento Rural (RURAL); 

Agropecuário (FINAGRO). 

 

Dentre os programas listados acima, falemos de dois em especial, o de Inovação e 

MPE. Como todos os programas estes também recebem recursos do FNE. O Programa de 

Financiamento à Inovação objetiva financiar projetos de inovação tecnológica e P&D, bem 

como também a aplicação de tecnologia. O programa contempla os seguintes pontos:  

 

 

 

“Transferência e absorção de tecnologias; Desenvolvimento de “software”; 

Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC); 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I); Avaliação e 

Certificação;Treinamento, Consultoria e outros serviços 

especializados; Propriedade Intelectual;Marketing; Infraestrutura e apoio”  

(PORTAL BNB, 2010)  
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Por sua vez, o Programa de Financiamento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(FNE-MPE) destina financiamento para empresas da área industrial, agroindustrial, turismo, 

serviços, comércio e até mesmo empreendimentos culturais. Objetivos de financiamento são:  

 
 

 

“Construção e ampliação de benfeitorias e instalações, aquisição de 

máquinas, equipamentos, veículos e capital de giro associado ao 

investimento fixo, observadas as restrições normativas para o programa 

quanto ao não financiamento de determinados itens e atividades” 

 (PORTAL BNB,2010)  

 

 

É interessante também mencionarmos a FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco). Esta instituição foi criada em 1989, sob lei do então 

governador Miguel Arraes (lei 10.401). Esta mesma lei instituiu o Fundo de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico e estipulou que 1% do orçamento do Estado seria dirigido à 

instituição (PORTAL FACEPE, 2010). De modo análogo ao CNPq a FACEPE atua na 

concessão de bolsas de produtividade para pesquisadores de diversos níveis, sejam seniores 

ou iniciantes (bolsas Pibic). A instituição, ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente de Pernambuco, atua na formação de recursos humanos e capacitação tecnológica, 

possuindo como finalidade a difusão do conhecimento e o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia no Estado (ESTATUTO FACEPE, 2006). Dentre alguns objetivos institucionais 

presentes no Estatuto da instituição destacamos os incisos que resumem bem o papel relativo 

ao fomento à C&T, posto pela instituição em questão: 

 

 

 

“III – a promoção e estímulo à transferência de tecnologia entre unidades de 

pesquisas e o setor produtivo e ao surgimento de empresas de base 

tecnológica [...] IV – o apoio à formação e ao aperfeiçoamento de recursos 

humanos para pesquisa nos níveis médio, superior e de pós-graduação, 

mediante a concessão de bolsas de estudo e pesquisa, no país e no exterior; 

[...] VII – o apoio, através do financiamento de programas específicos, à 

fixação ou permanência de recursos humanos de alto nível no estado; [...] 

VIII – o apoio à realização de eventos científicos e tecnológicos, bem como 

a participação de pesquisadores nesses tipos de eventos; [...] XIII – a 

promoção da integração entre as entidades de pesquisa do Estado, 

universidades, instituições não-governamentais e empresas, através do apoio 

a projetos integrados; [...] XIV – a identificação de grupos com 

potencialidades para a geração de tecnologia de ponta ou outros grupos 
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emergentes de pesquisa, estabelecendo mecanismos de apoio ao seu 

desenvolvimento  

(ESTATUTO FACEPE, 2006, Art.6) 

  

 

Desta forma, vê se que o quadro institucional brasileiro compõe-se de modo que as 

PMEs possam fazer uso de múltiplas fontes de financiamento. Procuramos dar destaque à 

discussão dos fundos setoriais ligados à Inovação e Tecnologia como possível introdução ao 

passo seguinte de nosso trabalho: a discussão do Porto Digital. A menção a elementos 

relacionados ao Nordeste e, mais especificamente, ao Estado de Pernambuco tem igual 

finalidade. Ter ciência do papel das instituições e como estas se organizam no que toca à 

destinação de recursos para atividades de inovação e tecnologia é salutar para tratarmos de 

experiências que envolvam estes conceitos. 

 

 

4.2. Descrevendo o Porto Digital 

 

4.2.1. O Porto Digital: Um APL 

 

 

O Porto Digital consiste em uma experiência de clustering, sendo formado por 

empresas da área de tecnologia. Situa-se no município de Recife, em Pernambuco, o qual 

possui uma população da ordem de 1.561.659 de habitantes (IBGE, 2009) e uma área de 

219.493 km2 (PORTAL PCR, 2010). Trata-se de um estabelecimento de cluster relativamente 

novo, datando de julho de 2000. No entanto, possui já bons resultados em termos de volume 

de negócios e de empresas incubadas. O seu sucesso de hoje é exemplo para as discussões 

sobre um estabelecimento de um cluster de informação em Olinda. Prova do reconhecimento 

atingido pela experiência é o fato de este ter sido apontado pela AT Kearney como maior 

parque tecnológico do Brasil, com maior faturamento, em 2005. Além disso, foi apontado 

como Melhor Parque Tecnológico/ Habitat de Inovação do Brasil pela Anprotec, tendo 

recebido o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador (2007). Em 2008 foi o único 

parque tecnológico brasileiro mencionado na publicação Learning by Sharing, da IASP 

(International Association of Science Parks), ao lado das experiências da Andaluzia, Índia e 

Manchester. Em seguida, em 2009 o PD foi matéria de capa da revista internacional Business 

Week, a qual apontou o cluster como um dos locais onde o futuro está sendo pensado 
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(PORTAL PORTO DIGITAL, 2010; TARGINO, 2010; GOUVEIA; TARGINO; 

SUASSUNA, 2009). 

 

  Lembrando de Diniz (2001), a criação de clusters de informática (tecnologia) traz 

boas alternativas para países que não gozam de recursos naturais e que possuem suas 

economias ainda bastante dependentes. É segundo este, uma alternativa para gerar vantagens 

comparativas através da criação de uma sociedade da informação, gerando uma economia da 

inovação (MACIEL, 1996; SILVA, SUASSUNA; MORAES MACIEL, 2008) e economias 

externas na concepção marshaliana.  

 

Figura 10: Vista Aérea do PD 

 

Fonte: PORTAL PORTO DIGITAL, 2010 

 

 

O projeto do Porto Digital foi concebido como cluster, experimentando uma 

aglomeração local de empresas do setor de tecnologia e comunicação (TIC). Ainda, a 

experiência sugere uma articulação entre as empresas e o governo estadual, responsável pela 

estruturação, destaca Marques (s.a). Deste processo fazem parte instituições diversas como a 

SECTMA (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Governo de Pernambuco), 

o C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), o CIN (Centro de 

Informática da UFPE), o Softex Recife (Centro de Tecnologia de Software para Exportação 

do Recife), além de instituições financiadoras como a FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos), FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco) e CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e de apoio diverso, como 

o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e ASSESPRO 

(Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Software e Internet) (BERBEL, 

2008). As empresas lotadas no PD recebem contrapartidas interessantes. Uma delas diz 

respeito à redução no ISS (Imposto Sobre Serviços) – de caráter municipal (Lei nº 17.222./06) 

- da ordem de 60%. Além disso, há programas de apoio como o Juro Zero, em parceria com a 
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FINEP que confere subsídios às empresas inovadoras que estabelecem parcerias com a 

instituição de fomento – equalização e subsídio do “spread” (diferença entre a taxa de juros 

pagas pelos bancos na captação de dinheiro e o valor cobrado aos clientes) com recursos do 

FVA (Fundo Verde-Amarelo) (PORTAL JURO ZERO FINEP, 2010).  

 

A trajetória do Porto Digital tem suas raízes nas redes empresariais, as quais 

reavaliaram seus procedimentos a partir do Programa Softex Recife (MARQUES, s.a) o qual 

permitiu que houvesse um diálogo institucional entre as empresas, desviando-as da ação 

estritamente egoísta. A seguir, coloca Marques, que no ano de 2000 o chamado Pacto 21 

(rodada entre atores especializados para análise de projetos relativos ao desenvolvimento no 

Estado) buscou fomentar as redes de cooperação entre empresas e universidade, instituição 

esta que poderia conferir às empresas um suporte informacional, fornecendo ou 

desenvolvendo conjuntamente novas tecnologias. Tal projeto parece não ter tido grande 

visibilidade (ZOUAIN, 2003 apud MARQUES, s.a) fato que instigou os grupos locais 

recifenses interessados no processo de inovação a elaborarem um plano que foi levado à 

discussão junto ao governo do Estado. Marques aponta que o projeto era intitulado Teleporto 

do Desenvolvimento da Nova Economia, no qual estava planejado a construção de um 

edifício, o Information Technology Business Center (ITBC).  

 

As colocações de Marques direcionam a discussão para a problemática do 

desenvolvimento urbano da região do Porto Digital. Põe que os clusters, além de serem 

tomados como estratégias de arranjos produtivos locais (APLs) estabelecendo cooperação 

entre as PMEs, podem desenvolver o tecido urbano através da reorganização econômica e 

espacial. Fato também identificado por Berbel (2008), apontando a característica do Porto 

Digital como renovador da composição urbana. Retornando às posições anteriores sobre a 

história do processo, a autora aponta que o governo do Estado realizou uma contrapartida ao 

projeto exposto anteriormente, este devia contemplar todo o bairro do Recife, em vez de ser 

resumido tão somente a construção de um edifício. O resultado foi um projeto mais geral e 

amplo, que contemplava o ramo da tecnologia da informação que, àquele tempo, crescia 

bastante no Estado de Pernambuco. O ambiente também parecia ser bastante animador. Junto 

a esta realidade de crescimento da importância e do uso da TI, somava-se a existência de uma 

grande universidade (UFPE) reconhecida nacionalmente pela qualidade dos cursos 

relacionados à tecnologia. Esta instituição formava capital humano de grande importância que 

poderia ser apropriado pelas empresas que viriam a integrar o projeto. Neste sentido, há 
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algumas intersecções a fazer. Há a participação no processo do Estado (Governo), Academia, 

Empresas e da Territorialidade (Localidade). Interessante apontar como estes elementos 

guardam afinidades em relação às forças do ambiente externo (considerando o Porto Digital 

como “empresa”), apontados por Bateman e Snell (2006) tendo por base as considerações de 

Porter. Dessa forma, o ambiente externo contribuiu para o desenvolvimento da idéia do 

projeto, como veremos continuamente neste ponto.  

 

A idéia do Porto Digital possui raízes históricas um pouco mais profundas, sem, no 

entanto, possuir um corte tão longo quanto o modelo italiano. Em tempo, lembre-se que este é 

fundado nas PMEs de caráter familiar, cooperadas e ativas pela lógica da sobrevivência 

familiar, antes da estritamente capitalista (MACIEL, 1996). Sendo assim, constatamos que os 

“casos” aqui tratados possuem diferenças consistentes. Na Itália é recorrente a idéia de capital 

social emergido da cultura. No ambiente do Porto Digital, temos que tomar este conceito 

como um recurso proveniente da prática da cooperação capitalista no seio do parque 

tecnológico. Os incentivos à sobrevivência das firmas, desse modo, diferem entre si. A 

composição conceitual do cluster (AMARAL FILHO, 2001) que consiste em uma 

aglomeração de empresas concentradas espacialmente ligadas entre si e que socializam canais 

de informação, e conjuntamente fazem uso de outros meios importantes a seu bom andamento 

(apoio, legislação específica, impostos diferenciados) pode ser usada para exemplificar o PD. 

Ainda, não esqueçamos da “vocação externa”, que, no caso do PD é, em boa parte, encontrada 

na indústria de jogos. Deste modo, cremos estarmos tratando conceitualmente de um cluster. 

 

A figura abaixo ilustra os atores apontados acima e mencionados neste trabalho, os 

quais contribuíram para a materialização da idéia do PD. Nota-se que a identificação de atores 

como o Estado, as Empresas e Instituições de Apoio (Suporte Informacional) endossam a 

caracterização conceitual como cluster: 
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Figura 11: Atores na Gestação do Projeto Porto Digital 

 

Fonte: TARGINO, 2010, p. 6 

 

 

Por sua vez Berbel (2008) apresenta um corte histórico do processo mais longo. Este 

traz à luz considerações de Marcos Suassuna (Consultor e Membro do Conselho 

Administrativo do PD) e Edmundo Godoy (presidente da Assespro na ocasião, 2008). Berbel 

aponta que, segundo Marcos Suassuna, a experiência do PD estava sendo gestada cerca de 20 

anos antes do ano de sua implantação. O processo se iniciaria com o retorno ao Recife de 

vários professores do CIN que haviam ido cursar doutorado no exterior (PORTAL PORTO 

DIGITAL, 2010). Estes, tendo à frente o professor Silvo Meira, desejavam tornar o Recife um 

centro de referência no que toca à tecnologia e à formação de quadros para tal. Em 1996 

Silvio Meira e outros professores instituem o C.E.S.A.R como organização incumbida de 

estabelecer um diálogo entre a universidade e o mercado, objetivando pôr em prática o 

conhecimento adquirido pelos professores que cursaram o doutorado no exterior. Ainda, 

Marcos Suassuna, (BERBEL, 2008), apontava que empresas pernambucanas do setor de 

software já se relacionavam antes do PD, porém de forma pouca articulada, sendo estas 

também interessadas na conquista de mercados externos (muitas dessas empresas, segundo 

Suassuna, já atuavam em outros Estados). Este fato nos remete à questão da vocação externa 

dos distritos industriais italianos (MACIEL, 1996; AMARAL FILHO, 2001) bem como dos 

clusters (DUNNING, 2002). 

 

Tendo em vista favorecer a interação entre as empresas de modo a torná-las mais 

cooperativas e competitivas, institui-se a Softex Recife, na década de 90, cujo papel seria o de 
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favorecer a interação empresarial através de maior institucionalização, fato este mencionado 

também por Marques (s.a), anteriormente. Berbel comenta que houve uma contribuição por 

parte do empresariado local ao desenvolvimento da indústria de software. Isto, na figura de 

João Carlos Paes Mendonça, ao solicitar soluções relativas à logística para a sua cadeia de 

supermercados - (até então essas soluções eram desenvolvidas apenas por empresas 

estrangeiras, como a IBM) - o então Bompreço, hoje pertencente ao Wal Mart.  

 

Outro empresário, Jorge Baptista da Silva, dono do Banco Banorte, era afeito a 

soluções inovadoras, fato este que desembocou na criação de uma fábrica de software (com 

400 funcionários) pertencente ao banco na década de 90. Com a compra do Banorte pelo 

Banco Bandeirantes a fábrica então “explodiu”, segundo Suassuna, resultando na criação de 

uma série de pequenas empresas. Este, ainda, como coloca Berbel (2008) divide o Porto 

Digital em três fases, chamadas de três infâncias, a contar do ano 2000, período da 

implantação do PD. A primeira infância diz respeito aos dois primeiros anos do PD e refere-se 

à compra de prédios para sua instalação; a reconstrução da SECTMA; a chegada do 

C.E.S.A.R ao Bairro do Recife que estava lotado no CIN; e a instalação dos cabos de fibra 

ótica. A segunda infância, dois anos após, aponta para a promoção da marca do PD bem como 

de sua imagem, período no qual a maioria das empresas se instalou no cluster. A terceira, três 

anos seguintes, caracteriza-se pela aquisição da idéia de sustentabilidade, do PD e do NGPD e 

do próprio ambiente (BERBEL, 2008). Por sua vez, Godoy também coloca que o PD passou 

por três fases até 2008. A primeira a fase da estruturação, a segunda a fase da imagem e a 

terceira a fase dos negócios, da aquisição de musculatura ao cluster. Por fim, estaríamos nos 

dirigindo para uma quarta fase no PD, focada em mudanças de escala (com investimentos 

diretos no PD da ordem de R$ 30 milhões até 2010) (MARINHO, 2008). 

 

O Projeto do Porto Digital passaria então a congregar três pontos importantes, a saber: 

inclusão social, renovação urbana e desenvolvimento econômico por meio do fomento à 

tecnologia da informação. Alguns dados sobre o Porto Digital são apresentados na própria 

página do cluster sendo de fácil leitura e fácil acesso, expressando um certo orgulho da 

instituição por seus números, porém alguns deles encontram-se desatualizados. Desta forma, 

identificamos os mesmos com as devidas atualizações, oriundas de Targino (2010).  

 

O Porto Digital possui cerca de 100 hectares, com 40.000 m2 ocupados por empresas 

de TIC (TARGINO 2010), o que mostra a magnitude espacial do projeto, além de expressar a 
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preocupação deste em renovar o tecido urbano no qual está inserido; 135 organizações - 

empresas participantes do projeto que funcionam sob a lógica da cooperação e concorrência, 

organizações de fomento e serviços especializados, fortalecendo a imagem do projeto como 

cluster (AMARAL FILHO, 2001); 2 incubadoras, instituições responsáveis por prestar apoio 

às novas empresas que venham a participar do cluster; uma biblioteca pública (BERBEL, 

2008); 4.400 empregos - cujos funcionários são em geral jovens (46% com até 26 anos) e 

especializados (88% com nível universitário) (TARGINO, 2010) - apresentando a importância 

do projeto na criação de cargos para as diversas áreas, não só na área fim de tecnologia; 8 km 

de fibra ótica, mais uma vez expressando a preocupação do PD no desenvolvimento do 

equipamento urbano; Setor referente à 3.63% do PIB de Pernambuco (CONDEPE – Agência 

Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, 2005 apud PORTAL PORTO 

DIGITAL, 2010), solidificando a grande importância do setor de tecnologia da informação no 

Estado (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010);  faturamento da ordem de R$500 milhões de 

reais e média salarial de R$ 2,5 mil reais - três vezes maior que a média recifense 

(TARGINO, 2010).  

 

Ainda, merecem menção as áreas de atuação das empresas concentradas no Porto 

Digital. A de maior destaque é a de desenvolvimento de software. Esta divide-se em gestão, 

saúde, finanças, segurança, transporte e gerenciamento de tráfego. Também, há as áreas de 

games; redes neurais/IA (Inteligência Artificial); e-business; mobilidade wi-fi; segurança da 

informação; infra-estrutura e conectividade; outsourcing (ação relativa à contratação de mão 

de obra terceirizada para atividades meio); pesquisa e educação (TARGINO, 2010).  

 

Deste modo, tratemos um pouco mais das principais instituições ligadas ao Porto 

Digital. Algumas mencionadas anteriormente neste ponto foram tratadas no tópico anterior, 

como o SEBRAE, FINEP e FACEPE. Para esta finalidade um quadro resumido das 

instituições ligadas ao PD e sua área de atuação é salutar: 

 

 

Tabela 6: Relação Instituição e Área de Atuação 

Instituição/ Empresa Área de Atuação 

NGPD Administra e promove o cluster 

Softex Recife Incentiva o desenvolvimento de 

software para exportação 
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Fonte: Baseado em BERBEL, 2008, p. 53. Editado pelo Autor. 

 

 

Tratemos, pois, das instituições acima. Não nos esqueçamos do papel do Estado. 

Berbel (2008) coloca que o Governo do Estado de Pernambuco destinou cerca de R$ 33 

milhões de reais que seriam dirigidos à construção de uma infra-estrutura no Porto Digital, 

objetivando que este adquirisse visibilidade internacional no campo da tecnologia - 

informação também disponível no portal do cluster. Destes, cerca de R$ 14 milhões foram de 

administração direta do NGPD (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010). Este fato denota o 

interesse do Estado em participar do processo, conferindo, por vezes, apoio financeiro direto.  

 

O NGPD (Núcleo de Gestão do Porto Digital) se deu tendo em vista pôr em prática um 

modelo de governança no PD e a prestação de apoio à projetos. A governança do PD, posta 

pelo NGPD, é constituída pelo seu Conselho Administrativo. Este apresenta a sinergia 

envolvida no ambiente do clustering, pois deste fazem parte profissionais de vários setores 

como o acadêmico, produtivo, governamental e outros diversos da sociedade civil. Os 

componentes deste Conselho têm papel fiscalizador e deliberativo, devendo estes tratar sobre 

as diretrizes e metas, bem como os objetivos referentes ao PD (PORTAL PORTO DIGITAL, 

2010). Em seu Portal, o PD aponta a composição percentual dos setores que compõem o 

Conselho Administrativo do NGPD, o qual é formado por 19 membros (TARGINO, 2010): 

“[...] é formada por 37% de representantes de governos; 21% do setor produtivo; 11% de 

universidades; 16% de organizações não governamentais e 16% de representantes de outros 

setores da sociedade” (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010). Por sua vez Targino (2010) 

aponta os seguintes dados: 37% poder público, 21% poder privado (privado), 16% 

universidades/ICTs e outras representatividades 26%. Targino, ainda aponta a Diretoria 

SECTMA Política Pública em C&T 

C.E.S.A.R Desenvolve soluções tecnológicas e 

estrutura unidades de negócio 
CIN Capital Humano 

Assespro Pernambuco  Associação de Empresas 

Anprotec Promoção de Iniciativas Inovadoras e 

Incubadoras 

SEBRAE Recursos Diversos  

FINEP Financiamento 
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Executiva do NGPD sob o Conselho Administrativo, composta pela presidência, diretoria de 

inovação e competitividade empresarial e diretoria executiva. Desta forma, vê se que o setor 

governamental possui papel importante na construção de caminhos para o cluster. Esta 

composição acima pode então ser traduzida por uma única palavra: Sinergia. 

 

O NGPD se assume como uma instituição sem fins lucrativos (Organização Social – 

OS), criada em julho de 2000, cuja finalidade é a de atrair recursos variados e zelar pela infra-

estrutura concernente ao tecido urbano, bem como a relativa a serviços (BERBEL, 2008), 

possuindo assim como funções a geração de idéias originais; desenvolvimento e gestão de 

projetos relativos à inovação; atração de empresas de TI; e articulação entre os atores 

envolvidos, como Governo, Agências de Fomento, Academia e Empresas (TARGINO, 2010).  

 

As instituições são importantes para a confecção do PD. Esta importância pode ser 

exemplificada, na constituição do Comitê Tático Operacional - responsável por estimular as 

empresas lotadas no cluster a conquistarem mercados internacionais, além de buscar 

fortalecê-las - do qual fazem parte membros do NGPD, Softex Recife e Assespro. Neste 

sentido, se encontra o foco principal do NGPD, cujo papel é o de promover o cluster sob 

vários aspectos – fato que pode ser levado a cabo através do adensamento das externalidades 

visando: “(I) criar um ambiente propício à inovação e melhoria na competitividade do setor de 

TI; (II) atrair grandes empresas de fora (TARGINO, 2010, p. 12). A figura a seguir nos 

auxilia na ilustração dos aspectos mencionados anteriormente: 

 

 

Figura 12: Foco do NGPD 

 

Fonte: TARGINO, 2010, p. 14 
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Como podemos evidenciar, o NGPD está inserido no coração do Porto Digital, sendo 

responsável pela sua governança. Este tem o papel de adensar as externalidades de modo que 

o PD caminhe sadiamente. Algumas externalidades, as diretas, estão em nível de competência 

do cluster. Ou seja, essas podem ser gerenciadas de modo a trazer benefícios para o parque 

tecnológico – informações, marketing, imóveis, recursos financeiros, certificação. As 

externalidades indiretas estão em um nível que “foge” à competência administrativa do 

cluster, no entanto acabam por serem conseqüências indiretas da atuação do mesmo. Se não, 

vejamos: obras de infra-estrutura, transporte e saneamento são itens de competência de 

Governos, os quais são incentivados face à experiências como a do PD que chamam de volta 

atenção à áreas degradadas. O Bairro do Recife ganhou mais vida após a instituição do 

cluster. Pessoas que trabalham neste, passam a necessitar de serviços, que por sua vez, são 

criados para satisfazer a demanda. A renovação do tecido urbano advinda da chegada de 

“vida” desperta novos interesses e investimentos, como a implementação de uma rede de 

transportes e Shopping Centers (Paço Alfândega). Mais uma vez não esqueçamos do Estado 

como indutor do processo, o qual se assume como interessado na renovação do Bairro e na 

construção de um ambiente com atratividade econômica. 

 

As instituições apontadas abaixo, Softex, SECTMA, C.E.S.A.R e CIN, assumem-se 

como Âncoras. Segundo o Portal do PD:  

 

 

“Âncoras, de acordo com o conceito de Sistema Local de Inovação, são as 

organizações que lideram um ou vários aspectos relacionados à liderança, 

definição e execução de políticas setoriais, excelência na produção, 

concepção de idéias fundamentais para o ecossistema”  

(PORTO DIGITAL, 2010) 

 

 

Por sua vez, o Softex Recife - o qual conta hoje com cerca de 60 empresas associadas 

as quais desenvolvem software para a exportação -, está inserido em uma lógica maior, 

nacional e internacional. Este é fruto do SOFTEX 2000 (Programa Nacional de Software para 

Exportação) criado em 1992 sob parceria entre o CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). A seguir, estabelece-se a Sociedade Softex (Sociedade Brasileira para 

Promoção da Exportação de Software), tratando-se também de uma organização não-

governamental incumbida de fomentar atividades relativas à inovação e ao desenvolvimento 
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científico e tecnológico. Daí nascem os braços regionais da Sociedade Softex dentre os quais 

se situa o Softex Recife (BERBEL, 2008), onde o Softex Recife advém do Núcleo Softex do 

Recife, criado em maio de 1993. Em novembro de 1994 é criado o Softex Recife. De seu 

conselho deliberativo fazem parte instituições como a UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco), Governo do Estado, Prefeitura do Recife e a Federação de Indústrias de 

Pernambuco (PORTAL SOFTEX RECIFE, 2010). 

 

 Seguindo temos a SECTMA, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Este órgão é o responsável pelo desenvolvimento de uma política estadual de C&T. Em seu 

portal, o PD afirma que a SECTMA foi o primeiro e principal investidor público no Sistema 

de Inovação Porto Digital. Isto evidencia a relação do cluster com o Estado e mostra que este, 

através de suas instituições, decide fomentar tais iniciativas pertencentes à programas 

específicos de desenvolvimento. Ainda, no portal, põe-se que o PD consiste-se em uma das 

ações estabelecidas na política estadual de C&T, sob a SECTMA. Além disso, de modo a 

inserir fisicamente a SECTMA no ambiente do PD, foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões 

de reais na instalação desta secretaria em um casarão de 1.740 m2. 

 

Em seguida, temos o C.E.S.A.R, já mencionado neste ponto anteriormente, cuja 

missão é a de transferência auto-sustentada de conhecimento entre a universidade e a 

sociedade (MARINHO, 2008). Este consiste em um instituto de direito privado, sem fins 

lucrativos, tendo sido fundado em 1996 (sob o CIN) e transferido ao PD em 2002 sob um 

custo de R$ 2 milhões de reais (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010), desenvolvendo projetos 

ligados à área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Berbel (2008) ressalta o 

papel do C.E.S.A.R na incubação de empresas, as quais, muitas vezes resultam de projetos 

gerados na própria instituição. Ainda, possui parcerias com universidades, dentre as quais a 

UFRJ, UFPB, Unicamp e ITA (Instituto Tecnológico Aeronáutico); com empresas como a 

Motorola, Samsung e LG e escritórios nas cidades de São Paulo e Brasília (BERBEL, 2008). 

A instituição conta com uma capacidade de abrigo para 300 profissionais, lotados em área de 

2.000 m2 em um armazém em frente à praça Tiradantes, no Bairro do Recife (PORTAL 

PORTO DIGITAL, 2010).  

 

Já o CIN, o Centro de Informática da UFPE apresenta-se como um dos melhores 

centros de formação de pessoal na área de TI, tendo contribuído para a formação de várias 

empresas do PD por meio da ação de alunos, os quais desenvolveram projetos inovadores 
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(PORTAL PORTO DIGITAL, 2010). Iniciou suas atividades no ano de 1974, o que mostra 

que a área tecnológica possui certa tradição no Estado de Pernambuco. O Centro conta com 

65 doutores e 3 mestres, mostrando a alta formação de seu corpo docente e cerca de 1.500 

alunos e uma infra-estrutura com 4.000 m2 de área, com bibliotecas, laboratórios (cerca de 

14), salas de aula e gabinetes. O número de computadores impressiona, cerca de 350, 

aumentando para 450 considerando os computadores de uso pessoal de professores e alunos 

de doutorado. Tal como o PD o CIN possui uma incubadora, a Recife BEAT em associação 

com o C.E.S.A.R que presta apoio à gestão, criada em 1997, que visa reunir os esforços 

inovativos dos alunos em TIC na construção de idéias de negócio (PORTAL CIN, 2010). 

Ainda, não esqueçamos o papel fulcral do CIN no fornecimento de capital humano para as 

iniciativas em P&D no Estado de Pernambuco, realizando também, parcerias com o PD em 

projetos. Ainda, o CIN tem desejos de alcançar visibilidade internacional, coloca Paulo 

Cunha, através da preparação de cursos bilíngües, os quais podem atrair professores 

estrangeiros, e aumentar o nível de recursos para a instituição. Salutar apontar que, para cada 

R$ 1 real investido no CIN pelo governo federal, outros R$ 3 são gastos pela iniciativa 

privada, que banca projetos de TIC. Deste modo, o centro torna-se mais “independente”. 

Ainda, existem projetos que tratam de investimentos da ordem de R$ 25 milhões de reais nos 

projetos do CIN, em parceria com empresas como a Samsung, Itautec, Petrobras, Sony 

Ericsson (JORNAL DO COMMERCIO, 2009). Contudo não devemos entender que a 

instituição o é em um sentido pleno, pois é um órgão vinculado ao poder público. 

 

De modo parecido, a Assespro Pernambuco (Associação de Empresas de Tecnologia 

da Informação, Software e Internet Regional (Assespro Regional) existe há mais de 20 anos, 

tendo representando as empresas de informática e software do Estado de Pernambuco, 

defendendo seus interesses (BERBEL, 2008), estimulado a criação de consórcios entre 

empresas aproximando empresários de investidores. A instituição tem atuado conjuntamente 

com o PD e a Softex Recife na aprovação de leis que possam incentivar o mercado de TIC 

(PORTAL PORTO DIGITAL, 2010). A Anprotec (Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores), por sua vez, apóia iniciativas de 

empreendedorismo inovador, isto através da geração de conhecimento, realização de parcerias 

e apoio à iniciativas de incubação de empresas. Dentro desta última destaca-se a instituição da 

Rede Incubar, que através de seu Portal reúne informações concernentes aos APLs ao redor 

do Brasil. Por se tratar de uma rede, a Anprotec fornece à seus componentes uma série de 

benefícios, tais como acesso à informações e treinamentos para a melhoria das iniciativas de 
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empreendedorismo inovador e às experiências de incubadoras (PORTAL ANPROTEC, 

2010). 

 

Por sua vez, o SEBRAE e a FINEP, apresentam-se como instituições que conferem 

Recursos Diversos (Apoio) e Financiamento, respectivamente. Dentre as iniciativas do PD 

conjuntamente com o SEBRAE consta o PSI (Projeto para Exportação de Software) realizado 

em conjunto entre estes e o Softex Recife tendo em vista possibilitar as pequenas empresas a 

exportarem, haja vista que estas tinham problema de escala para fazê-lo (BERBEL, 2008).  

 

Aqui cabe fazermos algumas reflexões. Berbel (2008) problematiza o PSI. Conta que 

através deste fora criada uma empresa sediada nos EUA cujos acionistas seriam as empresas 

lotadas no cluster. Tratava-se da Noordtek. Berbel aponta que esta não teve muito êxito, pois 

coloca que a parceria com o SEBRAE teria vencido antes de trazer resultados, além do fato do 

esgotamento de recursos para manutenção de uma empresa nos EUA. Outro fator apontado 

por Berbel, diz respeito ao fato de as empresas menores presentes no cluster desconfiarem do 

C.E.S.A.R,  pois estas tinham receio de que - apesar da premissa de que os custos e ganhos 

fossem divididos - quando da oportunidade de uma bom negócio, este fosse entregue ao 

C.E.S.A.R. No entanto, aponta que a iniciativa gerou ganhos positivos para alguns, pois 

verificou que algumas empresas desenvolveram contatos no estrangeiro, em países como a 

Alemanha, Itália e EUA. Quanto à FINEP, conta com o Programa Juro Zero (que visa 

fomentar a capacidade de inovação das MPMEs nos campos comercial, produtivo e de 

serviços), ao qual foi aprovado o PD, em 13 de dezembro de 2004. O programa tem por 

finalidade fornecer financiamentos de longo prazo às empresas do tipo acima, de modo que 

obedeça a lógica do juro real zero (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010), equalizando e 

subsidiando o spread bancário. Assim, o programa não exige garantias reais para a tomada de 

financiamento. Segundo o portal do cluster, o programa funciona da seguinte maneira: 

 

 

“Os sócios da empresa proponente vão afiançar 20% do total. Além disso, 

em cada empréstimo, haverá um desconto antecipado de 3% no valor 

liberado aos empreendimentos, recursos que criarão um fundo de reserva 

correspondente a 30% do total de financiamentos. Após a quitação do 

empréstimo e caso não haja inadimplência, essa taxa, corrigida pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA , será devolvida às 

empresas. Os 50% restantes serão assegurados por Fundos de Garantia de 

Crédito criados pelos agentes locais em cada uma das regiões escolhidas”  

(PORTAL PORTO DIGITAL, 2010 
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Desta maneira, vê se que parcerias são desenvolvidas por instituições ligadas ao governo. 

Lembre-se que o FINEP está sob o MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia), fazendo parte 

de políticas específicas na promoção de iniciativas de P&D. A SECTMA (Estadual) e o CIN 

podem ser adicionados à mesma lógica. A primeira é instituição pública estadual responsável 

por implementar política de C&T no Estado, a segunda é departamento próprio de uma 

autarquia federal, a UFPE. Logo, vê se que o Estado tem múltiplas formas de contribuir para o 

processo de desenvolvimento da C&T, fomentando iniciativas diversas tais como os clusters. 

 

Tratamos de pontos importantes até agora, sobre questões relativas à gestão, à 

renovação urbana e ao desenvolvimento. Tratemos um pouco do braço relativo à inclusão 

social do PD. Neste bojo, destacam-se as iniciativas de Inclusão Digital. Targino (2010) 

aponta que há uma diferença entre ser incluído digitalmente e possuir acesso à computadores 

e internet. Para esta, a “[...] inclusão não está no acesso ou na técnica. A inclusão está no tipo 

de uso” (TARGINO, 2010, p. 18). Dessa maneira, faz-se necessário a aquisição de elementos 

reflexivos, como a crítica e a postura pró-ativa e não somente dos arcabouços técnicos de 

manuseio da máquina. Logo, o programa de inclusão digital refere-se também a uma máxima 

de inclusão social, ao trabalhar a idéia de transformação do público alvo em agentes 

transformadores. Dentre os programas, Targino (2010) destaca o “Programa Cidadania 

Digital”, o qual tem como objetivo qualificar lan-houses em Pernambuco tendo em vista 

torná-las ambientes de inclusão digital, uma vez que cerca de 67% dos indivíduos que 

acessaram a internet no Nordeste o fizeram através destes espaços. 

 

Em adição, temos as iniciativas IN’FORMAR e Na Rede. O primeiro trata-se de uma 

iniciativa de inclusão digital que dirige-se à jovens em situação de risco, entre idades de 14 a 

24 anos, moradores da comunidade do Pilar (no Recife) e de Peixinhos (Olinda). O objetivo é 

capacitá-los nas TICs através da criação de uma rede de agências de notícias digitais, as quais 

promovem inclusão digital e reforçam os laços comunitários ao passarem noções de 

cidadania, desenvolvimento, liderança e organização, também fomentando a aquisição de 

expertise sobre gerenciamento de micro e pequenas empresas contribuindo assim para a 

geração de emprego (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010). A construção das agências foi 

concluída nos anos de 2003, na comunidade do Pilar, e em 2004, na de Peixinhos, sob 

parceria do Governo do Estado e da PCR (Prefeitura da Cidade do Recife). No que toca ao 

projeto Na Rede este teve seu foco na capacitação de 550 jovens entre 15 e 24 anos, da 



146 

 

comunidade de Peixinhos (Olinda) para atuarem na confecção de websites. O projeto foi fruto 

de uma parceria entre o PD e o Ministério da Justiça, Agência Condepe-Fidem, Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania do Estado de Pernambuco, contando com a colaboração 

de professores de informática e webdesign e assistentes sociais (PORTAL PORTO DIGITAL, 

2010).  

 

Portanto, notamos que há uma forte relação entre os atores na constituição do PD. O 

Estado apresenta-se como um importante indutor do desenvolvimento, havendo a participação 

de universidades (academia) e das empresas (mercado). Esta constatação nos leva a 

adequação do PD à conceituação como cluster, como visto anteriormente: aglomeração de 

empresas reunidas espacialmente, agindo de modo cooperativo ou repartindo recursos 

disponíveis aos membros da rede (AMARAL FILHO, 2001) ou então a simples aglomeração 

espacial de empresas especializadas (SCHMITZ; NADVI, 1990 apud KELLER, 2008). Além 

disso, o mesmo cabe à idéia de clusters especializados do tipo 2, que apresenta empresas 

concentradas de semelhante especialização produtiva mas regidas pela máxima da learning 

economies - por seu fundamento ser as TICs, procurando estabelecer e induzir processos de 

inovação através de programas de incubação. Esta tipologia também pode ser ilustrada na 

figura de projetos como o Porto Desembarca, o qual tem por objetivo fornecer ferramentas e 

conhecimentos de TI que possam ser apropriados pelas empresas na rede, contribuindo para o 

desenvolvimento do Estado (TARGINO, 2010). Aí há uma interseção em relação à idéia de 

desenvolvimento endógeno posta por Amaral Filho. O PD tem como um de seus objetivos, 

quiçá o principal, responder de modo positivo à economia regional, contribuindo diretamente 

para sua alavancagem, consistindo assim em uma experiência de desenvolvimento local. 

 

O PD também pode ser adequado à noção de asset-augmenting clusters, posta por 

Dunning (2002). Esta construção sugere uma síntese das posições sobre clustering abordadas 

ao longo do trabalho, bem com as oriundas de Dunning. Aponta que em clusters deste tipo há 

uma geração de fluxos de aprendizado e, por que não, de capital social, onde as empresas 

pertencentes a uma dada rede fariam uso destes. Neste sentido, podemos fazer um diálogo 

com as instituições ligadas ao processo do PD. Os fluxos decorrentes da ação das várias 

instituições que trocam recursos são exemplificados na figura abaixo: 
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Figura 13: Fluxo de Recursos entre o PD e Instituições Envolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TARGINO, 2010, p. 16 

 

Verificamos que o PD insere-se numa lógica maior, de redes. Da qual fazem parte 

múltiplas instituições, cada qual com sua atribuição. Os Estados, geralmente quando 

implementam políticas de desenvolvimento, estão interessados em ver os índices econômicos 

clássicos dispararem, envolvendo aí o aumento do consumo, da renda, em parte capitaneados 

por um cenário de pleno emprego. O PD dialoga neste sentido com as esferas públicas, na 

cadeia de fluxo de recursos. A questão da aprendizagem sob a noção de asset-augmenting 

clusters de Dunning, pode ser ilustrada na relação entre o PD e instituições como o C.E.S.A.R 

ao mesmo tempo em que o fluxo de recursos orienta a construção de capital social em toda a 

rede. Dessa forma, os elementos aprendizado, conhecimento e inovação estariam presentes. 

Estes são importantes na análise de capital social. Lembremos de nosso primeiro capítulo 

quando tratamos deste conceito.  

 

O capital social é um conceito ligado a dois elementos importantes: cooperação e 

confiança. Dentro dessa lógica, nos clusters, nos APLs, há uma aura de reciprocidade, - 

segundo Bourdieu a proximidade geográfica favorece a interação -, como vemos na figura 

acima, onde fluxos envolvendo recursos movem a rede. O conceito então seria definido como 

uma rede onde os indivíduos são orientados por crenças, valores e sentimentos a qual torna 

possível um ambiente propício à confiança permitindo a geração de instituições as quais 

objetivem a promoção de grupos através da ação conjunta. Dessa maneira, essa idéia de 

capital social poderia traduzir-se nas redes sociais, as quais possuiriam objetivos comuns e, 

além disso, este recurso se reproduziria através da interação e das trocas de bens diversos 
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(AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). Assim, a existência de firmas e outras instituições 

no seio do PD, por denotar cooperação entre atores, constitui prova viva da operação do 

capital social – o mesmo permearia a rede social do cluster.  

 

O capital social no PD traduzir-se-ia no conjunto de estoques de capital social detidos 

pelos indivíduos que compõem a rede. As interações existentes entre as instituições na rede 

facilitariam o capital social (ALBAGLI; MACIEL, 2003) desembocando numa rede de 

compartilhamento de uma história local, a qual seria caracterizada pela facilidade de 

comunicação, lugares em comuns (pontos de encontro), regras próprias, etc. O que isto tudo 

quer dizer? Que a própria configuração de cluster e de APL sugere a existência do capital 

social. Por quê? Porque estas redes para se desenvolverem como tais necessitam de relações 

de cooperação e confiança. Deste modo, o germe do PD e de outras experiências de clustering 

nascem sob a benção do capital social, uma vez que para tal constroem-se acordos coletivos 

entre diversos atores presentes no processo. Estes ambientes fundados em sinergia, redes 

simétricas, - considerando atores como Estado, Sociedade, Mercado, etc. - são ricos em 

estoques de capital social, o qual contribui, no caso do PD, para a difusão do conhecimento e 

da inovação. Ainda, as instituições nos APL facilitam o envolvimento dos atores em práticas 

cooperativas, visando atingir desempenho econômico, apontam Barcelos da Costa e Morem 

da Costa (2007). 

 

Em tempo, o elemento educação é ressaltado por Albagli e Maciel (2003) na 

constituição de ambientes de interesses coletivos. Salutar apontar que, no PD, 88% dos 

funcionários lotados possuem nível universitário (TARGINO, 2010), possuindo estes os seus 

estoques de capital social que são transferidos ao cluster. Cabe considerar que o PD é 

formado por pessoas. Mesmo as idéias em Administração referem-se à esta máxima. Sendo 

assim, não é errado falar que o capital social do PD é também humano. Outro recorte 

interessante a fazer refere-se à posição de Bortolotti (2005) apontando que o capital social 

pode ser analisado pela identificação dos atores no processo. Para ele, através do caráter 

empreendedor da comunidade (cluster) pode-se constatar o capital social pelo número de 

empresas existentes na experiência. Neste sentido, o PD conta com 135 instituições em seu 

seio, demonstrando que há capital social (redes cooperativas, regras, sentimentos, objetivos 

comuns, capital humano). Ainda, o capital social no PD se apresenta por meio dos resultados 

oriundos do cluster: escolas, cursos, empregos, ações coordenadas (sinergia) entre esfera 

pública e privada (AMATO NETO; FUCCI AMATO, 2009). 
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A sinergia tratada aqui pode ser ilustrada pela Hélice Tríplice, mostrando o papel de 

atores como as Universidades (geradoras de capital humano e social), Estado (interesse 

público) e Setor Privado (gestão privada eficaz): 

 

 

Figura 14: PD e a Hélice Tríplice 

 

Fonte: TARGINO, 2010, p. 15 

 

Ainda nos remetendo à página do Porto Digital, em uma breve exposição de alguns 

projetos expostos nesta, notamos a feitura da instituição como um cluster, posto 

conceitualmente. Como vimos, além da existência de empresas que concorrem entre si e agem 

de modo cooperativo, temos a ação de outras instituições. Ainda, a noção de cluster e de 

distrito industrial (AMARAL FILHO, 2001; DINIZ, 2001) como apontado por Amaral Filho 

entende uma possível instalação nestes de empresas de grande porte. Mesmo o caso italiano 

de distrito industrial, apesar de majoritariamente composto por PMEs, não prescinde da 

participação de grandes empresas. No caso do Porto Digital, algumas empresas como 

Motorola (Projeto Brazil Test Center, composto por CIN e C.E.S.A.R), Nokia (Projeto 

Instituto Nokia), além de Microsoft, Samsung e HP realizam parcerias com as empresas do 

cluster pernambucano.  

 

Desta forma, notamos ao longo deste ponto que a idéia de Sinergia, tanto na gênese 

como na continuidade do PD, permanece firme e forte. O Estado aparece em várias ocasiões 

tomando a forma de um importante ator na consecução de um sistema de C&T com várias 

instituições (posições apontadas no tópico anterior), na política de ciência e tecnologia e na 
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participação de convênios e associações. Não deixando dúvidas quanto à conceituação como 

cluster – além dos enquadramentos realizados anteriormente -, temos a própria definição do 

mesmo no portal do PD, evocando Porter: 

 
"Cluster são concentrações geográficas de empresas e instituições 

interconectadas numa área de atuação específica. Eles incluem um conjunto 

de empresas ,e outras entidades ligadas, que são importantes para a 

competitividade. Os clusters abrangem, por exemplo, fornecedores de 

insumos especializados, tais como componentes, máquinas, serviços e 

provedores de infra-estrutura. Cluster freqüentemente se estende na cadeia 

para incluir canais de comercialização e mesmo compradores ou produtores 

de bens complementares, atingindo, algumas vezes, empresas relacionadas 

por qualificação de mão de obra, tecnologias ou insumos comuns. 

Finalmente, muitos clusters incluem instituições governamentais e de outra 

natureza, tais como universidades, instituições de controle de qualidade, 

empresas de pesquisa e desenvolvimento, especializadas em qualificação 

profissional e associações patronais, que provêem treinamentos 

especializados, educação, informações, pesquisa e suporte técnico" 

(traduzido de Porter, 1998, pp. 78 apud PORTAL PORTO DIGITAL, 2010) 

 

 

  

Cabe aqui direcionarmos para uma conclusão do tópico e pensarmos sobre as razões 

do sucesso do cluster e refletirmos sobre possíveis entraves. Inicialmente podemos colocar 

que o sucesso repousa na Sinergia gerada entre os diversos atores. Targino (2010) lista fatores 

como a ação coordenada entre estes agentes, na figura do Estado, Academia e Empresas – 

elementos presentes no conceito de cluster oriundo de Porter exposto acima: 

 

 

Figura 15: Função de Resultado do PD 

 

    Fonte: TARGINO, 2010, p. 23 

 

 

Neste sentido, vê se que o PD está numa lógica de função. O mesmo está em função da 

articulação (sinergia) dos atores presentes na figura acima: Empresas, Educação (Academia) e 

Estado (Governo) elevado ao grau de cooperação no cluster. A autora destaca ainda o 
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propósito público e gestão privada; política de Estado, e não de governo denotando visão de 

longo prazo; auto-sustentação financeira e o compromisso com o desenvolvimento local como 

fatores de sucesso (TARGINO, 2010). 

 

 Devemos ter em conta outros fatores, como a posição territorial de Pernambuco e os 

recentes investimentos em infra-estrutura, ligados à instituição do Porto de Suape como 

elementos indiretos que possam contribuir para a continuidade do sucesso do cluster. Diniz 

(2001) já nos chamava a atenção para a importância de certas infra-estruturas e espécies de 

vocações para a instituição de clusters, entendendo que alguns locais estariam mais aptos à 

receberem-nos do que outros. Ainda, deve-se considerar a rede de capital humano e social. 

Esta pode ser apontada na figura das Universidades. No Estado de Pernambuco existem 27 

estabelecimentos de ensino de TIC (PORTAL PORTO DIGITAL, 2010) os quais contribuem 

na construção de um ambiente de TI no Estado. Ainda, lembremos que o setor de TIC 

responde por quase 4% do PIB do Estado. Outros aspectos positivos, que podem ser tomados 

como razões do sucesso da experiência, são as vantagens fiscais, proximidade empresarial 

(um ambiente de TI), a qualificação do capital humano, o networking, contatos e subsídios 

dentro do universo empresarial. Estes elementos foram elencados por Berbel (2008) ao 

realizar pesquisa de cunho administrativo no seio do cluster. O autor apontou que estes 

figuram entre os principais motivos para a entrada de empresas no PD – relacionados à 

obtenção de benefícios.  

 

 Porém, nem tudo são flores. Berbel (2008) verificou por meio de entrevistas à 

empresários motivos pelos quais alguns não compunham a rede do PD. Dentre estes, 

destacam-se: os preços dos aluguéis, problemas de infra-estrutura, problemas de 

estacionamento e segurança. Salutar apontar que o quesito Segurança foge à responsabilidade 

do cluster, bem como o fornecimento de estacionamento na região, o qual é de alçada da 

PCR. No entanto, tais fatores devem ser considerados de modo a atrair mais empresas para a 

rede. Outro fator importante, dentro da seara de entraves, é o de “efeito país de origem” ou 

“made in effect” (ZYGLIDOPOULOS; DEMARINO; REID, 2006 apud BERBEL, 2008). 

Segundo este, nas relações comerciais que contemplam trocas externas o fator imagem do 

país é considerado. Deste modo, a idéia de um Brasil subdesenvolvido poderia ir de encontro 

à construção de uma imagem moderna e cosmopolita a qual é de desejo de empresários que 

lidam com C&T. Neste sentido, faz-se necessário promover as iniciativas de P&D brasileiras 
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mundo afora. Os recentes prêmios e reconhecimentos obtidos pelo cluster denotam que este 

parece caminhar nessa direção.  

 

 Essa cruzada por reconhecimento tem sugerido parcerias e projetos interessantes. Um 

deles diz respeito ao Selo de Indicação Geográfica, do INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial) o qual costuma agregar cerca de 30% no valor do produto (geralmente 

concedido à produtos como vinho e cachaça, ligados a pólos comprovando a procedência do 

mesmo). Segundo Guilherme Calheiros, diretor de inovação do PD, o selo dirá respeito à 

cinco eixos: cliente/mercado; capital humano; tecnologia e processos; inovação e 

responsabilidade social e ambiental. As empresas interessadas na aquisição do selo deverão 

ser avaliadas segundo os eixos postos acima necessitando superar a média imposta pelo PD 

para a concessão do selo (BATISTA, 2010). Com isso, o PD deseja oferecer um selo de 

procedência de suas atividades ligadas a TIC, objetivando facilitar a internacionalização das 

empresas situadas no cluster, onde este cumpre função de estratégia de marketing – buscando 

estabelecer a idéia de vincular um determinado produto ou serviço à marca do PD, criando 

diferencial (BOLDRINI, 2010). 

 

 Recentemente, no dia 28 de junho, de 2010 o PD assinou um convenio juntamente 

com o MCT e o Governo do Estado de Pernambuco no valor de R$ 32 milhões, na presença 

dos seus respectivos representantes: Francisco Saboya, Sérgio Rezende e Eduardo Campos. 

Na ocasião estavam presentes, além dos citados acima, Anderson Nunes (SECTMA), João da 

Costa (PCR) e os reitores da UFPE e UPE. Deste modo, vê se que, além do convênio em si, as 

alternativas de APLs chamam a atenção de outros membros das esferas estatais. O MCT 

destinou grandes somas (R$90 milhões) para projetos no setor de C&T no Estado de 

Pernambuco. Destes, R$26 milhões serão direcionados ao PD, somando-se à R$ 6 milhões 

oferecidos pelo Governo do Estado, resultando num montante de R$ 32 milhões, o maior 

convenio da história do cluster. Desta forma, o PD poderá implementar ações relativas à 

projetos que contemplem:  

 

 

[...] o fortalecimento da capacidade produtiva e competitiva das empresas do 

parque tecnológico; a integração com os demais setores econômicos do 

Estado; o estímulo a setores específicos demandantes de Tecnologia da 

Informação, em particular o de Economia Criativa, o fortalecimento da 

imagem e da promoção institucional do Porto Digital; e por fim, o 

fortalecimento da governança e da institucionalidade do Porto Digital  
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(IMPRENSA PORTO DIGITAL, 2010) 

 

  

Chama-nos atenção, dentre estes, a inclusão da idéia de integrar os demais setores econômicos 

do Estado. Desta forma, o PD, como cluster que responde à demandas desenvolvimentistas do 

Estado, tem um papel de constituir-se como ativo da economia pernambucana, um ativo de 

valor (GOUVEIA; TARGINO; SUASSUNA, 2009). 

 

 Por fim, apresentamos as principais características da experiência do PD, chamando 

especial atenção para a relação existente entre esses e os diversos atores (sinergia) e, em 

especial, o Estado. Constatamos, que, sem a ação deste, a criação do cluster estaria seriamente 

comprometida, pois o Estado assume-se como ator indutor do desenvolvimento, com 

finalidade pública, que, por princípio, não deve medir esforços para fazê-lo.De modo a não 

esquecermos a relação entre os atores tão mencionada aqui, e a idéia de inovação – a qual é 

presente nas experiências de incubadoras -, apresentemos uma gráfico do sistema local de 

inovação, mas com a inserção de elementos como clusters e políticas de desenvolvimento. 

Nele, há uma lógica de função, onde o Sistema Local de Inovação está ligado à elementos 

como instituições, Sistema Nacional de Inovação e Pólos Empresariais. Neste sentido, a 

seguir, iremos apresentar as duas incubadoras inseridas no Porto Digital. Uma, a C.A.I.S. do 

Porto está diretamente ligada ao PD, institucionalmente. A outra a ser tratada é a Incubadora 

do C.E.S.A.R. Colocamos aqui que não nos alongaremos muito na descrição dessas duas 

experiências, pois o foco aqui é ressaltar a sinergia gerada entre diversos atores. A lógica das 

incubadoras consiste-se, desse modo, em mais como um resultado dessa sinergia do que um 

incentivo à criação desta. 

Figura 16: Sistema Local de Inovação (Clusters, Empresas, Pólos) 

 

Fonte: MARINHO, 2008, p. 24 
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4.2.2. As Incubadoras 

 

  

Neste tópico iremos passar vista sobre as incubadoras sob o Porto Digital. 

Primeiramente apresentaremos a C.A.I.S do Porto e após, a incubadora do C.E.S.A.R.  

 

 Gouveia, Targino e Suassuna (2009) colocam que o estabelecimento de um regime de 

incubação, pelo NGPD, tem como objetivo atacar certos problemas relacionados à morte 

prematura das micro e pequenas empresas. Sabe-se que estas costumam sobreviver apenas 2 

anos. A causa morte destas organizações repousa, sobremaneira, na falta de conhecimento de 

mercado, ausência de ferramentas de gestão próprias ao modelo de negócio, falta de 

planejamento prévio para a atividade e de um comportamento empreendedor. O regime da 

incubadora C.A.I.S do Porto tem por objetivo sanar estas dificuldades.  

 

 Para os autores acima destacados, as incubadoras consistem em boas alternativas para 

alongar a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Tal ambiente pode propiciar às 

últimas um acesso a mercados e apoio em seu desenvolvimento inicial, através do auxilio à 

projetos inovadores. Essas experiências geralmente estão ligadas à institutos de pesquisa e 

universidades, por se tratarem, no geral, de experiências ligadas à tecnologia da informação 

(cerca de 75% das 380 incubadoras existentes em 2007 eram de base tecnológica) – estes 

ambientes oferecem capacidade técnica e administrativa e infra-estrutura (GOUVEIA; 

TARGINO; SUASSUNA, 2009). As TI são, hoje, ferramentas imprescindíveis no cenário 

globalizado, havendo a necessidade de que as empresas a adquiram para que se tornem mais 

competitivas. Em tempo, a experiências das incubadoras, para Gouveia, Targino e Suassuna 

respondem a uma demanda do Estado pela geração de desenvolvimento endógeno por meio 

do fortalecimento de empresas locais, impactando positivamente na geração de emprego e 

renda.  

 

 O modelo de incubação C.A.I.S do Porto difere do modelo padrão de incubação até 

então realizado no Brasil. Este último, na visão de Gouveia, Targino e Suassuna, contempla 

uma relação formal entre institutos/centros de pesquisa, universidades e as incubadoras, onde 

estas últimas seriam mantidas pelas primeiras. Tratar-se-ia de um modelo no qual as 

incubadoras estão presentes fisicamente nos espaços oferecidos pelas instituições acima. 

Neste caso, as incubadoras não funcionariam à distância. Os critérios de seleção, estipulados 
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por meio de lançamento de editais, abarcam os seguintes elementos: perfil do empreendedor, 

viabilidade econômica, poder de contribuição da empresa ao desenvolvimento local. Ainda, 

há necessidade de que a empresa seja nova no mercado. No que concerne à participação das 

incubadoras nas empresas, ela é, segundo os autores, diminuta. Neste modelo padrão, as 

incubadoras gerenciam a si mesmas, não havendo participação destas nas empresas residentes, 

no que concerne à apoio gerencial e financeiro. Sobre a supervisão, colocam que neste 

modelo esta se resume à reuniões esporádicas, não existindo mecanismos de avaliação 

especiais das empresas. 

 

 As fontes de financiamento das incubadoras são recursos próprios, do SEBRAE e 

outras instituições como a FINEP e o CNPq. Por sua vez, as empresas incubadas não possuem 

uma fonte de financiamento especifica, obtendo este, na maior parte, na figura de bolsas e 

convênios. O modelo de gestão dessas incubadoras é composto pelos representantes das 

universidades e faculdades, e em menor parte do poder público e setor produtivo (GOUVEIA; 

TARGINO; SUASSUNA, 2009). Dentre os incentivos que são oferecidos às empresas para 

incubação, em troca de uma taxa de contribuição, figuram a infra-estrutura: secretaria; 

biblioteca; auditório; em termos de serviço: consultoria financeira; suporte em informática; 

orientação jurídica e empresarial; marketing e cooperação com a universidade. Por fim, 

colocam os autores que no modelo padrão, o processo de graduação (quando a empresa é 

lançada ao mercado) não é estudado caso a caso e limita-se ao tempo de incubação para 

identificação da maturidade das empresas residentes.  

 

 Após essas considerações nos perguntamos em que sentido o modelo de incubação do 

PD se diferencia do modelo padrão. Devemos ter em mente que as posições dos autores 

caminham num sentido de promover o cluster, bem como suas atividades de apoio. Para 

Targino (2010) a incubadora do PD tem por objetivo:  

 
 

 

“Gerar empreendimentos inovadores de TI para solucionar problemas reais 

de Setores Produtivos e APLs do Estado de Pernambuco, assim como, em 

conexão com outros ambientes, para solucionar problemas reais de setores 

produtivos e APLs de outras localidades do Brasil e de fora dele”  

 

(TARGINO, 2010, p. 21) 
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O processo de incubação do PD conta com “[...] especialistas nas áreas de Marketing e 

Vendas, Jurídica, de Gestão / Negócios, Contábil/Financeira, Tecnológica e Comportamental 

(GOUVEIA; TARGINO; SUASSUNA, 2009, p. 9). Dentre as etapas do processo de 

incubação Gouveia, Targino e Suassuna destacam: A Imersão Conceitual; Elaboração do 

Plano de Negócios; Desenvolvimento da Solução; Estratégia de Spin Off; Suporte pós Spin 

Off. Tratemos cada um. A imersão conceitual, cujo período é de 2 meses, diz respeito a um 

treinamento da incubadora nas áreas de apoio desta, no primeiro mês, oferecendo às empresas 

um apoio individualizado, no segundo. Após o treinamento, se construirá o plano de negócios, 

no 3º e 4º mês, tendo por base o treinamento realizado na imersão conceitual. Em seguida, nos 

próximos 12 meses se gesta o desenvolvimento de soluções. Neste, a ação dos consultores 

torna-se menor, porém a mesma vai aumentando gradualmente, dando suporte variado às 

empresas residentes. No que toca às estratégias de spin offs, tem-se algumas possibilidades 

após a implementação do plano de negócios. Pode-se criar uma nova empresa dada cada 

solução gestada, uma nova empresa pelo conjunto de soluções, ou algumas empresas por meio 

de várias soluções geradas. Ao final, poderá se ter em mãos um produto, o qual poderá ser 

vendido, ou então um novo negócio de uma empresa já existente. 

 

 Os autores apontam como diferenciais do modelo o fato deste estar ligado à solução de 

problemas dentro de uma lógica de APL, buscando desenvolver alternativas que atendam 

demandas locais. A Estrutura da incubadora está ligada ao NGPD, dessa forma fazendo uso 

de redes que envolvem diversos atores nas sinergias mencionadas anteriormente. 

Apresentemos os processos da incubadora. No que toca à seleção, os editais desta incubadora 

contemplam idéias ligadas à solução de problemas já existentes, demandados pelo APLs 

existentes no Estado de Pernambuco, realizando assim um corte no foco da incubação. 

Diferentemente do modelo padrão Gouveia, Targino e Suassuna (2009) apontam que a 

incubadora C.A.I.S do Porto tem papel ativo nos negócios das empresas residentes. O gestor 

da incubadora responderá ao NGPD pelos resultados da incubadora e suas metas ao mesmo 

tempo em que o fará pelas empresas incubadas, individualmente. Assim, colocam que neste 

caso o Plano de Negócios será monitorado continuamente. Ainda, o gestor da incubadora tem 

o papel de promover interação entre as empresas residentes e mais, entre estas e o mercado. A 

idéia de cluster onde circunda sinergia entre importantes atores pode vir a facilitar a entrada 

dessas incipientes empresas no mercado. A supervisão baseia-se nesse monitoramento, de 

modo que o Plano de Negócios seja avaliado de forma continua, sem considerar tão somente o 

tempo de incubação das soluções (empresas). 
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 O financiamento difere do modelo padrão por possuir recursos advindos do Governo 

do Estado, através da SECTMA. Ou seja, além do financiamento de órgãos como a FINEP e o 

SEBRAE, há o apoio do governo (setor público). Isto denota o interesse deste último em 

atividades de desenvolvimento. Salutar apontar que os autores enfatizam o modelo de 

incubação do PD fundado na solução de problemas relativos aos APLs do Estado de 

Pernambuco, havendo um claro direcionamento à solução de problemas reais. Além disso, 

alguns destes situam-se no interior do Estado, contribuindo para a interiorização do 

desenvolvimento. Por sua vez, as empresas residentes são financiadas pela própria 

incubadora, a C.A.I.S do Porto. A gestão da incubadora, por estar atrelada ao NGPD assume a 

mesma configuração proporcional no que concerne ao seu conselho administrativo, com 

participação do setor privado, público e acadêmico. Dessa forma, Gouveia, Targino e 

Suassuna apontam que a incubadora acaba por pertencer a um ecossistema bastante rico. Em 

adição, as empresas incubadas fazem uso de todo o instrumental presente no modelo padrão 

de incubação, somando a estes instrumentos de trabalho, como laptops e material de escritório 

dispostos pelo C.A.I.S. do Porto. Ainda, além do suporte técnico básico oferecido: 

 

 

“[...] a C.A.I.S do Porto oferecerá uma equipe de especialistas diversos que 

atenderá às diferentes demandas do mercado para o empreendimento se 

manter competitivo (Jurídico, Marketing e Vendas, Financeiro e Contábil e 

Gestão e Negócios), e a interação direta com a equipe do NGPD. Dessa 

forma, além dos atributos técnicos, os gestores trabalharão seu 

comportamento e postura profissional para atuar no mercado e poderão 

usufruir da equipe de comunicação do núcleo de gestão do parque para 

divulgação e da equipe de projetos para obtenção de capital empreendedor/ 

Venture Capital, apoio à exportação e suporte para transferência de 

tecnologia 

 (GOUVEIA; TARGINO; SUASSUNA, 2009, p. 13) 

 

 

 

Por fim, chega-se à graduação da empresa (spin off). Nesta fase, de chegada ao mercado, a 

empresa graduada ainda contará com o apoio da incubadora por um período de 6 meses. 

Dessa forma, esta será planejada não só pelos empreendedores, mas também pelo gestor da 

incubadora.  

 

 Desta forma, o modelo do C.A.I.S do Porto diferencia-se do modelo padrão ao 

estipular uma lista de problemas reais ligados aos APLs pernambucanos, dentro de uma lógica 

de desenvolvimento endógeno. Assim, os empreendedores são de alguma maneira dirigidos à 
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pensar soluções dentro de um determinado contexto, o qual contribui para a viabilidade do 

projeto futuro como um todo. A despeito dessas considerações administrativas, não 

esqueçamos que a dita incubadora possui todo o instrumental e articulação próprios do NGPD 

– neste sentido, há uma contribuição indireta do Estado na conformação de uma experiência 

de incubação.  

 

 Para falarmos do C.E.S.A.R recordemos da iniciativa do CIN, como um pré-estágio à 

incubação nesta instituição. De algum modo, tem-se o início na iniciativa Recife Beat, uma 

pré-incubadora. Esta contempla projetos inovadores ligados exclusivamente à informática. 

Nesta, os estudantes são estimulados a lançarem plataformas de negócio inovadoras. Esta 

experiência exige que, no mínimo, um dos estudantes ligado ao negócio esteja em fase de 

conclusão, ou já tenha concluído seus estudos no CIN. Caso o projeto seja aprovado para a 

fase de pré-incubação, o C.E.S.A.R prestará apoio na gestão do negócio. O período de pré-

incubação, neste caso, compreende o período de um ano – podendo durar mais -, e após a 

estruturação do Plano de Negócios, a empresa residente pode migrar para a Incubadora do 

C.E.S.A.R.  

 

 Para a entrada na rede do C.E.S.A.R como empresa incubada, é necessário que os 

interessados abram uma empresa. A partir daí, esta terá a instituição como sócia. O C.E.S.A.R 

passará a ser o acionista majoritário da empresa, injetando recursos específicos nessas, 

provenientes do BNDES. Conforme a empresa incubada vai se desenvolvendo a instituição 

vai transferindo a participação ao empresário, ficando ao fim do processo – quando da 

graduação -, com cerca de 20 a 30% da empresa. Durante a incubação, as empresas pagarão 

taxas relativas ao uso de infra-estrutura básica do Centro – salas de reunião, telefone, internet. 

Porém, o Centro não cederá equipamentos para a empresa. Tal como a C.A.I.S do Porto, a 

incubadora do C.E.S.A.R presta apoio gerencial e jurídico, além do relativo à marketing, 

compras, finanças e qualidade.  

 

 No que toca ao processo seletivo, este se inicia com a apresentação do Plano de 

Negócios dos interessados. Este sofrerá uma pré-analise do Centro e será encaminhado para 

uma empresa de marketing para avaliação. Será necessário também que os interessados 

apresentem o projeto aos especialistas da instituição e sejam entrevistados pelo Recursos 

Humanos do Centro. Após isso, os documentos serão entregues ao Conselho do C.E.S.A.R, o 

qual é formado por empresários, pesquisadores e agentes governamentais. Após isso, o 
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Conselho entrevistará os interessados no processo de incubação, deliberando sobre sua 

aprovação.  

 

 

4.3. Aspectos Legislativos 

 

  

Neste tópico iremos apresentar a discussão acerca dos incentivos governamentais, na 

figura de algumas leis. Vimos até o momento que o Estado assume-se como um ator 

importante, induzindo o desenvolvimento. Uma forma de fazê-lo assenta-se nos mecanismos 

de aporte direto (recursos), criação de instituições promotoras que ofereçam recursos e demais 

apoios para as empresas, e uma legislação específica, que contemple um regramento de 

incentivos dos quais podem fazer uso as PMEs retratadas aqui. Por tratarmos de iniciativas 

que dialogam com a inovação tecnológica, nos interessa aqueles dispositivos legais que 

privilegiem esta realidade. O PD insere-se na lógica de cluster de TIC. Neste sentido, faz uso 

de certos dispositivos como a Lei da Informática e a Lei da Inovação. 

 

 A inovação consiste em um fator importantíssimo na geração de vantagens 

competitivas a serem adquiridas pelas empresas. Neste contexto, as empresas necessitam cada 

vez mais de instrumentos que lhe permitam competir em um cenário globalizado altamente 

competitivo. Por mais que estejamos em uma lógica transnacional de empresas, sabemos 

identificar o país onde nasceram empresas como Nokia, Google, IBM, Microsoft. Sendo 

assim, gozar de capacidade inovativa confere um prestígio na esfera internacional cujos 

resultados podem não ser mensurados, mas são incontestes dentro de um escopo subjetivo. 

Um modo de construir essa capacidade, principalmente em países emergentes, é por meio de 

arcabouços legais e políticas públicas. Neste sentido, o Brasil criou a Política de 

Desenvolvimento Produtivo, de caráter federal, estimulando o mercado nacional. Além disso, 

leis foram criadas de modo a assegurar que investimentos públicos sejam feitos na área de 

inovação, pesquisa e desenvolvimento, através de incentivos fiscais e diminuição de impostos 

cobrados pelo governo.  

 

 A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) ambiciona prestar apoio ao atual 

ciclo de expansão nacional, fortalecer as iniciativas locais de desenvolvimento baseadas em 

PMEs, fortalecer a inovação e aumentar gastos em P&D. A idéia de sinergia é contemplada 
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pela Política. Nesta, há posto o interesse de se realizarem parcerias público-privadas, de modo 

que haja um diálogo entre o governo e o empresariado. Desta forma, objetivos e metas foram 

traçadas, dentre elas destacam-se algumas postas acima, como se vê: 

 

Figura 17: Desafios e Metas da PDP 

  

Fonte: PORTAL MDIC, 2010 

 

Deste modo, vê se que a PDP cruza com a PITCE – Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (versando sobre o aumento da capacidade produtiva, da inovação e das 

exportações) quando a primeira estipula a meta de aumento da participação nacional no 

comércio mundial e ampliação do número de MPEs exportadoras.  

 

 A PDP possui assim três direções. A primeira diz respeito ao enfrentamento das 

questões relativas ao Nível Sistêmico, quais sejam aquelas além das empresas, ligadas à 

competitividade, as quais demandam ações como financiamento à inovação, ações nos planos 

fiscais e tributário e segurança jurídica. A segunda direção da Política trata dos Destaques 

Estratégicos, temas escolhidos deliberadamente segundo sua importância para o país, postos 

no PDP. São estes: fortalecimento das MPEs; aumento das exportações; integração produtiva 

com a América Latina e África; regionalização ou descentralização espacial da produção no 

país; produção ambientalmente sustentável. A terceira direção caminha para a instituição da 

lógica dos Sistemas Produtivos, substituindo cortes limitados de público-alvo da política. 

Assim, a PDP pode contemplar redes, cadeias, setores, segmentos produtivos, etc. Ainda, esta 

direção se explica, segundo o MDIC, pela mudança ocorrida na economia mundial - devido a 
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mudanças tecnológicas -, que não estabelece claras fronteiras entre as atividades econômicas, 

aliada ao desejo da Política em considerar a variabilidade doméstica das atividades produtivas 

no país, impedindo que o sistema de incentivo fosse subaproveitado, sendo direcionado tão 

somente à algumas iniciativas. Assim, permite-se que o conjunto de ações seja moldado de 

acordo com o desenho produtivo dos públicos-alvo (PORTAL MDIC, 2010). 

 

 Quanto às estratégias referentes às empresas e sistemas produtivos, relativas ao 

desenvolvimento, podemos listar cinco: liderança mundial; conquista de mercados; 

focalização; diferenciação; e ampliação de acesso: 

 

Figura 18: Estratégias de Desenvolvimento de empresas e sistemas produtivos 

 

Fonte: PORTAL MDIC, 2010 

  

Por sua vez o arcabouço legal, na figura de leis que promovem a inovação e apóiam as 

PMEs, merece menção. Trataremos aqui como essas leis podem ser usadas de modo a 

gerarem incentivos fiscais. Neste sentido, o C.E.S.A.R disponibiliza uma cartilha que mostra 

como esses dispositivos podem ser usados com o objetivo de gerar incentivos à inovação. 

Trata-se do Manual de Incentivos à Inovação: Como Gerar Inovação Usando Incentivos 

Governamentais no Brasil (2009). Neste algumas leis são comentadas, apontando quais 

incentivos podem ser gerados a partir dessas.  

 

 Comecemos com a Lei de Informática (11.077 de 30 de dezembro de 2004, 

regulamentada pelo decreto 5.906 de 26 de setembro de 2006). Para fazer uso desse benefício, 

as empresas têm de gastar 5% do seu faturamento bruto em atividades de P&D. Esta gera 

incentivos a partir da redução do valor cobrado do IPI (Imposto Sobre Produto 

Industrializado), dada a contrapartida acima, quando se aplica um percentual em P&D. A 

redução é de 100% para Estados do Norte e Nordeste e de 95% para empresas do Sul e 
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Sudeste (NGPD/DICE, 2006). O montante de incentivos fiscais advindos da Lei de 

Informática são consideráveis. Em 2007, cerca de 313 empresas usaram o incentivo, 

totalizando a soma de R$2,8 bilhões de reais, equivalente a US$ 1,2 bilhão de dólares (câmbio 

da época). No manual disponibilizado pelo C.E.S.A.R há uma tabela apresentando a 

distribuição dos incentivos da Lei de Informática em P&D de acordo com os setores 

produtivos nacionais: 

 

Figura 19: Investimentos em P&D por área 

 

Fonte: MCT apud Manual de Incentivos à Inovação C.E.S.A.R, 2009, p. 8 

 

Através da tabela nota-se claramente a importância dos setores de TIC, na figura dos setores 

de telecomunicações e computadores e periféricos, respondendo por mais da metade dos 

valores investidos. A Lei de Informática privilegia projetos ligados às áreas de inovação e que 

produzam impactos positivos, como a geração de empregos. Neste caso, vai ao encontro das 

posições estabelecidas na PDP, onde um de seus pilares é o da inclusão social. Este 

dispositivo pode ser acessado o ano inteiro, sem a necessidade de lançamento de editais.  Para 

tal, basta que as empresas apontem em seus relatórios que estão fazendo uso de recursos do 

IPI para pesquisa e desenvolvimento. Estes relatórios deverão ser encaminhados para o MCT. 

Para fazer uso deste recurso, as empresas deverão se cadastrar no MCT, apontando que tipo 

de produto elas desenvolvem. 

 

 A Lei de Inovação (10.973 de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo decreto 

5.563 de 11 de outubro de 2005) por sua vez aborda questões relativas ao fomento à ciência e 

tecnologia, bem como à inovação e à P&D. Não versa sobre recursos diretos, mas estabelece 
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alguns pontos de incentivo, divididos em três vertentes, quais sejam: 1) Cooperação 

envolvendo as empresas nacionais e os ICTs (Institutos de Ciência e Tecnologia) sem fins 

lucrativos, direcionados ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Dentre os 

mecanismos constam alguns concernentes à criação de parques tecnológicos, incubadoras, 

redes e projetos internacionais. Ainda, compartilhamento de laboratórios e infra-estrutura e 

recursos humanos com empresas e organizações sem fins lucrativos, voltadas para P&D; 2) 

Regulamentação da participação das ICTs públicas nos projetos de cooperação. As ICTs 

podem transferir tecnologia, licenciar patentes de sua propriedade e prestar consultoria. 

Ainda, a lei exige que cada ICT crie o seu NTI – Núcleo de Inovação Tecnológica; 3) 

estímulo à inovação nas empresas, em parte através de subvenção econômica - este último 

previsto na Lei de Inovação, que habilita as empresas a receberem recursos públicos os quais 

podem ser dirigidos à inovação (MANUAL INCENTIVOS CESAR, 2009).  

 

 Sundfeld (s.a apud NGPD/DICE, 2006) coloca que o objetivo de instituir políticas de 

incentivos à P&D deve, na visão do legislador, ser alcançado por meio de três eixos. O 

primeiro diz respeito ao choque de gestão no setor de pesquisa pública, o qual traduz a idéia 

de que o setor deve ser menos amarrado às regras do direito administrativo, permitindo que os 

pesquisadores sintam-se livres para empreender. Neste sentido, tratam os dispositivos 

presentes na Lei de Inovação, como o art. 3º, o qual prevê parcerias entre o setor público e 

privado; o art. 4º, relacionado ao compartilhamento de bens estatais com instituições que 

realizem investimentos em P&D; flexibilização de regras trabalhistas para pesquisadores 

públicos da área de P&D, para atuação em instituições públicas e privadas (art.9º, § 1º; art. 14 

e art. 15); possibilidade de contratação de pesquisas com o setor privado (art. 20) 

(SUNDFELD, s.a apud NGPD/DICE, 2006). 

 

 Em seguida, Sundfeld aponta o segundo eixo, o qual versa sobre o investimento estatal 

em empresas privadas que investem em P&D. Assim, há dispositivos que tratam sobre a 

participação Estatal na cooperação com agentes privados. Sunfeld destaca o art. 5º que dispõe 

sobre a possibilidade de participação estatal como sócio minoritário em empresas privadas 

que investem em P&D; o art. 27, inciso IV - dando preferência à estas empresas nas 

contratações governamentais; e oferta de financiamento à estas empresas (art. 19). Soma-se a 

isso, as vantagens tributárias como mecanismos de incentivo à P&D, presentes nos arts. 17 a 

26 da Lei 11.196, de 2005, da Lei do Bem. Esta última é dirigida às empresas, em vez de às 

ICTs. Tem como um de seus incentivos o desconto em 50% sobre o IPI, devido à compra de 
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equipamentos para P&D. Em 2007, muitas empresas brasileiras fizeram uso desta Lei. Cerca 

de 130 usaram este benefício, totalizando um montante de R$ 2 bilhões de reais. A divisão de 

empresas, por setor, as quais fizeram uso do incentivo são listadas abaixo: 

 

Figura 20: Número de Empresas por Setor/ Lei do Bem 

 

Fonte: Manual de Incentivos à Inovação C.E.S.A.R, 2009, p. 10 

 

 

Por sua vez, o terceiro eixo apontado por Sundfeld, dirige-se à melhoria do marco 

legal aplicável às atividades de P&D e seu financiamento. Neste sentido, Sundfeld lista 

apenas um artigo, o 23, da Lei de Inovação. Este sugere a idéia de captação de fontes de 

recursos não-estatais para o financiamento da P&D, sugerindo a construção de fundos de 

investimento mútuos. 

 

Completando os incentivos de caráter nacional, temos o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica. Segundo medida provisória de Nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, empresas que 

se encontrem em atividades prioritárias para o poder Executivo, e estejam lotadas na região 

Nordeste poderão ter reduzido seu imposto de renda em até 75%, calculados na base de lucro 

da exploração. Ainda, consideram-se setores prioritários aqueles ligados ao desenvolvimento 

regional – área de atuação das agências SUDENE E SUDAM, onde, dentre estes, figurava a 

informática.  

 

Até agora, os incentivos listados estavam inseridos numa lógica maior, nacional. Isto 

denota que o Estado é preocupado com o desenvolvimento local e endógeno, bem como à 
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melhoria dos canais de financiamento e de recursos para as iniciativas baseadas em PMEs e 

voltadas para a inovação. É momento oportuno para apresentarmos alguns incentivos de 

ordem estadual e municipal. Lembremos que tratamos aqui de uma experiência local e 

estadual e devemos, pois, abordar o aparato legal de incentivo à esta em seu âmbito. 

 

Na alçada estadual, em Pernambuco, temos o Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). A redução da alíquota desse imposto só é dirigida aos 

“softwares de prateleira”. Estes são aqueles softwares sobre os quais os usuários não tem 

poder de alteração, não conseguindo mudar os seus parâmetros. Ainda, estes são, geralmente, 

distribuídos em larga escala (RABANEDA, 2009). A lei estadual nº 12.234, de 26 de junho de 

2002 estabelece que as saídas desse tipo de software, interna e interestadual, podem fazer uso 

do benefício de redução de ICMS. Dessa forma, as beneficiadas são empresas que 

desenvolvem softwares não personalizados (dando suporte informático e concedendo licença 

de uso, dentro do Estado de Pernambuco), “excluindo-se softwares instalados sem a devida 

comprovação de licenciamento ou cessão de uso; e pré-gravados em processadores, “eproms”, 

placas, circuitos magnéticos ou similares” (NGPD/DICE, 2006, p. 8). 

 

No que concerne às saídas internas, o credito presumido é considerado quando esta é 

efetuada por empresas que desenvolvem programas (softwares) não personalizado, 

prestadoras de serviço de informática, e comércio de atacado e varejo (informática). Este é da 

ordem de 16%, enquanto a alíquota interna (saída interna) é de 17%, havendo uma alíquota 

líquida de 1% - uma grande diminuição. 

 

Igual diminuição há nas saídas interestaduais. O crédito presumido para esta é da 

ordem de 12% enquanto a alíquota neste caso é de 11%. Dessa forma, há uma alíquota 

líquida, também, de 1%. As empresas beneficiárias são as mesmas listadas nas saídas internas. 

Salutar apontar que o uso do crédito presumido, impede a aquisição de quaisquer outros 

créditos fiscais (NGPD/DICE, 2006). 

 

Passemos para os incentivos de ordem municipal. Primeiramente temos o ISS 

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A lei municipal nº 17.244/2006 estabelece o 

programa de incentivo ao Porto Digital. Por meio desse programa, as empresas lotadas na 

Zona Especial de Patrimônio Histórico Cultural 09 - Sítio Histórico do Bairro do Recife 

sofrem uma diminuição drástica do ISS, de 60%, passando dos 5%, para os 2%, o que 
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significa o mínimo constitucional. Para participar do dito programa faz-se necessário que as 

empresas participem do Comitê Municipal de Apoio ao Porto Digital e obedeçam alguns 

critérios: ter como atividade a prestação de serviços de informática, ou atividades relacionadas 

ao atendimento de cliente, por meio remoto (call centers); estar com situação cadastral 

regular; estar inadimplente com o fisco municipal; estar lotada na região acima mencionada; 

prestar informações sobre os tributos, no que concerne ao faturamento e seu recolhimento 

(NGPD/DICE, 2006). Dessa forma: 

 
 

“Após o final de cada ano civil, a Secretaria de Finanças determinará a 

alíquota do ISS por meio da comparação entre somatório dos faturamentos 

dos participantes do programa desta Lei ocorridos no ano encerrado e o do 

paradigma geral (somatório dos faturamentos dos estabelecimentos 

participantes no ano de 2005 – ano base), corrigido monetariamente pelo 

índice previsto na legislação tributária do Município do Recife e acrescido 

das metas de crescimento estabelecidas pelo Comitê Municipal de Apoio ao 

Porto Digital”  

(NGPD/DICE. 2006, p. 11) 

 

 

Por fim, consta no relatório NGPD/DICE (2006) que o benefício de diminuição do ISS é um 

dos mais importantes para as empresas presentes no Porto Digital, devido ao fato de ser este 

um dos tributos que mais oneram as empresas de Software, as quais são, por excelência, 

prestadoras de serviços.  

 

 Ao lado do incentivo acima, temos o relativo ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana). Este importa, na medida em que é diminuído face a ação de 

preservação - levada a cabo pelas empresas no PD -, dos imóveis situados no sítio histórico. A 

lei que regulamente o uso do solo no Bairro do Recife é a de nº 16.290/97, a qual versa sobre 

a posição apontada acima – ações em direção à preservação do equipamento urbano no bairro 

histórico repercutem na diminuição total ou parcial do IPTU. As empresas de tecnologia da 

informação e comunicação, situadas no PD irão se beneficiar da isenção total do IPTU caso 

alguns critérios sejam obedecidos: Recuperação Total – benefício por 10 anos; Recuperação 

parcial – benefício pelo prazo de 05 anos; intervenção de renovação – benefício pelo período 

de 05 anos. 

 

 Dessa maneira, vimos que os aspectos legais importam na conformação de incentivos 

para as redes de empresas e para as iniciativas de inovação. Neste sentido, comprovamos que 
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a Sinergia entre os diversos atores é preconizada na figura de políticas públicas e na 

instituição de leis promotoras. Estas vão além da lógica nacional, sendo também de caráter 

estadual e municipal, reforçando o interesse dessas esferas em contribuir para o 

desenvolvimento local, baseado em inovação e na pequena e média empresa.  

 

 

4.4. A Indústria de Games e a Economia de Alta Velocidade 

 

  

 

A Indústria de Games no mundo tem alcançado cada vez mais importância. Os jogos 

eletrônicos marcam gerações desde os anos 70. Desta forma, é natural que a indústria torne-se 

madura, de modo que as primeiras gerações que tiveram contato com este universo possam 

ser realimentadas, mantidas como fiéis aficionadas. Este contexto gera uma demanda cada vez 

maior por jogos eletrônicos com maior qualidade. À este cenário, vem se somar empresas 

brasileiras, algumas pernambucanas. Neste sentido, apresentaremos uma breve discussão 

sobre a Indústria de Games e as empresas pernambucanas ocupadas no setor, refletindo sobre 

a economia de alta velocidade focada no comércio eletrônico (TIGRE, 2003).  

 

 De acordo com a Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 

Eletrônicos) e ESA (Entertainment Software Association) - responsáveis por alguns dados 

referentes aos cenários do Brasil e do Mundo, respectivamente -, os números impressionam 

pelo seu volume, apresentando-nos uma indústria bilionária. No Brasil, o faturamento desse 

setor é de R$ 87,5 milhões de reais (respondendo por 0,16% do faturamento mundial), 

dividindo-se em software (R$ 17,5 milhões) e hardware (R$ 60 milhões), existindo no país 42 

empresas desenvolvedoras de software, as quais respondem por 43% da produção nacional 

para exportação – segmento este que cresce a uma taxa de 31%, enquanto o de hardware 

experimenta uma taxa de 8%. Ainda, 100% da produção de hardware são absorvidas pelo 

mercado interno. Por sua vez, no Mundo, as cifras são ainda mais altas, alcançando patamares 

bilionários. O faturamento no Mundo do setor é da ordem de US$ 22 bilhões – cifra maior 

que a da indústria cinematográfica. A divisão entre os setores de hardware e software é mais 

equalizada, quando comparada ao Brasil, onde o primeiro atende uma cifra de US$11,7 

bilhões e o segundo, US$ 10,3 bilhões. Outro dado interessante refere-se à idade média dos 

jogadores, que é de 35 anos. Isto denota que o universo dos games não é restrito ao público 

infantil, pelo contrário, é por excelência adulto. Ainda, 40% desse público é formado por 

mulheres, um percentual considerável que desmistifica a idéia do universo como 
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exclusivamente masculino. De forma contrária, o universo se apresenta como bastante 

familiar: 37% dos chefes de família jogam em meios remotos, como celulares; 92% dos 

jogadores com idade abaixo de 18 anos afirmam que quando compram jogos, o fazem na 

presença de seus pais; e 63% dos pais afirmam que os jogos eletrônicos possuem aspectos 

positivos na vida de seus filhos (ABRAGAMES/ESA apud BATISTA, 2010). 

 

 Neste cenário se encontram algumas empresas pernambucanas situadas no Porto 

Digital. Tratam-se das empresas Joy Street, Jynx Playware, Manifesto, Meantime, 

MusiGames e Playlore, as quais respondem por 30% do mercado nacional de jogos. A cifra é 

impressionante para um número tão pequeno de empresas. A tradição do Porto Digital na área 

de jogos se dá, de início, pela instituição de uma disciplina no CIN/UFPE específica para a 

criação de jogos, a qual os vislumbrava como negócio. A disciplina em questão era a de 

Projetos e Implementação de Jogos, ministrada pelo professor Geber Ramalho, no começo 

dos anos 2000 (BATISTA, 2010). Este fato nos exemplifica a relação sinérgica tratada até o 

momento, a qual relaciona atores diversos – no caso, mais diretamente, Universidade e 

Empresa. As empresas do setor, no PD, contam com um total de 150 profissionais (o que 

denota a realidade de PME), as quais desenvolvem jogos para múltiplas plataformas, tais 

como celulares, web, consoles, etc. O mercado no Brasil apresenta-se como promissor. No 

entanto, há fatores de entrave, tais como a pirataria, que, segundo Fernando Chamis, diretor 

da Abragames, é o principal responsável pelo fato de o setor no país ainda não ter decolado. 

Ainda, é este fato usado pela Sony como argumento para a não fabricação de suas plataformas 

Playstation no Brasil (Primeiro e Segundo Modelos). No entanto, em face de maiores índices 

de consumo e desenvolvimento no país esta empresa está com planos para a fabricação e 

distribuição de jogos no Brasil de sua plataforma mais moderna (Playstation 3) o que, dentre 

outros fatores, representa o lançamento de jogos em português (UOL JOGOS, 2010).  

 

 Considerando estes fatores, é salutar apresentarmos as seis empresas citadas 

anteriormente. Comecemos pela Jynx Playware. Esta é a mais antiga empresa da área no 

Porto Digital, apresentando-se como a maior desenvolvedora de jogos eletrônicos do Brasil – 

tendo alcançado um faturamento de R$ 2 milhões. Em seu histórico já produziu mais de 140 

jogos, os quais possuem, em boa parte, o formato advergame. São jogos, de caráter 

publicitário, dirigidos a empresas como Coca-Cola, Volkswagen e Sadia, os quais têm por 

objetivo melhorar os canais de comunicação entre empresa e cliente, treinar funcionários, etc. 

Exemplo deste tipo de jogo é o relativo à Promoção Quero Ver Gol, do Banco Citibank, onde 
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o cliente pode participar jogando um chute a gol. Ainda, a Jynx trabalha com os chamados 

jogos sérios, com foco na pedagogia cognitiva (Game Based Learning), com aplicações para o 

treinamento de funcionários, desenvolvimento de competências e ensino à distância. Além 

dessas searas, a Jynx trabalha na área estrita de entretenimento, tendo lançado o primeiro 

MMOG (Massively Multiplayer Online Game) totalmente brasileiro, o qual alcançou o 

número de 10 mil usuários (BATISTA, 2010). 

 

 Continuando com a apresentação das empresas elencadas acima, temos a MusiGames 

Studio. Esta empresa é uma unidade de negócio pertencente à D’Accord. Esta já possuía cerca 

de 16 softwares de educação musical, contemplando instrumentos como violão e flauta, 

exportando programas para mais de 140 países. Procurando ampliar os horizontes da empresa, 

a unidade de negócios relativas à jogos foi criada. Os responsáveis pela empresa focaram no 

desenvolvimento de software para a plataforma Mac, da Apple, criando jogos como Dj 

Nights, iMusic Puzzle e Drums Challenge – este um dos jogos mais baixados para iPad. 

Apesar disso, os empresários ambicionam atingir outras plataformas, com lançamentos 

futuros para o Facebook e desenvolvimento de produtos não restritos à temática musical 

(BATISTA, 2010). 

 

 Por sua vez, a Manifesto Game Studio trabalha na linha de desenvolvimento de games 

casuais. A empresa nasceu de uma pré-incubação no Recife Beat (CIN) – como resultado da 

sinergia apontada anteriormente. Em 2005 estabeleceu um plano de negócios que orientava as 

atividades para o desenvolvimento de advergames para financiamento dos jogos casuais (foco 

da empresa), de longo prazo em oposição aos primeiros, de curto. Alguns jogos desenvolvidos 

pela empresa são destacados por Batista em sua matéria de capa no Diário de Pernambuco: 

Pin-Up, Heroins, Merlin Adventures, Animal Shards e Pizzaiolo. A empresa tem sua receita 

gerada a partir da publicação de seu conteúdo em sites, onde fica dependente da taxa de 

cliques, repartindo assim os ganhos com o portal que abriga o conteúdo. Assim, tem-se direito 

a baixar o jogo para um período de teste, e caso o mesmo apeteça o jogador, este poderá 

comprar o software. A empresa, apesar de ainda estar em fase de financiamento, parece 

possuir boas expectativas: o faturamento desta aumentou 40% em 2009 e deste ano até o 

momento o número de funcionários quase dobrou, chegando ao número de 15, podendo 

ampliar mais (idem, 2010).  
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 Outra empresa importante é a Playlore Game Works. Esta empresa tem como 

especialidade o desenvolvimento de arte para jogos e existe há três anos, estando em fase de 

investimento – tendo captado cerca de R$3 milhões, oriundos dos sócios, FINEP e de um 

investidor indiano. Esta empresa é considerada um dos melhores estúdios terceirizados da 

Sony no Mundo. A empresa desenvolveu a arte por trás de jogos como Star Wars Galaxies e 

DC Universe. Caminha, ainda, para a direção de arte de mais jogos, haja vista ter efetuado 

uma pareceria com a ZeniMax, a qual adquiriu a id Software – esta última responsável por 

títulos famosos como Doom e Quake. A empresa conta com cerca de 30 profissionais, 

divididos entre programadores e diretores de arte – os quais modelam, animam, texturizam 

personagens, etc. Apesar de utilizar bastante a ferramenta de outsourcing, a empresa tem 

planos de desenvolver um jogo próprio para o mercado nacional (BATISTA, 2010). 

 

 No setor de jogos de celulares destaca-se a Meantime Mobile Creations, cujo 

faturamento cresce a taxas superiores a 30%. A empresa em questão é uma das maiores 

distribuidoras de jogos para meios remotos, tendo um portfólio composto por 60 títulos, os 

quais são desenvolvidos em seis idiomas para países da Europa, América Latina, Ásia e 

também Estados Unidos e Austrália. A empresa surgiu a partir de um projeto demandado pela 

Motorola ao C.E.S.A.R, tendo em vista desenvolver aplicativos na linguagem K-Java. Criou-

se então uma unidade de negócios dentro do C.E.S.A.R e um investimento de R$ 300 mil foi 

conquistado em 2003, advindo do fundo FIR Capital, que se associou ao centro. Jogos foram 

criados abarcando várias marcas, como Ronaldinho Gaúcho, Seninha, Big Brother Brasil, 

Nokia, Samsung e Motorola. Ainda, a empresa investiu em P&D e no relacionamento 

comercial com as operadoras para a promoção de seus produtos. Tal como outras empresas do 

PD, a Meantime passou a investir na plataforma de produtos da Apple. O IPhone consiste em 

uma ferramenta interessante para o uso de aplicativos diversos. Desta forma, a empresa 

desenvolveu o seu primeiro jogo para esta plataforma, o Whack-Roach – o qual ficou entre os 

cinco mais baixados no país (idem, 2010). 

 

 Sigamos com a Joy Street. Esta empresa surgiu como resultado de um consórcio entre 

três outras empresas listadas aqui: Jynx, Meantime e Manifesto. Para tal, ainda contou com 

apoio do C.E.S.A.R para o setor de negócios, e do Softex Recife, na área de gestão. A dita 

empresa trabalha na área de desenvolvimento de jogos para aprendizado, os quais facilitam a 

interação professor aluno. O nascimento da iniciativa relaciona-se ao modelo do PD que 

privilegia projetos que ambicionem resolver problemas reais. Quando da encomenda pelo 
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Governo de Pernambuco ao PD, para o desenvolvimento de plataformas educativas, que 

otimizassem o tempo dos alunos – costumeiramente gasto com bate papos, etc. – criou-se a 

OJE – Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação. A OJE é um projeto que reúne cerca de 

18.230 alunos, 1.046 professores de 368 escolas de 126 municípios no Estado. A iniciativa já 

criou jogos como o Imuno (área de biologia) e Rio Limpo (meio ambiente). O sucesso da 

iniciativa OJE teve como conseqüência a exportação do projeto para outro Estado, o Rio de 

Janeiro (BATISTA, 2010). 

 

 Essas discussões sobre empresas de vocação eletrônica, no mundo globalizado onde a 

internet adquire um status importante, não podem prescindir das posições de Tigre (2003) 

relativas às economias de alta velocidade. Dessa forma, é de interesse realizarmos esta 

reflexão. Tigre alerta para as dificuldades e oportunidades advindas do processo de difusão da 

internet: no qual se inserem as empresas de jogos eletrônicos aqui postas. Para ele, as 

economias de alta velocidade podem transformar custos fixos em custos unitários. Dentre os 

benefícios destaca-se a economia de capital de giro, rapidez no atendimento ao cliente e 

aumento da produtividade, o que beneficia as PMEs aqui tratadas. Também pode-se conseguir 

uma economia de tempo – usando a ferramenta da internet – através do desenvolvimento de 

novos produtos, compra de suprimentos, produção, processamento de vendas, transferência de 

recursos e distribuição de produtos e serviços (TIGRE, 2003). Dessa forma, diminuindo-se o 

tempo para a realização dessas atividades diminui-se também o capital de giro, além de 

aumentar os fluxos comerciais, devido ao uso da internet. 

 

 A comunicação introduzida pela internet causa uma descentralização das empresas em 

direção à uma horizontalidade, devido à facilidade com que os agentes econômicos se 

beneficiam do acesso à informação. Em adição, esta ferramenta ainda contribui para a 

diminuição das barreiras à entrada em alguns mercados: sites de compras, diminuição da 

burocracia, etc. Há de se colocar que as PMEs fazem largo uso da internet como ferramenta 

contra essas barreiras, porém as oportunidades de entrada em mercados pelas empresas desse 

tipo, utilizando-se da internet, podem ser limitadas em face da escala de demanda. Salutar 

colocar que as mesmas disponibilizam conteúdo em sites, os quais têm capacidade enorme de 

atingir a clientela – como no caso dos jogos eletrônicos em versão beta. Assim, há um leque 

de soluções online para o acesso a novos mercados, as quais enfocam a idéia de contração de 

fronteiras (negócios globalizados full time). Não esqueçamos que grandes empresas também 

fazem largo uso da ferramenta, oferecendo serviços online para seus clientes. 
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 A utilização de portais por essas empresas de jogos lotadas no PD, bem como outras 

que se utilizem da ferramenta internet traz reflexos positivos. Quanto aos Portais Verticais 

(diversos setores especializados em áreas distintas; vendas de serviço; interação 

cliente/empresa) há uma diminuição dos custos de transação, como custos de negociação e 

contratação, e risco de não cumprimento de acordos. O uso de ferramentas padronizadas de 

venda vem a somar na relação, ao diminuir assimetrias de informações, dando maior 

transparência ao processo de venda pela rede. Ainda, há canais na internet de avaliação da 

atividade das empresas que lançam seus produtos nela: sites que avaliam negativamente ou 

positivamente as negociações, canais de venda, produtos, etc. Neste sentido, as PMEs podem 

adquirir reputação, estabelecendo clareza nas negociações, de modo que sejam avaliadas 

positivamente pela rede. Lembremos que o comércio eletrônico demanda melhorias no 

aspecto tecnológico das empresas, ferramentas que otimizem o processo informacional 

(hardware e software), o que abre espaços para o desenvolvimento de novas plataformas para 

o desenvolvimento da relação empresa/cliente, as quais podem ser produzidas pelas empresas 

do PD.  

 

 Tigre estabeleceu em uma de suas pesquisas uma tipologia para o uso da internet e 

fontes de informação, dividida em: incipiente/inicial, interativo e transacional. A primeira 

refere-se à situação quando a empresa usa a internet apenas para email e informações. Na 

segunda, a empresa mantém um website institucional com informações e apresenta produtos, 

mas não possibilita a execução de um negócio. A última, transacional, diz respeito a um 

estágio quando se pode estabelecer relações de compra e venda através do site. Dito isso, 

Tigre (2003) aponta que o tamanho da empresa não determina a adoção de sistemas de 

internet. No entanto, algumas estratégias, como a Intranet, demandam altos investimentos e 

costumam ser encontradas em empresas grandes. Por sua vez, segundo Tigre, as PMEs 

tendem a oferecer mais serviços online que as grandes firmas, além de se relacionarem mais 

com a ferramenta internet. Cabe a nós apontarmos que, hoje, a internet é uma ferramenta 

imprescindível para qualquer empresa e, para as PMEs, se apresenta como ferramenta de 

maior importância devido ao fato de esta neutralizar boa parte dos custos envolvidos na 

prospecção de mercados. Para as empresas lotadas no PD, tal ferramenta de maneira nenhuma 

pode ser dissociada da ação de suas PMEs de TIC.  
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 Para Tigre, as microempresas possuem maior interesse em participar de “redes de 

firmas” (tal como os clusters), percebendo a internet como canal de vendas e oportunidades. 

Por outro lado, há dificuldades a serem enfrentadas por elas, com as quais, possivelmente, 

muitas empresas de tecnologia se depararam. De acordo com a FIESP (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo), as maiores dificuldades são: 1) Dificuldades Operacionais 

- processo de compras, estoques, produção, vendas, distribuição, cobrança e atendimento ao 

cliente; 2) Falta de Informação sobre o comércio eletrônico; 3) Necessidades de Investimentos 

Financeiros; 4) Segurança e Privacidade – para evitar hackers e manter o sistema atualizado; 

5) Capacidade de Recursos Humanos. Ainda, custos altos com equipamentos, software e 

serviços, e inexistência de gestão eficiente são elementos que afetam mais as micro e 

pequenas empresas (TIGRE, 2003). 

 

 Salutar apontar que, para o autor, dentre políticas levadas a cabo por países da OCDE, 

destacam-se as implementações de diálogos entre as PMEs e Instituições que prestem à essas 

apoio: informações, consultoria e auxilio financeiro. É justamente a isso a que se propõem os 

clusters – gerando Sinergia para o desenvolvimento dessas experiências.  

 

 Apesar das considerações de Tigre serem do começo da década, muitas de suas 

exposições permanecem atuais. Dentre elas, a questão sobre os entraves no Brasil no que toca 

ao comércio eletrônico – apesar deste crescer vertiginosamente. O autor destaca a Infra-

Estrutura (ainda problemática hoje em dia quando a banda larga não é universalizada) – onde, 

há a precariedade desta no Brasil, no que se refere à internet, a qual ainda é cara para os 

padrões do país (banda larga). Outro fator, o Acesso à Equipamentos – custo de equipamento 

hardware e custo de software, que podem onerar as PMEs. Tigre aponta, como solução à este 

entrave (software), a adoção do Linux como sistema operacional gratuito que não demanda 

atualizações constantes de hardware (como o Windows), as quais são pressionadas pelas 

empresas fornecedoras. Outra sugestão dada por ele é a criação de redes (o que já está sendo 

feito) que conjuntamente, através de financiamento, possam desenvolver programas 

específicos voltados para as necessidades das PMEs.  

 

Completando o escopo de entraves, há a questão das Informações Tecnológicas. Há 

dificuldades operacionais: problemas na escolha de aplicativos e ferramentas organizacionais 

que tragam eficácia. Esse problema pode ser resolvido por Instituições que prestem assessoria 

técnica às PMEs, como SEBRAE e SENAI, através de capacitações, linhas de crédito e 
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consultoria. Os clusters teriam vantagem nesta solução, haja vista a diminuição dos custos 

operacionais advindos do estabelecimento da aglomeração. Por último, Tigre aponta a 

Segurança e Privacidade como principal desafio. Há altos custos fixos envolvidos na 

manutenção de uma rede segura: antivírus são bastante caros e os melhores obrigam o 

pagamento de uma mensalidade. Esta questão está imbricada à pirataria, vista como um dos 

grandes problemas para a decolagem da indústria de games no Brasil. Desenvolver um 

ambiente seguro na rede, que diminua a oferta de software pirata, aliada à uma política de 

incentivos que tornem os produtos originais mais disponíveis, consistem em instrumentos de 

luta contra a pirataria.   

 

Por fim, Tigre coloca que se deve estabelecer uma conjunção entre as políticas de 

difusão do comércio eletrônico – que gera vantagens e oportunidades para as PMEs -, e as 

políticas de promoção dos arranjos produtivos locais (APLs). Ainda, Tigre chama atenção 

para a necessidade dos fundos com recursos para desenvolvimento serem utilizados para 

construção de softwares livres e hardwares simplificados. Deste modo, conclui-se que a ação 

dos clusters de TIC consiste em experiências sinérgicas que desenvolvem o potencial das 

PMEs que tem por finalidade o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Algumas das posições 

prescritas por Tigre estão sendo desenvolvidas no fim desta década, com boas perspectivas de 

aumento do volume de negócios. Cabe agora desenvolver a questão humana – recursos 

humanos – a qual permanece como uma grande questão em nosso país, de modo que um 

efeito made in positivo possa ser evidenciado.  
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5.  Considerações Finais 

 

  

Ao fim de todo longo trabalho, surge um momento final para reflexões. Realizá-las 

não é tarefa fácil. É hercúlea a empreitada de selecionar, dentre vários assuntos, quais 

merecem maior destaque, de modo a tornarem-se marcas indeléveis da dissertação. Neste 

sentido, trataremos de refletir sobre questões expostas no início deste trabalho, pontuando 

elementos que lhe são importantes, refletindo sobre pontos sugeridos em nossa introdução e 

sobre agendas de pesquisa futuras. 

 

 Nosso principal objetivo no presente trabalho foi o de trabalhar os conceitos de 

cluster, capital social e inovação, à luz de casos como o da Terceira Itália e do Porto Digital 

(Pernambuco). Em nosso primeiro capítulo buscamos tratar teoricamente dos conceitos 

elencados acima. A seguir, no segundo, apontamos o modelo da Terceira Itália, fundado nas 

PMEs de orientação familiar chamando especial atenção ao complexo cenário no qual o 

sistema de C&T se desenvolveu e às patologias institucionais, como o clientelismo e a máfia. 

No terceiro, apresentamos o Porto Digital, suas características, procurando adequá-lo às 

posições teóricas discutidas. Ainda, realizamos menções ao sistema de C&T brasileiro, 

expondo instituições que promovessem apoio diverso às PMEs nacionais. 

 

 Vimos que presenciamos um cenário global, marcado por trocas comerciais baseadas 

em uma lógica de alta competição (CASTELLS, 2000). Deste modo, faz-se necessário o uso 

de tecnologias cada vez mais modernas por parte das empresas que objetivem sobreviver 

neste âmbito. As empresas são, por sua vez, elementos de caráter nacional. Elas podem 

transcender as fronteiras de seus países de origem, tornando-se multinacionais (DUNNING, 

2002). Porém, sua origem local jamais será esquecida. Devemos nos lembrar das 

considerações de Boaventura Sousa Santos, ao refletir sobre a globalização, tomando-a como 

o globalismo localizado. Nesta mesma lógica insere-se a realidade das firmas. Logo, as 

empresas consistem em um arcabouço subjetivo complexo, as quais possuem elementos que 

lhe circundam como os valores, normas e crenças. Deste modo, as empresas têm o poder de 

orgulharem-se, de possuírem suas raízes fincadas em territórios nacionais. Podemos dar como 

exemplo, em solo nacional, a Petrobras. Por mais que sua origem brasileira não seja, de modo 

tão aguerrido, publicizada no exterior, é inconteste o fato de que esta provém de um 

determinado país, Brasil – fato mundialmente conhecido. Sendo assim, essas iniciativas 
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nascem em uma perspectiva nacional, atendendo à demandas próprias desta, por mais que esta 

tenha sofrido influências de um ambiente externo. O que queremos dizer com essas 

colocações? Que as empresas consistem, antes de tudo, em iniciativas autóctones e, 

costumeiramente, publicizam os nomes e imagens de seus países de origem, seja 

positivamente ou negativamente, desembocando em um efeito made in de igual dicotomia. O 

sucesso de empresas, tais como a Microsoft (EUA), o Google (EUA), a Nokia (Finlândia), 

Ferrari (Itália), etc., tornam famosos os seus países como exemplos de desenvolvimento nas 

respectivas atuações das firmas. Se um país abriga uma empresa líder em seu segmento atrai 

atenções, suscita debates e, por que não, desejos de emulação.  

 

 Sendo assim, tomando as empresas como iniciativas locais, elas acabam por serem 

entendidas como exemplos de instrumentos para o desenvolvimento endógeno. Vimos que 

fomentá-las ao nível local consiste em estratégia interessante para a alavancagem do 

desenvolvimento dentro das fronteiras de um determinado país. Tendo em vista desenvolvê-

las nascem instituições que têm como objetivo apoiá-las de diversas formas. Fazê-lo implica, 

não somente em uma publicização positiva da imagem do país em um contexto internacional, 

mas na geração de emprego e renda – elementos estes perseguidos pelos Estados modernos. 

De algum modo, iniciativas de apoio neste sentido vão ao encontro de posições de orientação 

keynesiana, entendendo o Estado como ator regulador e promotor do desenvolvimento, antes 

de um Estado puramente neoliberal. As experiências de clustering anotadas aqui neste 

trabalho caminham neste sentido. Países capitalistas, como França, Inglaterra, EUA, 

Finlândia, Itália, Japão e Brasil procuram, dessa forma, cada qual com suas especificidades, 

estimular experiências autóctones de desenvolvimento baseados em PMEs, a partir da geração 

de sistemas de cooperação, nos quais há papel ativo de instituições promotoras, Governos e 

Sociedade Civil. Vimos ainda que as PMEs são escolhas interessantes devido ao fato de 

consistirem em empresas de forte caráter local, as quais, no entanto, podem adquirir forte 

vocação externa quando reunidas em redes – o que ocorre com as de orientação tecnológica. 

O comprometimento com a localidade torna as PMEs iniciativas que gozam de apoio 

institucional para sua promoção - isto aliado ao fato de que estas fazem uso, sobremaneira, de 

mão de obra local. Ainda, essas empresas genuinamente nacionais podem, um dia, tornarem-

se grandes, contribuindo positivamente para a imagem de seus respectivos países. Elemento 

este que pode ser de difícil mensuração. 
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 As redes de PMEs tratadas nessa dissertação se situam na lógica de alta 

competitividade apontada anteriormente. Deste modo, é comum encontrar sistemas 

cooperativos que ambicionem justamente o desenvolvimento de tecnologias, pautando-se pela 

inovação (KELLER, 2008). Neste sentido, experiências de clustering que objetivem o 

desenvolvimento deste elemento como vantagem competitiva, foram privilegiadas neste 

trabalho - sabemos que os clusters podem assumir várias facetas, que não abarquem a idéia de 

inovação, difusão e produção de conhecimento (learning economies), como aponta Dunning 

(2002). Esta tipologia pode variar, contemplando desde iniciativas com ou sem apoio 

governamental àquelas com grandes fluxos de conhecimento, aprendizado e capital social 

(asset-augmenting clusters), na qual incluímos o Porto Digital. Aqui notamos o cruzamento 

entre clusters, inovação e o capital social (PUTNAM, 2006; AMATO NETO; FUCCI 

AMATO, 2009). Tratamos deste último conceito, no que concerne à sua operacionalização e 

sua relação com os arranjos produtivos locais. As experiências de clustering que se baseiam 

na associação entre empresas, por excelência, são permeadas pelo capital social. Este se 

traduz em dois elementos: cooperação e confiança. Vimos que a cooperação é condição 

necessária para a construção de boas relações existentes dentro dessas redes e que, esta, é 

pautada por uma lógica de confiança. Esta, por sua vez, é desenvolvida face a prática da 

cooperação estrita e pela ação de instituições que a estimulem. Acreditamos que conseguimos 

demonstrar que o modelo da Terceira Itália pareceu fazer uso destes, tornando-os traços 

indeléveis do caso. Salutar apontar que as experiências de empresas familiares, sobretudo 

têxteis não poderiam fugir à esta regra, justamente pelo fato de a lógica da existência dessas 

estar repousada na idéia de sobrevivência familiar, antes da relativa à posições capitalistas 

(MACIEL, 1996). 

 

 Indicamos que, no modelo italiano, houve um papel complexo do Estado na promoção 

das chamadas PMEs familiares. Este, na figura, dos governos locais e regionais, prestou apoio 

à essas iniciativas de desenvolvimento endógeno. Mesmo a chamada ausência estatal (do 

governo central), acabou por contribuir para o desenvolvimento de iniciativas locais, dada a 

exclusão dessas da lógica clientelista e patrimonialista que circundava o governo central 

italiano no pós-guerra. Neste caso, houve um caráter sinérgico nas relações existentes entre os 

atores no modelo italiano, na conformação de seu sistema de inovação – tal como no PD, no 

Recife. 
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 A Sinergia, outro elemento tratado em nosso trabalho, diz respeito à uma relação entre 

atores importantes, seja na construção de um sistema nacional/local de inovação, seja no 

estabelecimento de clusters. Neste sentido, há uma lógica de função, na qual o Sistema local 

de inovação está em função das instituições, do território (aglomeração espacial), sustentado 

pelas organizações. Nesta função, ainda estão presentes atores e elementos como os próprios 

clusters e uma Política de Desenvolvimento Local. Este último elemento diz respeito à seara 

do Estado, este apresentando-se como indutor do desenvolvimento, dirigindo o 

desenvolvimento endógeno (AMARAL FILHO, 2001). A Sinergia refere-se à relação entre o 

Estado (Governo), Setor Privado (Empresas) e Universidade (Academias, ICTs, etc). Esta foi 

identificada em ambos os casos estudados. Na Itália, as PMEs se beneficiaram do apoio 

governamental local, que estipulava políticas específicas para essas empresas e de um sistema 

próprio de C&T problematizado neste trabalho, onde para tal tiveram papel o Istituto per La 

Riconstruzione Industriale (IRI) – no imediato pós guerra -, e Consiglo Nazionale delle 

Ricerche (CNR) que procurou organizar o sistema de C&T no país. Ainda, beneficiou-se de 

uma lógica cultural de associação entre a arte e a técnica (MACIEL, 1996), aliada ao 

familismo, que contribuíram para uma espécie de coesão social entre os partícipes das 

pequenas empresas familiares. No caso da Itália, o modelo parece ter assentado seu sucesso 

mais nas características culturais do que numa lógica estruturada de promoção institucional. 

Isso não desconsidera o importante papel político, implementado em parte pelo PCI (Partido 

Comunista Italiano) na construção de espaços de redes empresariais.  

 

 Outro achado foi o de que modelos mais novos especialmente em países em 

desenvolvimento necessitam fazer uso de largos apoios institucionais para o desenvolvimento 

de suas alternativas de desenvolvimento endógeno baseadas em inovação. Para tal, 

instituições promotoras de apoio financeiro, jurídico, de marketing, recursos humanos, etc., 

são interessantes. No caso do Brasil, conta-se com um conjunto de instituições preocupadas 

com essas questões, como o SEBRAE, a FINEP, o CNPq, o BNB, BNDES, entre outras. 

Ainda, há, como no caso italiano, um importante papel do Estado, na figura da atuação de 

Ministérios como o MDIC, e o MCT – estes de caráter federal. Ainda, os governos se 

destacam, na implementação de políticas específicas para o setor de inovação, como o caso da 

PDP, e da PITCE (governo federal). Além disso, inúmeros benefícios são dirigidos às PMEs 

através de incentivos fiscais. No caso do PD, não podemos esquecer o papel da SECTMA, 

como parceira da experiência pernambucana – uma secretaria do governo estadual.  
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 Trabalhamos a idéia de possibilidade da replicabilidade do modelo italiano que é 

fundado nas pequenas e médias empresas de caráter familiar. Estas se assentaram em uma 

lógica interessante a qual imbricava as empresas e o componente sócio-territorial. O modelo 

pautava-se pela especialização flexível e pela desverticalização produtiva, em oposição ao 

modelo fordista, de cunho essencialmente vertical. Ainda, relações de trabalho mais flexíveis 

foram implementadas no seio das empresas da região centro-norte italiana (GALVÃO; 

COCCO, 1999). Ainda, como vimos, há um forte componente sócio-histórico, que pode 

traduzir-se no capital social, na figura de padrões de civismo e coletivismo, dos quais grupos 

sociais desta região costumam comungar. Deste modo, abre-se a discussão sobre o transplante 

do modelo para regiões que não comungam de valores positivos de civismo e coletivismo – 

como seria, por exemplo, o caso do Brasil. Nossa sociedade é muito mais nova que a italiana. 

Possuímos uma dinâmica histórica marcada por extremas divisões sociais e econômicas. A 

primeira é uma fonte de problemas intermináveis pertencendo, ao que se chama em História, à 

seara das Estruturas Mentais. A segunda, relativa a questões econômicas, muito embora seja 

influenciada por dinâmicas sociais, é de solução menos complicada. Deste modo, os ideais de 

rede de cooperação (expostos no modelo italiano), especialização flexível (relacionado à 

divisão de tarefas na construção de um dado produto, podendo transcender espaços 

geográficos) e capital social, na figura de recursos cooperativos que alimentam a rede, podem, 

a meu ver, serem transplantados. Ainda, há a questão de sistemas próprios de educação (de 

alçada regional) e de formação de recursos humanos, os quais são absorvidos pelas redes de 

pequenas empresas, situadas em pequenas cidades próximas entre si. 

 

 Concluímos que importar uma cultura propícia ao desenvolvimento é tarefa quase 

impossível. Não temos afeição por esta última palavra, daí o quase. Padrões de 

comportamento e de sociabilidade são construídos pela socialização corrente, a qual é 

específica, sendo respondente à contextos próprios de acordos coletivos. Deste modo, 

devemos nós, brasileiros, pernambucanos, olharmos para o modelo italiano e extrairmos o que 

há de melhor nele – trazendo deste, é claro, o que é possível. Creio que o Porto Digital, no 

Estado de Pernambuco, parece, como se viu, desenvolver uma lógica de redes, onde há o 

estabelecimento de alguns dos valores expostos acima, notadamente a configuração de redes 

de onde as empresas podem extrair certos benefícios de acordo com arranjos institucionais 

existentes. No modelo italiano, há uma história pregressa, como vimos, que de alguma forma 

minimiza a grande importância que esses acordos parecem ter para nós, existindo um certo 

entendimento de que o modelo italiano obedece à uma lógica um tanto espontânea. Em 
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tempo, Gouveia e Cocco (1999) apontam que elementos colocados acima, pertencentes ao 

modelo italiano, podem ser encontrados na região Alpina Européia, que compreende o sul da 

Alemanha, partes da França e Áustria. Deste modo, entende-se que certas características 

podem ser dotadas de uma universalidade havendo possibilidades de emulação em outros 

contextos.  

 

 A relação entre cidadania e produção foi apontada. No modelo fordista, esta era 

assegurada pela relação entre o individuo e o mundo do trabalho, na medida em que este 

recebia seu salário da grande empresa, numa lógica de alto consumo circular que 

desembocava em um estado de crescimento econômico e social. No caso da Terceira Itália, 

nos distritos industriais, essa relação se assume de forma invertida (GOUVEIA; COCCO, 

1999), onde primeiro os grupos sociais pertencem à uma esfera de cidadania própria com 

padrões de sociabilidade e confiança, para depois pertencerem à um mundo do trabalho, 

reflexo pois dessa realidade cooperativa.  

 

 Neste sentido, acreditamos que a agenda dos APLs no Brasil, bebe na fonte destes 

distritos industriais italianos, na medida em que procuram estabelecer redes entre as empresas, 

além de tentarem conferir para estas uma espécie de vocação externa - deste modo, políticas 

públicas nacionais, estaduais e municipais que propiciem um melhor ordenamento do cluster, 

promoção das redes e criação de centros de excelência, na figura de ICTs, universidades, 

escolas técnicas, etc., contemplando vários segmentos populacionais, reunindo assim o 

território, as comunidades e outros atores importantes (Estado) (GOUVEIA; COCCO, 1999). 

O forte apelo, ao menos apresentado institucionalmente pelo Porto Digital (PD), à inclusão 

social e o reforço deste como estratégia de desenvolvimento local permite que haja uma 

ampliação do emprego, o que parece incluí-lo em uma lógica de “território social”.  

 

 Nos deparamos com a seguinte questão: como fomentar clusters? De que modo essas 

aglomerações produtivas, na qual se insere o PD, podem ser estimuladas em nosso país, 

considerando as dificuldades inerentes à nossa realidade. Vimos que a construção de um 

desenho institucional eficaz de promoção à estes arranjos, aliado à participação Estatal, como 

ator dirigista, consistem em fases importantes para a sua implantação. A existência de centros 

de pesquisa que possam dar suporte informacional ao cluster também estabelece um ponto de 

apoio para o desenvolvimento, e conseqüente fomento às experiências de clustering. Keller 

(2008) endossa essas posições, apontando que os clusters não nascem do nada. Estes se 
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desenvolvem melhor em ambientes onde há descentralização de políticas industriais, os quais 

são construídos mediante acordos coletivos entre os setores público e privado, aos quais 

devem se somar as instituições de fomento, sejam elas  públicas ou privadas. Neste sentido, os 

governos regionais, muito em parte devido à proximidade com a realidade local, têm papel 

importante neste processo. Ainda, o desenvolvimento do cluster perpassa pela criação de 

redes de cooperação que envolva os diversos atores interessados. Isso se evidencia pelo 

estudo da experiência européia, da Terceira Itália (KELLER, 2008).  

 

 Para Keller, os principais ensinamentos para os clusters industriais em países em 

desenvolvimento, estão assentados na idéia de Triplo C, desenvolvida por Humphrey e 

Schmitz. Segundo estes, o Triplo C refere-se à construção de uma política que direciona-se à 

clientes, coletividade (empresas) e capacidade cumulativa. A primeira vertente, direção aos 

clientes, diz respeito ao atendimento, por parte das PMEs no cluster, das demandas 

estabelecidas pelos clientes. A política, neste caso, deve criar meios para estas empresas 

identificarem as reais demandas dos clientes e do mercado, possibilitando que respostas 

(comunicação) sejam dadas (efetuadas) tanto aos primeiros como aos segundos. Por sua vez, a 

política direcionada à coletividade (tomada aqui como grupos de empresas), tem como 

objetivo desenvolver uma aura de cooperação entre as empresas, além de diminuir custos de 

transação devido ao estabelecimento de uma abordagem coletiva (KELLER, 2008). A terceira 

vertente, capacidade cumulativa, refere-se à posição de melhoramento contínuo, tendo como 

objetivo estabelecer o upgrading, fazendo com que o cluster no país em desenvolvimento 

dependa menos de apoio externo.  

 

 Como expomos ao longo do trabalho, o apoio de instituições diversas aos clusters é 

bastante necessário. Keller (2008) endossa essa posição, colocando que as PMEs em situação 

de clustering não podem prescindir de uma rede de apoio, de instituições de fomento, agentes 

públicos e Estado – de modo que não se restrinjam pura e simplesmente à ação cooperativa 

entre elas. Ainda, essas redes de apoio “externo” ao cluster ajudam na tarefa de alcance dos 

mercados globais por parte das PMEs. Deste modo, as PMEs podem realizar upgradings 

relativos não só ao escopo produtivo, mas à setores igualmente importantes como o 

marketing, design de produto, formas de gerenciamento, etc., as quais são importantes para 

tornarem as PMEs competitivas no mercado globalizado (KELLER, 2008). Sendo assim, o 

fortalecimento dos clusters caminha na direção de uma construção de instituições – fato 

oportunamente lembrado neste trabalho -, aliadas a sistemas de governança que envolva 
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atores diversos e o Estado, consistindo estes fatores em uma resposta à questão como 

fomentar clusters. Porém, não devemos esquecer que a criação de um meio social que se 

assuma como propício à emergência de tais iniciativas é bastante importante. 

 

 Nossas ultimas considerações situam-se nesta seara social. Algumas questões foram 

levantadas aqui, pois nosso país, o Brasil, ainda possui desafios a enfrentar no que toca à 

construção de clusters de caráter tecnológico, tais como o PD. A primeira questão referiu-se 

ao baixo índice educacional brasileiro. Albagli e Maciel (2003) já chamavam atenção para o 

valor educação como elemento de importância na conformação de capital social, o qual se 

estabelece como recurso importante para as redes de empresas. No Brasil, a educação pública 

não goza de grande prestígio. Apesar de existirem alguns avanços, a situação ainda desperta 

cuidados. No que toca ao IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), referente à 

disciplina matemática, as notas dos estudantes caíram em um período aproximado de 10 anos 

– com exceção dos alunos dos primeiros anos. Em 1997, a nota nesta disciplina, entre alunos 

do ensino médio caiu de 288,7 para 274,7, em 2009. Entre os alunos de 5º a 8º Séries a nota 

foi de 250,0 para 248,7 no mesmo período. Assim, torna-se complicado atrair jovens para 

profissões onde o raciocínio matemático seja necessário, notadamente as engenharias. A 

formação deficitária do engenheiro, aliada a baixa procura pela profissão, acaba por trazer 

impactos negativos aos clusters de TICs presentes em território nacional.  

 

 Não é incomum lermos matérias onde se alardeiam que há sobra de vagas para 

profissionais qualificados. Esta sobra de vagas nos permite realizar uma inferência lógica: há 

profissionais mal formados ou um déficit geral desses (VIOTTO, 2010). Este cenário é mais 

crítico quando se trata das engenharias, tão importantes para o desenvolvimento de qualquer 

país. Como reflexo do baixo aprendizado de matemática temos um cenário onde as 

engenharias são preteridas em relação às outras áreas. Mesmo em um âmbito de pós-

graduação isto é notável. Houve um aumento das pós-graduações no país no período de 1996 

a 2008. Neste período, houve um aumento proporcional em todas as áreas, menos nas 

tecnológicas, onde o percentual de participação no sistema de pós-graduação caiu de 16,1 em 

1996 para 10,6 (Ciências Exatas e da Terra) e de 13,7 para 11,4 (Engenharias) no mesmo 

período (MIOTO, 2010). Ainda, há o fato de muitas universidades federais não formarem 

tendo em vista o mercado, focando estritamente na formação científica do alunado (WESTIN, 

2010). Isto é prejudicial quando se trata de profissões as quais necessitam beber na fonte da 
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prática, como engenharias, medicina, etc. Abaixo alguns dados referentes à engenharia no 

Brasil, comparada à países emergentes.  

 

Figura 21: Engenharia na Berlinda

 

Fonte: Folha de São Paulo, Agnaldo Brito, 21/06/2010 

 

 

A problemática envolvendo as engenharias é séria. Segundo a CNI (Confederação Nacional 

da Indústria), cerca de 150 mil vagas de engenheiros não serão preenchidas até 2012, 

impactando negativamente no desenvolvimento do país. Ainda, entidades de engenharia 

calculam em cerca de R$26 bilhões o prejuízo devido a falhas de projetos – tal realidade 

correlaciona-se com a também má formação de engenheiros e talvez à contratação de técnicos 

para funções de competência do primeiro. Como podemos identificar no quadro acima, países 

dos BRIC, como Índia e China formam mais engenheiros que o Brasil, possuindo também 

mais patentes na área. Destaque para a Coréia do Sul, com uma população menor que a do 
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Brasil, formando mais que o dobro do número de engenheiros no país. Esta realidade é sentida 

também no panorama local, regional. Em Pernambuco, recentemente, o C.E.S.A.R teve 

problemas para suprir vagas de engenheiros na área de TI, aptos a trabalharem com 

linguagens como a C++ (JORNAL DO COMMERCIO, 2010). 

 

 Deste modo, há alguns desafios a serem enfrentados pelas PMEs, e pelos parques 

tecnológicos brasileiros que venham a ser implantados. A questão dos recursos humanos, na 

área, permanece; apesar de existirem bons quadros no país talvez estes não sejam suficientes 

para suprir a demanda do país por desenvolvimento tecnológico. 

 

 Ao fim do trabalho cabe pensarmos sobre agendas de pesquisa futuras para o tema. 

Penso que estudos que enfoquem o elemento de capital social no interior das firmas sejam 

interessantes. No entanto, talvez estes fujam um pouco do âmbito das ciências sociais 

pertencendo ao campo das preocupações de cunho da ciência administrativa. Estudos 

comparativos relacionados às políticas de incentivo à C&T, considerando a realidade 

específica dos países estudados, talvez se enquadrem melhor ao campo da Ciência Política, 

bem como das Ciências Sociais.  

 

 Quanto a um desfecho, acreditamos que buscamos contribuir para o tema, discutindo 

conceitos, descrevendo os modelos e apontando a Sinergia entre os atores, na composição de 

experiências de clustering, que podem ser úteis na consecução de políticas públicas de 

desenvolvimento. 
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