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 RESUMO 
 

O presente estudo busca avaliar a configuração do arranjo inovativo da cachaça no brejo 
Paraibano, investigando se existe ação de desenvolvimento local com foco na ampliação da 
competitividade do arranjo e, em seguida propor estratégias de valorização que elevem sua 
competitividade frente a outros produtores nacionais. Para tanto foi utilizado o modelo do 
Instituto Alemão de Desenvolvimento (IAD) que fundamenta a competitividade sistêmica na 
ao analisar quatro níveis: macro, meta, meso e micro. Portanto, as vantagens competitivas são 
geradas em função da interação de múltiplos parâmetros sociais e econômicos de relevância 
do sistema. O trabalho foi abordado de maneira qualitativa, em virtude do levantamento e 
interpretação dos dados serem pontos básicos do processo, onde o pesquisador colhe, via 
coleta direta, os dados do ambiente foco de estudo. A pesquisa esta classificada como 
descritiva, uma vez que foi necessário fazer a descrição do arranjo da cachaça, para  perceber 
suas principais características. Utilizou-se a pesquisa de natureza exploratória no intuito de 
conseguir uma maior familiaridade com o problema. Finalizando a delimitação da pesquisa, o 
método de pesquisa aplicado foi o estudo de caso múltiplo. A análise do arranjo, à ótica do 
modelo de Esser (1996) demonstrou que o setor necessita percorrer um longo caminho a fim 
de tornar-se competitivo sistemicamente, isso pode ser confirmado no momento em que 
percebemos a ausência da pratica do cooperativismo; Também não existe uma liderança 
uniforme, o que reflete na falta de governança do setor; às Instituições, em especial a 
Universidade, poderia atuar mais fortemente no arranjo; não existe elo entre o setor publico 
local e o arranjo, bem como há uma séria descontinuidade de ações nas diversas gestões 
estaduais.. Por todos esses fatores é necessária a criação urgente de fóruns de discussão entre 
todas as camadas do arranjo; instigar a prática da cooperação entre os participantes; promoção 
de cursos de gestão empresarial aos proprietários dos engenhos e maior alinhamento das 
Instituições envolvidas no arranjo. Esses primeiros passos seriam capazes de criar uma 
dinâmica dentro do arranjo capaz de mudar sua direção. 
 

Palavras- Chaves: Arranjo Produtivo Local, Competitividade sistêmica, políticas públicas. 
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ABSTRACT 

This study sought to determine the configuration of the innovative arrangement of rum in the 
swamp of Paraiba, investigating whether there is action for local development with a focus on 
expanding the competitiveness of the arrangement, and then suggest strategies for recovery 
that will increase its competitiveness against other domestic producers. For this model was 
used by the German Institute for Development (IAD) that supports systemic competitiveness 
in the analysis of four levels: macro, meta, meso and micro. Therefore, competitive 
advantages are generated in the interaction of multiple parameters of social and economic 
relevance of the system. The work was approached in a qualitative manner, because the 
survey and data interpretation are basic points of the process where the researcher collects, via 
direct collection, data from the environment focus of study. The research is classified as 
descriptive, since it was necessary to describe the arrangement of rum, to understand its main 
features.We used the exploratory research in order to achieve a greater familiarity with the 
problem. Finishing the delimitation of the research, the research method used was the multiple 
case study. The analysis of the arrangement, the optical model of Esser (1996) showed that 
the industry needs to go a long way to become competitive systemically, it can be confirmed 
at the time realized the practical absence of the cooperative; Nor there is a uniform leadership, 
which reflects the lack of sector governance, the institutions, especially the university could 
act more strongly on the arrangement, there is no link between the public sector and local 
arrangement, and there is a serious discontinuity in stock various state administrations .. For 
all of these factors is urgently necessary to create forums for discussion among all layers of 
the arrangement; instigate the practice of cooperation among participants, promoting the 
business management courses for owners of plantations and better alignment of the 
institutions involved in the arrangement. These initial steps would be able to create a dynamic 
within the array can change its direction. 
 
Keywords: Local Productive Arrangement, systemic competitiveness, public policies. 
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INTRODUÇÃO 

i. Contextualização e problemática 

Nas últimas décadas do século XX e início do novo Milênio, a economia mundial tem 

passado por diversas transformações, com destaque para: a globalização econômico-

financeira; a intensificação nas relações comerciais entre países; a emergência de novos 

paradigmas tecnológicos; a dificuldade de atuação do Estado como agente propulsor do 

desenvolvimento; entre outros. Tais fatores, interligados, têm provocado a reestruturação 

produtiva da economia mundial, com rebatimentos nas economias nacionais, além de 

suscitarem o debate em torno de meios mais eficazes para a promoção do desenvolvimento 

em setores produtivos e regiões menos favorecidas economicamente. 

Nesse contexto, conhecer os aglomerados produtivos de uma unidade federativa, sua 

estrutura, especialidades, contribuição ao entorno territorial, bem como a identificação dos 

produtos que exibem maiores vantagens competitivas, e que mais contribuem para o 

desenvolvimento do país, representa um forte significado para a formulação de políticas 

públicas que melhor se adéquem à inserção competitiva no mercado internacional. 

Sob a égide do Toyotismo, a produção em massa e de bens padronizados passam a ser 

considerados ineficientes, bem como a forma vertical de decisão. Temos então o surgimento 

da inteligência coletiva, para solucionar problemas de produção da empresa, demandando, 

assim, uma nova forma de relacionamento entre empresas, fornecedores e clientes, baseado, 

sobretudo numa lógica de cooperação. Esse processo tem por base a informática, automação 

flexível, mudanças organizacionais e seus novos métodos - Kambam, Just in Time, 

Reegenharia, etc. (SICSÚ, 2000). 

Paralelo à crise nas principais economias industrializadas, durante a década de 1970, 

verificava-se o sucesso de algumas regiões que tinham nos aglomerados de pequenas 

empresas, situadas em proximidade geográfica, seu ponto forte. De fato, por oferecerem uma 

maior flexibilidade e adaptabilidade ao novo contexto produtivo mundial, as pequenas e 

médias empresas começaram a se configurar como entidades institucionais competitivas, para 

o nascente paradigma da produção flexível, justificando-se, primeiro, pelos reduzidos sunk 

cost (custos que não podem ser recuperados quando a empresa decide sair do mercado) que 

lhe permitiam a troca mais rápida de tecnologias; segundo, pelas elevadas taxas de 

mortalidade e natalidade de empresas, o que ‘modernizava’ o aglomerado pela recorrente 

transformação na sua composição.  
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Tais características empresariais, associadas ao momento histórico (de fortalecimento 

do liberalismo político, social e econômico) por que passavam as principais economias 

desenvolvidas, abrem uma “janela de oportunidade” para que as pequenas e médias empresas 

passem a ser ‘alvo’ de políticas públicas de diversos tipos, desde o combate ao elevado 

desemprego Europeu das décadas de 1970 e 1980, passando pelo apoio ao desenvolvimento 

tecnológico no Vale do Silício (EUA) até o desenvolvimento regional, na Itália e Espanha 

(SCHMIDT FILHO, 2007).  

Podemos acrescentar que as características e dimensões locais, ganharam uma nova 

relevância, na medida em que elementos como preferências do mercado consumidor, 

especificidades de matérias-primas e qualificações dos recursos humanos carregam aspectos 

fortemente condicionados por características locais. No entanto, é importante atentar para o 

fato de que o desempenho eficiente destas firmas, em rede, só ocorre efetivamente caso 

estejam envolvidas em um processo de cooperação (BRITTO, 2009; UMOREN, 2007). 

A partir de então, ganham ênfase o apoio, o fortalecimento e o incentivo aos 

aglomerados produtivos já existentes ou potencialmente determinados (PORTER, 2004; 

CROCCO, 2006). Trata-se da mais recente lógica de consecução das políticas públicas, cuja 

relevância advém do fato de que, com a proximidade geográfica das Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPME’s). A tendência é que haja o surgimento de externalidades positivas 

e de diferenciais competitivos. 

 Dentro dessa lógica, a nova tendência do desenvolvimento econômico diz respeito às 

ações endógenas, contrastando com àquelas “de fora para dentro”, outrora impostas pelo 

Estado. Dessa maneira a participação na elaboração, implementação e gestão das ações de 

desenvolvimento não ficam restrita apenas às entidades governamentais, mas, sobretudo, às 

representações da sociedade civil e da empresa privada, inseridas no seu território (DANTAS, 

2003).  

O conceito de APL deriva de Sistema Nacional de Inovação, desenvolvido pelos 

autores europeus (Freeman, 1987; Lundvall, 1998) e norte-americanos (Nelson, 1992), tendo 

como característica fundamental a visão sistêmica do processo inovativo.  Segundo 

Cavalcanti Filho (2004), o caráter sistêmico refere-se ao fato que nenhum ator econômico, 

domina isoladamente todo o conhecimento (cientifico, técnico, tácito, etc.) necessário para 

gerar inovação, necessitando assim interagir com outros atores do processo. Quando isso 

ocorre entre os distintos atores de uma mesma atividade, tem-se uma relação sistêmica.  
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 No estudo das aglomerações produtivas, a abordagem Neo-schumpeteriana se 

apresenta como linha de investigação teórica adequada, por incluir, em suas análises, 

elementos condizentes com a categoria analítica dos Arranjos Produtivos Locais. Nesta visão, 

a inovação tecnológica é o cerne da dinâmica capitalista, alcançada, sobretudo, por meio de 

processos de aprendizado e de cooperação entre as firmas e instituições.  

Por se tratar de uma atividade que congrega micro e pequenas empresas, além de estar 

fincada em bases tradicionais, destaca-se nesta pesquisa a atividade agroindustrial 

sucroalcooleira, especificamente os engenhos produtores de cachaça, caracterizados pelo 

processamento e beneficiamento artesanal da cana-de-açúcar. Além desse produto, grande 

parte da produção brasileira de cana-de-açúcar é destinada para a produção do etanol ou a 

fabricação do açúcar, restando pequena parcela para produzir seus derivados: rapadura, mel, 

açúcar mascavo, e a cachaça industrial. 

Nesse sentido, busca-se genericamente identificar o estado atual em que a produção de 

cachaça de engenhos no Brejo paraibano1 se encontra, indicando seus principais mercados, 

práticas gerencias e comerciais; as formas de cooperação existentes, e seus principais 

parceiros. Por fim, pretende-se formular propostas de políticas públicas para a consolidação 

desse importante arranjo produtivo. 

Por seu caráter tradicional e peculiar de produção, a ortodoxia econômica transmite a 

equivocada idéia de que tais unidades produtivas possuem fraco dinamismo em termos de 

criação de novos produtos ou técnicas de produção. Entretanto, diferentemente do processo 

produtivo voltado à produção de açúcar ou álcool, a produção de produtos artesanais, tem um 

apelo diferenciado na atualidade. Para os autores Byé, Meunier & Muchnik (1993), a força da 

modernidade, que preza pela qualidade contida no alimento natural, fez com que tais produtos 

sejam reabilitados na atualidade, com uma parcela significativa de consumidores demandando 

produtos que carregam consigo aspectos culturais e regionais. 

Se, de um lado, as grandes indústrias lançam mão de aspectos relacionados à tradição, 

imprimindo aos produtos uma aparência artesanal, por outro, as unidades artesanais buscam 

incorporar características modernas através de uma melhor apresentação do produto, de sua 

praticidade e higiene em todo o processo. Dois parâmetros, da modernidade e da tradição, 

aparentemente opostos estão cada vez mais se complementando (COUTINHO, 2001). 

                                                 
1 A microrregião do Brejo Paraibano situa-se no Agreste Paraibano e é constituída por oito municípios: Alagoa 
Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria. (IBGE, 1997). 
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Apesar das inúmeras crises, a resistência dos engenhos no Brejo Paraibano provém de 

suas raízes profundamente cravadas neste território. Estas pequenas unidades de produção 

artesanal assumiram tamanha importância que extrapolou os limites do econômico, 

influenciando enormemente a cultura local, seus costumes, seu modo de vida, sua história, sua 

política, seus hábitos e seus valores. A Cachaça está arraigada no modo de vida nordestino. 

De acordo com Dantas (2003), há uma extrema necessidade de modernizar a estrutura 

produtiva dos engenhos, no sentido de primar pela qualidade de seus produtos e desta maneira 

torná-los competitivos. A estrutura permanece até hoje porque ainda há uma parcela de 

mercado, composta pelas classes mais baixas, que não é tão exigente em relação à qualidade, 

mas contenta-se com o baixo preço que o produto proporciona. Em sentido oposto, existe uma 

demanda crescente pelo produto natural, porém com alto padrão de qualidade.  

As estratégias de valorização dos produtos dos engenhos e do território em foco 

fundamentam-se em aspectos imateriais, por sua vez, pouco mencionados e aplicados na 

economia. Tais aspectos, no caso em questão, correspondem à história, à tradição, à cultura, 

ao saber-fazer acumulado e às práticas envolvidas na execução das atividades produtivas 

inerentes aos engenhos. Quanto ao ambiente institucional, este deve ofertar suporte que 

estimule relações de cooperação e desenvolva vantagens competitivas, ampliando as 

possibilidades econômicas do arranjo. 

Diante do exposto, a pesquisa em foco propõe investigar as ações de desenvolvimento 

local - principalmente se existe ação institucional com foco na elevação da competitividade da 

cachaça do Brejo Paraibano - e propor estratégias de valorização que elevem sua 

competitividade frente a outros produtores nacionais, ressaltando seu caráter histórico, 

tradicional e simbólico, dentro do contexto dos enfoques de desenvolvimento endógeno. 
 

ii. Justificativa 

A inclinação do Brejo Paraibano, notadamente de Areia, para a produção de derivados 

da cana-de-açúcar, sobretudo cachaça e rapadura é comprovada pela quantidade de engenhos 

existentes em seu território2, pelo plantio da cana-de-açúcar na região, bem como por seus 

inúmeros traços culturais e arquitetônicos (DANTAS, 2003; COUTINHO, 2001).  

                                                 
2 Em 1998, existiam 52 engenhos no Brejo Paraibano, dos quais 28 estavam em Areia. Destes 52, 25 produziam 
apenas cachaça; 8 apenas rapadura e 19 fabricam cachaça e rapadura conjuntamente. No tocante a Areia, 
existem: 11 engenhos produziam cachaça, 6 apenas rapadura e 11 de cachaça e rapadura simultaneamente 
(DANTAS, 2003). 
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  A ênfase nessas pequenas unidades de produção artesanal, como a principal 

potencialidade produtiva da região do Brejo Paraibano, remonta às origens coloniais da 

própria atividade, onde o cultivo da cana-de-açúcar e seu processamento nestas unidades 

ainda possuem um forte viés econômico, interferindo diretamente na vida dos agentes 

econômicos.  

Esta tradição confere à região certa primazia em termos da produção da cachaça, 

servindo como ponto de referência para outros locais. Os produtos oriundos do “Brejo 

Paraibano” são conhecidos e valorizados em todo o estado da Paraíba e em outros estados 

brasileiros cujas características intrínsecas criam nichos que são pouco explorados pelas 

grandes redes de alimentos e que podem se tornarem oportunidades de negócios para as 

agroindústrias de pequeno porte. 

A esse respeito, Benko (2004) acrescenta que as raízes históricas, a cultura, o 

conhecimento tácito e o projeto coletivo estabelecido entre os diversos agentes do território 

local proporcionam externalidades que podem ser economicamente úteis e convertidos em 

vantagens competitivas fundamentais para a conquista de novos mercados. 

Como brevemente citado, outro fator que merece destaque é a revalorização dos 

produtos artesanais, os quais poderiam despertar o interesse de uma parcela do mercado que 

busca o consumo de itens saudáveis e, ao mesmo tempo, mantém uma relação com o seu 

passado histórico. Entretanto, paralelo ao apelo por tais produtos, há a busca pela qualidade3, 

principalmente em alimentos, que exige a profissionalização da atividade. 

Atualmente o espaço rural vem sendo associado à imagem da tranquilidade, do natural 

e do saudável. Mesmo assim, o homem urbano resiste em abandonar o estilo de vida das 

grandes cidades. Logicamente que o retorno ao rural processa-se pela simbologia, 

principalmente quando são consumidos alimentos com forte componente geográfico 

(SEBRAE, 2005). 

Apesar de todo o apelo e com uma imagem positiva da cachaça de alambique, muitos 

consumidores e grandes revendedores  criticam tal produto pela falta de padronização 

mínima, apresentação e, sobretudo, pela insegurança higiênica na produção. 

Nesse cenário, o segmento da cachaça artesanal precisa incorporar princípios de 

qualidade, implementando melhorias no processo produtivo e nas formas de apresentação do 

                                                 
3 Tanto no front externo como interno, as pressões por melhoria na qualidade dos produtos aumentam. Nos 
mercados externos, as exigências relativas às especificações de produtos e insumos estão substituindo, 
gradativamente as barreiras tarifárias, transformando-se no fator determinante do protecionismo comercial e da 
conquista de novos mercados (LEÃO, 2004). 
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produto, ao mesmo tempo em que precisa realçar sua tradição regional, diferenciando-se da 

produção industrial pelo resgate das tradições e reconhecimento das condições naturais.  

Temos aqui um processo complexo e delicado, em que se fundem conceitos da modernidade e 

da tradição, com vistas à conquista de novos mercados. 

Por fim, o interesse pelo estudo da dinâmica econômica deste arranjo está associado à 

conjunção de alguns aspectos, dentre os quais podemos enfatizar: a importância crescente à 

formulação de políticas públicas de apoio e incentivo aos APLs; a valorização do produto tem 

promovido reflexos positivos não apenas nos principais municípios integrantes, mas com 

transbordamento para toda a Mesorregião do Agreste paraibano; as possibilidades de 

acumulação e reinvestimentos aos proprietários de engenhos e fornecedores de insumos; e, 

por fim a geração de emprego e renda proporcionada em toda a cadeia produtiva de bebidas 

da região. 
 

iii. Objetivos 

O objetivo geral desta dissertação é investigar se existe ação de desenvolvimento,  

com foco na ampliação da competitividade do arranjo da cachaça de alambique no Brejo 

Paraibano e propor estratégias de valorização que elevem sua competitividade frente a outros 

produtores nacionais.  

 

Para chegarmos a tal indicação, pretende-se: 

• Detalhar as características sócio-econômicas existentes, demonstrando a atual 

situação do arranjo; 

• Compreender o arranjo institucional vigente (formas de governança, de 

articulação, origem de recursos financeiros, etc.) para avaliar se o mesmo atua no 

sentido de promover uma melhor articulação entre os agentes capaz de gerar 

condições locais de confiança e reciprocidade no APL; 

• Analisar se a dinâmica institucional cria espaços para o desenvolvimento de 

capacitações inovativas que poderiam conduzir à superação de possíveis barreiras 

tecnológicas, de qualidade do produto e mercadológicas, bem como fortalecer as 

competências locais;  
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iv.  Estrutura do trabalho  
 

A estrutura da dissertação contém, além desta introdução, mais cinco capítulos.  O 

segundo capítulo é de natureza teórico-conceitual; o terceiro de natureza descritiva, buscando 

caracterizar socioeconomicamente o arranjo; o quarto trata da cultura da cachaça, produção e 

mercados; o quinto expõe a pesquisa de campo, metodologia utilizada, análises e resultados. 

No sexto, e último, serão apresentadas as principais conclusões e algumas propostas de 

dinamização. 

O capítulo 2 expõe o embasamento teórico da dissertação, com uma digressão sobre os 

novos paradigmas das teorias do desenvolvimento regional e o crescente peso das políticas de 

desenvolvimento endógeno; em seguida são abordados alguns aspetos teóricos da 

competitividade sistêmica, enfatizando o modelo das cinco forças de Porter e a essência da 

competitividade sistêmica, proposta pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento. Neste, as 

vantagens competitivas são geradas em função da interação de múltiplos parâmetros sociais e 

econômicos de relevância do sistema. O capitulo é finalizado com a descrição das principais 

características de um arranjo produtivo e suas múltiplas abordagens.  

No capitulo 3, foi traçado o perfil socioeconômico do Brejo Paraibano, com 

informações sobre PIB Per Capita, Índice de Gini, de Desenvolvimento Humano, distribuição 

da população por gênero e domicilio, distribuição do PIB municipal por setores econômicos. 

Por fim, são expostas algumas possibilidades de investimentos sustentáveis para cada 

município do Brejo. 

O capitulo 4 desenvolve brevemente aspectos históricos da produção de cana-de-

açúcar no Brasil e no Brejo paraibano. Em seguida trata do início da produção da cachaça de 

alambique, cuja origem remonta ao tempo da colonização, e mais intensamente no período 

escravocrata. Também retrata a cachaça no período mais contemporâneo, seus principais 

mercados, e posicionamento diante de outras bebidas destiladas. Ao final do capítulo, é 

apontado o panorama da produção no Brejo, o surgimento, principais características, 

quantidade de engenhos na atualidade, produtividade, etc. 

O quinto capítulo inicia detalhando a metodologia adotada, desde critérios de escolha 

da amostra dos entrevistados, passando pela elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

primários e dados secundários, chegando as etapas que a pesquisa percorreu. Após essa 

descrição metodológica, são analisadas as principais informações obtidas na pesquisa de 

campo. Para tanto, foram produzidos quinze gráficos que reproduzem os quatro níveis 
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propostos pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento para avaliar a competitividade sistêmica 

do arranjo. Por fim, são apresentadas, no sexto,  as principais conclusões relativas à análise da 

dinâmica competitiva do arranjo, seguida de propostas de dinamização. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A seguir está exposto o embasamento teórico da dissertação, para tanto, foi realizado 

uma digressão sobre os novos paradigmas das teorias do desenvolvimento regional, com a 

demonstração de alguns aspectos teóricos da competitividade sistêmica, enfatizando o modelo 

das cinco forças de Porter, e em seguida, a essência da competitividade sistêmica proposta 

pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento. Ao final, são descritas as principais características 

de um arranjo produtivo e suas múltiplas abordagens.  

2.1 Novos paradigmas do Desenvolvimento Regional 

As últimas décadas do século passado registraram grandes transformações nas teorias 

de promoção do desenvolvimento regional, bem como na forma e método do Estado intervir 

sobre regiões menos desenvolvidas. Segundo Amaral Filho (2002) isso ocorre por dois 

motivos: primeiro, provocado pela crise e declínio de muitas regiões tradicionalmente 

industriais; segundo, pela emergência de regiões portadoras de novos paradigmas industriais.  

Associam-se a isto a globalização e a conseqüente abertura comercial, bem como as fortes 

mudanças nas formas e nos modos de produção e da organização industrial. 

Sicsú, Lima & Silva (2004) acrescentam à questão a discussão do ponto de vista do 

planejamento regional do desenvolvimento econômico, que dera forte ênfase aos setores que 

poderiam se constituir numa força motriz capaz de levar a economia a um estágio mais 

avançado do desenvolvimento. 

Para Perroux apud Lemos & Ferreira (2000), tal situação configuraria um pólo de 

crescimento, que corresponderia a um complexo de atividades industriais localizadas, com 

elevada concentração geográfica, constituído de atividades interdependentes e apresentando 

pelo menos uma indústria motora, com atividades satélites ou polarizadas, situando-se em 

torno da área principal. Quando seus efeitos concentram-se sobre a estrutura produtiva local, 

sem a ocorrência significativa de seus efeitos para outras áreas, diz-se que se trata de um Pólo 

de Desenvolvimento. 

Essa noção de crescimento por Pólos foi predominante nas políticas de planejamento 

regional de vários países, inclusive no Brasil Pós-60. Para não enfraquecer os efeitos de 

encadeamento, com a pulverização dos investimentos em todo o território nacional, a 

estratégia consistia em concentrá-los em pontos específicos estrategicamente distribuídos no 

espaço (SOUZA, 2005). 
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Ainda com base em Souza (2005), Pólos constituídos em regiões isoladas, muitas 

vezes mantém uma relação mais estreita com o resto do mundo do que com o mercado 

interno. Desta forma, seria necessária a diversificação da estrutura produtiva local, e a 

consequente integração ao pólo principal.  

É importante notar o papel significante desempenhado pelo Estado nesse processo, 

provendo a infra-estrutura necessária para a irradiação dos efeitos do pólo, bem como os 

recursos à sua própria criação. Assim sendo, as políticas de desenvolvimento regional 

respaldam e estimulam a presença direta do Estado na economia. Para Lima (1994), a 

intervenção estatal foi aplicada no Brasil, principalmente na formação dos pólos de 

crescimento do Nordeste, onde a sua dinâmica “tem por trás a ação decisiva do Estado”. 

No Brasil, concretamente, temos a criação de organismos regionais, dos quais os mais 

significativos foram a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 

1959, e do Banco do Nordeste do Brasil em 1962. As diretrizes do I Plano Diretor da 

SUDENE4 fizeram-se sentir durante parte da segunda metade do século XX, período em que a 

estrutura produtiva nordestina passou por um processo de crescimento e diversificação.  

Porém, apesar de todo o esforço do Estado em desenvolver uma estrutura produtiva no 

Nordeste capaz de dinamizar sua economia, cuja ênfase se deu sobre alguns setores 

específicos5, percebeu-se que os resultados foram restritos e concentrados, persistindo a 

exclusão social na região.  

É verdade que esse crescimento do produto em muito pouco melhorou os 
indicadores sociais da região, permanecendo níveis ainda elevados de pobreza, de 
má distribuição de renda e de uma estrutura fundiária inadequada. Em termos 
espaciais, como a industrialização se fez ainda no litoral e principalmente nas três 
capitais mais importantes (Salvador, Recife e Fortaleza), os padrões da ocupação 
permaneceram igualmente concentrados na orla litorânea (ABLAS & PINTO, 
2009). 

 
 

                                                 
4 O I Plano Diretor da Sudene (1961-1963) previu investimentos em: infra-estrutura de transportes (energia 
elétrica, rodovias e portos), estudos de hidrologia e hidrogeologia, aproveitamento das bacias dos açudes 
existentes, modernização da indústria têxtil, aproveitamento do artesanato, modernização da pesca, 
investimentos em saúde pública e educação de base, levantamentos cartográficos e colonização do noroeste do 
Estado do Maranhão. 
5 De tradicional região produtora de bens de consumo não-duráveis (têxtil e alimentar, principalmente), vai-se 
transformando, nos anos pós-60, numa região industrial mais especializada em bens intermediários, com 
destaque para a instalação do pólo petroquímico de Camaçari, na Bahia, e do complexo minero-metalúrgico, no 
Maranhão, sem falar do pólo de fertilizantes de Sergipe, do complexo da Salgema em Alagoas, da produção de 
alumínio no Maranhão, dentre outros ARAÚJO (2000). 
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Como observado, não ocorreu a esperada propagação dos benefícios do progresso, 

algo esperado pela teoria dos Pólos de Desenvolvimento.  Para Sicsú, Lima & Silva (2004), a 

crise fiscal e a dimensão dos problemas sociais, associados a novas estratégias observadas em 

diversos países, com ênfase na União Européia, redefiniram alguns rumos. Foram introduzidas 

novas formas e visões às políticas de planejamento regional, cujo principal foco seria a obtenção de 

um processo menos excludente e com maior internalização dos seus benefícios.  

Carneiro (2002), Diniz & Basques (2004), Campos (2004), justificam essa mudança 

nas políticas de desenvolvimento ao mencionarem alguns fatos ocorridos: a crise do 

endividamento do Estado nas últimas décadas do século passado; a adesão de idéias e práticas 

de cunho neoliberal; as técnicas modernas de gestão por parte das empresas; e a reduzida 

capacidade dos Governos Nacional, Estadual e Municipal de interferirem diretamente no 

processo de desenvolvimento local. Portanto, passa a ser necessária a criação de novas formas 

de fomento ao desenvolvimento econômico. 

Para Costa (2007), é neste arcabouço teórico formado, em parte, por todas estas 

transformações da década de 80, com as derivações da Teoria do Desenvolvimento Endógeno 

e daquilo que é usualmente chamada de nova geração de políticas industriais, que emerge com 

total intensidade de diversos corpos de teoria destinados ao estudo das atividades produtivas 

aglomeradas de pequenas e médias empresas, que no Brasil tem se integrado nos estudos dos 

APL. 

 A partir de então, ganham ênfase o apoio, o fortalecimento e o incentivo aos 

aglomerados produtivos já existentes ou potencialmente determinados (PORTER, 2004; 

CROCCO, 2006). Trata-se da mais recente lógica de consecução das políticas públicas, cuja 

relevância advém do fato de que com a proximidade geográfica das Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPME’s), característica predominante nestes tipos de organizações, bem 

como a possibilidade destas se associarem, a tendência é que haja o surgimento de 

externalidades positivas, de diferenciais competitivos, como por exemplo, a grande geração 

de postos de trabalho e de renda. 

Amaral Filho (2002) faz uma consideração importante sobre essa nova fase da 

economia: “observamos que desde o fim da década de 1980, ao tempo em que ocorre um 

movimento de extroversão por parte das empresas (subcontratações, alianças e fusões) e dos 

países (abertura comercial e aumento do volume do capital em circulação mundial), as regiões 

no interior dos países vêm mostrando um movimento de endogeneização, tanto das decisões 

relacionadas ao seu destino quanto do uso dos meios e dos recursos utilizados no processo 
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econômico”. Isso mostra que a organização territorial deixou de ter um papel passivo para 

exercer um papel ativo diante da organização industrial.  

Costa (2007) faz importante intervenção sobre o desenvolvimento endógeno. Primeiro, 

a ação do estado deve limitar-se na construção de um “ambiente favorável” e estimulante dos 

investimentos privados. Segundo, a competitividade do território é determinada pelo grau de 

competitividade de suas empresas. Estas, de forma dialética, serão ou não competitivas se o 

seu entorno produtivo e institucional oferecer condições para a competitividade sistêmica6. 

Portanto, a competitividade das empresas depende em grande medida do entorno territorial no 

qual estão inseridas, tornando possível o aproveitamento das economias de escala externas às 

empresas e internas ao território, reduzindo os custos de operação no território. Dessa 

maneira, a competição não mais ocorre somente entre empresas, mas, sobretudo entre 

territórios. 

 

2.2 Aspectos teóricos da competitividade sistêmica  

Conforme tem sido demonstrado, a globalização econômica tem promovido na 

atividade industrial processos de reestruturação produtiva e organizacional, colocando às 

regiões produtivas desafios para implementação de modificações tecnoeconômicas e 

adaptação a novos patamares de competitividade. Segundo Albuquerque (1998), o grau de 

exposição externa acentua a necessidade de inovações ou adaptações tecnológicas.  

Conforme Albuquerque (1998), apesar de nem todas as empresas perseguirem o 

objetivo de competir no mercado internacional, faz-se necessário torná-lo um referencial 

obrigatório, funcionando como um estímulo para o incremento da eficiência e 

competitividade dos processos produtivos, onde as empresas desenvolvem suas ações. 

Fuini (2006) acrescenta que a partir de meados dos anos 70, a noção de 

competitividade incorpora fatores situados fora do âmbito das empresas, considerando-se 

então, as externalidades aglomerativas (infra-estruturas, aparato político institucional e 

                                                 
6 Provendo: infra-estrutura econômica adequada; infra-estrutura social; recursos humanos qualificados; sistema 
de pesquisa aplicada direcionados para o desenvolvimento do território por meio do desenvolvimento de 
tecnologias apropriadas; adaptação do sistema educacional e de capacitação profissional à problemática 
produtiva sócio-territorial; oferta de serviços empresariais especializados (informação sobre materiais, insumos, 
tecnologia, produtos e processos produtivos, desenho, mercados, comercialização, cooperação inter-
empresarial); rede de fornecedores eficiente; linhas de crédito disponíveis; regime fiscal apropriado; políticas 
específicas de apoio as micro e pequenas empresas; boa institucionalidade e capacidade de governança dos 
atores locais, principalmente no que se refere ao envolvimento dos  capitalistas e dos trabalhadores nas 
discussões e no planejamento da “agenda estratégica” do território. 
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regulatório, centros de educação e formação, mão de obra qualificada) e os elementos não 

mercantis do ambiente territorial (práticas cooperativas não formais, vínculos institucionais). 

Nesse sentido, segundo Porter (1989), a dimensão territorial torna-se um elemento ativo da 

vantagem competitiva, visto que as indústrias mais competitivas de uma nação se concentram 

geograficamente em certas cidades e regiões na forma de aglomerações.  

 Para Rosseto (2008), a questão da competitividade torna-se fundamental nas 

discussões para formulação de estratégias empresariais e políticas governamentais, uma vez 

que as organizações estão inseridas num macroambiente dinâmico, caracterizado pela 

velocidade com que ocorrem as transformações de cunho social e político. Assim, entender 

competitividade significa ter que analisá-la sob vários aspectos e contextos distintos.  

 Em Coutinho e Ferraz (1994), a competitividade de uma empresa está na sua 

capacidade de formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam conservar 

uma posição sustentável no mercado de forma duradoura.  

 Por sua vez, Lanzer, Cassarotto & Cunha (1997) percebem que o olhar diferente, de 

grupos e sujeitos, faz com que a competitividade assuma diferentes significados, por exemplo: 

para as lideranças políticas e econômicas, significa ter para a nação um balanço positivo do 

comércio. Do ponto de vista das teorias de concorrência, a competitividade pode ser definida 

como a capacidade sustentável de sobreviver e, de preferência, crescer em mercados correntes 

ou novos mercados; em nível de empresa, relaciona-se à participação bem sucedida no 

mercado - local ou internacional. Portanto, para que se possa captar a essência do potencial 

competitivo de um determinado setor, considerando os vários elementos envolvidos, a 

capacidade competitiva será o resultado da ação dos vários atores envolvidos tanto no plano 

horizontal, quanto no plano vertical.  

 Já Kupfer apud Chudnovsky (1990), propõe a existência de enfoques 

microeconômicos e macroeconômicos do conceito. No enfoque microeconômico, pode-se 

alinhar as definições de competitividade centradas sobre a firma. São as definições que 

associam competitividade à aptidão de uma firma no projeto, produção e vendas de um 

determinado produto em relação aos seus concorrentes. Essas definições, mesmo que para 

alguns possam ser generalizadas, por extensão, a países, têm sempre na empresa o sujeito. No 

enfoque macroeconômico, competitividade aparece como a capacidade de economias 

nacionais de apresentarem certos resultados econômicos, em alguns casos puramente 

relacionados com o comércio internacional, em outros, mais amplos, com a elevação de nível 

de vida e o bem estar social.  
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 Para efeito de estudo de arranjos produtivos, considera-se que a competitividade seja 

analisada do ponto de vista sistêmico, cuja definição mais adequada pertence aos autores 

Esser, Hillebrand , Messner & Stamer (1996). Para eles, as empresas não enfrentam a disputa 

competitiva nos mercados por elas mesmas, mas dependem fundamentalmente de outros 

aspectos, como: serviços de apoio à produção, disponibilidade de infra-estruturas básicas; 

pesquisa e desenvolvimento; capacitação empresarial, educação técnica e básica de qualidade, 

política de crédito e financiamento, abertura de canais de comercialização; etc.  

 Outro autor importante para o estudo da competitividade em aglomerados é Michel 

Porter, que formulou idéias contrapostas às análises tradicionais sobre a competitividade da 

indústria, cuja vertente neoclássica foi hegemônica durante a primeira parte do século XIX (a 

vantagem competitiva das empresas dependiam, sobretudo, de uma liderança nos custos de 

produção e localização, garantindo preços mais competitivos no mercado). Porter ao 

contrapor essa visão, ressalta a complexidade de caminhos e opções de ordem econômica, 

sócio-política e cultural que estão na base do processo competitivo e torna mais complexa a 

aplicação de estratégias empresariais e políticas nacionais. A seguir, são apresentadas um 

pouco das idéias de Porter sobre a competitividade.  
 

2.2.1 Essência do modelo de Porter 

Em 1970 Michel Porter apresenta o trabalho “As cinco forças competitivas que 

moldam a estratégia”. Nele é exposta a essência da formulação de uma estratégia competitiva, 

a qual deve relacionar uma empresa ao seu ambiente.    

Embora o meio ambiente inclua forças políticas, sociais e econômicas, o aspecto 

fundamental a ser analisado é a indústria ou as indústrias nas quais a empresa compete. A 

estrutura industrial tem uma forte influência na determinação das regras competitivas do jogo, 

bem como nas estratégias potencialmente disponíveis para a empresa (Porter, 1986). Contudo, 

os vetores subjacentes da lucratividade sãos os mesmos para todos os setores.  

Para Porter (2008), a concorrência em uma indústria tem raízes em sua estrutura 

econômica básica, indo além do comportamento dos atuais concorrentes.  Seu grau de 

competitividade inclui, além dos concorrentes diretos, outras cinco forças básicas: ameaças de 

novos entrantes; ameaça dos produtos substitutos; poder de negociação dos compradores; 

poder de negociação dos fornecedores. Conforme pode ser observado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1  - Forças Competitivas na Indústria 

Fonte:Porter, 2004. 

Aqui é demonstrado o inter-relacionamento das cinco forças competitivas que 

determinam a intensidade da competitividade e lucratividade dos setores, onde forças mais 

acentuadas predominam e tornam-se cruciais para a formulação de estratégias. Ressalta-se 

que, se as forças forem intensas os retornos não são muitos atraentes, por outro lado com 

forças agindo moderadamente muitas empresas serão lucrativas, portanto as forças intensas 

serão devem ser mais observadas na hora de formular a estratégia.  

Diante da análise de cada uma dessas dimensões, é possível compreender origens da 

atual lucratividade do setor, bem como traçar estratégias que irão posicionar a organização de 

forma que as suas ações forneçam melhores possibilidades de previsão diante das cinco forças 

competitivas. 

A seguir são analisadas cada uma das cinco forças competitivas desenvolvidas por 

Porter (2004) e alguns de seus fatores relevantes:  

 
i.  Ameaças de novos entrantes: 

Normalmente os novos concorrentes possuem uma forte predisposição para conquistar 

participação no mercado, pressionando os preços, custos e investimentos. Segundo Porter, 

para que isso ocorra é necessário observar as barreiras à entrada existentes, bem como a 

reação dos concorrentes já existentes.   
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Caso a nova empresa já esteja consolidada em outros mercados/setores e busque 

diversificar seus negócios, pode ocorrer uma pressão ainda maior na lucratividade do setor, 

ampliando a competição. Portanto, o potencial de lucro pode ser afetado. 

O mecanismo é o seguinte: com barreiras altas e expectativa de reação alta por parte dos 

atuais concorrentes, a ameaça a entrada é pequena; com barreiras pequenas e baixa 

possibilidade de reação dos concorrentes, a ameaça a entrada é alta e a lucratividade do setor 

moderada.  São citadas sete fontes de barreiras a entrada: 

 

a. Economias de Escala no lado da oferta:   
b. Diferenciação do produto 
c. Necessidades de Capital 
d. Custos de Mudança 
e. Acesso aos Canais de Distribuição 
f. Desvantagens de Custo Independentes de Escala 
g. Política Governamental    

 

 

ii. Poder de negociação dos fornecedores 

Quando os fornecedores exercem forte influência sobre os participantes de uma 

determinada indústria é possível que eles capturem a maior parte da criação de valor, usufruir 

de parcela da rentabilidade, cobrando preços mais altos, como também podem limitar ou 

reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos ou transferir custos para os participantes do 

setor.   

Nesse sentido, é necessário que se evite o monopólio na oferta de insumos, caso 

contrário, os fornecedores não concorrerão com outros fornecedores, nem tampouco 

dependerão excessivamente da indústria compradora como fonte de receita. Acrescente-se o a 

elevação dos custos de mudança para outro fornecedor e a possibilidade de receber produtos 

com qualidade comprometida. 

 

iii. Poder de negociação dos clientes 

Muito parecido com o caso dos fornecedores monopolistas, os clientes quando 

poderosos podem forçar os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais 

serviços, principalmente ao jogar um concorrente contra o outro, pressionando os custos para 

cima.  
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Será poderoso aquele que desfrutar de poder de barganha em relação aos integrantes do 

setor causados principalmente pelos seguintes fatores: da importância relativa de suas 

compras em comparação com os negócios totais; padronização dos produtos adquiridos; baixo 

custo de mudança de fornecedores; ameaça de integração para trás ou para a frente, passando 

a produzir produtos do setor.  

 

iv. Ameaça dos produtos substitutos 

Os produtos substitutos sempre estão presentes, sendo ignorados muitas vezes em 

virtude das diferenças entre ambos. A ameaça de substituição é indireta para muitos casos. 

Quando a ameaça é alta, a lucratividade do setor é afetada, limitando o potencial do setor ao 

determinar o teto para os preços dos produtos principais. A saída para a minimização da 

ameaça dos produtos substitutos seriam ações efetivas de marketing, serviços ou de qualidade 

nos produtos principais. 

A ameaça será relevante quando for melhor o valor relativo do substituto, envolvendo 

uma boa opção preço-desempenho para o cliente ou se o custo de mudança para o substituto 

for baixo, etc. 

 

v.  Rivalidade entre os concorrentes existentes 

A rivalidade entre os atuais concorrentes pela disputa de clientes ou mercados, assume 

as mais variadas formas, como: concorrência de preços, ações de marketing e publicidade, 

introdução de novos produtos, aumento dos serviços ou de garantias ao cliente.   

Quase sempre ocorre motivado pela necessidade, pressão ou oportunidade de melhorar 

sua posição no mercado. Ações com esse objetivo, dificilmente deixará de ser percebida pelos 

demais concorrentes, incitando a retaliação imediata. Dependendo da intensidade e da base 

em que se desenvolve a competição, poderá existir pressão negativa sobre os preços, com 

redução da lucratividade do setor. 

Sua intensidade será maior se: os competidores forem equivalentes em tamanho e poder; 

ocorrer crescimento setorial lento, o que eleva a disputa por mercados; houver elevadas 

barreiras de saída do setor; existir forte compromisso com o negócio, com aspirações de 

liderança pelo empresário, etc. 

Quanto à base em que ocorre a competição, poderá ser muito danosa ao setor, 

principalmente quando se dá em torno dos preços, quando o melhor para os clientes seria que 

ocorresse em torno de atributos, como serviço de apoio, prazo de entrega, qualidade do 
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produto, marca, etc. Essas bases permitiriam que fosse agregado valor ao produto, 

principalmente em relação aos substitutos, como também seriam criadas novas barreiras à 

entrada.  

Diante das cinco forças competitivas, o estrategista deve buscar perceber a estrutura 

total, evitando-se a ênfase em elementos isolados, considerando fatores estruturais em 

detrimento de eventos passageiros.  

A importância dos fatores estruturais reside no fato de que são eles o determinante do 

potencial de lucro no longo prazo, definindo também a distribuição do valor econômico 

gerado pelo setor, especificamente o quanto fica com as empresas concorrentes, frente a 

clientes e fornecedores, os limites impostos por bens substitutos e as restrições contra a 

entrada de novos competidores.  

O domínio sobre o que transmite as forças competitivas permite ao estrategista perceber 

pontos significativos do ambiente em foco, fornecendo as bases para a avaliação do ambiente 

via pontos fortes e fracos, posicionar a empresa no setor, prever e explorar mudanças nas 

forças competitivas. 

Deve ser ressaltado que nos seus estudos, Porter atribui grande importância ao espaço 

para a promoção da competitividade industrial ao utilizá-lo como fonte de análise das 

vantagens competitivas e constatar que os competidores em indústrias de sucesso estão 

localizados em poucas regiões ou agrupados em empresas específicas.  

Mesmo reconhecendo a importância do ambiente concorrencial externo, suas análises partem 

da ótica individual da empresa, das atividades desenvolvidas na produção, operações, 

logística, serviços, compras, etc. Portanto, é necessário um estudo profundo da indústria e de 

sua cadeia de valor para compreender a competitividade. A seguir, é abordado o modelo de 

competitividade sistêmica proposto pelo IAD, mais adequado para tratar da inovação como 

resultado necessariamente sistêmico.   

 

2.2.2 O modelo referencial do Instituto Alemão de Desenvolvimento 

Dado o estágio atual da economia, é perceptível que as organizações ou regiões que 

pretendem competir sustentavelmente necessitam ter uma visão sistêmica da competitividade, 

atrelando à condução dos negócios tanto aspectos internos da organização, como também no 

relacionamento com os demais atores envolvidos no processo. Dessa forma, a competitividade 

deve ser encarada como decorrente do desenvolvimento sócio-econômico, sustentado por 
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políticas e ações integradas.  

Nesse sentido, o modelo para Análise da Competitividade Sistêmica desenvolvido pelo 

Instituto Alemão de Desenvolvimento (IAD)7 responde a esses requisitos ao entender  a 

competitividade  sob um suporte pluridimencional e multinível, no qual ela  é fruto de diálogo 

e tomada de decisões conjuntas pelos grupos de atores envolvidos (ROSSETO, 2008). 

A metodologia do Instituto Alemão de Desenvolvimento (IAD) está fundamentada na 

afirmação de que, para se avaliar a capacidade competitiva, é necessário analisar quatro 

níveis: macro, meta, meso e micro. Logo, as vantagens competitivas são geradas em função 

da interação de múltiplos parâmetros sociais e econômicos de relevância do sistema.  

Segundo Rosseto (2008), para otimizar as potencialidades efetivas dos níveis Macro, 

Micro, Meso e Meta, é fundamental que exista a capacidade estatal de influir na economia e 

da existência de padrões de organização que permitam mobilizar a capacidade criativa da 

sociedade. Dessa forma, faz-se necessária a formação de estruturas em toda a sociedade capaz 

de conduzir um projeto de transformação social que vai além de uma simples correção do 

contexto macroeconômico.  

Nesse sentido, num projeto de sociedade, a interação entre os atores não deve buscar, 

exclusivamente, à otimização da eficácia, nos quatro diferentes níveis do sistema, mas buscar 

a mobilização das capacidades sociais de criatividade desenvolvendo vantagens competitivas 

nacionais. Abaixo, segue-se a definição de cada nível segundo Esser (1996), e na sequência 

sua representação na Figura 2.2: 

 

a. Nível Macro: Este nível busca garantir que os condicionantes macroeconômicos estejam 

estáveis, criando um ambiente produtivo capaz de elevar a produtividade empresarial, 

aproximando as organizações mais fortes em termos de inovação e competitividade. Para 

tanto, seu ator principal, as autoridades monetárias do governo central, deve utilizar 

políticas especificas: política monetária e fiscal que protejam a economia e sua moeda de 

distorções provocadas pela inflação; uma política de regulação capaz de evitar que sejam 

criadas situações monopolíticas; uma política cambial concebida para impedir que as 

exportações encontrem obstáculos e que as importações necessárias ao parque industrial 

não sofram descontinuidade; aumento da capacidade de inovação das empresas 

brasileiras e expansão das exportações. 

                                                 
7 Esser; Hillebrand; Messner & Meyer-Stamer, 1996. 
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b. Nível Micro: Demonstra a capacidade da empresa ou de uma rede empresarial de se 

manterem competitivas. Para tanto são verificados a utilização de boas práticas 

organizacionais que permitem otimizar as relações custo-qualidade, variedade e a 

habilidade de reação às novas oportunidades e mudanças de mercado.  Seus 

determinantes são uma gestão efetiva de inovações técnico-organizativas e a gestão 

tecnológica, por parte de cada empresa, tornando essencial o fortalecimento entre as 

atividades internas das empresas com seus elementos externos. A interação entre empresa 

– fornecedor - clientes impulsiona o processo de aprendizagem coletiva, fortalecendo as 

redes de cooperação ao gerar um efeito sinérgico, resultante do reforço e da articulação 

entre os elos da cadeia.  

 

c. Nível Meta: são as estruturas básicas da sociedade, representada pela capacidade  dos 

atores de estabelecer um padrão básico de organização jurídica, política, econômica e 

macro social que permitam a coesão social e interação estratégica que  potencializarão as 

vantagens nacionais de inovação, crescimento econômico e competitividade, e que 

desencadeiem processos sociais de aprendizagem e comunicação. Analisa fatores 

socioculturais, tais como propensão à cooperação, empreendedorismo, capital social, 

formulação de estratégias e políticas de interesses da sociedade local, etc. tais fatores 

descrevem importantes elos de ligação que influenciam a maneira como são articuladas 

as ações dos grupos de atores que levam à aprendizagem conjunta e à eficiência, por meio 

de um consenso mínimo. Desta forma, têm-se que a capacidade estratégica e política dos 

atores sociais, no sentido de alcançarem competitividade internacional, bem como, a 

capacidade de implementar uma estratégia de médio a longo prazo surge quando uma 

sociedade se organiza com vistas ao desenvolvimento tecnológico-industrial orientado 

para a competitividade (Rosseto, 2008). 

 

d. Nível Meso: Este nível correspondente ao Estado e seus atores sociais, que desenvolvem 

políticas seletivas de apoio com vistas à formação de um entorno capaz de fomentar e 

multiplicar os esforços das empresas (Ex.: Políticas de infra-estrutura física, políticas 

educacional, política tecnológica, saúde, ambiental, regional, importações e exportações, 

etc.). Tais estruturas de suporte facilitam  a interação e cooperação entre fornecedores, 

clientes e concorrentes; a interação e cooperação com instituições de P&D; de 
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instituições de suporte ao financiamento e de apoio e disseminação, como marketing, 

exportações, feiras etc.; de formação e treinamento da mão-de-obra, etc. Essa articulação 

entre bancos, empresas e instituições intermediárias, sejam elas públicas ou privadas, 

permite formar estruturas com suas ações orientadas ao longo prazo. Portanto, de acordo 

com a versão do IAD, a competitividade sistêmica é o produto da interação complexa e 

dinâmica de quatro níveis econômicos e sociais:  

 

 
Figura 2.2 – Determinantes da competitividade sistêmica 

Fonte: Jörg Meyer-Stamer, 2001. 

 
 

Segundo Esser (1996), para otimizar a eficiência dos níveis micro, macro e meso, são 

decisivas as ações no nível meta, nas quais a capacidade estatal de condução e/ou regulação 

da economia, juntamente com a existência de padrões de organização que permitem mobilizar 

a capacidade criativa da sociedade. Sem a formação de estruturas na sociedade inteira, não 

seria possível alcançar a competitividade sistêmica. Ou seja, ao tempo em que são 

empreendidas reformas macroeconômicas é necessário criar a capacidade de regulação e 

condução na sociedade (reforma do Estado, articulação dos atores estratégicos etc.), evitando 

que a tendência à desintegração social se aglutine. A competitividade sistêmica sem 

integração social é um projeto sem perspectivas. O desenvolvimento da competitividade 

sistêmica, portanto, é um projeto de transformação social que vai mais além da simples 

correção dos contextos macro e microeconômicos. 
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2.3 Diferentes abordagens sobre aglomerados produtivos  

O debate sobre a importância da aglomeração produtiva e/ou abordagem territorial do 

desenvolvimento não é recente, ela remonta aos anos de 1970, quando surgiu a experiência 

dos distritos italianos, fundamentada na visão marshalliana de distrito industrial. 

Nesta abordagem são destacados o papel das vantagens existentes entre as empresas, 

marcadamente a associação entre micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Assim, 

elementos como proximidade geográfica, instituições locais, cooperação e aprendizagem 

interativa serão relevantes para a formação dos aglomerados produtivos.  

Ao trabalhar a questão da organização coletiva ou agrupamentos de empresas, Amaral 

Filho (2002), justifica a escolha por dois fatores: primeiro, porque a matéria traz uma grande 

renovação nas estratégias de atuação das MPMEs; segundo, estas estratégias alinham-se a 

novas possibilidades de geração de emprego e renda e do fortalecimento do tecido 

socioprodutivo, além de recolocar as discussões do desenvolvimento local em voga. Enfim, a 

discussão do desenvolvimento regional passa a construir-se sob bases endógenas.   

Ao caracterizar a globalização, Benko (2001), demonstra a crescente diferenciação e 

especialização dos espaços, passando as regiões e os territórios a apresentarem amplas 

possibilidades de vantagens concorrenciais. O local passa então a ser revalorizado enquanto 

esfera de construção social, por meio das estratégias das empresas, via desconcentração e 

desverticalização industrial, e dos Estados, via descentralização político-administrativa, 

descobrindo-se na proximidade das empresas com outros atores locais papel determinante na 

competitividade das atividades econômicas. Neste sentido, o território pode ser visto tanto 

como um ofertante de recursos a atividade produtiva, como ator das estratégias de 

crescimento e desenvolvimento por meio de seus elementos sociais constituintes. 

Campos & Lima (2007), apresentam os aspectos que levaram a uma mudança no 

pensamento dominante de forte atuação do estado na economia, passando a atuar na tendência 

de apoio a iniciativas a PME que atuam organizadas na forma de APL. 

 
O pós-guerra, marcado pela dominância do pensamento de corte keynesiano também 
é um período onde se adotam políticas públicas de desenvolvimento regional (...) 
muitas vezes, assumindo o papel de empresário. Já mais recentemente, onde a teoria 
novo-clássica assume o papel dominante, o desenvolvimento regional passa a ser 
buscado de forma alternativa e onde o estado tem um papel restrito. No caso 
específico do Nordeste, o período do pós-guerra é marcado pela atuação da Sudene 
concedendo incentivos fiscais e tornando-se sócia de diversas atividades 
empresariais na busca de desenvolver a região Nordeste do Brasil. Este mesmo 
órgão é extinto na década de 1990, que é marcada pelo retorno da adoção de 
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políticas de cunho neoliberal no âmbito macroeconômico”. ( CAMPOS & LIMA 
2007) 
 

Amaral Filho (2002) destaca cinco eventos que contribuíram para que no Brasil, nos 

anos 80 e 90, crescessem o interesse pelo estudo das PME: (i) crise do planejamento e da 

intervenção regionais centralizadores; (ii) reestruturação do mercado; (iii) 

megametropolização, seguida pela emergência de megaproblemas urbanos; (iv) globalização 

e abertura da economia; e (v) tecnologia da informação e telecomunicações.  

Duas novas oportunidades emanam desse processo: a desintegração vertical, a partir 

das grandes empresas; e o processo de integração horizontal, provocado pela associação entre 

MPMEs. Na desintegração vertical as grandes empresas transferem seus custos relacionados à 

produção e de gestão de competências não essenciais à terceirização. Por sua vez, a integração 

horizontal é observada pela formação de redes ou aglomerados de empresas entre MPMEs 

que passam a produzir de forma especializada. 

Dessa forma, fica claro que no caso da desintegração vertical existe a tentativa de 

preservar a economia de escala interna combinada à busca de economias externas. No caso da 

integração horizontal, existe a tentativa de construir economias externas, visando compensar a 

falta de economias internas. Cabe destacar que são exemplos de externalidades: 

financiamento, desenvolvimento tecnológico, comercialização de produtos, mão de obra 

qualificada, etc. 

Na visão de Fávero & Gramacho (2004) as idéias que discutem a competitividade das 

empresas e os processos de inovação à luz de conceitos como redes, meios inovadores e 

efeitos de proximidades são uma resposta ao desmantelamento dos sistemas de seguridade 

social e do modelo de desenvolvimento  fundamentado na idéia de coesão.  

Até então predominava o modelo de produção em massa ou produção Fordista, no 

qual a localização industrial não figurava como um elemento fundamental no processo. 

Porém, com as crises econômicas foram surgindo respostas consubstanciadas em novas 

formas de produção pós-fordistas, como por exemplo, o Toyotismo, que passou a exigir uma 

série de elementos para torná-la mais competitiva: flexibilidade, cooperação, capacidade de 

inovação e recursos humanos mais capacitados. A região passa a influir diretamente na vida 

das empresas e, por conseguinte da produção. 

Cabe destacar uma importante ressalva feita por Amaral Filho (2002) sobre o pós-

fordismo. Após as transformações estruturais sofridas pelas grandes empresas, ocorreu uma 

resposta com estratégias de flexibilização da produção, à maneira pós-fordista. Além disso, 
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setores tradicionais se deslocaram para regiões que oferecem oportunidades de redução de 

custos de produção ou em suas palavras “reprodução do fordismo-taylorismo em regiões 

prontas para reproduzi-lo”.  

A abordagem territorial do desenvolvimento reconhece que a eficiência das atividades 

econômicas estão intensamente condicionadas pelos laços de proximidade e pelo fato de 

pertencer a esse espaço. Valorizam-se, com isso, os conhecimentos, as tradições e os vínculos 

de confiança, mas, também, as estratégias de competição, que foram historicamente tecidas 

nos inúmeros territórios (ROCHA & BURSZTYN, 2008). 

Devemos ressaltar que várias experiências na perspectiva local foram fruto de 

iniciativas de organizações locais e, muitas delas assessoradas por organizações 

especializadas, e de setores de Universidades (FÁVERO E GRAMACHO, 2004).  

Durante muito tempo a importância dada à concentração espacial de atividades 

produtivas, à localização das empresas, à idéia de território e espaço físico foi deixada à 

margem em diversas linhas de investigação econômica. Importância esta resgatada quando da 

“procura de uma melhor compreensão sobre os fatores subjacentes ao melhor desempenho 

competitivo das unidades produtivas” (CASSIOLATO & LASTRES, 2003; UMOREN, 

2007). Mais ainda, quando da busca do entendimento dos motivos que levaram ao surgimento 

de aglomerados MPMEs eficientes, bem-sucedidos em determinadas localidades específicas 

onde o caso mais “emblemático” é aquele da região da Terceira Itália. 

Na própria região Nordeste, vários pesquisadores do assunto centralizam seu foco de 

análise nas relações interpessoais, inter-firmas e entre estas e as demais instituições, bem 

como na percepção das características do ambiente onde estas se encontram inseridas, 

destacando a relevância do incentivo aos aglomerados produtivos já existentes e/ ou 

potenciais como um meio para promover o desenvolvimento econômico da região. Entretanto, 

deve-se observar que não há uma definição consensual sobre o fenômeno, fato que pode ser 

constatado pela utilização de diferentes nomes e conceitos para descrevê-lo, como clusters, 

arranjo inovativo local, aglomerados, entre outros. 

 Dada a natureza mais complexa da definição deste conceito e sua difícil aplicação às 

regiões menos desenvolvidas, ganhou espaço no Brasil a formulação e adesão de outros 

conceitos análogos, principalmente relacionados a temática do desenvolvimento local ou 

desenvolvimento endógeno.  

 Por ora, faz-se indispensável explicar quais razões levam ao surgimento dos 

aglomerados industriais. Tais concentrações espaciais podem resultar de um processo 
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histórico, natural ou espontâneo, como também de fatores geográficos, culturais e políticos. 

“A formação de APL encontra-se geralmente associada a trajetórias históricas de construção 

de identidades e de formação de vínculos territoriais (regionais e locais) a partir de uma base 

social, cultural, política e econômica comum” (LASTRES & CASSIOLATO, 2005). 

 Independente do utilizado, um APL bem configurado é caracterizado por: sua 

“dimensão territorial”, na qual a proximidade geográfica permite o compartilhamento de 

opiniões e valores culturais, sociais e econômicos; pela “diversidade de atividades e atores 

econômicos, políticos e sociais”; pelo “conhecimento tácito”, o qual pode ser entendido como 

aquele conhecimento que está incorporado em indivíduos, organizações e regiões com 

considerável especificidade local; por processos de “inovação e aprendizado interativos”, em 

que a disseminação de conhecimentos e o aumento da capacitação produtiva e inovativa 

dependem fundamentalmente do aprendizado pré-existente e do adquirido com o tempo; pela 

governança que corresponde aos diversos modos de coordenação entre agentes e atividades.  

A análise pautada em APLs reúne algumas vantagens, cujas principais são: 

 

• Supera a visão convencional baseada no simples estudo da empresa individual, 

do setor ou da cadeia produtiva; 

• Tem como escopo investigativo as relações estabelecidas entre um conjunto de 

agentes e atividades afins; 

• Inclui a dimensão espacial, onde ocorre o aprendizado, a geração de capacitações 

produtivas e inovativas, além da circulação dos conhecimentos tácitos; 

•  Apresenta-se como meio potencial de aplicabilidade de políticas que visem o 

desenvolvimento industrial, sobretudo, de promoção dos processos de 

aprendizado, inovação e criação de capacitações. 
 

 

2.3.1 Algumas tipologias utilizadas para aglomerados 

i. Distritos Industriais  

Na obra Principles of Economics (1980), Alfred Marshall buscou compreender as 

vantagens provenientes da concentração de empresas em uma região. Utilizando como objeto 

de estudo os distritos industriais da Grã-Bretanha do século XIX, Marshall observou que 

pequenas empresas, com atividades similares, obteriam ganhos significativos com as 

economias externas surgidas do agrupamento em determinadas localidades.  



38 
 

Marshall destacou o conceito de economia externa para explicar a questão dos distritos 

industriais enfatizando que uma das possibilidades de diminuição de custos é o aumento da 

produção agregada (de várias empresas) em uma dada localidade, como por exemplo, a 

utilização da mão-de-obra que, juntamente com os serviços especializados, são 

compartilhados por produtores locais que, adicionalmente, podem se especializar e atender a 

demanda por vários tipos de produto do mesmo gênero (DANTAS, 2003). 

Os distritos industriais só se configurariam caso os habitantes locais possuíssem 

valores sócio-culturais em sintonia com o processo de desenvolvimento das pequenas 

empresas. Segundo Becattini (2002), o ressurgimento atual do conceito marshalliano repousa 

sobre a noção de adequação perfeita entre as condições requeridas em vistas a certa 

organização do processo produtivo e as características sócio-culturais, forjadas ao longo dos 

anos, de uma camada da população. 

A definição de distritos industriais por Lastres & Cassiolato (2003) também é análogo 

ao formulado por Marshall, a aglomeração de um conjunto de empresas que realizam 

atividades similares ou que desenvolvam atividades complementares dentro da lógica de 

cadeia produtiva.  

Empiricamente, o ressurgimento da região como fonte de dinamismo ocorreu após 

estudos de algumas regiões com forte presença de ativos locais: na região nordeste-central da 

Itália, no Vale do Silício na Califórnia, Baden-Wurttemberg na Alemanha, na Toyota City no 

Japão, entre outros (VARGAS, 2002). 

  

ii. Milieux innovateurs (ambiente inovador) 

Este conceito, complementar à visão dos distritos industriais italianos, surgiu como 

uma abordagem capaz de analisar territorialmente a inovação, enfocando o papel do ambiente 

no processo de desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, o pano de fundo seria a idéia de 

que o processo de desenvolvimento tecnológico e a formação de um espaço econômico são 

fenômenos interligados (LEMOS, 2003). 

Portanto, ao comparar a abordagem dos distritos, percebemos um distanciamento das 

preocupações quanto as relações inter-firmas e, por conseguinte, das economia de escala 

associadas. O enfoque recai sobre a natureza dos processos de aprendizado interativo que dá 

origem as inovações no âmbito dos aglomerados.  

O ambiente inovativo é descrito como um conjunto de elementos materiais (firmas, 

infra-estrutura), imateriais (conhecimento, cultura) e institucionais (regras, normas) que 
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compõem uma complexa rede de relações voltadas para a inovação. Esse conjunto de 

elementos e relacionamentos é representado por vínculos entre firmas, instituições de 

pesquisa, sistemas educacionais e demais atores sociais que interagem de forma cooperativa e 

colaborativa (VARGAS Apud MAILLAT, 2003). 

 

iii. Clusters 

O “cluster” é um conceito mais abrangente do que Milieux innovateurs e distritos 

industriais, podendo ser considerado como uma síntese dessas estratégias. Além de englobar 

várias estratégias, não se restringe apenas a pequenas e médias empresas. 

Para Serrano (2009) Cluster tem sido a denominação mais utilizada academicamente, 

já que abrange não apenas agrupamentos industriais, mas diversos outros, que por algum 

motivo, incentivado, ou não, tenham surgido de forma planejada ou aleatoriamente em uma 

região. 

Michael Porter (1990) parece ter sido o autor de maior influência na composição 

estrutural do conceito cluster. Na clássica obra Vantagem Competitiva das Nações Porter 

defini Cluster como grupos de empresas, fornecedores, instituições ou indústrias que surgem 

em determinadas localizações geográficas, conceito mantido por diversos autores até a 

atualidade.  

Para Amaral Filho (2002), o conceito de cluster busca reinserir  alguns conceitos 

tradicionais, como “pólo de crescimento” e “efeitos concatenados”. Tal recuperação é 

processada mediante a incorporação de vários elementos que aparecem naqueles exemplos 

exitosos de desenvolvimento endógeno, porém ausentes nos conceitos e nas estratégias 

tradicionais que, aliás, serviram para esses como pontos críticos, quais sejam: (i) articulação 

sistêmica da indústria com ela mesma, com o ambiente externo macroeconômico e 

infraestrutural, e com as instituições públicas e privadas 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.  

A estratégia, aparentemente hegemônica, de cluster está muito mais próxima da 

grande produção flexível do que propriamente da pequena produção flexível, sem demonstrar, 

no entanto, qualquer tipo de discriminação pela pequena e pela média empresa. Desse modo, 
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o cluster tem a vantagem de assumir uma forma menos difusa do que outros conceitos e 

estratégias de desenvolvimento regional. 

 Dentre os argumentos utilizados em prol dos incentivos à formulação de políticas que 

objetivem melhorar as condições produtivas destes aglomerados como estratégia de estímulo 

ao desenvolvimento local, destaca-se: 

∗ A interação entre empresas (especialmente as de menor porte) e entre estas e 

outras organizações aumentam suas chances de sobrevivência e crescimento, 

devido ao aproveitamento das “sinergias coletivas” provenientes da cooperação, 

da mudança tecnológica e do aprendizado; 

∗ Deste modo, ampliam-se, por conseguinte, as possibilidades de “alavancagem” 

do desenvolvimento local, econômico e social; 

∗ Políticas para promoção de MPEs tendem dar resultados mais satisfatórios 

quando direcionadas ao seu entorno econômico-institucional. 

 

Segundo Schimitz (1999) Apud Campos (2004), existem quatro vertentes teóricas que 

tratam das aglomerações produtivas, são elas: i) a abordagem neoclássica (ou mainstream); ii) 

a abordagem da economia dos negócios (ou economia de empresas); iii) a abordagem  da 

economia regional; e iv) a abordagem da economia da inovação8.  

i. Abordagem Neoclássica: estes autores tratam o surgimento de aglomerados industriais 

como resultantes das economias crescentes de escala originadas por externalidades, em 

uma versão atualizada da concepção Marshalliana de Distrito Industrial.  

ii. Economia de Empresas: esta corrente está baseada principalmente nos estudos de Michael 

Porter sobre as vantagens competitivas. Suas conclusões decorrem da definição dos fatores 

de risco e oportunidades estratégicas das empresas. Como entre estes fatores estão à 

estrutura de mercado de competidores, o relacionamento com a cadeia de suprimentos e o 

gerenciamento dos custos nesta cadeia, seu modelo de análise culmina com o modelo de 

diamante para a análise de aglomerações.  

iii. Economia Regional: os estudos sobre o assunto provenientes de autores da economia 

regional baseiam-se principalmente na experiência de formação de clusters na Itália e 

outros países da Europa. Regiões com aglomerados desenvolvidos e fortemente inovativos  

apresentam grande capacidade de surgimento de novas firmas, quer seja pelo seu poder de 

                                                 
8 A fim de manter a coerência teórica e conseguir resultados pertinentes para o que está sendo proposto na 
presente pesquisa, optou-se pelo uso da abordagem da inovação. 



41 
 

atração, quer seja pela detecção de oportunidades por parte de seus componentes. Como, 

normalmente, as aglomerações englobam pequenas e médias empresas, abre-se espaço para 

o surgimento de empresas que prestam serviços especializados, o que costuma atrair/ 

manter um alto padrão de qualidade da mão-de-obra. Insere também a questão da 

localização industrial e das aglomerações produtivas. 

iv. Economia da Inovação: Os pesquisadores que fazem parte desta corrente detêm suas 

análises das aglomerações industriais nos sistemas nacionais e locais de inovação, que 

correspondem ao conjunto de organizações que atuam no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento da capacidade inovativa de um país, região, setor ou localidade. Nestes 

sistemas, a inovação está ligada ao desempenho de empresas e organizações, bem como ao 

modo como elas interagem entre si e com outros atores. Esta abordagem sofre forte 

influência das concepções teóricas formuladas por Schumpeter, uma vez que a discussão 

teórica acerca dos arranjos produtivos dentro da literatura da inovação segue a 

compreensão do enfoque neoschumpeteriano/ evolucionário cuja característica elementar é 

explicar a dinâmica capitalista através da inovação tecnológica. 

Com essas breves indicações quanto às principais características de cada abordagem, 

faz-se plausível observar que em todas estas correntes existem alguns pontos de convergência 

que permitem destacar aspectos a serem analisados em uma aglomeração produtiva. 

O primeiro aspecto refere-se ao padrão geográfico e da cadeia produtiva. O padrão 

geográfico indica o grau de concentração desta atividade e a que mercado as empresas estão 

atendendo. Quanto mais concentrada a atividade e a região atendendo um mercado maior e 

com mais crescimento, mais dinâmico e competitivo tende a ser o arranjo. No tocante à cadeia 

produtiva, a existência de diversos elos, bem como de empresas prestadoras de serviços é um 

indicador de que aquela aglomeração tem condições de permanecer crescendo. 

O segundo aspecto trata do mercado de trabalho. A argumentação de Marshall para 

explicar os distritos industriais é tratada praticamente por todas as correntes. O raciocínio é 

que a presença de várias empresas de uma mesma atividade atraia trabalhadores 

especializados, uma vez que nesta região há maior demanda pelas suas qualificações. Ao 

mesmo tempo, esta proximidade e abundância de trabalhadores especializados geram um 

ambiente no qual o conhecimento se difunde de forma natural. 

O terceiro aspecto aborda os mercados de bens. O raciocínio é análogo ao mercado de 

trabalho, ou seja, a concentração da atividade atrai não apenas os compradores, mas também 
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os fornecedores das empresas. Atualmente, um fato mercadológico importante é a 

identificação da região com um produto ou linha de produção. Isto pode ser usado como uma 

‘marca’ pelas empresas da região, gerando uma fonte de diferenciação (no caso da pesquisa 

em questão a cachaça de alambique). 

O quarto aspecto diz respeito ao padrão de inovação e difusão tecnológica. Um arranjo 

produtivo competitivo e com capacidade de crescimento no longo prazo deve apresentar um 

intenso processo de inovação e difusão tecnológica.  

O quinto aspecto corresponde à cooperação entre as empresas, bem como ao 

arcabouço institucional. Em qualquer um dos formatos possíveis de aglomerações produtivas, 

a presença de numerosas micro e pequenas empresas, organizadas em algum tipo de rede de 

contrato e suprimento, é fato marcante. A competitividade da região está intimamente ligada à 

forma como esta rede se organiza. Se houver grande cooperação de longo prazo, em um 

ambiente de confiança recíproca, há a tendência ao surgimento do que Schimitz (1999) apud 

Campos (2007) chama de ‘eficiência coletiva’, um dos fatores capazes de gerar as 

externalidades positivas. 

Dado que a busca pela capacidade de inovar, pelo conhecimento ou pela manutenção 

do poder de concorrência envolve relações internas e externas ao ambiente em que as 

empresas atuam, o estudo do aparato institucional apresenta-se como indispensável, sobretudo 

no que tange à cooperação entre as empresas e demais agentes nos arranjos. 

De acordo com Baiardi & Laniado (2000), para que a cooperação possa ocorrer de 

maneira sistemática, os indivíduos precisam confiar naqueles com os quais estão negociando 

ou, na falta de confiança pessoal, nas instituições que induzem ou restringem o 

comportamento individual em favor da cooperação. 

Em se tratando de arranjos produtivos, a matriz institucional configura-se como 

fundamental, dado que um ambiente institucional favorável é resultado de um conjunto de 

medidas de políticas públicas que estabelecem um quadro propício ao empreendedorismo 

através diversos mecanismos de apoio à inovação, incentivos ficais, financeiros, oferta de 

recursos humanos, dentre outros, no sentido de atender às necessidades das MPEs.  

Quando numa região há organizações que interagem de modo regular em torno das 

questões importantes para a inovação e a competitividade das empresas, elas conseguem gerar 

uma dinâmica regional de aprendizado. Para ser eficiente, esse ambiente necessita ser 

integrado à cultura produtiva e empresarial local, que se realiza pelas interações entre 

http://lattes.cnpq.br/4527499064702218
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empresas, instituições de ensino e pesquisa, pela intermediação das associações empresariais e 

influência de valores culturais locais. 

Conforme Batschauer & Campos (2005), as instituições são consideradas como 

elementos fortalecedores da construção de um ambiente de confiança que ampliam o estoque 

de capital social entendido como ‘a capacidade coletiva dos agentes socioeconômicos chaves 

na região (por exemplo, indivíduos, companhias, autoridades, centros de pesquisa, 

associações empresariais) para desenvolver formas de cooperação com base em um sistema 

de valores, normas e instituições comuns (como confiança e reciprocidade) com o objetivo de 

acelerar o processo de aprendizagem regional’. 

O capital social, ativo intangível gerado a partir das relações mantidas entre agentes 

pertencente a uma dada região, afeta o desempenho econômico quando fomenta e acelera o 

processo de troca e criação de conhecimento, reduzindo deste modo o custo de transação 

interfirmas, como por exemplo, os custos de procura da informação, de barganha e de tomada 

de decisão, bem como os custos de contrato, o que requer a presença de normas, instituições e 

valores comuns e de formas mais ou menos institucionalizadas de interação social entre os 

agentes.  

É neste sentido que a estrutura institucional constitui um aspecto primordial no 

desempenho dos APL’s, cuja competitividade sustentada está alicerçada significativamente na 

cooperação entre os agentes e na consolidação do estoque do capital social, visando gerar 

‘eficiência coletiva’. 

Outra abordagem necessária ao desenvolvimento de estratégias de valorização e 

competitividade da cachaça do Brejo Paraibano refere-se ao desenvolvimento local, por 

pertencer às discussões sobre desenvolvimento endógeno.  

Ao analisarem o desenvolvimento local, Casarotto & Pires (1999) enfatizam a 

influência do processo de globalização sobre o mesmo. Eles tomam como ponto de partida as 

mudanças ocorridas na economia internacional e brasileira, sobretudo no que diz respeito às 

estruturas produtivas e concorrenciais. Os três fatores que permeiam estas mudanças são: a 

globalização, a regionalização e a descentralização política. 

O modelo de desenvolvimento local através da criação de redes de empresas, 

defendido por Casarotto & Pires (1999), caracteriza-se, como os outros, pelo aproveitamento 

dos recursos endógenos. Esta ênfase nos recursos do território se dá, portanto, através da 

criação de um sistema econômico local eficiente, representado pelas redes de empresas em 

forma de consórcios. Para alcançar tais objetivos, os autores apontam como aspectos 
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relevantes a necessidade de integração e cooperação entre os atores, a criação de um plano 

estratégico de ação, a elaboração de políticas industriais locais, a sustentabilidade, entre 

outros. 

Segundo Dantas (2003), os arranjos produtivos locais brasileiros são considerados pré-

existentes. Esta percepção afasta a idéia de importação de modelos de outros lugares. 

Conforme Villaschi Filho & Campos (2000), tais arranjos são compostos por empresas de 

todos os portes e apresentam características diversas de acordo com as especificidades dos 

setores produtivos e dos locais onde se situam. Apresentam interações também variáveis entre 

as empresas e os órgãos de treinamento e serviços tecnológicos, além de outras entidades 

locais. As relações entre os atores são estabelecidas na forma de rede de fornecedores e 

através da interação entre as empresas e os órgãos mencionados. 

Contudo, entende-se que os arranjos e sistemas produtivos locais brasileiros não são 

considerados como tais apenas por se basearem na existência de simples redes de empresas, 

mas, sobretudo por estarem fundamentados em amplas redes que lhes imprimem uma 

dinâmica de cooperação-aprendizado-inovação-capacitação empresarial/social. Os graus de 

intensidade em relação a estes aspectos variam de acordo com as especificidades locais e dos 

próprios arranjos. 

Mesmo reconhecendo os problemas relativos à cooperação e integração, da produção 

artesanal de cachaça no Brejo Paraibano não se descarta a possibilidade de aproximações com 

algumas características dos arranjos e sistemas produtivos locais brasileiros. Esta perspectiva 

é posta com a intenção de ressaltar aspectos destes arranjos, como os conhecimentos tácitos 

construídos localmente, utilizados para subsidiar as práticas produtivas dos engenhos, no 

estudo em tela, por se tratar de unidades produtivas artesanais, ricas em história e tradição.  
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3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO BREJO 

PARAIBANO 

Será apresentado neste capítulo o perfil socioeconômico do Brejo Paraibano, com 

informações sobre a localização geográfica, população residente e sua distribuição, Índice de 

Gini e de Desenvolvimento Humano, PIB per capita, PIB municipal por setores econômicos. 

Por fim, são expostas algumas possibilidades de investimentos sustentáveis para cada 

município do Brejo. 

 

3.1. Caracterização da área de estudo  

 

O Estado da Paraíba possui uma área total de 58.584,6 km2, estando em sua totalidade 

inserido no “Polígono das Secas”, e 86,2% do seu território (48.788,9 km2) caracterizado 

como região semi-árida. Estes aspectos climáticos aumentam a fragilidade sócio-econômica 

do Estado, principalmente para a parcela de sua população que depende da produção familiar 

de subsistência. 

 No que diz respeito à divisão administrativa do Estado, este se compõe de quatro 

mesorregiões: Sertão Paraibano, Borborema, Agreste Paraibano e Mata Paraibana. Estas 

mesorregiões são compostas por 23 microrregiões, que contém os 223 municípios, entre os 

quais a microrregião do Brejo Paraibano (Figura 3.1). 

A microrregião do Brejo Paraibano ocupa uma área de 1.174,168 km² ou 2,29% do 

Estado, incluindo-se na Mesorregião do Agreste Paraibano. É composto por oito municípios 

(Figura 3.2): Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Borborema, Bananeiras, Matinhas, Pilões e 

Serraria. 

Esta localizada na parte oriental do Planalto da Borborema e compreende uma faixa de 

terra alongada no sentido Norte-Sul, com 62 km de comprimento por 40 km de largura 

máxima. A microrregião apresenta altitudes que alcançam os 600 metros. Possui um clima 

úmido, com temperatura média entre 24 e 25°C, e precipitações pluviométricas com média 

anual em torno de 1250 mm (ALMEIDA apud DANTAS, 2003). 

Sua ocupação ocorreu em função do processo de colonização do sertão paraibano, 

motivado, sobretudo pelo desenvolvimento da pecuária. Devido sua posição geográfica, o 

agreste e, conseqüentemente, o Brejo tornou-se ponto de passagem obrigatória das rotas de 
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gado do sertão para o litoral. De tradicional ponto de descanso dos vaqueiros, passou a ser 

núcleo de abastecimento para outras (ibid). 

 

 
Figura 3.1 - Localização Geográfica da Microrregião do Brejo Paraibano . 

Fonte:IDEME, 2009 
 
 
 

 
 

 
    

Figura 3.2 - Municípios do Brejo Paraibano 
Fonte: IDEME, 2009. 

 
  

Em relação à população da microrregião e área territorial dos municípios pertencentes, 

conforme dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE (2010) apresentados no 

Quadro 3.1, verifica-se que os municípios de Alagoa Grande, Areia e Bananeiras apresentam 

Alagoa 
Grande 

Areia 

Pilões 

 Borborema 
Serraria 

Alagoa Nova 

Bananeiras 

Matinhas 
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os maiores contingentes populacionais, com um número de pessoas residentes de 28.482, 

23.837 e 21.854, respectivamente, o que corresponde a 63,7% do total da população da 

microrregião. No que se refere à área territorial, tem-se a seguinte configuração: Alagoa 

Grande, 321 Km2; Areia, 269 Km2; e Bananeiras, com 258 Km2. 

 

 
Quadro 3.1- População (em mil) e área territorial (Km2) da microrregião do Brejo Paraibano, 2010. 

Municípios Alagoa 
Grande 

Alagoa 
Nova 

Areia Bananeiras Borborema  Matinhas Pilões Serraria 

População 
estimada * 

28.482 19.686 23.837 21.854 5.111 4.316 6.978 6.238 

Área 
territorial 

321 Km2 122 Km2 269 Km2 258 Km2 26 Km2 38,12 
Km2 

64 Km2 65 Km2 

Fonte: Censo demográfico/IBGE 2010 

 

No que diz respeito a região onde reside a população nos municípios do Brejo, 

predomina residentes no meio rural em metade dos municípios, a saber: Matinhas (84,2%), 

Bananeiras (60,4%), Pilões (52,3%) e Alagoa Nova (50,3%), portanto, destoando da tendência 

de redução dessa distribuição para o Estado da Paraíba (24,7%), do Nordeste (26,9%) e do 

Brasil (15,6%).  A outra metade, Borborema (73,1%), Alagoa Grande (61,5%), Areia (61,3%) 

e Serraria (55,6%) apresentam proporção  maior de residentes urbanos. 

Tabela 3.1-  Distribuição populacional por região onde reside. 2010. (Em %). 
Municípios Al 

Grande 
Al  
Nova 

Areia Bananeiras Borborema  Matinhas Pilões Serraria PB NE BR 

Meio Rural 38,5% 
 

50,3% 38,7% 60,4% 26,9% 84,2% 52,3% 
 

44,4% 24,7%  26,9% 15,6% 

Meio 
Urbano 

61,5% 
 

49,7% 
 

61,3% 
 

39,6% 
 

73,1% 
 

15,8% 47,7% 55,6% 
 

75,4% 73,1 % 84,4% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados no Censo demográfico 2010/ IBGE. 
 

 

Para o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, conforme expõe Gráfico 3.1, 

observamos uma melhora em todos os municípios no período analisado. Destaca-se ainda os 

índices observados em 2000 nos municípios de Alagoa Nova (0,612), Areia (0,611) e Alagoa 

Grande (0,609). 
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Gráfico 3.1 - Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios do Brejo Paraibano (1991 e 2000). 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD, 2010. 

 
 

 

No que diz respeito a comparação do PIB paraibano por microrregiões, Tabela 3.2, em 

2003 o Brejo obteve R$ 224.828,05 a preços constantes, representando 2,2% do total para o 

Estado. Em 2007 houve uma queda de participação do PIB no conjunto dos municípios dessa 

microrregião (R$ 246.361,74) em relação ao Estado (R$ 12.705.828,47), representando 

apenas 1,9% do PIB estadual total. Fazendo um comparativo com as microrregiões de 

Campina Grande e João Pessoa, verifica-se considerável disparidade existente entre o Brejo e 

estas, em 2007,  correspondendo a 15,9% e 45,2% do total estadual. 
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Tabela 3.2 - PIB a preços constantes das microrregiões do Estado da Paraíba, em R$ de 2000 (mil) 

 Microrregiões/ Ano 2003 2004 2005 2006 2007 
Seridó Ocidental Paraibano 57.390,75 58.513,92 61.829,42 67.365,85 76.173,71 
Umbuzeiro 82.769,87 83.554,09 83.067,07 92.972,81 95.143,60 
Seridó Oriental Paraibano 97.783,29 97.641,33 104.459,93 121.589,40 128.982,78 
Piancó 110.052,64 107.945,77 108.550,98 124.344,15 129.075,77 
Esperança 99.582,57 104.101,73 102.886,96 123.705,01 136.050,32 
Cariri Oriental 116.034,92 120.524,61 127.918,13 137.330,63 141.615,85 
Itaporanga 133.189,32 127.019,04 127.960,93 152.853,35 152.951,10 
Curimataú Oriental 143.791,45 144.075,53 146.885,20 160.927,94 173.099,45 
Serra do Teixeira 164.262,16 154.142,63 159.832,74 194.782,37 195.626,75 
Itabaiana 180.316,91 173.488,11 174.302,72 197.663,56 211.595,00 
Curimataú Ocidental 167.226,89 168.725,56 173.726,42 195.648,52 214.007,39 
Catolé do Rocha 176.894,04 177.854,24 176.143,68 206.433,17 228.907,11 
Brejo Paraibano 224.828,05 211.151,93 222.087,12 233.717,68 246.361,74 
Cariri Ocidental 190.725,01 191.167,53 201.377,10 224.333,35 259.078,90 
Sapé 229.027,41 233.513,17 225.058,99 254.826,19 261.338,59 
Patos 280.101,72 287.176,87 270.778,79 294.301,25 315.815,37 
Litoral Norte 289.701,88 291.130,99 296.540,48 340.503,35 349.518,69 
Guarabira 312.570,75 314.468,02 326.979,13 372.595,31 395.918,86 
Litoral Sul 493.541,33 424.763,52 364.915,42 451.937,26 403.433,34 
Cajazeiras 307.166,52 309.214,15 306.051,45 360.022,04 405.241,05 
Sousa 320.796,20 331.553,30 329.603,58 373.425,51 412.307,73 
Campina Grande 1.666.461,15 1.661.441,37 1.609.348,77 1.862.206,69 2.027.751,16 
João Pessoa 4.489.649,62 4.375.976,33 4.929.778,27 5.300.821,39 5.745.834,21 
Total 10.333.864,41 10.149.143,77 10.630.083,28 11.844.306,77 12.705.828,47 
Fonte: IBGE/IPEADATA. 
 
 Tratando especificamente do PIB per capita dos municípios do Brejo paraibano, 

Tabela 3.3, observamos que a cidade de Alagoa Nova possui o maior montante per capita 

para todos os anos da série apresentada, com exceção apenas para o ano de 2004, onde foi 

superado por Matinhas.  Apesar de serem os maiores municípios, percebemos que Alagoa 

Grande e Areia possuem uma média no PIB per capita menor do que as demais cidades, a 

melhor média do indicador fica com Alagoa Nova. Outra tendência ainda a ser sublinhada 

refere-se ao fato do PIB Per capita ter evoluído, de maneira geral, a taxas decrescentes. 

 

 

 

 



50 
 

Tabela 3.3: PIB per capita dos municípios do Brejo Paraibano, em R$ (2002-2008). 

Municípios/ ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Alagoa Grande 1.794,14 2.169,09 2.224,74 2.369,64 2.832,48 3.284,00 3.843,89 
Alagoa Nova 2.460,12 3.548,86 3.247,41 4.118,67 4.902,47 5.019,00 5.640,42 
Areia 2.101,16 2.472,88 2.555,93 2.634,42 3.121,68 3.403,00 3.676,03 
Bananeiras 2.135,57 2.468,27 2.720,78 3.027,02 3.092,31 3.274,00 3.677,71 

Borborema 2.508,68 2.820,44 2.982,95 3.508,27 3.229,72 4.366,00 4.330,07 

Matinhas 2.445,76 3.443,19 3.401,07 3.852,67 4.583,21 3.534,00 5.541,49 

Pilões 2,138.72 2,346.75 2,359.32 2,990.60 3,125.23 3.679,00 4.184,95 

Serraria 2.550,84 3.200,26 3.605,81 4.269,25 4.154.67 3.945,00 4.033,78 
Fonte: Elaboração própria, dados do IBGE-2010 e Confederação Nacional dos Municípios. 

 
O quadro 3.2 apresenta o Índice de Gini para os respectivos municípios da 

microrregião. Pode-se destacar ainda que no ano de 1991, dos oito municípios da 

microrregião, 3 tinham um valor entre 0,50 e 0,53;  2 entre 0,53 e 0,55; outros 2 entre 0,55 e 

0,57; 1 tinha um valor entre 0,57 e 0,60. Em geral, tais municípios possuíam melhor 

distribuição da renda do que o restante do estado, com destaque  para Matinhas com 0,48 bem 

abaixo do padrão para a Paraíba 0,63, em 1991. 

Já em 2000, dos oito municípios da microrregião, 1 tinha um valor entre 0,50 e 0,53; 1 

entre 0,53 e 0,55; 1 entre 0,55 e 0,57; 2 tinha um valor entre 0,57 e 0,60; e 3  entre 0,60 e 

0,63. Através deste é possível identificar que em todos os municípios, exceto Pilões, houve 

ampliação da desigualdade de renda, com destaque para os municípios de Alagoa Nova e 

Areia com um índice de 0,61 no ano de 2000. 

 

Quadro 3.2 - Índice de Gini dos municípios do Brejo Paraibano 

Município Índice de Gini, 1991 Índice de Gini, 2000 

Alagoa Grande 0,52 0,56 
Alagoa Nova  0,52 0,61 
Areia  0,57 0,61 
Bananeiras  0,58 0,59 
Borborema  0,55 0,6 
Matinhas  0,48 0,54 
Pilões  0,53 0,5 
Serraria  0,54 0,59 
Paraíba 0,63 0,65 
Brasil 0,65 0,77 

Fonte: Elaboração própria, dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010. 
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 Seguindo a classificação de atividades produtivas para os anos de 2002, 2006 e 2008 

Gráfico 3.2, o setor agropecuário apresenta maior participação nos municípios de Alagoa 

Grande e Matinhas, neste último a contribuição é de 43,8% em 2006 e 42,7% para 2008 . O 

município de Alagoa Grande apresentou um crescimento da participação da agropecuária em 

2008 em relação a 2006, passando de 13% para 35,2%. Os serviços em todos os municípios 

da microrregião se constituem no setor de maior participação na composição total, 

decrescendo ligeiramente apenas nos municípios supracitados (2006 em relação a 2002). No 

que se refere à indústria, observa-se uma tendência de relativa constância para todos os 

municípios (média de 10%). Com uma inversão se comparado ao agregado Brasil, aqui temos 

o setor primário é mais forte do que o industrial, naquele caso o setor industrial é o segundo 

mais forte. 

 
 

 
 

Gráfico 3.2 – Distribuição do PIB municipal  em  setores econômicos (2002, 2006 e 2008), (Em %) 
 

Fonte: Elaboração própria , dados obtidos na Confederação Nacional dos Municípios e IBGE, 2010. 
 
 

3.2 Áreas potenciais para investimento nas cidades do Brejo Paraibano 

Em 2009 a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Sebrae- Pb e BNB 

lançaram o documento “Mapa de oportunidades do Estado da Paraíba: Áreas potenciais de 

investimento  sustentável ” o qual possibilita o conhecimento das potencialidades de 

investimentos em todas as regiões geoadministrativas do estado.  O estudo contém 

informações detalhadas sobre limites, topografia, solos, hidrologia, clima, vegetação, uso e 

cobertura da terra, etc. A seguir serão indicados as principais atividades com potencial para 
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receber investimento, os respectivos mapas encontram-se no apêndice, para as cidades do 

Brejo Paraibano. 

 
 

Quadro 3.3 – Municípios e potencial de investimento 

CIDADES POTENCIAL 

Alagoa Grande 
Fruticultura; potencial para instalação de equipamentos turísticos, 
próximo a lagoa do Paó (parque aquático, pesque e pague, restaurantes); 
devido a pastagem nativa é possível estimular o turismo rural, 
principalmente construindo um hotel-fazenda. 

Alagoa Nova  

Para cultivo da palma forrageira; fruticultura (laranja e manga); área 
próxima a zona urbana com potencial para trilhas e turismo ecológico e 
rural, devido a presença da cachoeira da Boa Vista; instalação de 
restaurantes temáticos e hotel fazenda; presença de balneário da Furna 
com elevado  potencial turístico. 

Areia 

Para a exploração da bovinocultura de leite, de corte ou mista; 
apicultura; fruticultura (banana e manga); floricultura tropical; presença 
da reserva ecológica estadual “Mata do Pau Ferro e juçarinha” com 
potencial para instalar equipamentos direcionados a cultura ambiental; 
cultura do milho; grande área com potencial de exploração dos caminhos 
dos engenhos, turismo cultural, gastronomia, turismo rural, instalação de 
hotéis fazenda; na zona urbana possibilidade de explorar o artesanato da 
região. 

Bananeiras  

Para exploração da piscicultura; da cultura da banana e mandioca; 
instalação de equipamentos de beneficiamento de frutas cítricas; 
presença de sitio paleotonlogico; potencial para exploração do turismo 
religioso no Cruzeiro de Roma; grande potencial de exploração da maior 
cachoeira da Paraíba (juntamente com Borborema e Pirpirituba), 
Roncador; exploração da caprinocultua mista. 

Borborema  

Potencial para trabalhar na cadeia produtiva da banana, mandioca e 
milho, principalmente para a fabricação da farinha de mandioca; para 
instalação de agroindústria da cachaça e rapadura; instalação de 
equipamentos turísticos, bem como exploração da cachoeira do 
roncador. 

Matinhas 
Forte potencial de exploração da fruticultura cítrica, tangerina, laranja, 
manga e acerola; de instalação de unidades agroindustriais de 
beneficiamento de cítricos; turismo de aventura e ecológico, com 
exploração de trilhas; instalação de hotel-fazenda.  

Pilões 
Potencial para explorar a cultura da soja; da fruticultura (banana e 
manga); de instalação de agroindústria de beneficiamento do urucum; 
exploração de serviços na cadeia produtiva da cana-de-açúcar.  

Serraria 

Fruticultura com produção de banana; potencial de exploração da cultura 
do algodão; produção de biodsiel com o desenvolvimento da cultura do 
girassol; potencial para a cultura do arroz; instalação de agroindústria 
para a fabricação da farofa de mandioca; potencial para 
desenvolvimento do turismo rural via exploração dos engenhos. 

Fonte: FIEP-PB, Mapas de oportunidades da Paraíba, 2009 
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4. ENGENHOS, PRODUÇÃO E CULTURA DA CACHAÇA DE 

ALAMBIQUE   

Neste capítulo serão apresentados alguns aspectos históricos da produção de cana-de-

açúcar no Brasil e no Brejo paraibano, e em seguida o início da produção da cachaça de 

alambique, cuja origem remonta  ao tempo da colonização. Na segunda parte, demonstram-se 

os principais mercados, posicionamento da cachaça em relação a outros tipos de destilados, 

quantidade produzida, etc. Ao final, é traçado o panorama da produção no Brejo, o 

surgimento, principais características, quantidade de engenhos na atualidade, área cultiva, 

produtividade, etc. 

 

4.1 Aspectos históricos da produção de cana-de-açúcar   

Ao estudar a cultura da cana-de-açúcar e, conseqüentemente o nascimento dos 

engenhos, percebe-se uma relação quase que umbilical com a história do Brasil “por 

participar do surgimento das primeiras cidades, a exploração da cana, criou em torno de si 

relações que determinam muito do que somos hoje” (SAKAMOTO, 2001).    

De fato, a civilização dos engenhos do Nordeste brasileiro deixou raízes profundas, 

que ainda sobrevivem não só na memória local, mas concretamente no cotidiano das pessoas.  

Os engenhos do Nordeste estão imortalizados em diversas obras tanto de cunho científico 

quanto literário, foi símbolo de opulência na época da colonização brasileira. Podemos 

perceber isto a partir da própria arquitetura dos engenhos que congregavam,  a fábrica do 

engenho, onde se desenvolviam as atividades produtivas, a casa-grande, a capela e, na época 

da escravidão, a senzala.  Na suntuosidade de muitas destas edificações, algumas preservadas 

até os dias de hoje, evidencia-se o nível da riqueza que girava em torno da atividade  agro-

açucareira (DANTAS, 2003). 

A influência cultural do ciclo da cana-de-açúcar e dos engenhos sobre a civilização 

brasileira é manifestada na obra de Gilberto FREYRE, “Casa-grande & senzala”, de 1933. 

Segundo o autor, “a sociedade colonial no Brasil, principalmente em Pernambuco e no 

Recôncavo da Bahia, desenvolveu-se patriarcal e aristocraticamente à sombra das grandes 

plantações de açúcar, não em grupos a esmo e instáveis; em casas-grandes de taipa ou de 

pedra e cal, não em palhoças de aventureiros” (FREYRE, 2002, p. 91). 

Andrade (1986) esclarece os primórdios do processamento de açúcar na região 

Nordeste,  da feitoria de Itamaracá, no atual estado de Pernambuco, foi remetido açúcar para 
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Portugal em 1526. A partir de então, a cultura da cana-de-açúcar desenvolve-se e o número de 

engenhos na região nordestina cresce com o passar dos anos: 05 em 1550; 30 em 1570; 66 em 

1584 e 166 na época da conquista holandesa, sendo que destes últimos 144 situavam-se em 

Pernambuco, 19 na Paraíba e 02 no Rio Grande do Norte.  

Na Paraíba as unidades produtivas conhecidas como engenhos marcaram nosso 

território, uma vez que  a implantação definitiva da cultura da cana surgiu com seu primeiro 

engenho em 1587 (Emigdio apud Dantas 2003).  Consta em Moreira & Targino (1997) que 

em 1634 o estado da Paraíba possuía 18 engenhos de açúcar. 

Um levantamento do ano de 1774 constata a existência de 387 engenhos reais e 85 

engenhocas9 situados na faixa litorânea nordestina que se estendia do Rio Grande do Norte até 

Sergipe, cuja maior concentração localizava-se em Pernambuco, onde a zona canavieira já 

havia penetrado bastante pelo seu interior. (ANDRADE, 1986). 

Diante das afirmações acima, percebe-se que o litoral da região Nordeste logo mostrou 

sua vocação para a atividade agroaçucareira. Sem dúvidas, Pernambuco sempre foi o principal 

produtor, porém as faixas litorâneas dos demais estados da região também foram tomadas 

pela indústria do açúcar.  

A necessidade de modernização da atividade açucareira e, a conseqüente superação 

das crises viria com a criação dos engenhos centrais que “seriam instalados com recursos do 

governo, maquinaria importada e, por força da nova divisão do trabalho, eram obrigados a 

moer canas alheias e deveriam produzir mais a um custo mais baixo, para que o açúcar 

brasileiro pudesse competir no mercado internacional” (GOMES, 1994, p. 30). 

Contudo, os engenhos centrais nordestinos fracassaram, por razões econômicas e 

políticas. Em primeiro lugar, há que se ressaltar que boa parte do capital que financiou os 

engenhos centrais era de origem estrangeira. A maioria desse capital tinha caráter 

especulativo, vindo em busca de lucro imediato, o que propiciou uma aplicação fraudulenta na 

montagem dos engenhos centrais, a exemplo da aquisição de equipamentos usados. Segundo, 

e mais forte, o fracasso destas unidades produtivas residiu no fato de que a produção 

industrial não conseguiu subordinar a matéria-prima às suas exigências e requisitos. Isto 

porque o poder dos senhores de engenho, como classe dominante no Nordeste açucareiro, não 

permitiu que a modernização fosse feita sem atender aos seus interesses. Na realidade, a 

desvinculação entre agricultura e manufatura não chegou a ocorrer. (RAMOS, 1999). 

                                                 
9  Os engenhos reais distinguiam-se das engenhocas por se destinarem à fabricação do açúcar e não à fabricação 
de rapadura, mel ou da aguardente. 
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Essa modernização veio, de fato, com a implantação das usinas, no final do século 

XIX. A transição da atividade açucareira do engenho para a usina não se deu de maneira 

radical. Muitos engenhos bangüês10 do Nordeste continuaram operando na produção do 

açúcar bruto e concorrendo com o açúcar das usinas. (RAMOS, 1999).  

Diante desse cenário, os engenhos de açúcar iniciaram sua trajetória de decadência, 

porém não sem resistência, sempre buscando fazer frente a tecnologia utilizada nas usinas. 

Conforme Diégues Júnior (1952), “o século XIX assinalou grandes progressos e realizações 

na economia açucareira. Podem destacar-se, principalmente, a introdução da cana caiana e da 

máquina a vapor, o uso do bagaço como combustível, a adoção de novas máquinas de 

moagem e de novo sistema de caldeiras e, por fim, o aparecimento dos engenhos centrais. 

Com êstes [sic], abre-se o período de grande industrialização do açúcar com a usina; e a 

decadência do engenho começa.” (p.4).  

As usinas dispunham de máquinas com capacidade de moagem bastante superior aos 

engenhos. Por isto, elas demandaram muito mais matéria-prima, como também terras para 

ampliar a lavoura canavieira. Muitos dos engenhos existentes passaram a sobreviver através 

do vínculo às usinas, atuando como fornecedores de cana e transformando-se em engenhos de 

“fogo morto” retratada tão bem na obra clássica de José Lins do Rego, “Menino de Engenho” 

(ANDRADE, 1986). 
 

4.2 Início da produção de cachaça de alambique 
 

Segundo Lima (2001) a produção de cachaça no Brasil é feita desde os primórdios da 

colonização, ao lado da produção do açúcar. Na fase mais intensa do tráfico de escravos, a 

cachaça era usada como moeda de compra dos mesmos na África e desde então é consumida 

em larga escala, principalmente no Nordeste, por conta do hábito e do baixo preço.  

Conforme Antonil apud Dantas (2003), designava-se “cachaça” a espuma grossa 

proveniente da primeira fervura do caldo da cana, considerada uma ‘imundície’, que escorria 

para um cocho de madeira e era destinada à alimentação dos animais do engenho. 

Provém também deste autor um dos mais antigos registros da produção de cachaça no 

Brasil. Na sua descrição, consta: “o mel que cai das formas, depois de lhes botarem barro, 

torna a cozer-se e a bater-se nas tachas, que para isso estão destinadas, com sua bacia; e se faz 

                                                 
10 Em sentido estrito, denomina-se engenho bangüê o “engenho movido à tração animal ou à água, no qual se 
evapora a garapa em caldeiras levadas diretamente ao fogo” (HOUAISS, 2001). Observa-se, na literatura, que a 
menção aos engenhos bangüês refere-se àqueles engenhos mais primitivos no que concerne à sua força motriz. 
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dele açúcar, que chamam branco batido; e dá também seu mascavado, que chamam 

mascavado batido. Ou se estila dele água ardente, que eu nunca aconselharia ao senhor do 

engenho, para não ter uma contínua desinquietação na senzala dos negros, e para que os seus 

escravos e escravas não sejam com a água ardente mais borrachos do que os faz a cachaça.” 

(Antonil apud Dantas, 1997, p. 85). 

Os aspectos relacionados às técnicas de produção nos antigos engenhos ressaltam os 

costumes, os hábitos, as práticas, enfim, o saber-fazer desenvolvido no contexto da fabricação 

dos seus produtos. O conjunto desses conhecimentos representam uma herança cultural que 

foi construída ao longo da existência destas unidades produtivas de caráter artesanal, 

permanecendo até os dias atuais. Assim, os aspectos técnicos, históricos e culturais reafirmam 

a força da tradição desta atividade, sobretudo em território nordestino.  

Para Cardoso (2007), a cachaça chegou a ameaçar os interesses portugueses, uma vez 

que a principal bebida da Coroa Portuguesa, a bagaceira11, passa a ser consumida em menor 

escala, em detrimento da primeira, não apenas pelos senhores de engenhos, mas nas casas 

portuguesas. Tínhamos então, o início do reconhecimento comercial e financeiro, a partir daí, 

multiplicaram-se as unidades produtivas, e ironicamente passou a ser usada como moeda de 

compra de escravos.  

Apesar de uma boa demanda, no período colonial, a cachaça passou a ser usada como 

mais uma ferramenta para expandir a cultura da cana-de-açúcar do que propriamente 

satisfazer a demanda interna. 

A partir de meados do século XX, toda a tradição da Cachaça de alambique começa a 

sofrer com a concorrência das cachaças de coluna ou cachaça industrial. Segundo Coutinho 

(2001) com o advento de tecnologia no período de 1945 a 1960, o setor começou a se 

industrializar, surgindo os primeiros exemplos de empresas com produção em escala, 

dissociando sua imagem do alambique. Nesse momento surge um pequeno movimento que 

buscava a revalorização da cachaça, como produto artesanal e genuinamente nacional.  

 

 

 

 

 

                                                 
11 A Bagaceira é o aguardente oriundo de Portugal. 
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4.3 A cachaça no século XXI  

No final do século XX percebemos mudanças significativas no sentido da 

revalorização do produto artesanal, e um respaldo oficial ao produto . Segundo Weimann 

(2009) foi o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI) que deu o 

primeiro passo para revalorizar o produto, por meio da produção de pesquisas e ações que 

culminou com a criação da Associação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade 

(AMPAQ) em 1988.  

Para Weimann tal fato pode ser considerado como o marco que reverteu a imagem da 

cachaça tanto no Brasil como no exterior. “A partir daí surgiram em todos os estados 

produtores, iniciativas semelhantes, que vem aumentando os critérios e a qualidade da 

produção, estudos desenvolvidos por acadêmicos de mestrado e doutorado, feiras 

especializadas, etc”. (WEIMANN, 2009: p. 73). 

Nessa perspectiva  foi criado, em 1997, o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da 

Cachaça, cujo objetivo era a busca do aperfeiçoamento do processo produtivo, sua 

uniformização, padronização e melhoria da qualidade, configurando-se, deste modo, a 

necessidade de valorizar o produto. Intentava-se também a formalização, a capacitação e a 

competitividade do segmento como uma alternativa de desenvolvimento para o setor. 

Na Paraíba, também no ano de 1997, tivemos a experiência comandada pelo governo 

do Estado e apoiado pelo CNPq, que criou o Programa de Modernização e Competitividade 

dos Setores Econômicos Tradicionais (COMPET), o qual buscava ofertar um maior suporte 

aos setores econômicos tradicionais do Estado - coureiro-calçadista, madeireiro-moveleiro, o 

têxtil-confecções, cerâmico, sucroalcooleiro.  

O maior desafio do setor sucroalcooleiro era transformar os engenhos e as pequenas 

agroindústrias de cana-de-açúcar em unidades competitivas dentro e fora da Paraíba. Assim, o 

fortalecimento da competitividade ocorreria por meio  da elevação da produtividade e da 

qualidade. Para o COMPET, isto implica em mudanças no sentido de imprimir uma gestão 

moderna e eficiente, com vistas a transformar muitas de suas vantagens comparativas em 

vantagens competitivas12. 

                                                 
12 A principal motivação em citar o COMPET seria demonstrar como estava a Paraíba no movimento de busca 
pela revalorização de setores chaves, entre eles o sucroalcooleiro, e não propriamente avaliá-lo. Para maiores 
conclusões do programar ver a tese de Doutoramento de Leiliam Cruz Dantas “Desenvolvimento Local e 
Valorização de Produtos dos Engenhos de Cana-de-Açúcar em Base Territorial: O Caso do Brejo Paraibano”, 
UFRJ-Coppe, 2003. 
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Outro marco importante veio com a publicação do  Decreto Presidencial no 2.314, de 4 

de setembro de 1997, mais tarde substituído  pelo Decreto nº 4.851, de 2 de outubro de 2003, 

que descreve as características da fórmula e da fabricação, além de tornar a cachaça e a 

caipirinha bebidas exclusivamente brasileira. 

Em seu "Art. 92” Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana 

produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, a 20º graus Celsius, 

obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com características sensoriais 

peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro, expressos em 

sacarose”.  

Antes de verificarmos os dados referentes a produção da cachaça, é importante ter em 

mente que muitas informações não distinguem entre a produção industrial e artesanal, 

portanto é fundamental fazer essa distinção conceitual. Para demonstrar as diferenças 

Weimann (2009) adentra em algumas etapas do processo produtivo, explicitados no Quadro 

4.1 seguinte: 
 

 

 

 

Quadro 4.1 – Diferenças entre cachaça industrial e artesanal 
PRODUTO  

ETAPA 
CACHAÇA ARTESANAL CACHAÇA INDUSTRIAL 

Plantação da cana Em geral próximo do alambique, 
evitando gastos com transporte; 

Sem distinção, pode ser próximo 
ou distante; 

Colheita  Manualmente, sem queima; Manual ou mecânica, porém com 
queima para facilitar a colheita; 

Moagem Sem embebição, técnica de colocar 
água no bagaço para retirar todo o 
açúcar; 

Com lavagem e embebição para 
retirar toda a sacarose; 

Fermentação A garapa fresca é fermentada entre 
24 e 30 horas, sem a utilização de 
qualquer produto químico no 
processo de 
Fermentação; 

Com a utilização de leveduras 
selecionadas para permitir alto 
rendimento alcoólico; 

Destilação Destilada em alambique de cobre, 
utilizando o calor da queima do 
bagaço, mas muitas vezes de 
madeira, pelo sistema de batelada 
(não-contínuo); aqui é separado e 
eliminado a ‘cabeça’, que representa 
entre 5 e 10% do total destilado; 

Em colunas de aço inoxidável. 
Muitas empresas recolhem o 
destilado de várias outras 
unidades e padronizam os vários 
componentes em suas fábricas.  

Envelhecimento  Apenas o ‘coração’ é levado ao 
envelhecimento, entretanto nem 
todos os produtores seguem a 

 
--- 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/Ant2001/Ant1999/Dec231497.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/Ant2001/Ant1999/Dec231497.htm
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técnica; 
Rendimento do 
processo 

130 litros por tonelada de cana. 190 litros por tonelada. 

Fonte: Adaptado de Weimann (2009) 

 
Portanto, a diferença entre a cachaça de alambique e a industrializada está tanto na 

escala quanto no sistema de produção, tornando os produtos com variações no sabor e 

aparência, e permitindo uma maior vantagem do alambique em relação à coluna no aroma e 

buquê13,  enquanto a vantagem da cachaça industrial em relação a artesanal é a padronização 

do produto, requisito importante para uma bebida que começa a dar seus primeiros passos 

para exportação.  
 

 

4.4 O mercado brasileiro e regional  
 

Recentemente o mercado interno tem passado por algumas mudanças, com a oferta de 

cachaças melhor elaborada, muita delas envelhecidas, o que tem dinamizado uma faixa de 

consumidores de renda mais elevada. Apesar disso, o produto ainda enfrenta preconceito por 

parte da população brasileira, primeiro pela relação com as classes mais baixas e, segundo 

pelo seu passado ligado aos escravos. 

A estrutura produtiva da cachaça é, em geral, baseada em pequenos produtores e com 

um grau elevado de informalidade. Como em todos os setores, as dificuldades conjunturais 

não são poucas e a carga tributária, é especialmente pesada. O que acaba levando também à 

competição desleal, indo da sonegação fiscal ao contrabando, segundo a lei brasileira de 

falsificação de produtos (LIMA, 2006).   

Segundo estudo encomendado pelo SEBRAE (2008), o mercado de bebidas nacional, 

em termos de volume, está dividido entre cerveja (88,8%), cachaça (6,6%) e demais bebidas 

(4,6%). No Gráfico 4.1, entre as bebidas destiladas (em volume), a cachaça ocupa a primeira 

posição, com mais de 87% da participação nesse segmento. 

 
 

                                                 
13 Segundo dicionário Aurélio: Perfume agradável, resultante da combinação de aromas das essências 
preexistentes e da evolução desses aromas no correr do processo de vinificação. 
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Gráfico 4.1  – Participação de mercado de bebidas destiladas no Brasil (2005) 
Fonte: SEBRAE, 2008, p. 19. 

 
 

Em relação ao dimensionamento do mercado de destilados, observamos um valor 

médio anual no faturamento no valor de 6,4 bilhões, representando uma taxa de crescimento 

de 0,6% entre 2001 e 2005, verificar Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Faturamento do mercado nacional, em R$ (2001-2005) 

ANO Em milhões R$ Em bilhões R$  
2001 2.144,90 6,3 
2002 2.238,20 6,5 
2003 2.218,90 6,5 
2004 2.181,90 6,4 
2005 2.201,00 6,4 

Fonte:Sebrae, 2008, p. 20. 
 

Quanto à participação em vendas, Gráfico 4.2, temos uma grande redução, 

prejudicando sensivelmente o empresariado do setor de cachaça. De 87% em termos de 

volume, a cachaça tem participação de ‘apenas’ 40,2%. Uma explicação plausível seria o 

preço final praticado na bebida, que pode ser motivado pela baixa valorização que o produto 

obteve ao longo dos anos, e que deve ser trabalhado, no sentido de colocar à cachaça 

características mais nobres. 
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Gráfico 4.2 – Segmentação de destilados no Brasil – participação nas vendas (2005) 

Fonte: adptado de sebrae, 2008. 
 
 

Segundo dados colhidos pelo Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça 

(PBDAC)   e divulgados pela ABRABE, no mercado mundial o aguardente de cana ocupa o 

terceiro lugar no consumo de bebildas destiladas, atrás apenas da Vodka e do Suju, 

sinalizando crescentes oportunidades para os empresários do setor. 

 
 

 
Figura 4.1 – Consumo mundial de bebidas destiladas (em milhões de garrafas de 0,7 litros) 
Fonte: PBDAC apud SEBRAE, 2008, p. 21. 
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Voltando ao mercado nacional, estima-se que esse mercado seja composto por cerca 

de 30 mil produtores, responsáveis pelas mais de 5 mil marcas de cachaça existentes. Tais 

produtores geram mais de 400 mil empregos diretos, além de um faturamento anual de mais 

de U$600 milhões (Sebrae Nacional, 2008).  

Em relação aos volumes produzidos, como citado inicialmente, vários institutos 

nacionais, associações e federações buscam um dimensionamento acertado do mercado, mas, 

em função das metodologias próprias adotadas, chega-se a diferentes estimativas, o que levou 

a elaboração de uma média pelo Sebrae Nacional para se chegar a esse número. Portanto, 

dessa análise, podemos concluir que o mercado nacional de cachaça produza em média cerca 

de 1,28  bilhões de litros do produto por ano, ver Tabela 4.2, abaixo. 

Tabela 4.2 - Produção Nacional de Cachaça (bilhões de litros/ano) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4 

Fonte:Sebrae, 2008, p. 22 
 

Como citado anteriormente existe diferenças significativas entre a cachaça de 

alambique e industrial. Estima-se que do total produzido, 1,4 bilhões litro/ano, 70% é 

representado pela cachaça industrial (980 milhões de litros) e 30% pela cachaça de alambique 

(420 milhões de litros). 

Assim, teríamos os valores para a série 2001- 2006, a qual significou um crescimento 

de 40% de 2001 a 2006, fruto do incentivo criado por vários programas de promoção da 

cachaça, além da própria mudança de status na bebida, que passou a ser consumida 

nacionalmente por um público mais exigente e de maior poder aquisitivo, além da penetração 

internacional via exportações. 

 

Tabela 4.3 – Produção nacional de cachaça artesanal, em milhões de litros (2001-2006) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 MÉDIA 
300 360 390 390 450 420 378 

Fonte:Sebrae, 2008, p. 23 
 
 

Conforme estimativas apresentadas no estudo realizado por Verdi (2006), o volume de 

exportação de cachaça artesanal ainda é pouco significativo, ficando abaixo de 2% do total 
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produzido.  Se considerarmos esse percentual como base para a avaliação do período de 2001 

a 2006, podemos chegar aos seguintes volumes de exportação anual: 

Tabela 4.4 - Volume exportado de Cachaça (mil litros/ano) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

203 291 173 172 207 
 
226 

Fonte:Sebrae, 2008, p. 25 
 

Ainda Verdi (2007), a região mais importante para o destino da cachaça, em 2006, foi 

a União Européia (61% de todo o volume exportado), seguida pela América Latina (25%) e 

América do Norte (8%). Em relação aos países que mais se destacaram como consumidores 

do produto temos  a Alemanha (35%), seguida do Paraguai (12%), Portugal (9%) e Uruguai e 

Estados  Unidos (8% cada). 

Mais uma vez, dado a dificuldade de estatísticas oficiais em relação ao consumo 

nacional, o Sebrae Nacional (2008)  estimou o nível de consumo, considerando tanto cachaça 

industrial como artesanal, adotando o conceito de consumo aparente - representado pela soma 

da produção nacional, somadas as importações e subtraídas as exportações.  

 
 

 
Figura  4.2: Produção x consumo aparente - Cachaça (2001 x 2006) 
Fonte: SEBRAE, 2008, p. 27 
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A primeira conclusão é que o mercado interno absorve quase que totalmente a 

produção; mercado esse que tem crescido a taxas média anual de 10,6%. Segundo, dado o 

estável crescimento no mercado interno, e o pequeno volume exportado, o mercado externo 

tem demonstrado ser uma ótima alternativa. Outro item interessante para o mercado artesanal 

seria a penetração nos ‘70%’ correspondente à cachaça industrial. 

A distribuição das unidades e estados produtores na região Nordeste foi representado 

por Lima (2006). A região conta com várias regiões produtoras de cachaça localizadas, 

principalmente, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e 

Bahia em diferentes regiões de cada um desses estados.  

Em Pernambuco, sabe-se que há produção em 31 municípios, concentrados na Zona da 

Mata e no Agreste, com destaque para Vitória de Santo Antão. No estado existiam 37 

unidades produtoras de cachaça, além de sete engarrafadoras ou padronizadoras, duas das 

quais também fazem o envelhecimento (SEBRAE/PE, 2003); No Ceará, há um pólo produtor 

na Serra de Guaramiranga e outro na Serra da Ibiapaba, onde localizam-se cerca de 70 

pequenos e microalambiques, com exceção de um maior,  arrendado pela Ypioca , outra 

empresa de grande porte no setor;  Na Bahia, a maior parte da produção esta localizada na 

Chapada Diamantina, região que tem buscado melhorar a tecnologia de produção; No Piauí 

tem ocorrido algum crescimento da atividade, com 22 marcas de cachaça registradas no 

Ministério da Agricultura, estando a maior concentração de produção registrada no município 

de Paleira, no extremo sul do Estado, que reúne 60 produtores (Lima, 2008, pág 7); Em 

Alagoas, existem apenas sete engenhos na Zona da Mata produzindo cachaça, localizados nos 

municípios de Coruripe, Teotônio Vilela, Marechal Deodoro, Novo Lino, Joaquim Gomes, 

Colônia Leopoldina e Porto Calvo, e um engenho comunitário em Água Branca. O complexo 

usineiro é voltado para a produção de açúcar e de álcool, mas com incursões recentes na 

produção de açúcar mascavo orgânico (COSTA; SAMPAIO; LIMA, 2005).  

 

4.4.1 Panorama da cachaça no Brejo Paraibano 

Os engenhos do Brejo Paraibano não acompanharam a grandeza presente nas 

edificações dos engenhos do litoral nordestino, principalmente o Pernambucano e Baiano, 

mas alguns deles chegaram a alcançar certo grau de importância econômica em relação a estes 

últimos, nas épocas áureas do açúcar.  
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A maioria dos engenhos do Brejo possuía menor porte, porém os edifícios dos mais 

antigos que restaram nesta microrregião também podem ser considerados exemplos da 

arquitetura dos antigos engenhos de açúcar do Brasil. 

Segundo Almeida apud Dantas (2003) ao longo dos anos foi registrado a existência de 

294 engenhos nesta região.  Destes 294 engenhos cadastrados, 130 localizavam-se no 

município de Areia, o que representava 44% dos engenhos da microrregião como um todo. 

Apesar do reduzido número de engenhos existentes atualmente no Brejo, eles ainda 

permanecem em número relativamente significativo, principalmente se comparados ao litoral 

Paraibano. A manutenção de hábitos, costumes e tradições seculares, não sucumbiu, mesmo 

que se apontassem alternativas neste sentido. No caso do Brejo e, especificamente, de Areia, 

essa tradição produtiva vem persistindo na região por quase dois séculos e meio. 

Há registro da existência de engenhos no Brejo Paraibano desde a segunda metade do 

século XVIII, de onde infere-se que os primeiros engenhos de Areia surgiram há cerca de 240 

anos. Esse registro é o mais fidedigno que existe em termos do aparecimento dos engenhos no 

Brejo, conseqüentemente, o mais citado (Dantas, 2003). 

Os engenhos implantados no Brejo Paraibano, a partir de meados do século XVIII, 

seguiam os moldes dos engenhos do litoral nordestino, apesar de não gozarem da mesma 

opulência e posição privilegiada destes últimos, que foram o símbolo da aristocracia rural 

brasileira desde o período colonial. Porém, fez nascer, no Brejo, uma pequena burguesia rural 

em torno desta atividade produtiva.  

Segundo Almeida (1994), o início da vocação econômica do Brejo Paraibano para a 

agroindústria da cana-de-açúcar é marcado pela crise da atividade açucareira no Haiti, na 

última década do século XVIII. O Haiti, colônia francesa na época, era líder na produção 

mundial de açúcar. 

O desenvolvimento da indústria têxtil na Inglaterra, nos finais do século XVIII, no 

contexto da Revolução Industrial, teve repercussões também no Brejo Paraibano, que 

inaugurou o seu ciclo do algodão, em detrimento da cana-de-açúcar. Todavia, devemos 

ressaltar que a atividade açucareira não arrefeceu em sua totalidade, reafirmando a vocação 

produtiva do Brejo para a fabricação do açúcar (ALMEIDA, 1958). 

Os engenhos da região do Brejo Paraibano, como em todo Nordeste, sofreram as 

conseqüências do surgimento das usinas, com a Santa Maria a primeira a instalar-se , nos 

finais da década de 1920, no município de Areia (ALMEIDA, 1994). Além desta usina, que 

foi a maior, mais antiga e mais notável, outras duas foram criadas na região: a Usina Tanques, 
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em Alagoa Grande, e a Usina Borborema, no município de mesmo nome. Tal qual ocorreu 

com os demais engenhos do Nordeste, os engenhos do Brejo, em sua maioria, tornaram-se 

fornecedores de matéria-prima das usinas. 

Segundo Dantas (2003), na década de 1930, se inicia uma grave crise, aguçando-se na 

década de 1950 e provocando o fechamento de vários engenhos antigos. No início da década 

de 1990, as grandes usinas do Brejo fecharam, provocando uma grande crise na economia 

canavieira da região. No final dessa mesma década, gradativamente, os poucos engenhos que 

produziam rapadura e cachaça no Brejo retomaram suas atividades.  

De acordo com o COMPET (1998) o Brejo paraibano, registrava em 1998, 52 

pequenos engenhos distribuídos em oito municípios, Areia o mais tradicional produtor, 

contava com 28 engenhos instalados.  Em 2009, Tabela, 4.4,  percebemos uma redução para 

22 no Brejo e,  13 em Areia. 

 

Tabela 4.5 - Distribuição dos engenhos do Brejo Paraibano por município e linha de produção 

 

Município 

Cachaça Rapadura Cachaça e 

rapadura 

Total 

1998* 2009** 1998 2009 1998 2009 1998 2009 

Alagoa Grande 05 01 - - - 01 05 02 

Alagoa Nova  05 02 - - 01 03 06 05 

Areia 11 04 06 - 11 09 28 13 

Bananeiras 01 01 - - - - 01 01 

Borborema 01 - - - 01 - 02 - 

Matinhas*** - - - - - - - - 

Pilões 01 - 02 - 02 01 05 01 

Serraria 01 - - - 04 01 05 01 

Total 25 08 08 - 19 16 52 22 

∗ Os dados referentes a 1998 constam do Perfil tecnológico dos engenhos do Brejo Paraibano produzido 
por pesquisa direta do COMPET. 
** Por sua vez, os de 2009, foram retirados do Cadastro fornecido pelo Sindicato de Bebidas da Paraíba. 
*** O município de Matinhas foi desmembrado de Alagoa Nova, constituindo-se em um novo município, criado 
pela Lei n° 5.893 de 29 de abril de 1994, porém instalado apenas em 1997. (GONDIM, 1999). 
Fonte: Adaptado de COMPET 1998 e Cadastro Sindicatos de Bebidas da Paraíba 2010. 
 

Em geral, a matéria-prima básica para produção da cachaça é produzida nas próprias 

áreas agrícolas dos engenhos. Em 1998, elas ocupavam 8.551 hectares, divididos em extratos 
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de área variáveis. Como a maior concentração de engenhos está em Areia, este município 

dispõe também de uma maior quantidade de hectares destinada ao plantio da cana-de-açúcar. 

Os dados da Tabela 4.6 apresentam a área cultivada e, suas respectivas produções. 

Observamos uma grande variação em tais áreas, que se estendem de 130 a 2300 hectares. 

Tabela 4.6 - Área cultivada com cana-de-açúcar, produção e produtividade por município no Brejo Paraibano – 
safra 2007/2008 e 1996/1997 

Municípios 
Área cultivada  

2007-2008 (há)  

Produção 

2007-2008 

(t) 

Produtividade (t/ha) 

Safra 1996/1997 

Produtividade 

(t/ha) 

Safra 2007/2008 

Alagoa Grande 2300 
 

69.000 
 

34,091 30,000 

Alagoa Nova  620 
 

24.800 
 

36,626 40,000 

Areia 1 650 82.500 28,089 50,000 

Bananeiras 130 3.900 40,000 30,000 

Borborema 00 00 3,000 00 

Matinhas - - - - 

Pilões 500 25.000 26,286 50,000 

Serraria 400 16.000 25,556 40,000 

Total  933,33 36.866 32,274 39,499 

Produtividade média desconsiderando as cidades de Borborema e Matinhas. 
Fonte:Adaptado de COMPET, 1998. 
 

A produtividade média do Brejo Paraibano situava-se em torno de 32.274 toneladas de 

cana por hectare na safra 1996/1997, avançando para 39,499  na safra 2007/2008, bem abaixo 

da produtividade média do Nordeste que fica em torno de 80 toneladas por hectare, o que 

pode ser reflexo, entre outros fatores do manejo inadequado da cana. 

O período de maior comercialização da cachaça do Brejo Paraibano se estende entre os  

meses de maio a julho. O pico ocorre no mês de junho, devido à realização das tradicionais 

festas juninas de Santo Antonio, São João e São Pedro. Outros dois períodos de festas 

também são incluídos no calendário de boas venda da cachaça, final de ano e o carnaval. 
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5. PESQUISA DE CAMPO 

Este capítulo expõe detalhadamente os passos metodológicos adotados na pesquisa, 

como por exemplo, a escolha da amostra das empresas entrevistadas a elaboração do 

instrumento de coleta de dados primários. Os principais resultados são apresentados em 14 

gráficos que reproduzem os quatro níveis propostos pelo Instituto Alemão de 

Desenvolvimento para avaliar a competitividade sistêmica. Por fim, apresentamos as 

principais conclusões relativas à análise da dinâmica competitiva do arranjo, seguida de 

propostas de dinamização, dificuldades na elaboração da pesquisa e propostas de novos 

trabalhos. 

 

5.1 Metodologia detalhada 

Conforme anteriormente explicitado, a pesquisa em questão buscou investigar se 

existe ação de desenvolvimento local com foco na ampliação da competitividade do arranjo, 

para em seguida propor estratégias de valorização que elevem sua competitividade frente a 

outros produtores nacionais. Para dirimir tal problema, alguns caminhos metodológicos serão 

percorridos.  

O problema pesquisado é abordado de forma qualitativa, em virtude da necessidade de 

entender o arranjo segundo a perspectiva de seus integrantes, e a partir de então promover a 

interpretação do ponto de vista da competitividade sistêmica. Por este contato direto com os 

atores do processo não é estritamente necessário utilizar métodos estáticos para promover sua 

compreensão. Segundo Godoy (1995), a pesquisa se desenvolve sob a perspectiva dos 

stakeholders, na qual o pesquisador busca compreender os problemas da ótica desses atores.  

Segundo Gil (1996), esta pesquisa classifica-se como descritiva, uma vez que foi 

necessário fazer a descrição do arranjo da cachaça para que se percebam suas principais 

características e dinâmica produtiva. Ao estudar as relações das variáveis qualitativas, será 

obtida uma melhor compreensão do comportamento dos fatores que influenciam o arranjo.  

O trabalho utiliza a pesquisa de natureza exploratória no intuito de conseguir uma 

maior familiaridade com o problema, nesse sentido, é revisado bibliograficamente os temas: 

Teoria do desenvolvimento regional, competitividade sistêmica, arranjos produtivos locais, e 

políticas públicas dirigidas ao apoio do APLs da cachaça no Brasil e no Brejo Paraibano. 

Finalizando a delimitação da pesquisa, o método de pesquisa aplicado foi o estudo de 

caso múltiplo. A este respeito, cumpre justificar seu uso, inicialmente, por se tratar de um 
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método em que os aspectos qualitativos são evidenciados. Conforme Lazzarini (1997), este 

método se ocupa muito mais da compreensão dos fatos do que propriamente de sua 

mensuração. O foco do estudo de caso segue na direção do aprofundamento do fenômeno 

através do uso de várias fontes de evidência, como: entrevistas, arquivos, documentos, 

observação e outros. 

Para Cesar (2005), são necessários alguns cuidados na utilização de casos múltiplos: 

primeiro, no qual o critério de amostragem não se baseia em numero de ocorrências do 

fenômeno, mas sim no interesse do caso em relação ao fenômeno sob estudo e em variáveis 

potencialmente relevantes; e, em segundo lugar, o número de casos selecionados também se 

relaciona às replicações teóricas necessárias ao estudo, ou seja, da certeza que se quer ter, e 

não a critérios estatísticos relacionados a níveis de significância.  

Para o Lazzarini (1997), o estudo de caso é particularmente útil em termos qualitativos 

porque seu principal objetivo é contextualizar e aprofundar o estudo do problema, não se 

detendo em determinar a incidência de um dado fenômeno no seu universo. 

O estudo de caso, conforme definição de Yin (2001) apud Barreto (2008), é 

recomendado à investigação de fenômenos contemporâneos, em que não é claro a fronteira 

entre fenômeno e contexto, nem tampouco a manipulação dos comportamentos ou variáveis, 

mas é plenamente possível a realização de observações diretas e entrevistas com vistas a 

propor políticas públicas.  

Lazzarini (1997) e Cauchick (2007) ressaltam a importância da construção de um 

referencial teórico robusto estritamente relacionado ao tema, uma vez que este referencial irá 

servir como uma espécie de matéria-prima que será moldada a partir das evidências obtidas 

com o estudo. Ainda acrescentam que existe a necessidade de definições das questões 

norteadoras da pesquisa, oriundas das lacunas da revisão da literatura, bem como relacionadas 

à decisão de conduzir ao estudo em questão. 

A coleta de dados desenvolveu-se em duas etapas, de forma a obter os dados primários 

e secundários.  Primeiro, seguindo uma sequência lógica que permita uma radiografia 

completa do APL da Cachaça do Brejo Paraibano, bem como da microrregião correspondente. 

Foram levantados os dados secundários, buscando-se identificar os aspectos relacionados ao 

PIB per capita, a distribuição da população residente, o IDH-Municipal, o Gini, a participação 

por setores econômicos, os mapas de oportunidades de investimentos, etc. 
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Para cumprir essa etapa foram utilizadas a documentação de órgãos públicos ou 

instituições especializadas14 no setor, teses/dissertações, artigos científicos relacionados ao 

tema e disponíveis em grande quantidade no Portal Periódicos da Capes ou em Bibliotecas 

digitais.  

Com relação à coleta de dados, o instrumento de captação empregado foi o 

questionário estruturado e as entrevistas semi–estruturadas.  O questionário estruturado 

(apêndice 1 e 2) teve como base o modelo desenvolvido pelo Instituto Alemão de 

Desenvolvimento - IAD, no qual a competitividade sistêmica compreende quatro níveis de 

relações (macro, micro, meso e meta).  Buscou-se perceber aspectos ligados às relações de 

cooperação entre os integrantes do arranjo, práticas gerenciais, relação entre parceiros, 

principais fontes de informação, entre outros.  

Verificando o questionário, percebe-se que os aspectos do nível micro e meso foram 

mais detalhados. Primeiro, quando estudamos a competitividade sistêmica em arranjos 

produtivos, é necessário que as práticas que remetem ao dia-a-dia da empresa estejam bem 

consolidadas, por exemplo, em boas práticas gerenciais. Segundo, porque no nível meso 

encontram-se as relações de cooperação da empresa com seu entorno, com seus parceiros, etc.  

Quanto ao conteúdo das entrevistas semi-estruturadas, aplicada às instituições, inclui-

se indagações sobre motivações ao trabalhar com o APL da cachaça, os critérios de escolha 

das empresas, as principais demandas do arranjo, as principais dificuldades, os projetos 

concluídos e em andamento, etc.  

O tamanho da amostra foi de 06 proprietários de engenhos a serem entrevistados, 

localizados nos municípios de Areia, Alagoa Nova, Alagoa Grande, Bananeiras e Serraria. A 

escolha deu-se por meio do critério de acessibilidade, porém respeitando a classificação de 

empresas lideres e seguidoras. Com isso, de uma população de 22 engenhos existentes, a 

pesquisa trabalhou com um número que representa 27% dos engenhos da microrregião. Tal 

relação de empresas compõe o cadastro do Sindicato Paraibano de Bebidas. As entrevistas 

ocorreram entre os meses de outubro e novembro de 2010. 

                                                 
14 Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de Alambique (FENACA), Associação 
Brasileira de Bebidas (ABRABE), Associação dos Produtores de Aguardente e Rapadura de Qualidade 
(ASPARQ), Associação Paraibana de Engenhos de Cana-de-Açúcar (ASPECA), Associação de Plantadores de 
Cana-de-açúcar da Paraíba (ASPLAN), Instituo Euvaldo Lodi Paraíba (IEL –PB), Ministério da Agricultura, 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MIDIC), Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), da Rede de Pesquisas em Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST), 
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), além de livros, periódicos, dissertações, teses e 
outros documentos 
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Quanto aos parceiros, foram entrevistados: o SEBRAE, gestor do projeto Cachaça de 

Alambique; o IEL-PB, órgão gestor do Procompi (Programa de Apoio à Competitividade das 

Micro e Pequenas Indústrias; o Sindicato de Bebidas do Estado da Paraíba; a Cooperativa de 

Produtores de Cachaça; o governo do Estado, representado pela Secretaria de Meio ambiente, 

recursos hídricos e Ciência e Tecnologia. Foi realizado contato, telefônico e por e-mail, com o 

representante do Laboratório de Produtos Fermento Destilados da UFPB e que estão 

desenvolvendo o Laboratório de Certificação da Cachaça.  

A respeito da entrevista semi-estruturada, Marconi e Lakatos (2001) destacam que esta 

não se restringe unicamente à aplicação de perguntas formuladas previamente, presente no 

questionário. Cabendo ao pesquisador obter mais informações que conduzam a um resultado 

mais fiel à proposta do trabalho. Portanto, deverá ser investigado, por exemplo, o porquê de 

outras experiências não terem obtido êxito, respostas estas muitas vezes vinculadas a questões 

políticas locais e que inibem o entrevistado quando este vê sua crítica ‘gravada’ ou anotada. 

Por fim, a intenção foi proceder no sentido da construção de um cenário que 

permitisse perceber como se encontravam alguns aspectos fundamentais à consolidação de um 

arranjo, como por exemplo, relações de cooperação, atuação das instituições governamentais, 

perspectivas de mercado, entre outros. Com isso, passa-se a próxima fase, através da 

avaliação e interpretação dos resultados e algumas sugestões de melhorias, sempre 

respeitando aspectos ligados a valorização do produto da cachaça artesanal local juntamente 

com os atores territoriais envolvidos neste segmento.  

Resumidamente, a pesquisa realizou-se em quatro etapas:  

i. A primeira consistiu numa revisão da produção bibliográfica e documental sobre o 

tema;  

ii. A segunda etapa destinou-se à caracterização geral da estrutura econômica da 

microrregião do Brejo Paraibano, utilizando dados das Contas Regionais do Brasil 

produzidos pelo IBGE. De forma simultânea, foram tabulados indicadores 

demográficos e sociais (informações sobre educação, saúde, trabalho e renda). Tais 

atividades visam montar um quadro sobre a evolução das condições econômicas e 

sociais Brejo Paraibano;  

iii. Na terceira, tratou-se da cultura da cachaça, da produção e dos mercados; 

iv. Na quarta e última fase, tem-se a pesquisa de campo destinada a trabalhar uma 

amostra intencional de produtores e instituições participantes. Em seguida, foram 

interpretados os resultados dos dados primários, enfatizando-se um tratamento 
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qualitativo desses dados, para em seguida se propor estratégias de valorização e 

competitividade para a cachaça do Brejo Paraibano. 

 
 

5.2 Análise e discussões dos resultados 

5.2.1 Empresas participantes e perfil dos entrevistados 

A primeira parte do questionário buscou abordar algumas variáveis mais gerais da 

empresa, que permitissem projetar a classificação das mesmas. Nesse sentido, a primeira 

variável tratada é referente ao porte das empresas15, baseado no critério de número de 

empregados, percebe-se que o arranjo não dispõe de nenhuma empresa de porte Médio (cujo 

número de empregados tem que variar entre 100 e 499); duas empresas são de porte Micro 

(ou seja, possui até 19 empregados – os engenhos possuem  em média 09 funcionários); por 

fim, quatro empresas são classificadas como pequena (com um numero entre 20 e 99 – aqui a 

média ficou em 39 por engenho).  Dentro das possibilidades de produção com os derivados da 

cana-de-açúcar, três informaram que produzem apenas cachaça e outras três, produzem, 

simultaneamente cachaça e rapadura. Uma delas além, da rapadura, produz o açúcar bruto.  

Com relação ao inicio da fabricação da cachaça nos engenhos pesquisados, destacam-

se um deles proveniente do século XIX, mais precisamente de 1877, dois da década de 50, e 

outros dois mais recentes, de 2002 e 2005.   

Outro aspecto abordado foi o destino da produção da cachaça, em geral a Paraíba 

absorve 50% desta. Aquelas de melhor qualidade conseguem vender sistematicamente para 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, e em menor escala para outras regiões. Analisando-se o 

perfil dos entrevistados constatou que, com exceção de um, todos possuem curso superior, 

com predominância em engenharia. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Basicamente existem dois critérios de classificação do porte de empresas: número de empregados ou 
faturamento anual bruto. Optamos, pelo primeiro, por ser este o mais predominante na maioria das legislações e 
organismos oficiais, e também pela constatação prática ao visitar os engenhos e confrontar com os dados 
fornecidos pelo Sindibebidas. 
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5.2.2 Análise das variáveis de competitividade sistêmica  

5.2.2.1 Análise do Nível Micro  

Neste nível, compreendem-se os fatores internos da competitividade das empresas no 

que se referem aos mais variados práticas e políticas. O Gráfico 5.1 expõe todos os resultados 

sob essa perspectiva.  

 

 
Gráfico 5.1 – Variáveis nível Micro 
Fonte: Elaboração própria, 2010. 

Dentro do estudo da cadeia produtiva de bebidas destiladas, cuja matéria-prima seja a 

cana-de-açúcar, o produtor deve ter várias preocupações. O primeiro, e mais importante, é que 

a bebida será reflexo da qualidade da cana. Portanto, este deve escolher variedades que se 

adaptem solo e clima de sua região. Outros pontos referem-se ao tratamento ofertado à 

matéria-prima:  não queimando, colhendo quando estiver madura, transporte do produto logo 

após o corte, trituração em no máximo 30 horas, etc. Quando questionados sobre a 

importância da cana-de-açúcar possuir uma homogeneidade, todos transmitiram a idéia de 

concordância, variando as respostas entre Sempre e Frequentemente, conforme depoimentos 

abaixo: 

“Buscamos trabalhar com uma margem alta de homogeneidade, acima de 99%, para 
tanto realizamos estudos de solo para ver se certo tipo de cana dá uma produtividade alta. 
Para conseguimos homogeneidade do produto, dividimos nossa área em lotes específicos que 
evitem a saturação do solo”. (dono de engenho) 
 

“Nós tentamos moer uma cana que não seja muito velha, evitando cana queimada, 
mas que eventualmente não conseguimos evitar (...) a cana é prioritariamente plantada na 
própria fazenda, mas em 2010, em virtude da redução de chuva, estamos comprando de 
outros produtores (...) o que dificulta o controle da qualidade e sua homogeneidade”. (dono 
de engenho) 
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Quando o empresário foi interrogado sobre a possibilidade de mudança no processo 
produtivo, com vistas a responder uma eventual elevação na demanda, processo este bem 
usual na produção de cachaça industrial, as respostas predominaram em contrário, ou seja, 
50% responderam que isso nunca ocorre; 25% que raramente e o restante moderadamente.   
 
“Não imediatamente. Mas, promovemos estudos para verificar se a nossa capacidade 
instalada pode suprir uma eventual elevação na produção, para a próxima safra”. (dono de 
engenho)  
 
“Podemos tentar aumentar a produção, desde que isso não implique em perda do sabor de 
nosso produto” (dono de engenho) 
 

Quando questionados sobre o principal diferencial competitivo todos afirmaram, 

genericamente, ser a qualidade do produto, o sabor. 

Buscou-se, então, informações sobre políticas especificas de qualidade. De certa forma 

existe um cuidado especial com a qualidade, principalmente daquelas cachaças que sempre 

estão participando de concursos e exposições. 

Nesse ponto, temos uma ação promovida pelo SEBRAE-PB, em 2010, que foi a 

realização de consultorias para implantação das Boas Práticas de Fabricação em sete 

engenhos de cachaça.  O produtor brasileiro precisa demonstrar que sua cachaça é de boa 

qualidade, principalmente, no que diz respeito ao controle de substâncias nocivas ao ser 

humano (INMETRO/SEBRAE). 

 
“Em virtude da demanda pelo produto esta crescendo muito, a concorrência e órgãos 
fiscalizadores aumentam seus olhares sobre o mesmo. Então, é necessário está em sintonia 
com as normas de qualidade do Ministério da Agricultura (...) cachaça gosta de limpeza (...) 
temos que ter cuidado com a limpeza e higienização do local dos equipamentos de produção 
(...) fazemos análises do produto durante todo processo produtivo, no ITEP”. (dono de 
engenho). 
 
Moemos cana nova e fazemos uma pré-seleção (...) seguimos o manual de Boas Práticas de 
Fabricação (dono de engenho). 
 

Com relação à realização de pesquisas para conhecer tendências por novos produtos e 

mercados, 75% afirmaram que raramente as realizam, e apenas um confirmou que as 

promovem. 

 
“Produzimos uma cachaça tradicional, e não nos preocupamos muito com mudanças e 
introdução de novas variedades no produto”. (dono de engenho) 
 
“A principal tendência para o mercado é o Mix de cachaça (cachaça com sabor); também 
tentamos demonstrar que ao fazer caipirinha com a cachaça artesanal obtemos um sabor 
muito melhor, em contraste a cachaça industrializada”. (dono de engenho) 
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Passando a analisar a importância do desenvolvimento interno dos produtos, como 

forma de manter o alambique em sintonia com as mudanças, percebe-se que todos tentam 

promover, mas com moderação nesse tipo de ação.  

 
“O mercado exige mudanças na embalagem, inserindo verniz no rótulo e vasilhame, no 
sabor, na tonalidade; também buscamos utilizar barris de freijó para dar descanso no 
produto, em virtude dele não passar cor e sabor”. (dono de engenho) 
 

Segundo Dantas (2003), apesar de não terem introduzidos grandes modificações no 

processo produtivo, os engenhos passaram a inserir pequenas modificações, principalmente 

referente a qualidade do produto, focando as exigências do mercado consumidor. Porém, por 

serem produtos tradicionais, cuja produção é carregada de simbolismo, historicidade, um 

saber acumulado, além de forças culturais da região, tais mudanças ocorrem sem que os 

produtos percam suas peculiaridades (DANTAS, 2003). 

A produção dos derivados da cana gera resíduos que devem ser tratados 

adequadamente. Além do vinhoto, principal agente agressor ao meio ambiente, gera outros 

resíduos (sólidos, líquidos e gasosos). Dentro desse enfoque, foi questionado aos empresários 

sobre a disposição dos resíduos gerados. 

Apesar de todos reconhecerem a importância do tema, a ação efetiva ainda não existe 

em todos os engenhos, a informação é confirmada quando verificado que 50% responderam 

que raramente executam ações de proteção ao meio ambiente. O que existe de fato são ações 

pontuais, que buscam em geral a reutilização do vinhoto na adubação da cana.  A seguir 

alguns depoimentos interessantes sobre o tema. 

 
“Existe. Principalmente com o vinhoto, para que ele não contamine rios e lençóis freáticos... 
Utilizamos um sistema, com licença da SUDEMA, no qual ocorre a irrigação do plantio da 
cana, após o vinhoto descansar num tanque junto com o bagaço da cana”.  (dono de 
engenho) 
 
“Possuímos uma reserva florestal com 20 hectares dentro de nossa fazenda”. (dono de 
engenho) 
 
“No ano de 2010, promovemos junto ao Centro de Produção Industrial Sustentável, quatro 
consultorias sobre produção mais limpa e eficiência energética, direcionadas a alguns 
engenhos, o que permitiu corrigir a queda na produtividade e no uso do calor, motivada pelo 
queima o inadequada”. (Fernando Ivo, gestor da cachaça para o Sebrae Paraibano) 
 

Outro item importante, do ponto de vista micro, seriam os esforços para qualificação 

de sua mão-de-obra. O resultado pode ser avaliado como positivo, mas com potencial de 
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crescimento, principalmente se ocorresse maior colaboração entre os produtores na elaboração 

de uma agenda estratégica de cursos prioritários e, posteriormente solicitados aos seus 

parceiros institucionais. 

 
Em geral, o que existe é o replique de algumas técnicas aprendidas.  “Existe a prática 

de levar alguns funcionários para treinamentos e depois disseminar aos demais”.  (dono de 

engenho)  

 
“Percebo que nos anos 2002, 2003 e 2004 não existiam certos tipos de treinamos por parte 
do SEBRAE/Ministério da Agricultura (...) com o recente crescimento do produto no 
mercado, esses órgãos começaram a se manifestar, principalmente na fiscalização, o que de 
certa forma facilitou com que o produtor solicitasse cursos e treinamento (...) hoje, já 
levamos nosso destilador ou fermentador para a UFPB/Campus Areia e, não raramente 
passam 2 ou 3 dias em capacitação”. (dono de engenho) 
 
  

Por fim, o aspecto de buscar melhorar os canais de comercialização. Em geral, não 

existem esforços individuais para elevação da comercialização dos produtos, muito embora o 

item acesso a mercados seja a principal reivindicação dos produtores, e um dos únicos que 

conseguem criar um ambiente colaborativo.  

Talvez a explicação esteja no perfil das empresas entrevistadas, uma vez que aquelas 

que são líderes do segmento, minoria, portanto, responderam que frequentemente estão 

desenvolvendo novos canais de comercialização. Outra resposta poderia advir da quantidade 

produzida nos engenhos, o que não permite que seja ampliada a carteira de clientes, levando 

aos empresários a cumprir com o fornecimento da bebida a clientes antigos. Este fato, 

inevitavelmente faz surgir a necessidade de agregar valor ao produto, o que justificará uma 

elevação no seu preço, e consequentemente uma melhor perspectiva financeira aos engenhos. 

 
“Como nossa produção é bem limitada e já possuímos clientes determinados, não podemos 
procurar novos compradores”. (dono de engenho) 
 
“O que se produz se vende, já temos clientes predeterminados”. (dono de engenho) 
 
“Divido em duas frentes, interno e externo. No mercado interno forneço a grandes grupos 
empresariais, como Bompreço, Extra, CompreBem. De certa forma esse grupos são vistos 
como vitrine para seus produtos, são referencias, só coloca produto lá dentro quem tem 
qualidade. Muitas vezes não ganhamos dinheiro vendendo neles, mas conseguimos expor o 
produtos a consumidores diferenciados. Com relação ao mercado externo, percebo que é 
mais complicado, mas a cada ano que passa, o consumidor externo procura cachaça pura. A 
grande dificuldade é a necessidade que o cliente externo tem por grandes volumes, coisa que 
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hoje, apenas as cachaças industrializadas (Pitu, 51, Carangueijo), tem condição de atender”. 
(dono de engenho) 
 
 

O Gráfico 5.2 expõe as relações de cooperação entre as empresas do setor. Conforme 

enfatizado ao longo do trabalho, embora a existência de acordos de cooperação entre 

empresas de um mesmo sistema produtivo possa levar ao surgimento de oportunismo, a 

colaboração e as relações de confiança que podem se estabelecer em diferentes graus abre 

espaço não apenas para a minimização dos riscos e custos, mas também para respostas 

coletivas às dificuldades comuns enfrentadas pelas empresas, possibilitando-lhes um melhor 

posicionamento em suas negociações.   

 
 

 
Gráfico 5.2 - Formas de cooperação no arranjo, segundo critérios. 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Para Baiardi e Laniado (2000), a cooperação entre empresas não se dá sempre em um 

mesmo nível. Existem empresas que já se encontram maduras para a cooperação e, empresas 

que dependeriam de algum estímulo, de intervenções voltadas para a inserção na linha de 

participação conjunta na esfera produtiva.   

Um componente fundamental para que se tenha algum grau de cooperação, está 

presente nas relações de confiança entre os integrantes do arranjo.  “É frequente o fracasso de 

experiências que tentam estimular a cooperação entre empresas do mesmo setor numa 

determinada cidade ou região, dado o problema da falta de confiança” (Meyer, 2001, pág 13). 
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Analisando o gráfico 4.2 percebe-se que nenhuma empresa respondeu que ‘sempre’ 

coopera em alguns dos itens solicitados.  O destaque vai para a cooperação para participar de 

feiras e seminários, 50% afirmaram que frequentemente cooperam. Em seguida, apenas 25% 

afirmam que habitualmente se unem para reivindicar a governos e instituições. 

Todos foram categóricos ao afirmarem que nenhum colabora, seja na hora de buscar 

financiamento ou na hora de vender seus produtos. O item capacitação da mão-de-obra variou 

entre 50% não colaboram e 50% colaboram moderadamente. 

 

Segundo o presidente a Coordecana (Leonardo Jardelino), “um dos objetivos da cooperativa 
é reduzir essa falta de confiança, inicialmente efetivando a compra conjunta de insumos, 
passando por um melhor estabelecimento de cursos conjuntos para a mão-de-obra, e por fim, 
efetivando a venda do produto”. 
 
“O baixo nível de cooperação limita a aplicação de ações, reduz os resultados e faz com que 
os avanços do setor sejam lentos”. (Fernando Ivo, gestor do Sebrae) 
 

Passando a analisar as principais fontes de informações das empresas do 

arranjo,Gráficos 5.3,5.4 e 5.5, foram divididas em fontes internas e externas; universidades e 

institutos de pesquisa e, outras fontes. 

 

 
 

Gráfico 5.3– Principais fontes externas de informação do arranjo 
Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Quanto às fontes externas, percebe-se que nenhuma delas contratou empresa de 

consultoria especifica, seja de mercado ou de marketing, e que não possuem empresas 
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associadas que eventualmente fosse fonte de informações. Apesar do reduzido grau de 

cooperação, os empresários ainda privilegiam o contato com outras empresas do arranjo e do 

setor, seguido pelos próprios fornecedores.  

 
“Apesar de reconhecer as dificuldades nas informações disponibilizadas pelas empresas do 
setor, busco conversar com empresários que mantenho mais proximidade pessoal”. (Dono de 
engenho) 
 
 
 

 
Gráfico 5.4 – Principais fontes internas de informação do arranjo 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Percebe-se logo que os produtores utilizam mais as fontes internas do que a externa, 

nela o destaque vai para a área de produção. Aqui 25% afirmaram que o setor de produção é o 

grande fornecedor de informações, numa escala um ponto menor, 75% fizeram a mesma 

afirmação. 

O contraste foi percebido pelo departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, aqui 

considerado como pequenas práticas de estudos sobre o setor. A área de relacionamento com 

os clientes teve perspectiva divergente, metade entende a fonte de informação como menos 

importante, e outra classifica como mais importante. Uma explicação estaria no fato de 

algumas empresas produzirem quantidade limitada do produto e, que por tradição e tempo no 

mercado já possuir clientes fidedignos.  A área de vendas e marketing manteve tendência de 

uma fonte menos importante. A seguir alguns depoimentos: 
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“Converso sempre com os gerentes de grandes supermercados onde estão expostos meus 
produtos, faço um acompanhamento das vendas nesses espaços”. (Dono de engenho) 
 
“A relação com o cliente é fundamental como forma de feedback, mantenho contato com 
todos os nossos distribuidores”. (Dono de engenho)  
 
“Como a venda é feita no próprio engenho, não me preocupo em tentar um feedback com os 
clientes, nem tampouco possuo equipe de vendas”. (Dono de engenho) 
 
 

 
Gráfico 5.5 – Fontes de informação por Centros de conhecimento 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
A principal fonte de informação no quesito centro de conhecimento foram as 

instituições de testes e certificações, notadamente o ITEP, seguido das Universidades. Isso se 

deve ao fato da Universidade ter sido classificado em 50% no item menos importante, e 50% 

no mais importante. Por outro lado, as instituições de testes variaram de médio a mais 

importante na escala de classificação. 

Durante a pesquisa, a Universidade, foi a Instituição que mais recebeu observação, em 

virtude do potencial de conhecimento que a mesma detém, mas que não tem conseguido 

transmitir ao setor empresarial. 

 
“Poderia ser mais útil ao setor, hoje está totalmente aquém de suas possibilidades”. (dono de 
engenho) 
 
“A UFPB possui um engenho (tipo engenho-escola) que poderia ser utilizado pelo setor, mas, 
ela tem receio da empresa privada, é a coisa da ideologia, esse é o retrato a universidade do 
Brasil”. (dono de engenho) 
 



81 
 

“A Universidade deveria cumprir melhor seu papel na sociedade, participando mais 
ativamente das atividades produtivas. Para tanto dispõe de engenheiros químicos, biólogos, 
administradores que poderiam contribuir sensivelmente para o arranjo”. (Luiz Magno 
,Presidente do Sindibebidas) 
 

Segundo Vedovello (2000), as universidades possuem um papel importante no 

desenvolvimento do arranjo, principalmente no tocante a troca de conhecimentos. Elas 

também são responsáveis diretas pela formação e treinamento de recursos humanos 

qualificados (cientistas, engenheiros e técnicos), estimulando-os a gerar, absorver e difundir 

um espírito empreendedor.  Entretanto, nem sempre a proximidade física entre a Universidade 

e as empresas privadas garante que sejam extraídas externalidades positivas, sendo necessário 

torná-las atuantes.  Só assim, poderá cumprir um de seus inúmeros papéis sociais, que é o 

desenvolvimento das áreas onde atuam.     

O quarto e último bloco das questões do nível micro diz respeito a nove práticas 

gerenciais que podem potencializar as empresas: gerenciamento de projetos, ciclo PDCA, 

planejamento e controle da produção, benchmarketing, pesquisa de mercado, analise SWOT, 

planejamento estratégico, práticas de produção mais limpa e sistema de gestão ambiental. Os 

proprietários foram inquiridos sobre o conhecimento de tais práticas e sobre a efetiva ou não 

utilização nos engenhos, abaixo o Gráfico 5.6. 

 

 
Gráfico 5.6 – Práticas gerenciais 
Fonte: Elaboração própria, 2010. 
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A única prática que sempre é utilizada, por 25% dos entrevistados, foi o Planejamento 

e Controle da Produção, que se configura num conjunto de funções que objetivam comandar o 

processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa, de modo 

a reduzir conflitos entre os setores de vendas, produção e finanças. 

A prática de produção mais limpa foi indicada como utilizada com frequência por 50% 

dos empresários, contrastando com as respostas sobre disposição dos resíduos sólidos gerados 

no processo. Talvez, isso reflita o conceito genérico de preocupação com o meio ambiente, 

que passa a absorver qualquer técnica especifica que busca protegê-lo. Na realidade a prática 

de Produção Mais Limpa consiste em prevenir a geração de resíduos em todas as fases e 

desdobramentos do processo produtivo, seja ele durante a produção do produto ou da 

embalagem, como também o seu descarte e destinação final. 

O planejamento estratégico foi indicado por 50% dos empresários que afirmam utilizá-

lo com freqüência; 25% algumas vezes e o restante não conhecem a ferramenta. Segundo 

Porter (1989), o planejamento estratégico permite a empresa estabelecer em que posição irá 

concorrer com as forças que determinam a competição industrial. 

Quando questionados sobre a análise SWOT, 75% afirmaram que não conhece, e 

apenas 25% conhecem, e utilizaram algumas vezes. Essa ferramenta permite ao gestor 

conhecer o posicionamento estratégico da empresa no ambiente em questão. A análise SWOT 

consiste em verificar quatro direções do ambiente de atuação: forças e fraquezas, ameaças e 

oportunidades.   

O mesmo resultado da análise SWOT se repetiu para ciclo de gerenciamento PDCA e 

o Benchmarketing, que consiste numa ferramenta fundamental para a análise e melhoria dos 

processos organizacionais e para a eficácia do trabalho em equipe. O Ciclo PDCA é composto 

das seguintes etapas: Planejar (Plan), Executar (DO), checar (Check) Agir corretivamente 

(Action). Por sua vez o benchmarking é um processo permanente de comparação das práticas 

empresariais e de produção entre as empresas reconhecidas como líderes, o que permite 

identificar as melhores práticas e vislumbrar o alcance da vantagem competitiva.  

Quanto ao gerenciamento de projetos, foi declarado certo grau de conhecimento, 

porém sem efetiva utilização de suas ferramentas. Projetos são criados em todos os níveis da 

organização, de todos os tipos, desde a implantação de uma nova fábrica, quanto efetuar 

mudanças na estrutura de pessoal. A diferença entre o sucesso e o seu fracasso de um projeto 

se deve em muito na forma de seu gerenciamento. 
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Verificando todos os resultados e, cada resposta individual, percebe-se que o segmento 

é carente na utilização de práticas gerenciais, de gestão. Para a superintendente do IEL, e uma 

das gestoras da cachaça na Paraíba, Kenia Quirino, “as empresas precisam entender que 

gerenciamento não é uma questão pontual, tem que ser sistemático (...) poucas possuem o 

mínimo de planejamento, têm que reconhecer que para se chegar em determinado ponto é 

preciso planejar as ações de médio e longo prazo”. 

“O setor é muito carente na parte de gestão, precisa ser mais empresário” (Leonardo 
Jardelino , Coordecana) 
 
 

5.2.2.2 Analise do Nível Macro  

Este nível busca verificar se os condicionantes macroeconômicos estão estáveis, capaz 

de elevar os investimentos em inovação, com vistas a uma melhor produtividade empresarial. 

O Gráfico 5.7 expõe a visão dos entrevistados sobre as ações das autoridades monetárias e 

suas políticas específicas: política monetária, fiscal e tributária. Também foi verificado se a 

política de juros praticados pelos bancos públicos, a carga tributária e se as leis trabalhistas 

favorecem o arranjo.   

 

 
Gráfico 5.7 - Variáveis nível Macro 
Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Conforme constatado durante as entrevistas, a variável do nível macro apresenta as 

piores relações dentre as demais, ficando suas políticas bem aquém das necessidades do 

arranjo. Quando indagamos sobre os principais problemas enfrentados, do ponto de vista 
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macro, a política econômica, a carga tributária e os juros bancários são os principais ‘vilões’, 

com ênfase para a tributação. 

 
“O campo deveria ser olhado de maneira diferenciada, à relação de trabalho no campo é 
totalmente diferente. Aqui o governo não gasta com segurança, saneamento, habitação, o 
campo tem pequeno custo para o Estado, portanto deveria haver estímulos para o homem 
permanecer no campo. Infelizmente o que percebo é que o objetivo do governo é expulsar o 
homem da terra, essas coisas deveriam ser olhadas de maneira diferente”. (dono de engenho) 
 

Quando questionamos se o governo age de maneira a reduzir a informalidade, alguns 

percebem que realmente existe essa tentativa, principalmente nos trabalhos desenvolvidos 

pelo SEBRAE e outras instituições, a outra parte entende de maneira contrária, “a palavra não 

é incentivado, tem mesmo é obrigado à legalização”. (Dono de engenho)  

Em relação a atuação do poder público local, percebe-se um grande distanciamento.  

Aqui 75% foram categóricos em afirmar que não, e 25% que colabora em parte. “Não 

colabora em nada, apenas exige que nós cumpramos com a nossa obrigação”.  (dono de 

engenho) 

 
“Por mais falho que fosse às ações de algumas gestões passadas, percebíamos que o estímulo 
a festas regionais, principalmente o Festival de Cachaça e Rapadura – Bregareia,  rebatia 
positivamente no arranjo, nos últimos anos, percebemos um distanciamento que mostra-se 
prejudicial ao setor”. (Leonardo Jardelino, Coordecana) 
 

.2.2.3 Análise do Nível Meso  

Neste nível procura-se compreender a relação dos engenhos produtores de cachaça e 

os demais atores sociais envolvidos, como: fornecedores, clientes e concorrentes; instituições 

de P&D; de suporte ao financiamento e de apoio e disseminação, como marketing, 

exportações e feiras; de formação e treinamento da mão-de-obra; de liderança sindical, etc.  

Essas interações impulsionam os processos de aprendizagem coletiva, a ponto de gerar 

inovações baseadas no fortalecimento das redes de cooperação (com outras empresas e com 

instituições de pesquisa científica e tecnológica), gerando um efeito sinérgico, resultante do 

reforço e da articulação entre os elos da cadeia (Esser, 1996).  

Antes de verificar a relação das empresas com os órgãos e instituições, é prudente 

analisar inicialmente se as ações destas têm colaborado efetivamente para o desenvolvimento 

do arranjo, Gráfico 5.8.  
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Gráfico 5.8 – Variáveis nível Meso 
Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Ao estudar modelos que busquem a competitividade sistêmica, verifica-se que o 

componente comunicação tem que está com um bom nível de desenvolvimento. Segundo 

Esser (1996), muitas políticas do nível meso não conseguem ter o resultado esperado em 

virtude da falta de comunicação e interação entre os atores envolvidos. Nesse sentido, quando 

questionados sobre tal ponto, sugiram várias críticas a situação atual, 75% possuem ressalvas 

e 25% não concordam. Atrele-se a essa falta de comunicação, problemas relativos à gestão e 

continuidade de programas voltados ao setor. 

“Não existe comunicação, contato direto. Um fórum de discussão permanente”.  (dono de 
engenho)  
 

Conforme ilustrado no Gráfico 5.8 percebe-se que as relações com instituições de 

ensino superior estão sendo subutilizadas. Tanto no item referente ao fortalecimento do setor, 

quanto a respostas das demandas do mercado de trabalho e empresarial, surgem críticas. 

Primeiro em relação à mão-de-obra formada, muitas vezes defasadas por problemas no ensino 

e dissociada da realidade local; segundo, porque não existe o estímulo para que esse corpo 

discente permaneça na região após a formação “Existe a necessidade de ‘segurar’ os químicos 

que se formam, na região” (dono de engenho). 

Em relação à representatividade do arranjo, seja ele por meio de associações, 

sindicatos ou cooperativas, as respostas variam entre concordo totalmente (75%) e 

parcialmente.  Quanto à boa representação, se há o interesse coletivo bem defendido, 25% 

afirmaram que isso não ocorre, e 75% possui ressalvas a classe dirigente. “sentimos a 

ausência de uma bancada parlamentar mais preocupada com o setor, como também o 
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segmento não é totalmente organizado em associações/cooperativas”. (Dirigente de 

cooperativa) 

Apesar das críticas, é notável certa resignação, por parte dos proprietários dos 

engenhos, principalmente quando constatamos que 50% informaram que não existe a prática 

de avaliar possíveis políticas públicas voltadas ao segmento ou discutir propostas de 

melhorias 

Para o ano de 2011, o IEL “prevê uma atuação mais forte na questão da cooperação e 

o associativismo, através do fortalecimento da liderança sindical, pois atuando de forma 

cooperada e associada o segmento tem força”. (Kenia Quirino, Superintendente do IEL-Pb) 

A segunda parte da análise do nível meso buscou verificar a relação de cada engenho 

com alguns stakeholders do arranjo. Para tanto dividimos essa relação em: associações e 

instituições de apoio (Gráfico 5.9); instituições financeiras (Gráfico 5.10); Universidades e 

instituições de pesquisa (Gráfico 5.11); fornecedores e outras empresas do arranjo (Gráfico 

5.12); governos e suas secretarias e órgãos (Gráfico 5.13). 

 

 
Gráfico 5.9 – Relação com parceiros institucionais 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 
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Pelo Gráfico 5.9 percebe-se que o SEBRAE é a instituição que mantém melhor 

avaliação entre as empresas do arranjo, enquanto que a Associação Brasileira de Bebidas 

praticamente não mantém relação com nenhuma delas.  

A boa relação com o SEBRAE se deve, em parte, ao desenvolvimento do Projeto 

Cachaça de Alambique no Brejo Paraibano, que está no terceiro ano. Segundo o gestor, 

Fernando Ivo, em três anos de projeto, a produção de cachaça da Paraíba cresceu em 

qualidade, mercado e representatividade. Para tanto, foram desenvolvidas várias ações: 

Consultorias coletivas e individuais; cursos, oficinas e palestras; missões técnicas e caravanas; 

estímulo a ações de cooperação e busca de soluções conjuntas.  Também promoveram duas 

edições do Seminário de cachaça, em Areia, que nesse ano discutiu as potencialidades 

turísticas do engenho, técnicas de envelhecimento da cachaça e qualidade na fabricação.  

Além do SEBRAE as pesquisas evidenciaram uma boa relação com a ASPECA, 

seguida da FIEP, Sindicato de Bebidas e IEL. Normalmente esse grupo compõe a organização 

de todas as ações voltadas ao segmento no Brejo Paraibano. 

 
 

 
Gráfico 5.10 – Relação com Instituições financeiras 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Quando estudado as relações com o sistema bancário (Gráfico 5.10), nota-se certa 

rejeição ao Banco do Nordeste. Este foi o único com relação avaliada em ruim (25%). Um 

dado que chama atenção é que 50% informaram não manter relação com nenhuma instituição 

financeira. Dentre elas a já esperada ausência do BNDES no segmento, visto que o foco do 
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banco se dirige a grandes empresas16, tendo o arranjo a presença majoritária em micro e 

pequenas empresas, fato esse que não justifica a ausência do Banco no segmento.  

Quanto à relação com as instituições de pesquisa e ensino (Gráfico 5.11), a tendência 

praticamente foi a mesma, ou seja, da não existência de relações, 75% afirmaram não manter 

relação com o CEFET-IFPB, UEPB, UFCG, EMBRAPA e a FAPESP – Pb. O CNPq não 

possui relação alguma. 

 

 
Gráfico 5.11– Relação com instituições de pesquisa e IES 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Nas palavras do atual presidente do Sindibebidas e do professor aposentado da UFCG, 

Luiz Magno, “existe uma dissociação muito grande entre o setor empresarial e a 
Universidade, apesar de termos um curso de engenharia química e agrícola na UFCG, e em 
agronomia na UFPB - Areia, não existe uma ação efetiva e permanente que consiga unir os 
setores acadêmico e empresarial”.   
 

Apesar dos problemas de ausência com outras Universidades, a UFPB, mantém um 

bom relacionamento com o setor, principalmente em virtude da execução de alguns cursos de 

capacitação aos engenhos, e ao concentrar, no seu espaço físico, a maioria dos eventos ligados 

ao setor, seja ele nos Campi de Areia ou Bananeiras.  

                                                 
16 Contudo devemos destacar as pesquisas no campo de arranjos produtivos que tem sido apoiada pelo Banco. 
Mai recentemente foi publicada a pesquisa Análise do Mapeamento e das Políticas para APLs no Brasil, visando 
cujo objetivo foi consolidar e difundir conhecimentos sobre experiências de identificação e mapeamento de 
APLs e de políticas para seu desenvolvimento em 22 estados do Brasil. 
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Conforme demonstrado no Gráfico 5.12, a relação com outras empresas do segmento 

mantém-se neutra, em 50% dos casos para outras regiões e 75% para estados do Nordeste; 

existe, também, uma boa relação em relação a outras empresas locais.  

 

 
Gráfico 5.12– Relação com fornecedores e outras empresas do arranjo 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 
Quanto aos fornecedores, percebe-se que não existe compra a outros países; 

normalmente as compras são efetuadas no mercado local, porém alguns produtores optam em 

comprar garrafas e alguns equipamentos em outros estados.  

A última categoria de analise no nível meso abrange a relação das empresas do arranjo 

com o governo federal e estadual, e seus vários órgãos.O Gráfico 5.13 apresenta essa relação.  
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Gráfico 5.13 – Relação com governo e seus órgãos 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

No geral, percebe-se que o setor não mantém relação com pelo menos quatro órgãos 

indicados (MCT, MDIC, Secex e Apex). Exceção ao Ministério da Agricultura, como o maior 

fiscalizador, com o qual mantém um bom nível de relacionamento. A Secretaria de 

Agricultura da Paraíba e de Meio Ambiente mantém uma vinculação boa, principalmente por 

questões de fiscalização e de representação governamental do setor. 

 

5.2.2.4 Análise do Nível Meta  

Os questionamentos relacionados a esse nível buscam verificar como as estruturas da 

sociedade, representada pela capacidade dos atores de estabelecer um padrão básico de 

organização jurídica, política, econômica e macro social tem contribuído para a interação 

estratégica que  potencializará as vantagens competitivas do entorno. Como elementos que 

podem fornecer importantes informações para compreensão da economia local. Questiona-se, 

aqui, sobre a presença do poder político local, modelo de governança, participação das 

organizações de classe, entre outros. O Gráfico 5.14 demonstra esses resultados.  
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Gráfico 5.14 – Variáveis nível meta 
Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 

A governança se constitui num dos elementos fundamentais para a constituição de um 

bom arranjo. Segundo Suzigan (2001), para que ocorra uma melhor cooperação e eficiência 

nas suas interações, é necessário que haja algum tipo de relação de governança, permitindo o 

processo de geração e disseminação de tecnologias e inovações. 

Sobre a existência dessa liderança, 50% concordaram parcialmente. A outra metade 

ficou dividida entre discordo totalmente e indiferença.  Ressalte-se que mesmo na indicação 

de concordância parcial não se conseguiu obter exemplos efetivos, nem percebê-los na 

prática. Neste caso, quem mais se aproximaria seria o SEBRAE, sendo, porém, mais como 

instituição de apoio do que como marca da governança. 

Os empresários do arranjo citado quando questionados sobre a existência de canais de 

negociação entre o governo local e os engenhos, verifica-se quão distante está essa importante 

relação. 75% informaram que não existe esse diálogo. Dessa forma, seria necessária a criação 

de canais de comunicação ou fóruns de negociações que reunissem os principais 

representantes locais, tais como associações empresariais, sindicatos, instituições financeiras e 

órgãos públicos locais. Isso permitiria que compromissos fossem assumidos de modo a 

reforçar a coesão social de toda a economia local. 

Outro ponto importante é a percepção sobre o interesse do governo estadual e local em 

relação ao arranjo. Na ótica dos proprietários dos engenhos não existe esse consenso. A 

impressão dada é de que de fato ocorre certo distanciamento, o que pode ser confirmado 

mediante a dificuldade em conseguir um depoimento oficial sobre o tema nas diversas 

prefeituras da região. Quando questionados sobre a indicação de um gestor que pudesse tratar 
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do tema, em geral a resposta era de que no momento não estava sendo desenvolvida ação 

efetiva e permanente. 

Por fim, algo que remete à motivação em ser empresário é o reconhecimento em 

outras classes sociais e empresariais. O que se percebe é que na região do Brejo Paraibano os 

produtores possuem um grau mais elevado de respeito diante da sociedade, explicado em 

parte, pela grande contribuição socioeconômica à região. Porém, quando questionados, 75% 

afirmaram que de uma maneira geral, o proprietário de engenho é desprestigiado perante 

outras classes. O contraste a esse fato é a motivação que esses empresários têm ao falar de sua 

cachaça e que, certamente, tem contribuído para que o arranjo permaneça com perspectivas de 

voltar a crescer e se desenvolver. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO 

 

6.1 Principais conclusões 
 

Os objetivos propostos no trabalho movem-se no sentido de construir estratégias que 

elevem a competitividade sistêmica do arranjo. Tais estratégias devem enfatizar e respeitar os 

aspectos históricos e culturais da região do Brejo paraibano. 

Como forma de alcançar as respostas a cada objetivo específico definido 

preliminarmente, utilizou-se a seqüência proposta à luz do conceito de competitividade 

sistêmica, do modelo do Instituto Alemão de Desenvolvimento. Antes, porém, extraí-se  

algumas conclusões sobre a configuração socioeconômica do arranjo, presente no capítulo 3. 

De maneira geral, a microrregião possui uma distribuição populacional, meio rural e 

urbano, que destoa da tendência do Brasil, com pelo menos 50% residindo no meio rural. Por 

sua vez o IDH médio da região está abaixo do Brasil em quase 1,5 pontos, e segue tendência 

do IDH do estado da Paraíba. Quanto ao PIB Per capita percebemos uma enorme disparidade 

para o Brasil de 2010, enquanto o Brejo registra uma média de 4,5 mil R$ por pessoa e a 

Paraíba 6,8 mil, o Brasil segue em torno de 15 mil R$. Por fim, como era esperado temos no 

setor agropecuário, a segunda força em termos de geração de renda para a região, a frente da 

indústria.  

Passa-se então a analise do arranjo institucional vigente, com base nas quatro níveis: 

micro, macro, meta e meso.  

 

 No Nível Micro foram encontrados alguns aspectos que podem ser considerados 

positivos e, que justifica a boa qualidade do produto oriundo dessa região. O primeiro seria a 

preocupação com o manejo e o trato da matéria-prima principal da cachaça, a cana-de-açúcar, 

sempre com o cuidado de manter uma homogeneidade própria da região. Outro aspecto 

importante, é que dificilmente se submetem a pressão do mercado ou mudam seu processo 

produtivo com vistas a elevar suas vendas, como também não possuem propensão a mudanças 

bruscas no seu produto. Existe uma forte fidelidade e autoconfiança de que seu produto é 

fabricado da maneira correta, isso é evidente em engenhos mais antigos; o segundo aspecto é 

a preocupação permanente em fazer verificações químicas em laboratórios especializados, 

prova disso é que nos últimos anos seguidamente as cachaças Volúpia, Serra Preta e Serra 

Lima são premiadas em concursos nacionais. Em 2010 no Guia da Revista Veja, das cinco 

melhores cachaças brancas do país três são do Brejo Paraibano. 
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Apesar desses dois pontos positivos e qualificadores, o arranjo deve olhar melhor para 

a qualificação da sua mão-de-obra, que embora tenha pontos positivos, existe um bom 

potencial de crescimento, principalmente se ocorresse maior colaboração entre os produtores 

na elaboração de uma agenda estratégica de cursos prioritários e, posteriormente solicitados 

que fossem executados por seus parceiros institucionais.  

Um ponto preocupante do nível micro diz respeito aos canais de comercialização, em 

geral, não se percebe esforços individuais para elevação da comercialização dos produtos. 

Dessa forma, a competitividade do arranjo e sua provável disseminação pelo território 

regional e nacional fica comprometido. Além do fato, de que negociações individuais e 

paralelas com grandes supermercados criam uma dependência dessas grandes redes, que não 

favorecem uma melhoria, por exemplo no preço final dos produtos, e a conseqüente 

desmobilização dos parceiros.  

O que pode justificar tais dificuldades na busca por mercados de forma conjunta, e que 

não esta recebendo a devida importância, é as relações de cooperação entre as empresas do 

setor. Praticamente eles não cooperam, seja na hora de comprar, de vender, buscar apoio ou 

reivindicar a governos, ocorrendo apenas de maneira pontual, durante a programação para 

participar de algumas feiras e exposições, como por exemplo, o Pavilhão da Cachaça durante 

as festividades juninas do São em Campina Grande.  

Em relação a parcerias, o destaque vai para o SEBRAE, seguido em menor escala de 

atuação da ASPECA, UFPB, FIEP, Sindibebidas e ITEP.  Deve-se ressaltar o volume de 

críticas que surgiram em relação a Universidade, esta Instituição foi quem mais recebeu 

observações, isso em virtude do potencial de conhecimento que a mesma detém, mas que não 

tem conseguido transmitir ao setor empresarial. Por fim, outro aspecto pouco explorado no 

arranjo, refere-se às práticas de gestão, item fundamental para permitir a consolidação das 

empresas no mercado, mas, que vem sendo subjugado pelos proprietários dos engenhos. 

Em geral o Nível Macro apresentou as piores avaliações, ficando suas políticas bem 

aquém das necessidades do arranjo. Aqui foram elencados os principais problemas 

enfrentados pelo setor: a alta carga tributária e política econômica que privilegia taxas de 

juros bancários que impedem o acesso ao crédito produtivo, além da ausência de políticas dos 

governos locais  

No Nível Meso a primeira conclusão é que o arranjo não conseguiu desenvolver uma 

comunicação eficiente entre seus participantes, o que poderá comprometer o desenvolvimento 

de políticas públicas para o arranjo.  
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A maioria entende que participar de sindicatos e associações ajuda no 

desenvolvimento do arranjo, entretanto, os participantes não sentem que suas representações 

tem sido eficientes na tarefa. Deve ser lembrada a ausência da prática de avaliar, 

conjuntamente, as políticas governamentais desenvolvidas e que tem rebatimentos no setor. 

Outra conclusão desse nível é que não existe uma estreita afinidade entre o setor 

bancário e os engenhos. Por fim, não existem ressalvas ao relacionamento com outros 

segmentos empresariais da região, com um bom destaque para a relação com fornecedores de 

outros estados, notadamente Pernambuco e Rio Grande do Norte.  

Por fim temos o Nível Meta, no qual o primeiro ponto analisado são as relações de 

governança, concluí-se que não existe um padrão definido para o setor, não tendo sido forjado 

até o momento uma liderança natural, isso fico claro nas intervenções dos três gestores da 

cachaça na Paraíba, Sebrae, IEL e SEMARH. 

Outro fato que deve ser mencionado refere-se às dificuldades nos canais de negociação 

entre governo local e engenhos, não existe esse dialogo. Também não é percebido um 

interesse permanente do governo estadual no desenvolvimento do arranjo. Finalizando, apesar 

do empresariado não se sentir prestigiado, apresenta características positivas e de persistência, 

principalmente em acreditar que seu produto possui bons predicativos, que possui mais 

qualidade do que os concorrentes.  

 Segundo Esser (1996) para otimizar a eficiência dos quatro níveis são decisivas as 

ações no nível meta, quanto este dispõe da capacidade estatal de condução e/ou regulação da 

economia, juntamente com a existência de padrões de organização que permitem mobilizar a 

capacidade criativa da sociedade. Sem a formação de estruturas na sociedade inteira, não seria 

possível alcançar a competitividade sistêmica. Ou seja, ao tempo em que são empreendidas 

reformas macroeconômicas é necessário criar a capacidade de regulação e condução na 

sociedade (reforma do Estado, articulação dos atores estratégicos etc.), evitando que a 

tendência à desintegração social se aglutine. A competitividade sistêmica sem integração 

social é um projeto sem perspectivas. O desenvolvimento da competitividade sistêmica, 

portanto, é um projeto de transformação social que vai mais além da simples correção dos 

contextos macro e microeconômicos. 
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6.2 Propostas para dinamização 
 

Diante da perspectiva atual, o arranjo da cachaça de alambique no Brejo 

Paraibano não dispõe de condições estruturais para competir sistemicamente com 

outros mercados, nem tampouco permanecer sustentavelmente como destaque no 

mercado nacional.  Para tanto são necessários uma conjugação de forças contidas no 

aparato institucional vigente e que de alguma já vinham sendo propostos, a exemplo 

do documento ‘Propostas e necessidades: políticas setoriais para a cachaça na 

Paraíba’, elaborada pelo Governo da Paraíba em 2009; outras propostas foram 

elaboradas a partir desta dissertação e seguem em tópicos: 

 

I. No tocante a qualidade da cachaça e redução de custos na contratação de outros 
institutos de avaliação, deve ser apoioado a efetivação do Laboratório de 
Certificação de Cachaça, que esta sendo desenvolvido no curso de química da 
UFPB; 

II. A falta de confiança e cooperação tem sido um problema, nesse sentido deve ser 
desenvolvidos cursos sistemáticos sobre a importância das práticas de cooperação, 
realçando a importância dessa temática como componente principal para o 
desenvolvimento do arranjos; 

III. As Universidades públicas paraibana, UFPB –UFCG-UEPB, deve tentar viabilizar 
formas de interação ao setor. Uma das medidas iniciais seria tentar usufruir da Lei 
da Inovação, que permite que seus docentes tenham uma convivência mais 
próxima ao segmento empresarial. Outra medida seria reativar o engenho-escola 
presente no Campus de Areia – Pb; 

IV. A Universidade, por meio de seus cursos de Ciências Sociais Aplicadas, poderiam 
promover cursos voltados a gestão dos estabelecimentos empresariais, como 
também consultorias em logística empresarial; 

V. Viabilizar a assistência técnica aos engenhos; 

VI. A presença do setor governamental local poderia ser instigada por meio da 
constituição de fóruns de discussões permanente, estes referendados e apoiados 
pelo Sebrae e IEL; 

VII. O IEL e Sebrae deveriam participar mais ativamente no desenvolvimento da 
cooperativa dos produtores de cachaça da Paraíba; 

VIII. Maior proximidade nas ações da Aspeca, Asplan e Sindibebidas; 

IX. Engajamento do governo estadual na publicidade dos produtos, confeccionando 
catálogos e cartazes com as marcas associadas. 
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6.3 Dificuldades operacionais para elaboração da pesquisa 
 

Grande parte das dificuldades se concentrou na obtenção dos dados primários. 

Primeiro, no momento de decidir qual abordagem seria utilizada, a de Porter ou do IAD. 

Conforme observado, optou-se pelo modelo de Esser (1996) em virtude da maior facilidade 

na identificação dos agentes indutores dos quatro níveis, Porter trata a questão mais do ponto 

de vista da concorrência, da lógica individual de cada empresa. 

Outra grande dificuldade surgiu na obtenção de material oficial das Instituições de 

apoio, principalmente o ‘Diagnóstico setorial’ que foi desenvolvido no âmbito do Procompi 

Paraíba, de certa forma, esse material poderia subsidiar algumas respostas, que por ventura o 

questionário não o tenha alcançado.  

O contato com órgãos municipais foi o principal entrave. Durante todo período de 

aplicação dos questionários, foram contactadas apenas  três prefeituras, das oito. Todas sem 

um resultado muito satisfatório. Na primeira enviou-se e-mail solicitando algumas 

informações a respeito da atuação no setor da cachaça, não obtendo resposta; em outro caso, 

foi feito contato telefônico, e em seguida enviado o questionário em forma eletrônica. 

Novamente não se obteve resposta; o último contato, com um funcionário de uma Prefeitura 

do Brejo, foi informado que a respectiva Prefeitura não possui ação efetiva no tocante  

temática pesquisada. 

Ao final, durante as pesquisas bibliográficas e exploratórias fica nítido a falta de dados 

oficiais e atualizados sobre o setor da cachaça de alambique, o que existe são relatórios, 

produzidos esporadicamente por instituições de apoio, a exemplo do Sebrae e ABRABE  

 
 
6.4 Sugestões para novos trabalhos 
 
Para estudos posteriores a cerca do assunto estudado, algumas sugestões: 
 

• Estudos sobre os fluxos comerciais da cachaça, verificando a demanda do produto 

em mercados internacionais; 

• Estudo sobre formas de ampliar a integração da Universidade ao arranjo; 

• Estudo específico sobre as práticas de cooperação e associativas no arranjo; 

• Desenvolvimento de um modelo de governança; 

• Logística de armazenamento e distribuição da cana-de-açúcar. 
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APÊNDICE 1 – Roteiro da entrevista semi-estruturada direcionada a 
Instituições de apoio.  
 
 

Data de aplicação: _____/_____/_____  
 
 
CARACTERISTICAS DA INSTITUIÇÃO 
 
Nome da entidade: ____________________________________________________________ 
Sigla da entidade: ________________  
Nome do entrevistado  _____________________________________________ 
Função desempenhada pelo entrevistado: __________________________________________ 
Endereço (Rua, Av, Praça): _____________________________________________________ 
Bairro: ________________________ CEP: __________________________ 
 Cidade: __________________ Telefone/ Fax: __________________ 
 E-mail: _______________________________ Site: _______________________________ 
 
 
 

 

1. Como a instituição identifica Arranjos Produtivos Locais (baseia-se nas variáveis 
abaixo)? 

* A concentração setorial de empreendimentos no território; 
* Concentração de indivíduos ocupados; 
* Cooperação entre os atores participantes do arranjo  
* Existência de mecanismos de governança. 

2. Porque o APL da Cachaça de Alambique do Brejo Paraibano foi selecionado para o 
apoio, existe alguma forma de priorização (ex: impacto na economia regional/local, 
impacto social, tradição regional, outros)? Justifique. 

3. Quantas empresas participam do arranjo produtivo? Quais são? Sua localização?  

4. A partir de quais critérios a instituição seleciona as empresas para comporem o apoio 
via programas (oferta de programas, demanda das empresas, outros)?  

5. Como vocês trabalham para que as informações acerca dos programas de apoio 
cheguem ao seu público-alvo? 

6. Quais são as principais demandas de apoio por parte do APL? 

7. Quais são as principais formas de apoio ao APL da Cachaça?   

8. Quais os principais desafios que a instituição enfrenta no apoio ao APL (operacional, 
financeiro, qualificação de pessoal, outros)? 

9. Quais são as vantagens em atuar a partir do enfoque em APL no estado/região? 
Justifique. 

10. Quantas empresas participam do Procompi? Quais são?      [Apenas para a FIEP] 
11.  As empresas não participantes do Procompi são entendidas como pertencentes ao 

arranjo produtivo?     [Apenas para a FIEP] 



106 
 

12. Como vocês avaliam o grau de adesão do seu público aos programas oferecidos?     
13. Quais as principais dificuldades que seu público encontra para participar desses 

programas? 

14. Quais são os principais parceiros no apoio ao APL?  De que forma atuam? Avalie a 
importância da cooperação. 

15. Você acredita que as instituições/ empresas/ pessoas do APL da Cachaça têm um 
espírito de cooperação para realizar suas atividades?  

16. Você poderia citar alguns exemplos de cooperação entre instituições/ 
empresas/parceiros pessoas (especificar para o APL)?  

17. Em que momento da cadeia produtiva a cooperação é mais forte e/ou mais fraca? 
(p.ex. no campo da eficiência e da inovação, serviços administrativos, na aquisição de 
matérias- prima, vendas, no financiamento, desenvolvimento de processos e produtos, 
etc.) 

18. Do ponto de vista das esferas Federal/Estadual existe política especifica de apoio ao 
APL da Cachaça de Alambiques ou produtos genuinamente regionais? Quais? 

19. As ações são realizadas de forma integradas para o APL, buscando ampliar sua 
competitividade (P.ex.: existe comunicação nas ações promovidas pelo Governo 
Federal, Estados/Municípios e as instituições promotoras do Arranjo) – enfim, 
estratégias de ação conjunta? 

20. Existe e/ou conhece leis ou instruções normativas estabelecendo requisitos e 
procedimentos para produção da cachaça na Paraíba.  

21. Como resolver a clandestinidade? [A Instrução Normativa MAPA nº 56/02 (DOU 
30.10.02) – que regulamentou as normas relativas aos requisitos e procedimentos para 
registro de estabelecimento produtores de cachaça, organizados em associações ou 
cooperativas legalmente constituídas - não conseguiu reduzir a informalidade no setor] 

22. Na produção, como são vistos questões como controle da qualidade versus tradição na 
forma de produzir a cachaça? 

23. Como a Instituição percebe a diferenciação no sistema produtivo: (p.ex.: a grande 
maioria da produção vem de produtores informais, que adotam sistema arcaico; por 
outro lado temos uma pequena parcela em fase de modernização? 

24. Dos que buscam a modernização, a produção é integrada horizontalmente a atividades 
agroindustriais? 

25. As unidades produtivas seguem o perfil nacional marcados predominantemente por 
“pequenas unidades de produção fortemente associadas à cultura de subsistência e 
utilização de mão-de-obra familiar”? 

26. São apontados como principais problemas desse segmento: i) ausência de 
padronização da cachaça; ii) baixa capacidade gerencial; iii) dificuldade de acesso a 
canais de distribuição; iv) competição com cachaça de alambique produzida 
informalmente e com cachaça industrial; v)elevados custos de comercialização. 
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APÊNDICE 2 – Roteiro da entrevista semi-estruturada direcionada a 
empresas.  
 

Data de aplicação: _____/_____/_____  
 

Ø CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA: 
 
Município de localização: ___________________________________ 

Porte: Micro (    ) Pequena (    ) Média (    ) Grande  (    )  

Atividades Principais:  ______________________________________ 

Ano de fundação: ________ 

Seu empreendimento é: Formal (    ) Informal (    ) 

Origem do capital: Nacional (    ) estrangeiro (    ) Misto (    )  

Ano de ingresso no arranjo: ___________________ 

 
 
         

 
2007    2008    2009 

 
MÃO DE OBRA OCUPADA 

 
(             ) 
 
 

 
(             ) 
 

 
(             ) 
 

FATURAMENTO (mil) – R$ 
Mercado interno (%) 
Mercado externo (%) 

(             ) 
(             ) 
(             ) 

(             ) 
(             ) 
(             ) 

(             ) 
(             ) 
(             ) 
 

DESTINO DOS PRODUTOS 
Paraíba  
Outros estados do Nordeste 
Outras regiões  
Outros países 

 
 
(             ) 
(             ) 
(             ) 
(             ) 

 
 
(             ) 
(             ) 
(             ) 
(             ) 
 

 
 
(             ) 
(             ) 
(             ) 
(             ) 
 

 
Ø CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE: 

 
Nível escolaridade: Fundamental (     )  Médio (      ) superior incompleto (      )   
Superior completo (     )  Pós-graduação  (   ) Técnico (  ) Qual? ______________ 
 
Função do respondente na empresa: _____________________________ 
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NÍVEL MICRO 
 

1. A atividade produtiva está integrada horizontalmente com plantadores de cana da 
região ou buscam matéria-prima em outros estados? 

2. O processo produtivo da cachaça sofreu alterações bruscas ao longo de sua existência 
no Brejo? Porquê?  

3. Quais são os diferenciais competitivos da empresa (preço, qualidade, marca, design, 
serviços pós-venda, prazos de entrega)? 

4. Os engenhos concentram sua produção apenas na cachaça? 

5. Na produção, como são vistos questões como controle da qualidade versus tradição na 
forma de produzir a cachaça? 

6. Existe esforço da empresa no sentido do desenvolvimento interno de produtos (p.ex.: 
departamento de P&D, percentual de gastos em relação ao faturamento, número e 
qualificação das pessoas envolvidas, diferenciação do mercado interno/mercado 
externo no desenvolvimento de produtos)? 

7. Existe deficiência nos canais de comercialização da empresa? (analisar os destinos 
interno e externo) 

8. Existe algum tipo de procedimento que busque a certificação da Cachaça de 
Alambique? 

9. Aponte os principais problemas desse segmento: [i) ausência de padronização da 
cachaça; ii) baixa capacidade gerencial; iii) dificuldade de acesso a canais de 
distribuição; iv) competição com cachaça de alambique produzida informalmente e 
com cachaça industrial; v)elevados custos de comercialização.] 

 

 
Responda seguindo o critério de classificação: 
 

1. Nunca  
2.  Raramente 
3. Moderadamente 
4. Freqüentemente 
5. Sempre 

 
VARIÁVEIS NÍVEL MICRO (1) (2) (3) (4) (5) 

1.  A matéria prima é selecionada de modo que permita ao 
produto manter uma homogeneidade própria da região 

     

2.  O processo produtivo passa por alterações que permitem 
responder demandas de volume e variedade no produto 

     

3.  Preocupação com o diferencial competitivo da empresa      
4.  Apresenta esforços para o desenvolvimento interno dos 

produtos 
     

5.  Pesquisa e desenvolvimento para conhecer tendências 
de novos produtos  

     

6.  Apresenta esforços para o desenvolvimento dos canais      
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de comercialização interno e externo 
7.  Existe preocupação sobre disposição de efluentes e 

resíduos gerados pelo processo 
     

8.  Apresenta política de qualidade para a cachaça  
 

     

9.  A mão-de-obra é incentivada a passar por 
treinamento/capacitações 

     

 
 
Com relação às formas as principais formas de cooperação no arranjo, responda seguindo o 
critério de classificação: 
 

1.  Nunca  
2.  Raramente 
3. Moderadamente 
4. Freqüentemente 
5. Sempre 

 
Formas de cooperação (1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Na compra de insumos equipamentos      
2.  Na venda de produtos      
3.  Desenvolvimento de produtos e processos      
4.  Design e estilo de produtos      
5.  Capacitação de recursos humanos      
6.  Obtenção de financiamento      
7.  Reivindicações a governos/instituições      
8.  Participação em feiras, seminários, etc.      

 
 
Com relação às principais fontes de informações do arranjo, responda seguindo o critério de 
importância: 
 
1-2  Menos importante 
3     Média 
4-5  Mais importante 

 
Fonte de informação Escala de importância 

  
Fontes internas 

Menos importante Média Mais importante 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
1.  Departamento de P&D      
2.  Área de produção      
3.  Área de vendas e marketing      
4.  Serviço de atendimento ao cliente      
 Fontes Externas (1) (2) (3) (4) (5) 
5.  Outras empresas do arranjo      
6.  Empresas associadas (joint 

venture) 
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7.  Fornecedores de insumos      
8.  Clientes      
9.  Concorrentes       
10.  Outras empresas do setor      
11.  Empresas de consultoria      
 Universidades e Institutos de 

pesquisas 
(1) (2) (3) (4) (5) 

12.  Universidades      
13.  Institutos de pesquisas      
14.  Centro de capacitação profissional      
15.  Assistência técnica e manutenção      
16.  Instituições de testes e certificações      

 Outras fontes (1) (2) (3) (4) (5) 
17.  Seminários, conferências, cursos, 

publicações especializadas 
     

18.  Feiras especializadas      
19.  Associações empresariais      
20.  Informações de redes baseadas na 

internet 
     

 
 
 
Com relação a estratégia empresarial e práticas gerenciais, responda seguindo o seguinte 
critério de classificação: 
 
 

1. Não conhecemos 
2. Conhecemos, mas nunca utilizamos 
3. Utilizamos algumas vezes 
4. Utilizamos com freqüência 
5. Utilizamos sempre 

 
Práticas gerenciais (1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Planejamento estratégico      
2.  Pesquisa de mercado      
3.  Benchmarketing      
4.  Sistema de gestão ambiental      
5.  Analise Swot      
6.  Práticas de Produção Limpa      
7.  Ajuste da capacidade produtiva      
8.  Planejamento e controle da produção      
9.  Ciclo PDCA      
10.  Gerenciamento de projetos      
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ANÁLISE MACRO 
 

1. A partir do ano de 2006, o Governo Federal passou a incentivar o tema Arranjos 
Produtivos Locais (APL) por meio da incorporação no âmbito do Plano Plurianual  
2004-2007,  e instituição do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos 
Locais (GTP APL), foi sentido algum beneficio prático a partir dessa medida? 

2. Como resolver a clandestinidade? [A Instrução Normativa MAPA nº 56/02 (DOU 
30.10.02) – que regulamentou as normas relativas aos requisitos e procedimentos para 
registro de estabelecimento produtores de cachaça, organizados em associações ou 
cooperativas legalmente constituídas - não conseguiu reduzir a informalidade no setor] 

3. O governo local tem direcionado parte de seu orçamento à promoção do APL? 
 

4. Quais instituições disponibilizam linha de financiamento para melhorar o processo 
produtivo? A que condições? Existe acompanhamento na aplicação dos recursos? 
 

5. O que você pode informar sobre fontes de financiamento para expansão de capacidade, 
capital de giro, desenvolvimento de produtos? 
 

 
Responda seguindo o critério de classificação: 
 

1. Discordo totalmente  
2. Discordo parcialmente 
3. Indiferente 
4. Concordo totalmente  
5. Concordo parcialmente 

 
VARIÁVEIS NIVEL MACRO (1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Os governos locais têm direcionado parte 
de seu orçamento à promoção do APL 

     

2.  A política econômica brasileira favorece o 
crescimento do setor 

     

3.  A atual política de juros dos bancos 
públicos ajuda na concessão de créditos  

     

4.  O governo tem incentivado a formalização 
dos negócios 

     

5.  A carga tributária prejudica na 
formalização 

     

6.  As leis trabalhistas prejudicam na 
formalização 
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ANÁLISE MESO 
 

1. Do ponto de vista das esferas Federal/Estadual existe política especifica de apoio ao 
APL da Cachaça de Alambiques ou produtos genuinamente regionais? Quais? 

2. As ações são realizadas de forma integradas para o APL, buscando ampliar sua 
competitividade (P.ex.: existe comunicação nas ações promovidas pelo Governo 
Federal, Estados/Municípios e as instituições promotoras do Arranjo) – enfim, 
estratégias de ação conjunta? 

3. A política industrial, tecnológica e de comercio exterior teve algum impacto no arranjo 
da cachaça? 

4. A política comercial brasileira favorece as exportações do produto? 

5. Existe política de financiamento especializado que ajude no desenvolvimento de 
produtos com tradição local?  

6. Como o arranjo poderia obter recursos financeiros junto aos organismos/bancos 
governamentais? 

7. Como tem sido a contribuição por parte das instituições de apoio ao arranjo? 

8. Desenvolve ações junto com organizações não governamentais? 

9. Consegue identificar todas as instituições parceiras do arranjo, qual poderia participar? 

 
 
 
Responda seguindo o critério de classificação: 
 

1. Discordo parcialmente  
2. Discordo totalmente 
3. Indiferente 
4. Concordo parcialmente  
5. Concordo totalmente 

 
VARIÁVEIS NIVEL MESO (1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Governo e outras organizações desenvolvem políticas 
para a promoção do arranjo e promoção de negócios 

     

2.  O arranjo avalia periodicamente as políticas de 
promoção produtiva e comercial de seus órgãos 
governamentais gestores     

     

3.  A maioria das instituições parceiras buscam responder 
às demandas do arranjo 

     

4.  A participação em associações fortalece o setor      
5.  O arranjo tem seus interesses coletivos defendidos por 

algum tipo de representante 
     

6.  As instituições locais de ensino superior respondem as 
necessidades das empresas e do mercado de trabalho 

     

7.  A aliança com universidades tem fortalecido o 
desenvolvimento do arranjo 
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8.  A coordenação e comunicação entre 
instituições do nível meso é bem estabelecida e prática 

     

 
 
Indique como se apresenta a relação do arranjo com seus parceiros: 
 

PARCEIROS/STAKEHOLDERS ÓTIMO BOM REGULAR RUIM SEM 
RELAÇÃO 

 
Associações e instituições de apoio 
ABRABE - Associação Brasileira 

de Bebidas 

     

FENACA - Federação Nacional 
das Associações dos Produtores de 
Cachaça de Alambique  

     

ASPECA - Associação Paraibana 
de Engenhos de Cana-de-açúcar  

     

ASPLAN - Associação de 
Plantadores de Cana-de-açúcar da 
Paraíba  

     

CNI - Confederação Nacional da 
Indústria 

     

IEL - Instituo Euvaldo Lodi - PB      
FIEP - Federação das Indústrias da 
Paraíba PB 

     

SEBRAE - Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas 

     

Sindibebidas      
 
Instituições financeiras 

 

BB - Banco do Brasil      
BNB - Banco do Nordeste do 
Brasil 

     

CEF – Caixa Econômica Federal       
BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social  

     

CrediAmigo BNB      
 
Fornecedores e outras empresas do arranjo 
Fornecedores locais      
Fornecedores de outros estados      
Fornecedores de outros países       
Empresas locais       
Empresas de outros estados do 
Nordeste 
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Empresas de outras regiões       
 
Instituições de pesquisa e Universidades 
FAPESP - PB      
CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

     

PaqTc/PB – Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba 

     

EMBRAPA – PB      
UFCG      
UFPB      
UEPB      
CEFET - IFPB      
 
Governos e suas secretarias e/ou 
órgãos 

     

APEX – Agência Brasileira de 
Promoção das Exportações e 
Investimentos 

     

SECEX – Secretaria de Comércio 
Exterior 

     

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior  

     

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 

     

Ministério da Ciência e 
Tecnologia 

     

Secretaria de agricultura da 
Paraíba  

     

Secretaria da Indústria, Comércio, 
Turismo, Ciência e Tecnologia do 
Estado da Paraíba 

     

EMATER - PB      
Núcleo Estadual de Arranjos 
Produtivos Locais da Paraíba  
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ANÁLISE META 
 
 

1. Os atores do arranjo conseguem interferir na elaboração de planos e programas 
governamentais voltados ao APL da cachaça? 

2. O senhor (a) acredita que os atores locais estão predispostos a cooperação, dado o 
atual nível de confiança entre os parceiros? 

3. Existe a pratica de troca de conhecimento entre os parceiros, que permitam elevar a 
competitiva de do arranjo, frente a outros concorrentes nacionais? 

 
 
Responda seguindo o critério de classificação: 
 

1. Discordo parcialmente  
2. Discordo totalmente 
3. Indiferente 
4. Concordo parcialmente  
5. Concordo totalmente 

 
 

VARIÁVEIS NIVEL META (1) (2) (3) (4) (5) 
1.  O governo estadual e local estão interessados no 

desenvolvimento do arranjo 
     

2.  O empresário do setor de cachaça desfruta de prestigio 
diante de outras classes empresariais do estado/local 

     

3.  As organizações empresariais têm uma ampla 
participação no setor, atuando de maneira democrática 
em defesa dos seus sócios 

     

4.  Existem meios eficazes e canais de comunicação e 
negociação entre 
governo local e o setor privado 

     

5.  Existe uma busca por um bom modelo de governança 
para contribuir efetivamente com o desenvolvimento do 
arranjo 
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APÊNDICE 3 – Relação de órgãos, cooperativas e empresas entrevistadas 
 
 

ORGÃO/EMPRESA ENTREVISTADO FUNÇÃO LOCAL 
FIEP/IEL-PB Kênia S. Quirino Superintendente Campina Grande 
Sebrae-Guarabira Fernando Ivo Gestor do Prog da Cachaça Guarabira 
SICTCT-PB Eriberto J Rodrigues Gerente Executivo João Pessoa 
Coordecana Leonardo Jardelino Presidente Areia 
Sindibebidas  Luis Magno  Presidente Campina Grande 
Empresa 1 - Proprietário Campina Grande 
Empresa 2 - Proprietário Alagoa Nova  
Empresa 3 - Proprietário Areia 
Empresa 4 - Proprietário Alagoa Grande 
Empresa 5 - Proprietário Serraria 
Empresa 6 - Proprietário Bananeiras 
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