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Resumo 
 
 

 O estudo teve como objetivo analisar a atuação do Centro Tecnológico do Agreste (CTA) de 

Pernambuco, instalado em Caruaru, e no contexto da política pública estadual de inovação, 

sob a lente de Sistemas Locais de Inovação (SLI), Políticas Públicas (PP), Redes Sociais (RS) 

e Compartilhamento do Conhecimento. O método de pesquisa adotado foi o qualitativo, 

sendo a estratégia utilizada a do estudo de caso único. Os dados foram coletados por meio de 

pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas e individuais, além de 

notas de campo feitas nas visitas a Caruaru. A análise focalizou o papel do CTA indicando a 

incipiência de um sistema local de inovação. O SLI foi delineado com base nas relações 

sociais existentes entre os stakeholders mapeados, ao longo de um processo de 

desenvolvimento local, empreendido pelo governo estadual, compreendendo tanto a gestão de 

Jarbas Vasconcelos como a de Eduardo Campos. Como mencionado, o modelo de análise 

abordou redes sociais, delimitação do espaço sociotécnico e das relações sociais construídas 

nesse entorno, enfocando as necessidades locais em relação ao saber direcionado para a 

educação, inovação e desenvolvimento local. Sendo assim, no que se refere ao propósito de 

promover uma gestão mais compartilhada e de interiorização do conhecimento, o 

entendimento é de que ainda são reduzidos os avanços alcançados pelo CTA no sentido deste 

ser o agente de fomento à consolidação da base local de inovação, pelo menos no curto prazo. 

Os resultados indicam que, das três funções básicas: Educação Profissional, Inovação 

Tecnológica e Empreendedorismo, inicialmente atribuídas ao CTA, apenas a primeira vêm se 

institucionalizando. Podendo-se afirmar que o papel que o CTA desempenha nesse sistema 

local de inovação estudado está aquém do esperado tanto pelos stakeholders quanto pelo 

delineado em sua criação por meio do Programa de Centros Tecnológicos. Vale salientar que 

a produção local e a adaptação de inovações por muitas vezes seguem através da prática, nas 

tentativas dos produtores locais. Há programas institucionais implementados pelo Sistema S 

(SEBRAE, SENAC, SENAI, SESI e SESC), mas esse mecanismo pode ser intensificado, 

devido à necessidade de velocidade nas inovações no contexto do CTA, por meio de 

intercâmbios interinstitucionais, socialização dos conhecimentos, crédito, infra-estrutura para 

a consolidação das alianças nas redes impulsionando a produção de inovação e conhecimento.   

 

Palavras-chave: redes sociais, compartilhamento do conhecimento, sistema local de inovação 

e centros tecnológicos.  



Abstract 
 
 

The study aimed to analyze the performance of the Technology Center of the Wild (CTA) 

from Pernambuco, located in Caruaru, in the context of state public policy for innovation, 

under the lens of local systems of innovation (SLI), Public Policy (PP), Social Networks (RS) 

and Sharing of Knowledge.  Depending on the themes addressed, the theoretical reference 

addresses issues relating to the social networks, knowledge networks, local innovation system 

and technological centers. The research method strategy was the qualitative single case study. 

Data were collected through documentary research, desk research, semi-structured individual 

interviews, and field notes taken during visits to Caruaru. The analysis focused the role of the 

CTA, showing that the local innovation system is not well established. The local innovation 

system was described through the social relations between the mapped stakeholders including 

the mandates of Jarbas Vasconcelos and Eduardo Campos. As mentioned, the model of 

analysis focused social networks, socio boundaries of space and social relationships that built 

environment, focusing on local needs in relation to knowledge directed to education, 

innovation and local development. Thus, regarding the purpose of promoting better 

management of shared and internalization of knowledge, the understanding is that they are 

still low by CTA progress towards this is the agent for promoting the consolidation of local 

base of innovation, at least in the short term. The results indicate that the three basic 

functions: Vocational Education, Technological Innovation and Entrepreneurship, initially 

assigned to the CTA, only the first have been institutionalized. Can be stated that the role it 

plays in the CTA system of local innovation is studied both by less than expected by 

stakeholders as outlined in its creation through the Program for Technology Centers. It is 

worth mentioning that the local production and adaptation of innovations by often follow 

through practice in attempts by local producers. There are institutional programs implemented 

by the system S (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC and SESI), but this mechanism can be 

enhanced due to the need for speed in innovation in the context of the CTA, through 

exchanges between institutions, socialization of knowledge, credit, infrastructure for the 

consolidation of networking alliances in fostering innovation and production of knowledge.  

 

Key-words: knowledge-sharing, social networks, Innovation Local System and technological 

centers. 
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1 Introdução 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, vários processos já referidos, sobretudo o monopólio 
da terra e a monocultura, promoveram a expulsão da população 
do campo....vivemos um dos mais violentos êxodos rurais,  tanto 
mais grave porque nenhuma cidade brasileira estava em 
condições de receber esse contingente espantoso de população. 
Sua conseqüência foi a miserabilização da população urbana e 
uma pressão enorme por empregos. 

Darcy Ribeiro – O Povo Brasileiro (1995, p. 181,182). 

 

Este estudo teve como foco central analisar o papel do Centro Tecnológico do 

Agreste (CTA) de Pernambuco, no processo de criação de um sistema local de inovação, 

numa perspectiva orientada para a possível emergência de redes sociais e 

compartilhamento de conhecimento.  

O marco lógico do trabalho toma como referência a criação dos Centros 

Tecnológicos (CTs) em Pernambuco, decorrente da estratégia de desenvolvimento local 

instituída no governo passado, chamando-se a atenção para a reorganização do espaço 

regional, conforme política pública implementada no âmbito do Programa Governo nos 

Municípios (PERNAMBUCO, 2004). Segundo orientação governamental, o Programa 

dos CTs foi desenhado de modo a viabilizar três funções básicas: Educação Profissional, 

Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Segue contextualização do tema e 

problematização. 

 

1.1 Contextualização do tema e problematização 

A principal função do Estado na era contemporânea é a de ampliar as 

oportunidades individuais, institucionais e regionais, pois, as transformações no mundo 

são acompanhadas de oportunidades, desafios e incertezas. Diante dessa realidade, os 

principais desafios dos governantes na primeira metade do Séc. XXI, como afirma 



16 
 

Matias-Pereira (2007), são: viabilizar a inclusão; reduzir a desigualdade; reduzir a 

instabilidade no crescimento econômico e limitar os problemas socioambientais.  

Existem vários fatores que influenciam o desenvolvimento de uma região, para 

Guedes e Formica (1997), são a economia, as necessidades comunitárias, as estratégias 

de captação de recursos e as ligações com a indústria. Vale (2007) dá grande ênfase às 

instituições de fomento e apoio empresarial existentes num determinado território, ao 

entender que elas podem exercer o papel de agentes de conexão, estimulando e 

investindo na criação de um ambiente favorável a uma maior interação e cooperação 

interorganizacional.  Sob este aspecto, os Agentes de Desenvolvimento (FINEP, 2008, 

p.11  ) podem ser: 

[...] são os diversos organismos públicos e privados que promovem ações de 

fomento em áreas de atuação afins ou complementares àquelas que são objeto 

de ação da FINEP: agências de fomento nacionais e internacionais, bancos de 

desenvolvimento, fundações de amparo à pesquisa, sistema CNI, IEL, sistema 

SEBRAE, organizações setoriais de apoio técnico, gerencial ou comercial, 

instituições financeiras e gestores de fundos de investimento, sindicatos e 

associações de classe.  

Neste ponto, um conceito importante, a ser inicialmente definido é o de 

desenvolvimento. Na visão de Furtado (2000), tudo se resume em dotar a sociedade de 

instituições que possibilitem ao indivíduo realizar plenamente suas potencialidades. Por 

conseguinte, o desenvolvimento buscado pelas instituições possui dois sentidos. O 

primeiro sentido está atribuído à evolução do sistema social, ou seja, mediante a 

acumulação de técnicas, tornando-se eficaz e elevando a produtividade do conjunto de 

sua força de trabalho; o segundo sentido faz referência ao conceito de desenvolvimento 

relacionado com grau de satisfação das necessidades humanas (FURTADO, 2000, p. 

16). Levando em consideração que Os fatores que influenciam a decisão inicial para o 

desenvolvimento de determinada área são as condições econômicas, necessidades 

comunitárias e estratégias para captação de recursos humanos e financeiros, além das 

ligações com a indústria (GUEDES e FORMICA, 1997).  

Estabelecendo um nexo com o contexto da pesquisa, sabe-se que os municípios 

do Estado de Pernambuco possuem capacidade executiva limitada para atender todas as 

necessidades de sua população local. Segundo o estudo, PGM (PERNAMBUCO, 2004), 
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a parcela de contribuição dos municípios na receita tributária brasileira aumentou de 

6,6% para 16%, a partir da Constituição de 1988. O que impulsiona uma atenção 

especial ao conhecimento dos municípios, suas potencialidades e economia. Além disso, 

há a intenção de descentralizar o acúmulo de bens e sucesso empresarial para que haja, 

também no interior do Estado, empreendimentos de sucesso. 

Pela análise do Programa Governo nos Municípios PGM (PERNAMBUCO, 

2004), pode-se observar segundo este estudo, que a RMR agrega 60% do produto 

Estadual e 42% da população em menos de 2,8% do território. Além disso, no Recife 

estão 10 (dez) das 11 (onze) instituições de pesquisa de Pernambuco, constantes na base 

Lattes do CNPq, o que leva ao entendimento de que existe uma concentração territorial 

de conhecimento e renda. Em relação ao Estado, aponta-se que: 

Pernambuco é um dos 27 (vinte e sete) Estados da República Federativa do 

Brasil; seu território é de 98.307 Km2, correspondendo a algo em torno de 6,3% 

da superfície do nordeste e a 1,16% do território nacional. Sua população 

(2000) é de 7,918 milhões, correspondendo a 16,6% da nordestina e a 5% da 

população brasileira, com  taxa média de crescimento anual de 1,19%. Esta 

população é 76,5% urbana e especializada em 184 municípios e um distrito 

estadual – Arquipélago de Fernando de Noronha. (PERNAMBUCO, 2004, p. 

21).  

Tal contexto pode explicar a iniciativa de dotar a sociedade das técnicas 

necessárias para melhorar a qualidade da força de trabalho, como formulado no 

Programa dos CT´s, com o intuito de criar infra-estrutura nas regiões de 

desenvolvimento no Estado.  

 A autora deste estudo, enquanto integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos 

sobre Sociedade e Conhecimento – NIECS, da Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE, ator interessado na formação, institucionalização e fortalecimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da graduação e pós-graduação, fez a opção 

pelo aprofundamento dos estudos acerca desse tema, concentrando-se no caso do CTA, 

criado para dar suporte ao desenvolvimento no Arranjo Produtivo Local - APL de 

Confecções no Agreste do Estado de Pernambuco.    

Assim, procurou-se realizar uma série de trabalhos no âmbito do NIECS/ UFPE: 

Pesquisa de identificação dos atores do CT do Agreste Central (AMARO, 2007); um 
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estudo exploratório do contexto de referência dos Centros Tecnológicos de Pernambuco 

(OLIVEIRA et al, 2007).  E dois artigos científicos versando sobre a temática 

(OLIVEIRA e CABRAL, 2008); (OLIVEIRA, GUERRA E LINS, 2008), um publicado 

nos Anais do XXXII ENANPAD, e outro nos do EnAPG 2008. Dessa forma, 

contribuindo para incrementar descobertas acerca desse objeto de estudo.  

Com base nos avanços obtidos ao longo do trabalho pode-se, então, chegar à 

análise do papel do CTA de Pernambuco no processo de criação do sistema local de 

inovação no contexto de redes sociais e compartilhamento de informação tecnológica e 

conhecimento. Buscou-se enfatizar seu papel como recurso relevante para a 

interiorização do conhecimento técnico e científico, em termos do desenvolvimento do 

APL da Região do Agreste do Estado, como estratégia de ação. Neste sentido, como 

pressuposto, considerou-se que para existir interação entre as organizações da rede, seria 

necessário um sistema local de conhecimento (SLI), ensejando condições para o 

desenvolvimento e inovação. Não é demais lembrar que o objetivo da política pública é 

promover um sistema local do conhecimento voltado para o desenvolvimento nas RD´s 

definidas pelo estudo do Governo do Estado, especificamente em relação à importância 

do compartilhamento do conhecimento no âmbito do CT do Agreste de Pernambuco 

(OLIVEIRA et al, 2007).   

Neste particular, a primeira etapa do plano plurianual do Governo do Estado de 

Eduardo Campos, em relação aos CT’s, tem se concentrado nas ações de educação 

profissional; requalificação profissional de jovens e adultos, e gestão administrativa e 

financeira de cada um deles (ENTREVISTADA G, 2007). Segundo a Coordenadora do 

Núcleo de Gestão dos CT’s, uma grande quantidade de profissionais forma-se 

anualmente, sendo que a maioria se encontra na Região Metropolitana do Recife, 

causando excesso de profissionais qualificados nessa região específica 

(ENTREVISTADA G, 2007). Já nas outras regiões como, por exemplo, o Agreste 

Central faltam profissionais e cursos de capacitação. A configuração atual da interação 

entre os atores das redes permite observar um grande número de atores desagregados, 

porém, com o mesmo objetivo (ENTREVISTADA G, 2007). 

Neste trabalho, a lente adotada foi a construtivista, por dar ênfase ao humano e 

ao social. A administração enquanto ciência social aplicada, busca compreender a 

peculiaridade da vida que nos rodeia, Quintaneiro et al (2003), entende que: 
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[...] se procura é compreender uma individualidade sociocultural formada de 

componentes historicamente agrupados, nem sempre quantificáveis, a cujo 

passado remonta para explicar o presente, partindo então deste para avaliar as 

perspectivas futuras (QUINTANEIRO, et al, 2003, p 112). 

Já o conceito de ação social foi entendido com base no pensamento apresentado 

por Weber, conforme assinalado por Quintaneiro et al (2003) referindo-se a toda conduta 

humana (ato, omissão, permissão) dotada de um significado subjetivo dado por quem a 

executa e que orienta essa ação. Os autores ainda afirmam:  

(...) que as condutas humanas são tanto mais racionalizadas quanto menor for a 

submissão do agente aos costumes e afetos e quanto mais ele se oriente. Pode-se 

dizer, portanto, que as ações serão tanto mais intelectualmente compreensíveis 

(ou sociologicamente explicáveis) quanto mais racionais (QUINTANEIRO, et 

al, 2003, p. 114).    

A relação social definida por Weber é a conduta plural, reciprocamente 

orientada, dotada de conteúdos significativos que descansam na probabilidade de que se 

agirá socialmente de certo modo (QUINTANEIRO, et al, 2003). No caso desta pesquisa, 

há interesse em saber acerca das relações sociais existentes em determinado espaço, 

tanto é que se procurou estabelecer uma correlação entre redes sociais e espaço 

sociotécnico, englobando um campo de lutas. Para tanto, deve-se salientar a importância 

a ser dada aos “valores compartilhados pelos agentes em seu dado espaço social, sem os 

quais não se estimula a sociedade da organização” (ABRÃO, 2006, p 14). 

Segundo Sabourin (2001), o espaço sociotécnico é caracterizado por sua 

complexidade e densidade confirmando seu caráter misto “social e técnico”. Além destas 

características, o espaço sociotécnico: 

(...) é desenhado pelas relações de interconhecimento e de proximidade e, por 

outra, pelas prestações recíprocas (ou serviços mútuos) em matéria de produção 

ou redistribuição dos produtos e dos conhecimentos, que fazem referência às 

relações totais. (“...) Em realidade vários espaços são mobilizados por redes de 

relações que se cruzam, em diferentes momentos do cotidiano...” (SABOURIN, 

2001, p. 40) 

Como pressuposto, acredita-se que a atividade desenvolvida pelos CT´s, 

construída pelas interações entre indivíduos organizados em rede, também cria, organiza 

e processa a informação para gerar novos conhecimentos por meio do aprendizado. Pode 
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ser que estes novos conhecimentos possibilitem aos atores interessados desenvolverem 

capacidades e melhorarem processos organizacionais. Os agentes sociais, que 

constituem a rede, estariam constantemente criando e processando informações 

relacionadas à sua rede de relacionamentos, aos seus processos organizacionais, às suas 

ações de promoção humana e social etc. Precisando, portanto, organizar as informações 

de forma a gerar e compartilhar novos conhecimentos. 

Segundo Choo (2006), é necessário integrar eficientemente os processos de 

criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisões, para 

organizar o conhecimento. O que ocorre quando as diferentes organizações de uma rede 

criam significados comuns e usufruem do posterior compartilhamento do conhecimento 

que nela se possa gerar. Com efeito, pode-se dizer que:   

A criação de significado é um processo social contínuo em que indivíduos 

observam fatos passados, recortam pedaços da experiência e selecionam 

determinados pontos de referência para tecer significados. O resultado da 

criação de significado é um ambiente interpretado ou significativo, que é uma 

tradução razoável e socialmente crível do que está acontecendo. (CHOO, 2006, 

p.128).  

A construção social da realidade e, conseqüentemente, a criação de significados e 

conhecimento, dependem da interação dos atores em rede. Para tanto, é preciso entender 

melhor o que vem a ser redes de atores interessados ou de agentes sociais, cuja análise 

envolve níveis de enfoque micro e macro, ou indivíduo e estrutura. Como afirma 

Marteleto e Silva (2004), redes sociais são sistemas compostos por nós e conexões entre 

eles, que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos sociais (indivíduos, grupos, 

organizações). Também, segundo Bastos e Santos (2007), redes sociais constituem um 

recurso teórico e metodológico especialmente útil para os estudos que tomam as 

instituições como sistemas de significados construídos nas relações e conexões 

existentes entre os membros, tanto em análises micro quanto macroorganizacionais.  

Já para Stewart (1998), desenvolver a gestão de agentes sociais em redes, ao 

mesmo tempo em que possibilita articular vários saberes e habilidades em torno de uma 

atividade de forma dinâmica, ainda estimula a iniciativa, a flexibilidade e a participação 

dos integrantes, direcionadas ao incremento da conectividade. Isso faz com que as 
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parcerias sejam o instrumento principal de geração de informação e conhecimento 

destinados ao serviço que visam prestar.  

O termo rede tornou-se muito utilizado em diversas áreas do conhecimento, mas 

nos primórdios da civilização rede significava pequena armadilha composta por fios 

entrelaçados, os nós eram as interseções desses fios (BALESTRIN, 2008). No Séc.XX 

adquiriu sentido mais abstrato como todo conjunto de pontos com mútua comunicação. 

Analogamente à idéia original, os nós da rede de pesca correspondem, nas dos homens, 

aos objetos e aos eventos da perspectiva sociológica, enquanto os fios correspondem às 

informações e os recursos que ligam os nós. Juntos, em rede, eles dão vida a uma nova 

estrutura social, que emerge em resposta a um determinado objetivo coletivamente 

almejado (BALESTRIN, 2008).   

Conforme verificado por Olivieri (2003), o conceito de rede transformou-se, nas 

últimas duas décadas, em uma forma de ver a realidade valorizando as relações sociais 

como foco da análise, possibilitando processos capazes de responder às demandas de 

flexibilidade, conectividade e descentralização das esferas contemporâneas de atuação e 

articulação social.  

A criação de novos conhecimentos, levando em consideração o paradigma atual 

da administração na era do conhecimento, mostra-se fator essencial para as 

organizações, tanto no que se refere à busca de novos elos na sua rede de 

relacionamentos, criando maiores possibilidades de atuação no contexto de que faz 

parte, quanto na criação de novos produtos e novos processos como um novo modo de 

gestão e de ver a realidade com a lente que amplia e promove o melhor aproveitamento 

de seus recursos para o desenvolvimento local. Por isso um dos conceitos utilizados foi o 

de rede sociotécnica, como consta em Sabourin (2001), para validar como eram feitas as 

interações entre atores, locais e freqüência. 

O sistema capitalista no último quartel do séc. XX, passou por mudanças, a 

principal delas foi em relação à nova economia surgida em escala global, para Castells 

(2007), informacional, global e em rede. A informação passou a ter destaque por conta 

da dependência e inter-relação existente entre informação, produtividade e 

competitividade. O processo produtivo, na nova era, depende da capacidade das 
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empresas ou regiões gerar e aplicar, da forma mais satisfatória aos objetivos propostos, a 

informação baseada em conhecimentos.  

A globalização das atividades produtivas consiste em consumo e circulação do 

capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação, tecnologia e mercados, os 

quais estão organizados em escala global, por meio de rede de conexões entre agentes 

econômicos. A interação é em rede e evoluiu a esta categoria porque no novo cenário 

mundial a produtividade é gerada, e a concorrência é feita em uma rede global de 

interação entre redes empresariais. As inovações tecnológicas forneceram base material 

indispensável para a nova economia (CASTELLS, 2007).   

O uso estratégico da informação é aquele em que as organizações buscam e 

avaliam informações com o objetivo de tomar decisões inovadoras. A organização liga 

estes três processos de uso estratégico da informação num ciclo contínuo de 

aprendizagem e de adaptação que pode ser chamado de ciclo do conhecimento (CHOO, 

2006). O conhecimento na era da informação é quem impulsiona o desenvolvimento e 

transforma a realidade por meio de sua associação, dissociação e reconstrução 

originando uma inovação de produtos, processos, gestão e formas de relacionar-se.  

Como já mencionado, o trabalho estuda o Centro Tecnológico do Agreste Central 

de Pernambuco no processo de criação de um sistema local de inovação, numa 

perspectiva contextualizada de redes sociais e compartilhamento de conhecimento. A 

referência básica do trabalho remete à proposição do governo estadual de tomá-la como 

ferramenta de desenvolvimento local, tendo em vista algumas ações realizadas tanto nos 

últimos anos (PERNAMBUCO, 2003) como na gestão atual, sobretudo no âmbito do 

Programa Todos por Pernambuco. 

Levando em consideração que a inovação funciona por meio de pessoas em redes 

de circulação de informação e conhecimento, num determinado ambiente, e o que 

motiva a criação de algo novo são as relações existentes entre os atores, pode-se, então, 

reforçar a importância da fluência nessas relações como um dos fatores de fomento à 

inovação. A junção do conceito de inovar com a especificidade de determinada região 

define o conceito de Sistema Local de Inovação (SLI), como sugerido por Albagli e 

Maciel (2004), cabendo realçar que, para delimitá-lo é preciso realizar uma análise do 

contexto social, das políticas públicas implementadas e da cultura do ambiente em que 
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se insere. A intensidade com a qual há investimento em infraestrutura para a inovação 

interfere no potencial inovativo de determinado ambiente e também dos resultados 

produzidos pela interação dos atores sociais. Para Cassiolato e Lastres (2007), SLI é: 

Sistema de inovação engloba o conjunto de organizações que contribuem para 

o desenvolvimento da capacidade de inovação de um país, região, setor ou 

localidade. Constitui-se de elementos e relações que interagem na produção, 

difusão e uso do conhecimento. A idéia básica do conceito de sistemas de 

inovação é que o desempenho inovativo depende não apenas do desempenho de 

empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas 

interagem entre si e com vários outros atores. Sistemas produtivos e 

inovativos locais são aqueles arranjos produtivos em que interdependência, 

articulação e vínculos consistentes resultam em interação, cooperação e 

aprendizagem, com potencial de gerar o incremento da capacidade inovativa 

endógena, da competitividade e do desenvolvimento local. (LASTRES e 

CASSIOLATO, 2005, p 21).  

Um dos pilares básicos desse programa, no Governo do Estado de Eduardo 

Campos, consiste na transposição do conhecimento, a qual está relacionada às ações a 

serem realizadas pelo Governo visando à interiorização e à melhoria da distribuição 

regional do conhecimento. Nele, será dado destaque a toda ação que envolva e estimule 

a descentralização das universidades públicas, estaduais e federais, com o objetivo de 

apoiar a transferência para o setor produtivo do conhecimento gerado nessas instituições 

e nos centros de pesquisa localizados na região (FRENTE POPULAR DE 

PERNAMBUCO, 2007, p 16). 

Assim, são muitas as expectativas quanto à atuação do CT do Agreste no 

contexto da política pública estadual que instituiu suas funções básicas e ensejou a 

emergência do SLI, destacando sua inserção nas redes sociais e do conhecimento ainda 

em formação. Cabe, então, formular a pergunta norteadora deste estudo:   

Como se dá a atuação do CT do Agreste em termos das atribuições que lhe 

foram dadas no âmbito da política pública estadual, considerando a emergência de 

um SLI e a sua inserção nas redes sociais e do conhecimento em processo de 

formação? 
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1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho é analisar a atuação do Centro Tecnológico do 

Agreste (CTA) de Pernambuco no contexto da política pública estadual de inovação.   

 

 1.2.2 Objetivos específicos 

Para o alcance deste objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Delinear a atuação do CTA no âmbito da política pública estadual de 

inovação; 

b) Analisar o contexto de emergência de um sistema local de inovação (SLI) 

e sua contribuição para a formação das redes sociais e do conhecimento;  

c) Descrever a emergência do SLI em articulação com a formação de redes 

sociais e de conhecimento no Agreste de Pernambuco.  

 

 

1.3 Justificativa e contribuição do estudo 

A principal contribuição acadêmica deste estudo se relaciona à obtenção de 

evidências acerca do papel do CTA no processo de criação de um sistema local de 

inovação no contexto de redes sociais e compartilhamento do conhecimento. Leva-se em 

consideração que quase inexiste estudo científico sobre Centros Tecnológicos no Estado 

de Pernambuco, excetuando-se os realizados pelo NIECS/UFPE.  

Por outro lado, deve ser reconhecida a importância dos centros tecnológicos, 

considerando os investimentos já feitos pelo Governo do Estado, em torno de 10 milhões 
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de reais (PERNAMBUCO, 2004). Porém, não apenas ao Estado cabe referência, mas aos 

efeitos da agregação dos atores locais, pois o conhecimento é uma construção social e 

exige ação coletiva, de certo modo empreendida quanto do processo de criação 

instaurado no governo passado. 

Além da contribuição teórica desta pesquisa, há também uma razão prática para a 

sua realização. Busca-se com este estudo conhecer em profundidade o Centro 

Tecnológico do Agreste de Pernambuco, constante no Plano Plurianual do governo do 

Estado no governo Jarbas Vasconcelos e do atual governo de Eduardo Campos, com 

ênfase na verificação da existência de condições favoráveis à institucionalização desse 

organismo. A partir deste conhecimento, será possível propor ações que favoreçam a 

efetividade de relações estáveis e duradouras entre os atores institucionais na 

interiorização do conhecimento. A intenção é de que possam ser favorecidas tanto a 

criação como o compartilhamento do conhecimento, de forma a promover o 

desenvolvimento local no estado de Pernambuco, segundo pressupostos que estão hoje 

em discussão na agenda governamental.  

A expectativa é de que esta pesquisa traga contribuições para se entender a 

atuação do Centro Tecnológico do Agreste de Pernambuco, em conjunto com uma visão 

sistêmica que remete aos demais CT´s, no âmbito da interiorização do conhecimento no 

Estado. Até porque, como já se fez menção, os CT´s fazem parte da estratégia de política 

pública para o desenvolvimento local. Assim, faz-se necessário observar que papel 

desempenha o Centro Tecnológico do Agreste, conforme o questionamento básico deste 

trabalho.  

Não há dúvida de que é relevante compartilhar conhecimento em redes sociais, 

mas, entende-se que, para isto acontecer, é preciso que existam condições objetivas para 

o surgimento de um sistema local de conhecimento e inovação no entorno do CT do 

Agreste, preocupação esta que se estende ao seu próprio funcionamento. 

Em relação aos Centros Tecnológicos no Brasil existem estudos sobre pólos 

tecnológicos, processos já institucionalizados, como exemplo, os trabalhos de Baldi 

(2006), sobre centro tecnológico de Carcinicultura no Rio Grande do Norte, o de 

Siqueira (2006), sobre os centros tecnológicos da década de 80 no Espírito Santo e o de 

Balestrin (2008), sobre centros de inovação no Rio Grande do Sul. Porém, pouco se sabe 
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sobre os Centros Tecnológicos no Estado de Pernambuco e os possíveis benefícios dessa 

rede de atores locais para a educação profissional, empreendedorismo e inovação 

tecnológica.  

 

1.4 Limitações do estudo 

Este estudo possui caráter qualitativo, levando em consideração, principalmente, 

as impressões dos stakeholders quanto ao papel do CTA e à busca de evidências acerca 

da existência de um contexto favorável à inovação e ao compartilhamento do 

conhecimento. O contexto social foi analisado a partir do processo de implantação e 

funcionamento do Centro Tecnológico do Agreste de Pernambuco, sob a perspectiva dos 

conceitos de redes sociais e do compartilhamento do conhecimento, ambos decorrentes 

de políticas públicas de desenvolvimento local, de iniciativa do Governo Estadual. 

Como já assinalado, cabe reafirmar que este é um dos primeiros estudos científicos sobre 

Centros Tecnológicos no Estado de Pernambuco.  

Há limitação na teoria de análise de política pública, pois apesar do 

estabelecimento de critérios como o conhecimento dos processos políticos, dos estilos 

políticos, de se criar processos de resolução de problemas por meio de quadro de 

referência, por conta da dinamicidade dos processos de política pública, pode-se 

observar as constantes mudanças nas arenas políticas, o que dificulta a análise, por conta 

da complexidade (FREY, 1997).   

A racionalidade no processo de decisão está sujeita a uma série de limitações tais 

como a falta do conhecimento completo do problema, a impossibilidade de prever as 

conseqüências com precisão e a falta de capacidade de observar todas as alternativas 

possíveis, como assinala Simon (1979). Para o autor as três etapas fundamentais que 

possibilitam a integração do comportamento dos decisores são: a seleção dos valores que 

orientarão as atividades, a criação de mecanismos que orientarão as suas atividades e a 

execução da decisão no cotidiano.  

As opiniões dos membros da rede foram identificadas a partir de entrevistas 

individuais. De acordo com Bardin (2008), existem algumas limitações nesta forma de 

coleta de dados. Por exemplo, a questão das pessoas nas suas unicidades. Como 
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preservar o indivíduo e ao mesmo tempo inferir algo através de suas palavras. Outro 

questionamento é relativo à omissão por parte do entrevistado de algum detalhe 

importante, ou de ele expor com suas palavras aspectos relevantes do fenômeno 

pesquisado.  

A pesquisa qualitativa é caracterizada por Richardson (2008) como “a tentativa 

de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos pesquisados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos”. O pesquisado pode trazer consigo uma lente 

diferente da lente do pesquisador, de modo que as limitações da entrevista podem levá-lo 

a fazer inferências não fundamentadas ou inexatas. Desta forma, a própria natureza da 

pesquisa e a forma de coleta de dados, podem gerar várias interpretações, pela lente 

usada na análise, propositalmente ou não, pelos pesquisados, e também pelo próprio viés 

de análise do pesquisador.  

Outra limitação que se pode ressaltar neste estudo, deve-se ao fato de, por uma 

limitação temporal, não ter sido abordada a questão da sustentabilidade ambiental, já que 

a atuação do CTA se situa em uma região onde o processo de lavagem usado nas 

lavanderias de jeans requer alto e rigoroso tratamento para se minimizar os impactos 

sobre o meio ambiente. Tanto é que cursos de lavanderia foram criados pelo 

levantamento dessa necessidade local. Conforme evidência apontada por Lima (2007), 

houve grande pressão do Ministério Público Estadual em relação à poluição dos rios e 

efluentes do APL de confecções, devido às lavanderias. Assim, tornou-se imprescindível 

a qualificação de pessoal na área de lavanderias, tarefa assumida pelo CTA.  

O estudo de Lima (2007) focaliza o município de Toritama, situado no Agreste 

de Pernambuco, carente de um modelo de gestão de águas utilizada pelas lavanderias, 

sabendo-se de conflitos emergentes em razão da luta pela conservação da água, para 

tornar sustentável o Pólo de Confecção de Jeans. Por desenvolvimento sustentável, 

segundo Bruntland (1987), pode-se compreender que se trata de responder às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de satisfazer àquelas da 

próxima geração, como o uso da água, por exemplo.  

É também relevante salientar que o vínculo funcional existente entre a 

pesquisadora e a UFPE fez com que fosse dada ênfase à questão educacional e à 
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importância que deve ser dada à formação acadêmica local. Este valor pessoal da 

pesquisadora em relação à educação e à participação social pode ter provocado viés na 

análise das informações coletadas. Ao mesmo tempo em que a afinidade favoreceu o 

empenho dado às atividades de pesquisa.  

Dentre as várias limitações deste estudo, vale ressaltar uma apontada por Baldi 

(2006), pois segundo a autora, ao se utilizar a perspectiva de redes são feitos, não raro, 

recortes seccionais. Considerando-se que, para entender a rede e suas inter-relações de 

forma mais profunda, seria preciso realizar um estudo longitudinal, avaliando a dinâmica 

da rede na sua construção, desconstrução e reconstrução. Conclui-se, então, ser 

necessário reservar um período maior para a análise. Em contraposição é fato que o 

fenômeno estudado é recente e pode ser alvo de futuros estudos podendo-se utilizar tanto 

a pesquisa-ação sugerida por Albaladejo e Casabiaca (1997), quanto a perspectiva 

longitudinal sugerida por Baldi (2006). 

Na elaboração do trabalho, além desta Introdução, foram desenvolvidos mais 

cinco capítulos que compõem a estrutura da dissertação. Deste modo, o referencial 

teórico integra o Capítulo 2, no qual se discutem temáticas que abordam questões 

relacionadas com centros tecnológicos, redes sociais e compartilhamento do 

conhecimento e outros aportes considerados pertinentes com o foco na questão da 

política pública no âmbito de ciência e tecnologia no estado de Pernambuco.  

Os procedimentos metodológicos deste estudo estão apresentados no Capítulo 3, 

que expõe também o delineamento da pesquisa, o modelo de análise, a estratégia 

metodológica, as técnicas utilizadas para a coleta de dados e a seleção dos sujeitos da 

pesquisa. O estudo realizado teve caráter qualitativo, sendo a estratégia utilizada para o 

alcance dos objetivos da pesquisa a do estudo de caso. Os dados foram coletados por 

meio de visitas locais, pesquisa documental e bibliográfica e entrevistas abertas e semi-

estruturadas, o que possibilitou a triangulação dos dados. O período de referência do 

estudo foi de 2000 a 2008. 

A análise dos dados é apresentada no Capítulo 4, cabendo ressaltar que se 

verificou haver compartilhamento de informações tecnológicas entre os atores locais nos 

contexto do Centro Tecnológico do Agreste. Ao analisar o papel do CTA e sua inserção 

no APL do Agreste, buscou-se saber se, a partir dessa interação, havia um ambiente mais 
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propício ao desenvolvimento local. Isto foi percebido nas mudanças ocorridas na rede, 

durante o período de análise no que se refere às relações sociais e parcerias nas 

atividades interorganizacionais. No Capítulo 5 apresenta-se as conclusões, considerações 

finais e recomendações para estudos futuros. 
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2 Referencial teórico 

 

 

 

É possível observar nas sociedades contemporâneas que as estruturas formais das 

organizações são formadas em contextos institucionalizados. Dessa forma, elas 

aumentam seu grau de legitimidade e sua chance de sobrevivência. Meyer e Rowan 

(1991) afirmam que as organizações são levadas a adotar procedimentos socialmente 

aceitos como racionais, ou seja, a própria noção de racionalidade é socialmente 

constituída. Conforme Holanda (2003), a teoria institucional compreende o ambiente 

formado pelos recursos humanos, financeiros, materiais e também os elementos culturais 

criados e consolidados por meio da interação social. Afirma a autora, que essa 

abordagem regula a legitimidade social da estrutura e processos institucionais. Além 

disso, como é sabido, de acordo com Perrow (1986), a maior contribuição da escola 

institucional é a ênfase no ambiente. 

Por outro lado, segundo Berger e Luckmann (2005), toda atividade humana está 

sujeita ao hábito, como forma de diminuir tensões, porque reduz as escolhas a serem 

feitas. Logo, de acordo com os autores, a institucionalização ocorre sempre que há uma 

tipificação recíproca de ações habituais por tipo de atores, querendo dizer que 

determinado segmento da atividade humana foi submetido ao controle social. Dizer que 

um segmento da atividade humana foi institucionalizado significa entender que os 

fenômenos sociais, econômicos, políticos e culturais são legitimados por processos 

sociais frutos de interpretações e subjetividades. A teoria institucional em geral 

incorpora “a idéia de instituições e de padrões de comportamento, de normas e de 

valores, de crenças e de pressupostos, nos quais se encontram imersos indivíduos, 

grupos e organizações” (MACHADO-DA-SILVA e GONÇALVES, 1998, p. 220). 

No desenvolvimento do estudo, no caso de um sistema local do conhecimento, 

cabe discutir em que condições e quando os grupos em uma rede social podem de fato 

criar novas ordens. Em se tratando dos CT´s, é interessante analisá-lo como parte de um 

ciclo de políticas públicas, associadas a um conjunto de alternativas voltadas para o 

“A Educação profissional detém o maior dos poderes: o 
poder de transformar.” 

Paulo Freire 
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desenvolvimento local, com ênfase na inclusão social e auto-sustentação, o qual requer 

tempo para se institucionalizar. Trata-se de um marco lógico, no âmbito do qual se 

acredita ser possível através do compartilhamento técnico e científico estimular o 

empreendedorismo e a autonomia da mão-de-obra do futuro. Promover um ambiente 

onde a cultura da cópia seja cada vez menos aceita em detrimento de novos padrões de 

qualidade de serviços e produtos. Um histórico do contexto de políticas públicas e dos 

sistemas locais de inovação serão examinados a seguir.  

 

2.1 Políticas Públicas, Regionalização e Sistemas Locais 

de Inovação 

A palavra política é de origem grega, e foi utilizada em seu primórdio por 

filósofos e escritores. Para os gregos, polis significa cidade, lugar onde as pessoas vivem 

juntas. Por isso, Aristóteles afirmava que o homem é um animal político, porque se 

precisa um da companhia de outros. Se o bom senso e a boa vontade criassem condições 

para que uns colaborem com os outros e houvesse respeito recíproco, não seria 

necessário o uso da força (DALLARI, 1984).  

Há vários sentidos para a palavra política: é cuidar das decisões sobre problemas 

de interesse da coletividade; é a conjugação das ações de indivíduos e grupos humanos, 

dirigindo-as a um fim comum (DALLARI, 1984). Ainda para o autor: 

...( ) a organização social que procura atender à necessidade natural de 

convivência dos seres humanos; toda ação humana que produza algum efeito 

sobre a organização, o funcionamento e os objetivos de uma sociedade. 

(DALLARI, 1984, p. 11). 

Todos os seres humanos valem a mesma coisa. Se forem observados dois recém 

nascidos e não se disser a condição social de cada um, ninguém poderá dizer quem vale 

mais que o outro. “Por natureza todos nascem iguais, é a sociedade quem estabelece 

diferenças de valor entre os seres humanos” (DALLARI, 1984, p. 11). Logo, as 

diferenças entre seres humanos são artificiais, não naturais. Cabe ao Estado, no 

cumprimento da constituição onde, por exemplo, está escrito que todos têm direito à 
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educação, fazer valer a lei por meio de suas políticas públicas e sanar esta lacuna 

artificial criada pelos próprios homens. 

É sabido que o papel do Estado aumenta à medida que a economia se desenvolve. 

Para cumprir adequadamente o seu papel, a administração pública, nos seus diferentes 

níveis, federal, estadual, e municipal, necessita estar bem estruturada, e dessa maneira 

atuar com eficiência, eficácia e efetividade em favor da sociedade (MATIAS-PEREIRA, 

2008). O Estado existe fundamentalmente para realizar o bem comum, desdobrando-se 

em três vertentes: o bem-estar; a segurança; e a justiça.  

Para dar maior flexibilidade à gestão foram propostas, na década de 80, novos 

modelos de gestão pública, nos quais houve a mudança da lógica do planejamento para a 

lógica estratégica. Na lógica do planejamento, prevalecia o conceito de plano que, a 

partir da racionalidade técnica, desenvolve o melhor programa a ser seguido, enquanto 

na lógica estratégica, as relações com os atores envolvidos são levadas em conta em 

cada política, a fim de desenhar cenários que possibilitem a flexibilidade necessária para 

as alterações e desvios não programados nos projetos governamentais (CROZIER apud 

MATIAS-PEREIRA, 2008). Reconhecer o planejamento como processo implica aceitar 

que não é uma atividade que se esgote na concepção de um plano, de um programa ou de 

um projeto (MATIAS-PEREIRA, 2008).  

Com o objetivo de criar um planejamento estratégico de interiorização do 

conhecimento, que fosse adequado às necessidades locais, o governo do estado de 

Pernambuco utilizou o modelo teórico italiano, em 2001, para formular a sua política 

pública de descentralização das riquezas do estado. A Entrevistada G (2007), diz que o 

planejamento parece ter recebido forte influência da obra de Robert Putnam, indicando 

que a regionalização das ações e a divisão em regiões de desenvolvimento já estão 

pacificadas, ou seja, tornaram-se aceitas sem discussões ou oposição. 

Embora Matias-Pereira (2008) afirme que a organização pública no Brasil 

recebeu forte influência da França, com início no Brasil, a partir do século XIX, houve 

rebatimento de outros países como Itália, no que tange às políticas públicas e da 

Alemanha na problemática do meio ambiente, mais especificamente os recursos hídricos 

no Nordeste do Brasil. 



33 
 

 Assim na obra “Comunidade e Democracia”, Putnam (2007) faz sua análise do 

estudo do desempenho institucional, buscando contribuir na compreensão do 

desempenho das instituições democráticas, com objetivo teórico, método empírico e com 

experiência singular de reforma institucional realizada nas regiões da Itália nos últimos 

20 anos. Sendo o principal objetivo o de examinar as origens do governo eficaz.  

Putnam (2007) investiga também a disseminação do processo de reforma e as 

conseqüências para a prática da política e do governo ao nível local. Dessa forma, os 

esforços dos italianos passaram a ser a criação de governos regionais, pois, estando o 

centro decisório próximo de seus beneficiários, estes poderiam alocar recursos nos 

problemas cuja solução fosse mais urgente. Tal entendimento advinha do regime 

democrático após o ano de 1945 que, em seu bojo, incentivava a participação popular 

nas decisões governamentais e o sentimento de que os residentes em determinada região 

sabiam o que eles mais precisam, diferentemente do poder central encarregado em 

enviar políticas nacionais gerais que podem não surtir efeitos em determinadas áreas.  

Vale ressaltar, que, para gerir os recursos regionalizados diversos órgãos 

administrativos foram criados, havendo uma redistribuição monetária entre os cidadãos, 

tais como: créditos para instituições agrícolas, subsídios para ônibus e etc. Entretanto, o 

modelo começou a mostrar sinais de agonia quando se observou que algumas regiões se 

desenvolveram muito e outras não, uma vez que as políticas administrativas necessárias 

não foram totalmente implementadas. Por outro lado, frise-se que não há 

homogeneidade nas regiões italianas, pois algumas são mais “produtivas” e “prósperas” 

que outras. 

A Regionalização fez nascer uma nova elite política na Itália, pessoas 

qualificadas e realmente representativas. Os políticos iniciavam suas carreiras pela 

esfera local, depois pela regional para galgarem a esfera nacional. O modo de se fazer 

política também mudou, pois questões ideológicas e partidárias sofreram uma 

flexibilização. Daí, as arraigadas convicções tornaram-se maleáveis, sempre guiadas, 

lógico, pelo interesse nacional e/ou regional em patamar inferior aos individuais e/ou 

partidários (PUTNAM, 2007).  

 Na esteira desse raciocínio, Putnam (2007) propôs-se a fazer uma verificação 

com o objetivo de investigar se os resultados positivos obtidos por um governo 
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democrático dependiam ou não da medida em que a arena onde atuava o governo se 

aproximava mais ou menos do ideal de comunidade cívica, cujo significado estaria na 

aquisição do direito de cidadania pela vida comunal e pelo crescente interesse por 

questões referentes à vida pública.  

Neste contexto, revelam-se alguns aspectos filosóficos girando em torno de uma 

comunidade cívica, ou seja, a) empenho cívico, tendo em vista a participação ativa na 

vida comum; b) senso de igualdade política, medido pelas relações de reciprocidade e 

cooperação; c) solidariedade, confiança e tolerância, mediante o respeito e a estima pelos 

concidadãos, apesar das diferenças ideológicas, minimizando o sentimento de 

desconfiança; e d) impulso associativista, com fins à cooperação.  

O estudo de Putnam (2007) concentrou-se em centenas de comunidades italianas 

a elas aplicando indicadores de civismo em correlação com a forma pela qual se 

mobilizavam os cidadãos, seja visando interesses pessoais ou do grupo familiar, seja 

agregando-se em torno do bem comum.  

No caso de Pernambuco, encontra-se o trabalho de Jucá (2007), que analisa a 

regionalização como estratégia de desenvolvimento local, tendo Putnam (2007) também 

como uma de suas referências. Para a autora, o objetivo do Programa Governo no 

Município do Governo do Estado de Pernambuco focalizou e redução das disparidades 

regionais e interiorização do desenvolvimento econômico, por meio de planejamento 

estratégico com apoio das instituições CONDEPE/FIDEM. Porém, do ponto de vista da 

literatura neo-institucional, sabe-se que o processo de consolidação das ações visadas em 

qualquer plano, em especial na situação estudada, requer tempo razoável, ao visar 

promover significativas mudanças nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco.  

Por seu turno, em reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas 

no Brasil, Frey (1997) aborda conceitos básicos sobre neo-institucionalismo, estilos 

políticos e políticas públicas no campo de ciências políticas. Aponta para a realidade 

brasileira de democracia não consolidada. O entendimento de Frey (1997) mostra que é 

preciso adaptar o conjunto de instrumentos existentes de análise de políticas públicas às 

condições peculiares das sociedades em desenvolvimento. Não se trata apenas de fatores 

institucionais ou processuais apenas. 
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Segundo Frey (1997), há três abordagens distintas nas ciências políticas a serem 

levantadas, de acordo com os problemas investigados, quais sejam: a) análise do sistema 

político como tal; b) análise das forças políticas cruciais no processo decisório; c) 

resultados produzidos por um dado sistema político. A análise de campos específicos 

visa a exploração das leis e princípios próprios das políticas específicas que pretendem 

analisar as inter-relações entre instituições políticas, o processo político e os conteúdos 

da política. 

Os primeiros estudos no Brasil foram de natureza descritiva e se reduziram a 

micro abordagens contextualizadas, segundo relatos realizados por Frey (1997). Porém, 

esses estudos precisavam de embasamento teórico para que fossem passíveis de 

generalização. Como os modelos foram importados dos países desenvolvidos, foi preciso 

criar uma realidade de análise política mais condizente com as peculiaridades da 

realidade brasileira. Seguem alguns conceitos fundamentais para a compreensão da 

temática e realização de estudos de caso, por Frey (1997):  

• Polity – institucional, sistema político; 

• Politics – dimensão processual, processo político; 

• Policy – material, programas políticos. 

Na realidade essas dimensões são entrelaçadas e se influenciam mutuamente. Por 

exemplo, para Frey (1997) na Policy analysis tem-se por finalidade a redução da 

complexidade. Já as policy networks evidenciam as relações sociais que se repetem 

periodicamente, mas que são menos formais do que as relações sociais 

institucionalizadas. Essas redes por sua regularidade geram confiança entre seus 

integrantes e se estabelece opiniões e valores comuns. Essas redes informais vêm 

ganhando mais importância que os procedimentos formais. Caracterizam-se como sendo 

horizontais de competências, com densidade comunicativa alta e controle mútuo intenso.  

Já a policy arena, segundo Frey (1997), refere-se aos processos de conflito e de 

consenso dentro das diversas áreas da política e podem ser distinguidas de acordo com 

seu caráter distributivo, redistributivo, regulatório ou constitutivo. As políticas 

estruturadoras e construtivistas costumam provocar menos impacto na esfera política. 
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A dimensão processual, ou seja, a policy cycle, na abordagem realizada por Frey 

(1997) leva em consideração o caráter dinâmico ou a complexidade temporal da análise 

política, em que se focaliza diferentes momentos desde: a) a formulação; b) a 

implementação, até c) o controle dos impactos das políticas. Dessa forma, alguns 

cientistas políticos e administradores acreditam que apenas por meio de desenho 

institucional, é que políticas estruturadoras de sistema seriam capazes de colocar ordem 

e de fortalecer instituições estáveis ou frágeis, como pressuposto para exigir o êxito ou 

fracasso das políticas públicas,concebidas no âmbito estratégico.  

Como aponta a literatura, o neo-institucionalismo além de trazer uma perspectiva 

adicional de explicação dos comportamentos políticos, traz condições para a 

configuração de políticas mediante estudos científicos. O neo-institucionalismo difere do 

institucionalismo pelo fato de não explicar tudo por meio das instituições, e sim pelas 

condições institucionais, como política externa, estruturas sociais, análise da cultura 

político-administrativa, estilo e comportamento político (FREY, 1997).  

Na análise do estilo político, o foco está nos fatores culturais, padrões de 

comportamento político e inclusive no de desempenho individual de alguns atores 

políticos que, de forma singular, influenciam na quantidade de programas e projetos 

políticos elaborados e implementados. Exemplos disso se traduzem em padrões de 

comportamento: clientelismo; paternalismo (corrupção), decorrentes da inter-relação, ou 

seja, análise da cultura, prática de um contexto. Para tanto, avaliar as culturas políticas 

contribui para a estabilidade democrática, dentre a variedade de elementos a serem 

analisados na avaliação de estilos políticos. Pela análise dos estilos políticos é facultado 

identificar possíveis fatores de consolidação de tal estilo e fatores da conduta política 

(FREY, 1997).     

Segundo Souza (2003), pode-se resumir política pública como o campo do 

conhecimento que busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação" e/ou analisar 

essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-

se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.  
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É interessante reconhecer que outros segmentos, não só os governos se envolvem 

na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os movimentos 

sociais, cada qual com maior ou menor influência a depender do tipo de política 

formulada e das coalizões que integram o governo. Souza (2003) afirma que, embora 

certa literatura argumente que o papel dos governos tenha sido encolhido por fenômenos 

como a globalização, a diminuição da capacidade que eles têm de intervir, formular 

políticas públicas e de gerir não está empiricamente comprovada.  

Visões menos ideologizadas defendem que, não obstante a existência de 

limitações e constrangimentos, estes não inibem a capacidade das instituições 

governamentais de governar a sociedade (PETERS, 1998), mesmo que a atividade de 

governar e de formular políticas públicas se torne mais complexa. Das diversas 

definições e modelos sobre políticas públicas, Souza (2003) aponta os principais 

elementos:  

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 

que, de fato, faz.  

• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe à 

participantes formais, já que os informais são também importantes.  

• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.  

• A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.  

• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 

longo prazo.  

• A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisão e 

proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação.  

Como visto, o debate sobre políticas públicas é grandemente influenciado pelas 

premissas advindas de outros campos, especialmente o do chamado 

neoinstitucionalismo, em razão da importância crucial das instituições/regras para a 

decisão, formulação e implementação de políticas públicas. Os decisores agem e se 
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organizam de acordo com regras e práticas socialmente construídas, conhecidas 

antecipadamente e aceitas (MARCH e OLSEN, 1995).  

A participação dos cidadãos nas políticas públicas, para Matias –Pereira (2008) 

em especial no caso das políticas sociais, pode possibilitar o desenvolvimento da 

democracia através da ocupação de novas esferas anteriormente desocupadas, ampliando 

o respeito ao pluralismo da sociedade, uma vez que há maior distribuição de poder e 

democratização da sociedade civil (MATIAS-PEREIRA, 2008). Até mesmo o papel dos 

cidadãos mudou. A administração tradicional tratava os cidadãos como clientes. A nova 

reforma no setor público leva a visão de cidadãos como consumidores.  Pode-se observar 

semelhança no pensamento de Putnam (2007) sobre comunidade e democracia na Itália 

moderna.  

Em verdade, trata-se de estabelecer relacionamentos entre o Estado, o mercado e 

o terceiro setor, tendo em vista o pressuposto da cooperação entre eles, já que como 

afirmam Casarotto Filho e Alvez (2006, p. 2): 

 
nenhuma organização, de nenhum setor, tem conseguido atingir o objetivo de 
gerar desenvolvimento trabalhando sozinha, devido à natureza complexa dos 
fatores que compõem o desenvolvimento. Os projetos exitosos, nesse 
sentido, têm sido aqueles nos quais as instituições apresentam a capacidade 
de atuar em redes, trocando conhecimentos e otimizando recursos. 
 
 

Mesmo assim, é reconhecida a existência de críticas referente à execução pelo 

terceiro setor de políticas econômicas, pelo recorte teórico neoliberal (MARTINELLI, 

2006), apesar disso: 
múltiplos os argumentos que sustentam a necessidade de uma participação 
ampla e efetiva da sociedade civil na formulação e implementação das ações 
de governo, não apenas para produzir melhores programas e projetos, mas 
também como instrumento para a construção de uma sociedade mais 
dinâmica, mais justa e mais democrática (SARACENO, 2003, p. 23). 
 

Dito isto, na próxima seção, é dada seqüência à discussão teórica que fundamenta 

o estudo do CTA, desta feita buscando-se entender o pano de fundo que cerca a questão 

da ciência e tecnologia no Brasil, começando-se pelo enfoque dado ao que se entende 

por Sistemas de Inovação. 
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  2.1.1 Sistemas de Inovação  

O processo de inovação ocorre a todo tempo e em sua maior parte é influenciado 

por vários fatores. Emerge por meio de mudanças sucessivas, o que caracteriza sua 

complexidade. A inovação não ocorre de forma isolada. Para que ocorra é necessário 

haver interação entre pessoas e instituições, para ganho e desenvolvimento de vários 

tipos de conhecimento, informação e outros recursos. As instituições envolvidas nessa 

rede de relações podem ser fornecedores, produtores, competidores, universidades, 

institutos de pesquisa, bancos de financiamento, escola, governo, enfim todos envolvidos 

e influenciando algo novo (EDQUIST, 1997).   

O conceito de inovar é “modificar, introduzindo novos elementos” (AURÈLIO, 

2004, p. 697). O consenso existente em relação à inovação é que está ligado a “algo 

novo” (SLAPPENDEL, 1996, apud, MOREIRA, 2007, p. 2). Porém, há desacordo em 

relação ao que pode ser considerado “novo” (JOHANNESSEN, OLSEN e LUMPKIM, 

2001, apud, MOREIRA, 2007). O tipo de inovação, técnica ou tecnológica, para alguns 

autores é sinônimo de inovação (MOREIRA, 2007).  

Para ser uma inovação, esclarece-se que “ser algo novo é situacional, se é novo 

para dado ambiente mesmo que para outros já seja bem conhecido” (TORNATZKY e 

FLEISCHER, 1990, apud MOREIRA, 2007). Esse “novo” pode ser inovação radical 

(revolucionárias) e inovação incremental.  

Por meio de atividades inovadoras as instituições estabelecem relações umas com 

as outras e entre vários tipos de organizações. Em certos casos, para, isto acontecer, a  

responsabilidade pela sobrevivência das firmas é dividida com instituições que 

continuamente incentivam a inovação por meio da instituição de leis, regulamentações, 

normas, regras sociais e técnicas de trabalho de nível avançado com o objetivo de 

diferenciação dos produtos e processos. Dessa forma, atores e contexto contribuem 

como elementos do sistema de criação e uso do conhecimento para fins econômicos 

(EDQUIST, 1997).  

De acordo com Freeman apud Edquist (1997) a primeira pessoa a usar a 

expressão sistema nacional de inovação foi Begt-Ake Lundvall, ao sugerir que o tema 

seja adotado para o título do capítulo do livro de Dosi (1988). A expressão Sistema 
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Nacional de Inovação (SNI), foi utilizada por Chris Freeman em seu último livro sobre 

política para a tecnologia e desempenho econômico no Japão. No começo dos anos 90, 

as publicações mais importantes sobre SNI foram escritas por Lundvall (1992) e Richard 

Nelson (1993). Freeman (1984, p. 1) define SNI como “a rede de instituições nos setores 

público e privado cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam e 

difundem novas tecnologias”.  

Quando descreve o SNI do Japão, Edquist (1997) encontra e destaca quatro 

elementos: a) o papel do ministério da indústria; b) o papel da companhia R&D, 

especialista na relação de importação e tecnologia; c) o papel da formação e das relações 

com as inovações sociais. Vale salientar que, ao focalizar o papel desses diferentes 

atores e mecanismos em instâncias institucionais, vê-se que é importante desvendar 

como eles constroem estratégias e que significados se pode atribuir às ações que 

produzem determinados resultados por eles alcançados, à luz da base teórico-empírica 

que pode ser utilizada, inclusive, metodologicamente.   

 

Embora haja diferença entre os conceitos em relação à dimensão, à abrangência e 

à complexidade, Edquist (1997) identifica nove características comuns dos sistemas de 

inovação, como um quadro conceitual para a elaboração de políticas públicas, com base 

para a formulação de estratégias de inovação: a) inovação e aprendizagem como 

elementos centrais; b) holístico e interdisciplinar; c) histórico; d) sistêmico; e) 

interdependência e não linearidade; f) inovação, incluindo organização; g) papel 

importante das instituições; h) conceitualmente difuso e; i) estrutura conceitual e não 

teóricas formais.  

A inovação desenvolvida em determinado local é o foco da análise feita por 

Edquist (1997), ressaltando-se a questão do processo de aprendizagem de diferentes 

tipos. Aprende-se por meio da educação formal e em pesquisas realizadas, responsáveis 

pelo surgimento de muitas inovações, incorporadas em várias atividades econômicas 

comuns. Nesse processo, diferentes tipos de atores e agentes do SNI estão envolvidos no 

aprender fazendo (LUNDVALL, 1988). O que aumenta significativamente a eficiência 

da produção (ARROW, 1968). Tem-se o aprender por meio do uso (ROSENBERG, 

1982) e a aprendizagem por meio da interação usuários e produtores. Evidentemente, a 

aprendizagem e a pesquisa têm lugar em praticamente todas as áreas da economia.   
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Contudo, para que haja um maior aproveitamento e amplificação do 

conhecimento gerado a partir da constituição de redes, é preciso levar em consideração 

as universidades como centros de excelência de produção do saber e considerar as 

relações universidade-indústria-governo como uma tríplice hélice de redes envolventes 

de comunicação. O conceito de tríplice hélice, diz que as fronteiras entre público e 

privado, ciência e tecnologia, universidade e indústria estão em fluxo (LEYDESDORFF, 

2000). 

 Sob esse aspecto , a atuação das universidades está vinculada ao conceito de 

universidades empreendedoras, cuja perspectiva assenta-se sobre a produção de 

inovação obtida na interação destas com indústria e governo (COOKE, 2005). Segundo 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000), operando a partir da universidade pode exercer um 

importante papel na inovação e no incremento das bases de conhecimento.  

Partindo da premissa de que informação e conhecimento são estratégicos para o 

desenvolvimento econômico e social, alia-se a essa visão a questão local, entendida 

como um espaço ativo que reúne cultura, história, capital social e humano, além de 

recursos materiais e potenciais disponíveis. Neste particular, o grande desafio consiste 

em traçar uma trajetória segundo a qual se desenhe o caminho trilhado pelas práticas 

políticas, estratégicas e de gestão ao nível local na busca da construção econômica e 

social. 

Esta exigência faz parte deste trabalho, que requer aproximação com a 

materialidade do estudo, visando apontar evidências da existência de um sistema local 

de inovação emergente e auxiliar no mapeamento das instituições existentes que se 

enquadrem no arranjo institucional, levando em consideração a realidade brasileira.  

A problemática da inovação ganhou, nas últimas décadas, ênfase nas discussões 

sobre desenvolvimento econômico. Dessa forma, vários autores vêm analisando a função 

e o desempenho da inovação para o sucesso produtivo, aprofundando o entendimento 

das características da inovação, do papel da pesquisa e dos arranjos institucionais 

(NELSON e WINTER, 1982; FREEMAN, 1984; LUNDVALL, 1992; DOSI, 1982 e 

1988). Esses arranjos institucionais são formados por diversas instituições como 

descreve Albuquerque (1996): 
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(...) envolvem firmas, redes de interação entre empresas, agências 

governamentais universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de empresas, 

atividades de cientistas e engenheiros. Arranjos institucionais que se articulam 

com o sistema educacional com o setor industrial e empresarial, e também com 

as instituições financeiras complementando o circuito dos agentes que são 

responsáveis pela geração, implementação e difusão das inovações 

(ALBUQUERQUE, 1996, p. 57).   

 O Brasil, afirma Albuquerque (1996), enquadra-se na terceira categoria de 

Sistemas Nacionais de Inovação (SNI), aqueles que não se completaram. Diferentemente 

de países como EUA, que implementam inovações radicais e a pesquisa e 

desenvolvimento está articulada ao setor produtivo, trazendo eficiência e 

competitividade. Distante do modelo norte americano, o SNI brasileiro caracteriza-se 

por ter construído um Sistema de Ciência e Tecnologia que ainda não se transformou em 

SNI, considerando o fato de ele ser periférico; semi-industrializado e ter construído uma 

infra-estrutura mínima de ciência e tecnologia; bem como ter baixa articulação com o 

setor produtivo e contribuir de forma limitada ao desempenho econômico do país, haja 

vista o baixo número de patentes e inovações radicais, por exemplo.   

Neste sentido, a fragilidade do lado empresarial da política tecnológica brasileira 

não tem causa única e está associado ao elevado grau de transnacionalização da 

economia e à dinâmica da substituição de importações. Como afirma Pacheco (2007): 

 
O longo período da substituição de importações brasileiro permitiu a construção 

de um parque industrial amplo e diversificado. A forte participação da grande 

empresa estrangeira nesse processo abreviou os passos da industrialização e 

permitiu um mecanismo ágil de transferência de tecnologia. De resto, para 

muitas empresas de capital nacional esse acesso à tecnologia deu-se através da 

importação de máquina e equipamentos. Os avanços mais sensíveis — em 

termos de capacitação tecnológica local — foram alcançados nos setores 

estatais, marcantemente nas áreas de petróleo, mineração, telecomunicações e 

aeronáutica. Mas muitos desses resultados foram sendo postos em xeque pela 

crise de financiamento público da década de 80 (PACHECO, 2007, p.2). 

 

 Mas, uma série de outras questões contribuiu para essa fragilidade, como 

exemplo a instabilidade econômica das décadas de 80 e 90; as orientações de curto prazo 

das políticas econômicas; a fragilidade fiscal; a crise do setor produtivo estatal e a 

privatização; a pequena escala dos grupos nacionais privados; a escassa cooperação 
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entre empresas; a baixa inserção internacional da empresa brasileira e das subsidiárias 

estrangeiras; a ausência de um sistema de institutos de pesquisa não universitário; a 

inadequação do aparato institucional de política de C&T (PACHECO, 2007).  

A necessidade de superar a histórica desarticulação entre essa política e a política 

industrial foi o objetivo central das reformas iniciadas no Brasil em 1999, as quais 

também se propunham a mobilizar novos recursos, para superar a história de 

instabilidade do gasto público para C&T (PACHECO, 2007).  

As pesquisas que se seguiram, em especial as desenvolvidas no âmbito do 

enfoque neo-schumpeteriano, mostraram a impossibilidade de se tratar a atividade de 

inovação somente a partir de gastos formais de P&D. Verificou-se, a partir de estudos 

empíricos, uma teia de relações estabelecidas pelas empresas que influenciam 

significativamente as atividades produtivas em geral, e as inovativas em particular. 

Relações com clientes e fornecedores, com empresas concorrentes (especialmente em 

fases pré-competitivas) e com institutos de pesquisa e/ou universidades, figuraram nas 

pesquisas como as mais importantes (BOTELHO et al 2007). A inovação depende das 

pessoas, suas criatividades e relações interpessoais, como defende Andrade (2006): 
 
A inovação depende menos de investimento intensivo de capital e inventividade 

técnica, e mais da criação de redes de circulação de informação e conhecimento. 

A problemática da inovação torna-se menos tecnológica e mais pedagógica, 

adquire um sentido econômico (distributivo) e social (coesão) que transcende os 

ditames operacionais e funcionais dos objetos técnicos (ANDRADE, 2006, p. 

320). 

A proximidade geográfica entre empresas e instituições de apoio também aparece 

como elemento importante para a atividade de inovação, dada a característica 

parcialmente tácita do conhecimento que origina as inovações. Dessa constatação 

decorreu uma série de estudos sobre as especificidades da presença das empresas em 

aglomerações setoriais, com especial destaque para as possibilidades de superação das 

debilidades das empresas de pequeno porte quando presentes em aglomerações 

(BOTELHO et al 2007), os quais estão estreitamente ligados ao conceito de APL´s, 

como se vê a seguir:  

Já Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes 

econômicos, políticos e sociais - com foco em um conjunto específico de 

atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que incipientes. 
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Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas - que podem ser 

desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, 

clientes, entre outros - e suas variadas formas de representação e associação. 

Incluem também diversas outras organizações públicas e privadas voltadas 

para: formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 

universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 

financiamento, (LASTRES e CASSIOLATO, 2005, p 21).  

Com o intuito de reforçar a importância da interação dos atores locais para o 

desenvolvimento regional, foi criado, baseado no sistema nacional de inovação, o 

conceito de sistema regional de inovação. O foco do conceito é inovar para atender as 

demandas locais. Cooke e Morgan apud Moreira e Queiroz  (2007) definem Sistema 

Regional de Inovação (SRI) como: 

(...) conjunto de organizações voltadas para a inovação, sendo universidades, 

laboratórios de pesquisa, agências de transferência de tecnologia, organizações 

regionais de governança pública e privada (como associações comerciais, 

câmaras de comércio), organizações de treinamento vocacional, bancos, 

empreendimentos de capital de risco, pequenas e grandes empresas. Além disso, 

essas organizações devem demonstrar vínculos sistêmicos por meio de 

programas em comum, realização conjunta de pesquisa, fluxo de informações e 

estabelecimento de ações políticas pelas organizações incumbidas pela gestão 

do sistema, (COOKE e MORGAN apud MOREIRA e QUEIROZ, 2007, p. 40).      

A abordagem de SLI gira em torno do atual paradigma da Era do conhecimento 

(CASTELS, 2006), um momento no qual o sistema produtivo e a ordem geopolítica 

mundiais passam por profundas e importantes transformações, associadas à emergência 

da Economia, Sociedade ou Era do Conhecimento e do Aprendizado, bem como à 

aceleração do processo de globalização e de competição. Como exemplo, políticas de 

diferentes países vêm crescentemente investindo em infraestrutura para aglomerações de 

empresas, que crescem ao se relacionarem entre si, associando-se para exportar, como 

dito em pesquisa do SEBRAE (2007). Logo, os novos modelos e instrumentos de 

promoção do desenvolvimento inovativo tendem, cada vez mais, a focalizar 

prioritariamente arranjos e sistemas produtivos locais (ASPL).  

Diversos enfoques procuram ressaltar a importância da articulação de empresas, 

sendo que parte deles incorpora a dimensão territorial. A abordagem dos ASPL 
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caracteriza-se, particularmente, por ressaltar a importância do aprendizado interativo, 

envolvendo, além de empresas, diferentes conjuntos de atores em âmbito local, como 

elemento central de dinamização do processo inovativo (LASTRES e CASSIOLATO, 

2005).  

Levando em consideração as deficiências do SNI brasileiro, Pacheco (2007) 

afirma que há muito que fazer em termos de C&T no Brasil, em termos de grandes ações 

para se consolidar até chegar ao âmbito local, como se elegeu neste trabalho, que se 

concentra na relação entre agentes atuando em redes sociais e de conhecimento, cuja 

literatura é examinada a seguir. 

 

 

2.2  Redes Sociais e Redes de Conhecimento 
 

Santos (2006), ao descrever o que vem a ser rede, afirma que há duas grandes 

matizes: a que apenas considera a sua realidade material e outra, na qual é levado em 

consideração o lado social. A rede, mera abstração do homem, é social e política, pelas 

pessoas, mensagens e valores comuns compartilhados. Sendo a grande preocupação a 

ativação e criação de novos contatos. De fato, é um espaço instável e não homogêneo, 

nas quais há superposição, que inclui redes principais e as afluentes, Santos (2006). 

Nesse contexto, está-se diante da realidade de rede que é ao mesmo tempo global e local. 

  

Uma das formas de análise da problemática das redes levando em consideração a 

fluidez das informações e poder, nas redes no âmbito global e local, consiste em utilizar 

a noção da divisão do trabalho, adianta Santos (2006), assinalando que as decisões 

nacionais interferem sobre os níveis inferiores. Para tanto há necessidade de fluidez das 

informações, de modo a mudar a realidade de um grupo social.  

 

Já o conhecimento seria mais um produto social do que algo resultante da 

operação de um método científico, por incorporar dados a uma informação em 

determinado lugar e tempo. Logo, as relações em rede tornam-se fundamentais na 

criação de conhecimento para o desenvolvimento local (MARTELETO e SILVA, 2001). 

A análise de redes dá significado às relações, percepção do nível de confiança, 

expectativa dos atores sociais em termos de ações coletivas. 
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Para compreendê-las, assim como à complexa realidade social na qual as redes se 

inserem, faz-se necessário contar com a participação de outros ramos do conhecimento, 

com seus pressupostos e paradigmas em especial, os que integram os da administração.   

Com efeito, o estudo ora realizado, embora faça parte do para paradigma 

administrativo, utiliza conceitos de diferentes áreas do conhecimento, como por 

exemplo, a sociologia, como parte do conjunto de argumentos utilizados. O intuito é 

trazer uma abordagem mais contextualizada levando em consideração aspectos políticos, 

econômicos, culturais e sociais.  

A origem dos estudos sobre redes reporta-se a Georg Simmel, na década de 60, 

conforme assinalado por Vale (2007). A autora ressalta que, para Simmel, a ocupação 

maior da sociologia deveria ser a associação e não exatamente a sociedade. Os estudos 

realizados por Simmel tratam das influências da ação humana. Sendo o conflito, a única 

forma de transformação social e desenvolvimento. Um grupo social completamente 

harmônico, além de não existir, caso existisse, não seria capaz de se transformar e 

desenvolver.  

Nessa mesma linha histórica, deve-se recorrer às obras seminais de Granovetter 

(1973;1985) que contribuíram significativamente para o estudo de redes sociais, ao 

focalizarem temas tais como o poder dos laços fracos (1973) e imersão, embeddedness, 

ou enraizamento.    

Para Granovetter (1985), as redes de relações sociais são potencialmente 

criadoras de capital social, significando ações econômicas dos atores inseridos em redes 

de relações sociais e imersão (embeddedness), podendo contribuir na redução de 

comportamentos oportunistas e na promoção da confiança mútua entre agentes 

econômicos. A duração das relações nas quais há capital social tem implicações 

consideradas positivas e simétricas, quando existe intensidade emocional, intimidade e 

serviços recíprocos prestados. Torna-se, portanto um bem privado e público ao mesmo 

tempo. 

Apesar de haver capital social, na existência das redes é inseparável a questão do 

poder. A divisão territorial do trabalho resultante atribui a alguns atores um papel 

privilegiado na organização do espaço, sendo o sentido de poder, a capacidade de uma 
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organização para controlar os recursos necessários ao seu próprio funcionamento 

(TAYLOR e THRIFT apud Santos, 2006). 

Há, contudo uma crítica feita por Granovetter (1985), ao comparar visões 

distintas em relação ao comportamento econômico, quais sejam: a visão neoclássica, 

qualificada pelo autor como sub-socializada, visto que percebe apenas os indivíduos de 

forma atomizada, desconectado das relações sociais; e a estruturalista e marxista, que 

qualifica de supersocializada, de modo que os indivíduos são considerados em 

dependência total de seus grupos sociais e do sistema social a que pertencem.  

A rede social em que os grupos sociais atuam possui hábitos e normas sociais 

que expressam o modo de agir de determinada localidade. Essa análise sociológica tem 

como destaque as relações sociais, a localidade, compartilhamento de informações e 

conhecimentos, podendo voltar-se para a promoção do desenvolvimento local.  

Uma crítica feita por Bauer e Bucco (2007) em relação aos trabalhos que utilizam 

a perspectiva de redes sociais é de que o “social” ainda parece ser visto sob uma ótica 

funcionalista, pois a ênfase é dada à rede em si, à sua governança através da confiança e 

aos benefícios advindos desta. Ao adotarem este tipo de posicionamento, os estudos 

findam por afastar-se da intenção original de Granovetter (1985), que era não apenas 

criticar a visão utilitarista e subsocializada das teorias econômicas, que não atentam para 

a importância da interação social, como também a visão sobressocializada das teorias 

culturalistas, de viés estrutural-funcionalista (na qual os indivíduos seguem regras 

sociais sem as questionar).  

Ao longo desse estudo, então, buscou-se contornar essas questões, para fazer a 

abordagem das ações e articulações nas redes sociais, da mesma forma quando se 

estabeleceu uma ponte entre os conceitos de relações sociais em rede e conhecimento 

sócio-técnico. Contou-se, para isto, com os aportes de Sabourin (2001), que traça uma 

correspondência entre relações sociais e conhecimentos técnicos, a cujo conjunto 

denomina de redes sóciotécnicas. São elas desenhadas por relações ao mesmo tempo 

socioculturais, afetivas e profissionais ou tecnológicas (SABOURIN, 2001). 

Indubitavelmente, como metaorganização, as redes sóciotécnicas podem ser integradas 

pelas entidades humanas e não humanas, individuais ou coletivas, definidas por seus 
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papéis, suas identidades e programas, colocadas em intermediação uns com os outros 

(SILVA et al, 2007).  

O conhecimento de uma sociedade, pelo estudo de suas as redes sociais, segundo 

Sabourin (2001) pode ser feito em princípio, pelo mapeamento do espaço sociotécnico 

local, tido como espaço de comunicação tanto dentro como fora da comunidade, 

povoados pelos principais agentes de informação e inovação. O autor destaca as 

atividades de diálogo técnico, ajuda mútua e mutirões de interesse coletivo 

(SABOURIN, 2001), muito adequado para se observar e analisar o campo da 

interiorização do conhecimento.  

Para Sabourin (2001), o espaço pode ser uma feira, uma praça, o espaço público. 

Com efeito, a criação de significado é uma ação social, ou seja, feita em grupos, de 

caráter complexo, requerendo reflexão e intervenção humana, como afirma Choo (2006). 

Pela experiência vivida, as pessoas na organização podem conectar idéias antigas com 

fatos recentes e determinar a relevância de certa informação. Acredita-se que, pelo fluxo 

contínuo dessa rede cognitiva e neural de alta velocidade, ambientada para atender à 

mudanças e incertezas mundanas, é possível se chegar à inovação. Contudo, é preciso ter 

consciência de que o conhecimento tácito é uma vantagem competitiva.  

A importância de ambientes informais para o compartilhamento do conhecimento 

é reforçada por Castells (2007), quando afirma que no Vale do Silício nos EUA, muitas 

empresas continuaram surgindo e praticando a troca e difusão do conhecimento, tanto 

por intermédio da rotatividade de profissionais quanto por meio de conversas noturnas 

em bares e restaurantes. Para Castells (2007) os bares e restaurantes fizeram mais pela 

difusão da inovação tecnológica do que a maioria dos seminários universitários.  

Segundo Rolling apud Sabourin (2001), sistemas de conhecimento e informação 

são articulações entre atores sociais e redes, junto com outras organizações, manejados 

pela sinergia, de maneira a promover processos de conhecimento (incluindo 

compartilhamento), além da própria gestão de tecnologias usadas para dado setor 

humano. Dessa forma, o enfoque dado à construção do conhecimento é um processo 

social e informacional. Marteleto e Silva (2001, p. 21) ressaltam este ponto: 

[...] a formação de redes sociais corresponde às redes de conhecimento 

que alimentam e dão sentido informacional às visões estratégicas de 
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ação e de direção dos agentes. Os conhecimentos se constituem como 

matérias informacionais, que pelas suas qualidades imateriais, articulam 

entre si o que foi notado ou experimentado pelos agentes nas suas 

práticas, dentro do ambiente em que essas redes se movimentaram.  

Isto foi constatado por Sabourin (2001), em estudo realizado para dar apoio ao 

projeto de desenvolvimento da agricultura familiar executado pela equipe local da AS-

PTA (Assessoria e Serviços a Projetos de Agricultura Alternativa) com diversas 

organizações de produtores, apontando que o conhecimento advém das interações 

sociais. Merece citação a metodologia por ele utilizada para construir o sistema local de 

conhecimento dos agricultores, sendo destacada a experiência realizada na pequena 

região do Curimatá (Município de Solânea-PB), além da análise do sistema de saber de 

conhecimento local no Agreste da Paraíba e do potencial dos processos de inovação. 

O espaço sociotécnico local pode ser identificado por meio de metodologia 

sugerida por Sabourin (2001) a partir de entrevistas individuais ou coletivas, em 

consonância com o mapeamento do espaço participativo, da maneira a se poder analisar 

a interatividade, hierarquização coletiva, desenho de redes de relações sociais, afetivas, 

além daquelas sociotécnicas, como é o caso deste estudo, no contexto do CTA. Segue 

alguns aspectos analisados por Sabourin (2001) para o mapeamento: 

• Espaços de comunicação dentro da comunidade: Lugares cotidianos de encontros 

e de diálogo técnico (por ordem de importância); 

• Espaços de Comunicação fora da comunidade: Espaços do cotidiano comercial; 

Espaços socioprofissionais e espaços sociais e culturais; 

• Principais agentes de informação/inovação: saberes locais 

Como visto, um dos principais desafios para a constituição de espaços de diálogo 

técnicos, observados por Sabourin e Nolasco (2005), consiste em fortalecer a capacidade 

dos atores sociais para contribuírem de forma ativa, tanto na definição como na 

implementação de projetos e de instrumentos de políticas públicas adaptadas à realidade 

local. As mobilidades de mobilização de apoio pelos grupos, associações, sindicatos, 

sugerem a adoção de um esquema em rede, constituindo um contexto relacional e de 

interconectividade com o ambiente, sendo esta uma questão de sobrevivência das 

organizações, cuja abordagem é encontrada de forma fragmentada na literatura sobre 

redes interorganizacionais (OLIVER, 1990). Não obstante, a abordagem de redes sociais 

indica que elas constituem recurso teórico e metodológico especialmente útil para os 
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estudos que tomam as instituições como sistemas de significados construídos nas 

relações e conexões existentes entre os membros, tanto em análises micro quanto 

macroorganizacionais (BASTOS e SANTOS, 2007).  

Em termos práticos, as redes são estruturadas para trabalhar com maior 

flexibilidade para resolver problemas, sobretudo quando se trata da transposição de 

fronteiras, considerada um requisito cada vez mais importante devido ao surgimento de 

novas formas de conexão entre pessoas, em que organizações aparentemente isoladas 

passam a ocupar um espaço maior no mercado global. Como já mencionado, a 

necessidade de compartilhar é a base da formação das redes, tanto na natureza quanto na 

sociedade. Em Amaral (2004), esse ponto é delineado: 

Trabalhar em rede traz grandes desafios pessoais e profissionais, pois a 

evolução no domínio das técnicas de comunicação, o uso habilidoso e criativo 

das ferramentas tecnológicas, a revolução cultural, a internalização dos 

fundamentos, não podem ser processos apenas individuais, têm que ser 

coletivos (AMARAL, 2004, p.12). 

No presente estudo sobre os CT´s em Pernambuco, a definição de redes será 

tratada como um contexto de inter-relações formais e informais em que eles e outros 

agentes (governos, universidades, institutos de pesquisa) atuam para alcançar objetivos 

comuns. Como reforço a essa discussão, conta-se, ainda, com o conceito de pólo 

tecnológico, pela contribuição que pode trazer à abordagem do caso:  

Pólo tecnológico é uma iniciativa conjunta e planejada do poder público, do 

setor privado e das instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de agregar 

ações para facilitar o surgimento de produtos, processos e serviços em que a 

tecnologia é o insumo principal (MEDEIROS et al , 1996, p 1).  

Assim, de forma mais situada, a rede pode ser caracterizada por arranjos 

sociotécnicos interdependentes, de tal sorte que as políticas públicas não são formuladas, 

e muito menos implementadas, no contexto de uma única organização e sim de um 

campo dito institucionalizado. Os intrincados processos decisórios em questão dizem 

respeito a um conjunto de organizações e a um complexo sistema de relações formais e 

informais que entre elas se estabelece. 

Por sua vez, Rovere (1998) apresenta as redes como formas de articulação 

multicêntricas, como um meio de dar melhores respostas aos problemas identificados, 
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em estudo feito na área de saúde, de modo a explorar as possibilidades de legitimação. O 

autor destaca estes níveis de construção de redes: o reconhecimento, o conhecimento, a 

colaboração, a cooperação e a associação, especificando que cada um deles serve como 

base para os outros. Tais estruturas em rede para implementação de políticas públicas, 

podem ser esquematizadas no Quadro 1(2): 

Quadro 1(2) - Níveis de construção de uma rede  
 

 
Nível 

 

 
Ações 

 

 
Valor 

 
 Associação Compartilhar objetivos e 

projetos 
Confiança 

 Cooperação Compartilhar atividades e ou 
recurso 

Solidariedade 

 Colaboração Prestar ajuda esporádica Reciprocidade 

 Conhecimento Conhecer o que o outro é ou 
produz 

Interesse 

 Reconhecimento Conhecer quem é o outro Aceitação 

Fonte: Rovere, 1999, p. 35 

Os níveis de construção de uma rede, como sugerido por Rovere (1999) levam 

em consideração aspectos importantes como: a) reconhecimento, no qual é preciso 

aceitar a existência do outro, reconhecer que existe aquele membro da rede; b) o 

conhecimento do que o outro faz, ter interesse sobre o outro, como um pressuposto para 

a interação; c) colaboração, prestar ajuda esporádica com reciprocidade, no sentido de 

trabalhar com, uma ajuda espontânea, caracterizada pela falta de sistematicidade; d) 

cooperação, compartilhar atividades e solidariedade de recursos, existência de uma co-

problematização e uma forma mais sistemática de ação); e e) associação, que é 

compartilhar ações e projetos por meio de confiança ou por acordo, contrato de 

compartilhamento de recursos, por exemplo.  

Para superar os problemas de integração e alcançar uma modelagem que 

corresponda à situação definida como rede, é preciso assegurar a existência de 

mecanismos de coordenação que tornam possível a integração inter e intra-

organizacional e promovam a conservação dos objetivos e a integração das ações, tais 

como: comunicação intra e interorganizacional, os colegiados, e o papel de uma 

instituição articuladora (LUSTOSA DA COSTA, 1998).  
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A questão da articulação como forma de desenvolvimento de uma rede, sem 

dúvida, traz consigo a necessidade de confiança e cooperação, como salientado por 

Balestrin (2008), para que se obtenha sucesso, como o que foi alcançado nas redes de 

pequenas e médias empresas por ele pesquisadas. O que vem corrobora com a idéia de 

Castells (2007), segundo o qual o desempenho de uma rede específica depende de 

características como conectividade, entendida como a capacidade de facilitar a 

comunicação e a coerência existente entre a dimensão que os interesses compartilhados, 

os seus atores e os objetivos da rede. Em outro trabalho, inclusive, Balestrin (2007) 

delineia as dimensões estruturais relacionadas ao funcionamento das redes, a seguir 

dispostas no Quadro 2(2):  

Quadro 2(2) - Dimensões estruturais relacionadas ao funcionamento das redes 

Dimensões  
Estruturais 

Relação com as redes interorganizacionais 

Conectividade Capacidade de comunicação entre os atores da rede 
Coerência Existência de interesses comuns a serem compatilhados 
Mecanismos de  
Coordenação 

Regras de funcionamento e procedimentos a serem observadas 
pelos  membros 

 

Fonte: Balestrin (2007). 

A conectividade pode existir tanto pelos recursos de comunicação (aparatos 

tecnológicos que transmitem ou armazenam dados) quanto pelo contato face a face 

(BALESTRIN, 2007), o que requer condições que propiciem infra-estrutura para o fluxo 

de informações na rede e mecanismos de coordenação entre os envolvidos. Desse modo, 

as redes seriam facilitadas pelo aumento da capacidade de comunicação. Outra exigência 

vem a ser a necessidade de coerência, na medida em que se espera haver interesses 

compartilhados em seu interior, alinhados com os objetivos dos atores sociais 

(CASTELLS, 2007). Fica claro que a existência de interesses comuns favorece a 

emergência de um ambiente de cooperação, junto com a geração de valores, crenças e 

símbolos compartilhados. O que leva, por sua vez, aos mecanismos de coordenação, ou 

seja, formas de governança para alinhar interesses da rede e interesses dos atores, 

objetivando fazer com que os comportamentos, sejam compatíveis com as regras de 

conduta estabelecidas para esse fim (BALESTRIN, 2007).  

Casas (2000) observou que a transferência de conhecimento, predominantemente 

informal, está dando lugar à formação de redes de conhecimento. Com isso, a autora 
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propõe a abordagem de redes de conhecimento que implica tanto na formação de redes 

profissionais e de treinamento ou capacitação, quanto na formação de redes de difusão e 

transmissão de conhecimento ou inovações.  

As interações entre instituições públicas, privadas, de ensino, pesquisa e as 

empresas, de uma determinada localidade, podem gerar um fluxo de conhecimento, e 

dessa forma, criar uma rede. Segundo CASAS (2001), o conceito de redes de 

conhecimento pode ser analisado dentro do contexto de rede de empresas com 

propósitos e interesses comuns, segue definição da autora: 

 
O conceito de redes se aplica à análise das relações entre os diferentes atores 

que intervêm no processo de geração e transmissão de conhecimento [...] Estas 

redes Sociais burocráticas se constroem mediante intercâmbio entre um 

conjunto de atores que têm interesses em comum no desenvolvimento ou 

aplicação do conhecimento para um propósito específico, seja científico, de 

desenvolvimento tecnológico e melhorias dos processos produtivos (CASAS, 

2001, p. 6). 

 

 Dentre os vários aspectos relevantes para estudo sobre redes de conhecimento, 

sua produção, interação e transmissão, Casas (2001) destaca a cooperação técnica como 

sendo fundamental para grandes mudanças e inovação. A autora cria uma proposta de 

estudo com o objetivo de analisar de forma empírica as redes de conhecimento e esses  

fluxos entre setores distintos da sociedade, os quais criam conhecimento e incentivam o 

desenvolvimento econômico e social de determinada região. 

 A idéia de rede social estabelece que todas as estruturas sociais podem ser 

conceituadas como redes, onde os nós representam os atores e as áreas nas quais os nós 

se conectam representam as relações entre atores. Essa interação social concebida faz 

nascer um conceito de redes em que a análise das relações de diferentes atores, que 

intervêm no processo de geração e transmissão de conhecimento, por meio de 

intercâmbios entre aqueles atores que têm interesses comuns no desenvolvimento ou 

aplicação do conhecimento para um propósito específico, seja esta científica, econômica, 

tecnológica e de melhoramento de processos produtivos (CASAS, 2001).  

 As redes de conhecimento referem-se a processos interacionais, o que também é 

o foco deste estudo. As limitações a serem superadas em relação às redes de 

conhecimento, segundo Casas (2001) é saber como é feito o intercambio de know how 

tecnológico, aprendizagem, desenvolvimento de práticas comuns, imposição de normas; 
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investigar os problemas da rede: saber quais as causas do fracasso se é questão cultural, 

de falta de recursos ou de falta de confiança, por exemplo; procurar as sínteses das 

relações bilaterais: quais instituições se caracterizam por um papel primário na rede e 

quais desempenham papel secundário; universalidade e inovações da rede: quais as 

inovações na rede, são incrementais, são radicais, configuram uma nova forma de 

organização. 

A localização das redes pode ser outro fator para análise e superação, pois ao 

definir se as redes são locais, regionais ou nacionais, faz-se a análise de fatores como 

acúmulo de mão de obra qualificada, confiança, experiência profissional compartilhada e 

se essas características são incentivadas pela proximidade geográfica, ou seja, será que 

as redes locais de inovação são mais duráveis e por que (CASAS, 2001). 

  Os fluxos de conhecimento entre os setores público e privado focalizam a 

melhoria e avanço do conhecimento, assim como a melhoria dos processos produtivos e 

as formações de condições para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação 

(CASAS, 2001). Ainda para a autora, os aspectos centrais para a análise das redes de 

conhecimento são tanto as condições institucionais para a colaboração entre os setores 

públicos e privados por meio da análise de políticas e programas, assim como as 

capacidades e a base do conhecimento acumuladas.  

Além da análise da estrutura e morfologia das redes de conhecimento, ou seja, 

dimensão; limites; formalidade e informalidade, pode-se analisar sua delimitação, ou 

seja, até onde as relações informais são indispensáveis e quais são as instituições 

articuladoras da rede. Por fim, análise dos processos de interação e comunicação, por 

meio de observação do nível dos projetos de colaboração; os objetivos da rede; a escala 

geográfica; quais os processos de aprendizagem pelos quais passam os atores da rede; 

distribuição de poder na rede; assim como se constroem os processos de transação e 

conhecimento nas redes. 

      Tal esforço de compreensão deve ser empreendido na inserção do CT no 

contexto de referência estudado, partindo da estratégia da interiorização do 

conhecimento formulada pelo governo estadual como instrumento de atuação em um 

território bem delimitado, onde se espera evidenciar atores individuais e coletivos em 

rota com a mobilidade, a conectividade e a inovação. Sob esse ponto de vista, as 

políticas de interiorização andam juntas com estratégias apoiadas na participação e 

descentralização. Torna-se necessário saber se há ambiente propício para o surgimento 

de um significado comum em torno da promoção de um sistema local de conhecimento, 
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em torno do qual se circunscreve a atuação e a articulação dos atores institucionais nos 

diferentes níveis sistêmicos. Prosseguindo, destaca-se a questão do compartilhamento do 

conhecimento voltado para as ações de desenvolvimento, assunto tratado no capítulo a 

seguir. 

 

2.2.1 Compartilhamento do Conhecimento  

O único capital insubstituível que a organização possui é o conhecimento e a 

habilidade de seu corpo de funcionários. As organizações, que conseguirem criar 

significado na construção; aquisição; compartilhamento de informações úteis; 

percepções e experiências para reter vantagens competitivas avançadas e atingir os 

objetivos organizacionais, serão as que estarão prontas para inovar em um ambiente 

cada vez mais dinâmico. 

Segundo Davenport e Marchand (2004), o conhecimento é um corpo completo 

de cognição e habilidades que as pessoas usam para solucionar problemas, sendo, 

portanto, construído de forma individual e representado por crenças que elas 

professam e exprimem nas interações que as envolvem. 

A visão de que o conhecimento constitui a base da sociedade é defendida por 

Quinn (1988), querendo dizer que há uma nova face de poder fundamentado em 

ativos intangíveis, segundo o qual, para o desenvolvimento de novas tecnologias não 

é preciso apenas de técnicas, mas sim saber pensar, desenvolver o design do produto, 

criatividade pessoal e inovação.  

Economistas identificam o conhecimento como um recurso que se pode 

valorar. Marshall, por exemplo, sugere que o capital consiste em boa parte de 

conhecimento, considerando como o mais poderoso motor de produção 

(MARSHALL, 1965).  

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento distingue-se entre o 

tácito e o explícito. O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e 

números e facilmente comunicado e compartilhado sob forma de dados brutos, 

fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios universais. Já o 

conhecimento tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal, por ser inerente 
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às habilidades desenvolvidas por meio de Know-how adquirido, percepções, crenças e 

valores. É considerado como fonte importante de competitividade entre organizações 

e só pode ser avaliado por meio da ação; os dois tipos de conhecimento (tácito e 

explícito) são complementares, pois é preciso saber como fazer uma tarefa e também 

partilhar experiências. 

De forma mais ampla, conhecimento pode significar informação, consciência, 

cognição, sabedoria, saber consciente, ciência, experiência, habilidade, percepção, 

competência, saber fazer, habilidade prática, capacidade, aprendizagem, sabedoria, 

certeza (SVEIBY, 1998). Já para Davenport (1998), o conhecimento é a informação 

que possui mais valor e por isso é mais difícil de ser administrada. É valiosa porque 

alguém deu à informação um contexto, um significado e uma interpretação particular, 

alguém refletiu sobre a informação e adicionou o seu próprio valor a ela. Essa 

transformação deve ser levada em consideração como o resultado do processo de 

aprendizagem que no final resulta em conhecimento. O conhecimento é tácito quando 

resulta em um processo de conversão do conhecimento experimental em produto ou 

estratégia e isso é adquirido através de um processo contínuo havido nas interações 

humanas e expandido até atingir níveis elevados de complexidade. 

Com efeito, o conhecimento envolve muito mais do que o uso inteligente de 

ferramentas e tecnologias, chegando a exigir o desenvolvimento de conceitos 

multidimensionais, necessários ao atendimento da chamada conversão de 

conhecimento tácito em explícito (e vice-versa), como proposto por Nonaka e 

Takeuchi (1997), no modelo de espiral do conhecimento vista na Figura 1 (2): 

 
           Diálogo 

           

  

 
 
 
 
 
  Construção                                                                                                      Associação  
  do campo             do conhecimento 

 
 
Socialização 

                                                                                                        explícito 
 
 
 
 

      
      Aprender fazendo 
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Figura 1 (2) – Espiral do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 80 
 

Nonaka e Takeuchi (1997) descrevem o espiral do conhecimento por meio de 

quatro ações onde há interação entre os atores sociais. Como assinalado na figura 

1(2), são quatro o número de ações que descrevem o espiral do conhecimento, quais 

sejam: A socialização é o momento em que o conhecimento origina-se por meio da 

interação face a face em que indivíduos compartilham sentimentos, emoções, 

experiências e modelos mentais. A externalização ocorre por meio de diálogo, no 

qual os atores sociais compartilham suas experiências habilidades expondo termos e 

conceitos comuns. A combinação consiste na interação de conhecimentos por meio 

de associação de um conhecimento existente a um novo gerado por meio de 

explicitação de idéias. A internalização é o momento em que o conhecimento já 

passou pelos estágios de socialização, externalização, combinação e é novamente 

interpretado e internalizado pelo sistema cognitivo dos indivíduos. A exteriorização é 

o processo pelo qual o conhecimento tácito é transformado em explícito por meio de 

utilização de metáforas analogias e modelos.  

Conforme o foco desta seção, centrada na discussão do compartilhamento do 

conhecimento, sabe-se que é grande a dificuldade de se compartilhar algo que é 

intrinsecamente pessoal e subjetivo, diferentemente daquilo que está formalizado e posto 

de modo objetivo (conhecimento explícito), favorecendo trocas e combinações de 

conhecimento, pelo uso de diversas mídias, tais como documentos, reuniões formais, 

conversas telefônicas e, também, redes computadorizadas. Em verdade, para 

compartilhar são requeridas condições para a utilização de base de dados, a construção 

de redes de relacionamentos formais e informais (networks); bem como a geração de 

confiança e de reciprocidade entre as pessoas, que são formas de capital social 

(OLIVEIRA e ALVES FILHO, 2008). Neste último, cabe relembrar a ênfase que deve 

ser dada à sua capacidade de propiciar indicações positivas e simétricas, como visto na 

seção 2.2. A idéia é de que o capital social facilita os processos de comunicação e de 

construção de confiança tanto entre agentes internos como externos às organizações, 

criando uma plataforma mais ampla para que se possa atuar na geração de valor voltado 

para o desenvolvimento local.  
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Para Casas (2001), na atualidade, tanto a produção quanto a transmissão do 

conhecimento ganham visibilidade no campo dos estudos sociais, na ciência e 

tecnologia. Sendo que nos países desenvolvidos o foco está em que tipo de 

conhecimento será aplicado para gerar os processos de inovação, já nos países em 

desenvolvimento são poucos os estudos que abordam a questão da transmissão de 

conhecimento entre os diferentes setores da sociedade. Uma das razões segundo a autora 

é a escassa interação entre os centros produtores de conhecimento e quem poderia 

utilizá-los. 

É possível aperfeiçoar a forma em que o conhecimento acadêmico, seja uma 

fonte, mesmo que limitada, para impulsionar a transformação do conhecimento 

acumulado em conhecimento técnico aplicado. Segundo estudo realizado por Casas 

(2001), os países da América Latina possuem escassez de atividades de inovação. Para 

tanto, é necessário analisar os fluxos de conhecimento para saber como impulsionar a 

transmissão do conhecimento técnico aos produtores locais.    

 O conhecimento gerado na academia incide de forma indireta nos processos de 

inovação, pois é através de contratação de mão-de-obra especializada por parte das 

empresas que há mudança no processo produtivo. Nos estudos realizados por Casas 

(2001), pode-se observar que, cada vez mais, a academia está ganhado importância 

diante da necessidade de mudança de forma tão veloz.   

O conhecimento é um processo interativo, nos quais diferentes agentes e 

organizações trocam informações e cooperam para produzir um novo conhecimento 

(LUNDVALL et al, 2000). É nesse sentido que Casas (2001) concebe a análise de 

redes e fluxos de conhecimento, onde diversos autores contribuem tanto para o seu 

desenvolvimento como aos processos de inovação tecnológica. A difusão do 

conhecimento se dá por meio de redes formais e informais, as quais são essenciais ao 

desenvolvimento econômico, assim como para a criação de conhecimento. Portanto é 

interessante o estudo dos canais onde fluem as informações.    

A próxima seção aborda mais de perto a questão dos Centros Tecnológicos, 

como lócus desse espaço sóciotécnico de compartilhamento, nos quais se possa trocar 

difundir, combinar ou transferir conhecimento produzido tanto na esfera individual 

como na coletiva, em decorrência de interações entre pessoas, grupos, organizações e 

instituições, ensejando modelos interpretativos, segundo os níveis sistêmicos de análise. 
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2.3  Centros Tecnológicos  

Segundo Souza e Sbbragia (2002 apud Siqueira, 2006), os primeiros Centros 

Tecnológicos no Brasil foram criados ainda na década de 30 para dar suporte à indústria 

crescente. A década de 50 é marcada por forte industrialização e fluxo de capital 

externo. A base tecnológica vinha também de outros países. Nesta época, não havia 

política de Governo para o fomento a tecnologia, somente iniciativa isoladas do meio 

universitário. Essa realidade se manteve até a segunda metade da década de 60. 

Apenas na iminência do final da década de 60 e início da de 70 houve formação 

de uma política de Governo disposta a dar base tecnológica nativa à indústria nacional. 

Neste processo foram criados mais de 20 centros de pesquisa. Na década de 80 não foi 

percebida uma mudança qualitativa no fomento de base tecnológica para a indústria 

(SOUZA NETO, 1962 apud BNDES, 2005, apud SIQUEIRA, 2006). 

Siqueira (2006) destaca que a década de 90 foi marcada por drásticas mudanças 

na política para centros tecnológicos. A abertura dos mercados, a redução da 

participação do governo na economia e a estabilidade da moeda exigiram profundas 

mudanças na política competitiva das empresas. Assim: 

Nesta perspectiva caberia às instituições tecnológicas contribuir para a 

competitividade das empresas e não somente com o desenvolvimento de uma 

infra-estrutura de suporte em ensaios, análises, homologações e P&D, normas 

técnicas, métodos modernos de gerência e de produção. Deveriam oferecer 

serviços com o objetivo de identificar oportunidades e inovações tecnológicas 

prioritárias, contribuindo para a implementação do respectivo êxito (SOUZA e 

SBRAGIA, 2002, p 2). 

Com isso, os Centros Tecnológicos desempenhariam um papel importante no 

fomento de tecnologias e promoção de inovação tecnológica ao contribuírem, de forma 

determinante para a superação dos gargalos do setor produtivo de certos ramos. Dessa 

forma, fortalecem também a capacidade de um país.  

Para Wiegel et al. (2005), o Brasil possui uma quantidade significativa de 

institutos de fomento de ciência e tecnologia, porém, distribuídos de forma desigual para 

o país. Alguns destes institutos estão vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT), a institutos públicos estaduais (como é o caso da Associação Instituto 
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Tecnológico de Pernambuco, ITEP, que coordena a gestão dos centros tecnológicos de 

Pernambuco), aos centros de tecnologia do sistema SENAI, institutos cativos de 

empresas, ao Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa e às universidades. Mais 

recentemente, destaca-se um novo formato organizacional dos institutos de C&T, as 

organizações sociais e as agências executivas. É bom realçar que, no Brasil, os 

ambientes de ciência e tecnologia estiveram sempre atrelados às iniciativas de entidades 

governamentais sejam elas em âmbito estadual ou federal. 

A demarcação feita por Wiegel et al (2005), com base no relatório da Comissão 

de Tundisi (2000), que define a organização do ambiente de C&T no Brasil, servirá para 

este trabalho como norte conceitual do termo Centro Tecnológico. Segundo os autores 

os Centros Tecnológicos são: 

Entidades de caráter público/privado, reconhecidas pelo MCT, que cumprem 

uma missão específica no que tange à pesquisa e ao desenvolvimento científico 

e tecnológico, além de possuírem capacidade para oferecer serviços técnicos e 

inovadores no desenvolvimento e na elaboração de produtos e/ou processos, na 

formação e capacitação técnica, bem como na produção científica e 

disseminação do conhecimento (WIEGEL et al, 2005, p. 9, grifo nosso). 

Diante disso, o processo de gestão de um centro tecnológico, qualquer que seja, o 

insere no campo organizacional onde se encontram agentes capazes de determinar o 

desenvolvimento, capacitação da mão-de-obra, reprodução e repasse do conhecimento 

bem como da inovação tecnológica. Neste sentido, o MCT propõe um modelo de 

planejamento estratégico para as unidades que o integram, formulando diretrizes 

estabelecidas, visando subsidiá-las com o fim de obter um determinado alinhamento das 

políticas públicas com a sociedade. 

 Em Pernambuco, no ano de 2001, cerca de 970 mil jovens compunham a 

população economicamente ativa (HENRIQUES, 2001), dos quais 18,6 % estavam 

procurando emprego. Logo, a proposta do governo para tentar solucionar esta situação 

foi a promoção de uma rede integrada de instituições para trabalhar a qualificação e 

educação profissional para jovens. As principais instituições envolvidas são: Agência do 

Trabalho; Unidades de Negócios do SEBRAE; SENAC; SENAI; Unidades Técnicas do 

Projeto RENASCER; Programa de Centros Tecnológicos; Centros de Educação 

Profissional; rede de Escolas Públicas; Técnicas e Agrícolas (HENRIQUES, 2001).  
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Segundo o Plano Plurianual (PPA, 2002-2006) do governo do estado de 

Pernambuco, os centros de educação profissionais devem se incorporar às redes dos 

CT´s, de modo que haja integração da educação formal com a educação profissional, 

com base na inovação tecnológica e no apoio ao empreendedorismo. Os Centros 

Tecnológicos em articulação com as escolas Técnicas e Agrícolas ofertariam cursos de 

qualificação e de habilitação profissional nos níveis técnico, tecnológico e de graduação 

com o foco nas regiões de desenvolvimento - RD´s. 

Ainda segundo o PPA (2002-2006) para o Governo do Estado, os CT´s estariam 

divididos em cinco subdivisões, quais sejam: CT da Moda; CT da Agricultura Familiar; 

CT da Caprino-Ovinicultura; Centro Estadual de Educação Tecnológica da Saúde e 

Centro Estadual de Educação Tecnológica. Mas como a política é estadual não inclui os 

centros federais no campo estratégico da discussão, não obstante eles atuarem em 

diferentes áreas e estejam espalhados pelas regiões onde estão alocados os centros 

tecnológicos. Pode-se observar também várias instituições de ensino que formam a mão-

de-obra local, sendo igualmente cabível indagar acerca de sua relação com o campo 

organizacional onde se encontram inseridos os CT’s. A importância do ator local e sua 

capacidade de atuar é destacada por Arocena (2006), para quem, sem ele não há 

desenvolvimento possível. Segundo o autor,  

el actor local está estrechamente ligado a la idea de proyecto, que se encarna en 

propuestas concretas de desarrollo de su comunidad. Se trata de un actor capaz 

de estrategias propias, es decir de un agente individual o colectivo cuyo 

potencial de acción interactúa permanentemente con la lógica del sistema 

(AROCENA, 2006, p. 109). 

Esta concepção se alinha com a idéia de que os atores locais são capazes de 

influir na configuração institucional de seus ambientes, reconhecendo-se o regime de 

dualidade em que um atua sobre o outro, sendo tais estruturas simultaneamente 

constituídas e constitutivas (GIDDENS, 1989; RANSON; HININGS; GREENWOOD, 

1980). Na literatura, a temática segue recomendações de estudos institucionais que se 

detêm no papel dos atores em efetivar, transformar e manter as instituições e seus 

campos (LAWRENCE; SUDDABY, 2005).   

Levando em consideração a idéia de ator local, o Programa dos CTs foi lançado 

em 2004, prevendo que se desenvolvesse uma ação articulada em rede, tendo cada um 
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deles que se voltar para projetos econômico-sociais relevantes, estrategicamente 

escolhidos e localizados em relevantes RDs do Estado, ou seja: confecções (Agreste 

Central), uva e vinho (Sertão do São Francisco), gesso (Sertão do Araripe), laticínios 

(Agreste Meridional) e ovinocaprinocultura (Sertão do Pajeú). Por definição 

governamental, a escolha das RDs para sediar os CTs recaiu naquelas detentoras dos 

mais significativos Arranjos Produtivos Locais - APLs de Pernambuco (JUCÁ, 2006), 

cuja localização pode ser vista na Figura 2(2). A implementação dessa estratégia foi 

antecedida, nos anos de 1999 a 2003, principalmente, pelas iniciativas governamentais 

relativas ao planejamento e ao desenvolvimento territorial, investimentos sociais, infra-

estrutura (estrada, água, energia), estratégia de gestão e apoio à formação do capital 

social (PERNAMBUCO, 2004).  

Pelo que foi visto, a proposição do Programa e a própria instauração dos CT´s 

têm como cenário iniciativas associadas ao surgimento de novas formas de articulação 

com a sociedade civil e com o mercado, envolvendo organizações não governamentais, 

comunidade organizada e setor privado na provisão de serviços públicos, sabidamente 

fruto do processo de Reforma do Estado, gerador de teses ligadas à descentralização e à 

participação, como é observado por Farah (2000, grifos do original), em muito 

responsáveis por novas formas de gestão serem introduzidas no domínio do público-

privado, a exemplo do que ocorreu na própria macroestrutura estadual em Pernambuco 

(GUSMÃO, 2007).  
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Figura 2(2) – CT´s em Pernambuco 

Fonte: PERNAMBUCO (2004, p. 54) 

Destaque deve ser dado à Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – 

ITEP, que foi qualificada como Organização Social (no processo de reforma do estado 

de Pernambuco) e designada gestora e articuladora dos Centros Tecnológicos (CT), 

estando ligada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectma), 

com quem mantém Contrato de Gestão. É interessante assinalar, então que os CTs não 

foram criados para funcionar como órgãos estatais e sim para se constituírem o lócus da 

agregação de tecnologia e valor tecnológico aos Arranjos Produtivos Locais (APs), a 

partir da organização empresarial e local (CAVALCANTI, 2005).  

Uma orientação encontra semelhança nos argumentos de Sicsú (1997), para 

quem a formação de pólos regionais para a inovação surge assim como importante elo 

da promoção da difusão do avanço tecnológico, superando barreiras que dificultam a 

modernização de indústrias tradicionais. Para o uso eficiente de recursos públicos e a 

dinamização de resultados é recomendado induzir a formação de grupos ou associações 

que venham a interagir com um conjunto de empresas. Estas, por seu turno, devem se 

agregar aos grupos desenvolvendo parcerias co-financiadas que permitam a absorção do 
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conhecimento disponível. Com isso, o sistema de produção do conhecimento pode 

participar do desenvolvimento tecnológico de setores tradicionais, integrando-se ao 

sistema produtivo, tendo em conta, também, a necessidade de adaptação de tecnologias 

de acordo com as especificidades de cada setor (SICSÚ, 1997). 

Há exemplos de pólos regionais na Brasil como, por exemplo, o Centro 

Tecnológico da Indústria Química e Têxtil (CETIQ-SENAI, Rio de Janeiro) e outras 

articulações de apoio a setores como móveis, confecções, cerâmica vermelha, em 

Estados do Sul/Sudeste, além da gipsita em Pernambuco, entre outros (SICSÚ, 1997). 

No caso nordestino, nota-se que a partir dos Planos Diretores da SUDENE, na década 

de 70, consolidou-se a idéia de que pólos de desenvolvimento, a base de matérias 

primas locais, poderiam vir a dar sustentação a uma alteração nas condições de 

desenvolvimento locais.  

As idéias de Perroux apud Sicsú (1997) permitiram que se visse como possível a 

implantação de pólos nos diferentes Estados que, atrairiam investimentos gerando 

emprego e renda. Através de experiências relativamente exitosas como Camaçari (BA) e 

o pólo mineral do Maranhão, e de outras fracassadas como o Pólo mínero-metalúrgico 

do Rio Grande do Norte, foram observadas as limitações de tais experiências. Nesse 

sentido, mais recentemente, alterou-se a concepção para grandes projetos estruturadores, 

com forte apoio do Estado que, através de seus encadeamentos para frente e para trás, 

seriam o principal suporte para políticas transformadoras (SICSÚ, 1997). Ainda para o 

autor: 
Um tanto mais ampla é a idéia do desenvolvimento endógeno de uma 

determinada região que se associa à criação, em bases sustentáveis, de 

condições para a expansão de suas atividades produtivas, através da ampliação 

quantitativa de sua estrutura econômica. Para isso, pode-se tanto fomentar 

atividades de base local quanto atrair novas atividades, fazendo-se uso dos 

instrumentos de política econômica, evidentemente que tendo em conta as 

condições e potencialidades locais.  Aos estados menos aquinhoados de 

externalidades ou com orçamentos mais carentes parecem sobrar poucas 

alternativas à promoção do desenvolvimento local. Na falta de melhores 

condicionamentos, no entanto, há que se buscar soluções mais criativas. Novos 

conceitos surgem entre os quais se destacam os Conselhos de Administração 

Municipal e o apoio aos chamados pólos de desenvolvimento de base local. 

Com isso procura-se reforçar-lhes a competitividade e sua capacidade de 

endogenizar o excedente via ampliação de suas articulações a nível local e/ou 

estadual (SICSÚ, 1997, p. 54).  



65 
 

Os pólos apresentam-se na prática como participantes da interação direta dos 

centros de pesquisa avançada com as empresas, constituindo-se em instância 

intermediária, materializando-se em grupos e pessoas vinculadas a empresas e/ou 

associações empresariais escolas técnicas ou instituições especializadas e, no caso 

brasileiro, principalmente, Universidades. Através desses grupos faz-se a introdução de 

inovações (passando os mesmos por treinamento e pelo acesso a informações) que 

permitam elevar a produtividade em segmentos tradicionais da economia, 

estabelecendo a interação entre as empresas que lhe são vinculadas e os centros de 

pesquisa (SICSÚ, 1997). 

Nesse sentido, experiências podem ser orientadas como a criação de parques e 

incubadoras tecnológicas, a criação de empresas demonstrativas, laboratórios de apoio 

ao parque fabril, infra-estrutura de serviços especializados, agentes de busca 

sistemática de nichos de mercado, disque tecnologia, empresas júnior, empresas sênior, 

entre outros (SICSÚ, 1997). Para o autor, os pré-requisitos básicos para a existência de 

aglomerados de empresas de base tecnológica incluem:  

• Existência de recursos humanos qualificados; 

• Infra-estrutura diversificada de pesquisa e serviços ou áreas de apoio as atividades 

de alta tecnologia; 

• Parceria ativa entre universidades, institutos de pesquisa e centros tecnológicos de 

suporte, além de setores ligados diretamente à produção; 

• Possível papel do Estado como elemento indutor e agente do processo.  

• Disponibilidade de recursos para a implantação dos parques e incubadoras, mas 

que se acompanhe a dinâmica dos produtores concorrentes; 

• Criação de mecanismos que estimulem a criação de novas empresas;  

 

 Atualmente, em nível mundial registra-se inúmeras empresas incubadas e 

parques tecnológicos, em países como os Estados Unidos, França e Itália. No Brasil, há 

experiências exitosas em vários Estados, do Nordeste ao Sul do País. Nelas, o cartão de 
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visita das empresas instaladas tem a ver com o fato de pertencerem a parques e pólos 

que representem um padrão de qualidade (SICSÚ, 1997). 

 

No entanto, afirma Sicsú (1997), muitas das experiências que fracassam, estão 

ligadas às dificuldades usualmente verificadas na implantação e crescimento, cujos 

fatores são a inexistência de recursos humanos qualificados, de infra-estrutura 

diversificada de pesquisa e serviços, em áreas de apoio às atividades do parque ou 

incubadoras, as quais podem inviabilizar investimentos.  Também as instituições de 

ensino e treinamento de mão de obra, principalmente as Universidades precisam ser 

readequadas, a fim de que se possa contar com profissionais aptos a dar suporte local a 

essas iniciativas. Nesse sentido, é fundamental reestruturar os currículos e métodos de 

aprendizagem, flexibilizar procedimentos didáticos e acompanhar a evolução dos 

setores envolvidos nos projetos de incubadoras e parques regionais, para atender às 

necessidades do mercado de trabalho. 

 

No caso das incubadoras, no Brasil, experiências inventivas têm surgido. A 

incubação, não de empresas, mas de inovações, ou produtos novos, é uma delas. A 

concepção de que o ambiente adequado para que uma idéia possa ser desenvolvida é 

fundamental para o seu êxito tem sido explorada em algumas instituições como a 

INCUBATEP em Pernambuco. Nela, um conselho presidido por representante de 

Universidade analisa projetos em seus aspectos tecnológicos e mercadológicos, bem 

como o plano de negócios da empresa que quer programá-los. Considerando-se 

adequado, permite-se que o projeto seja incubado, mesmo que a empresa já exista e 

esteja funcionando em outra localidade. Isto tem aumentado o grau de sucesso dos 

projetos incubados, inclusive se comparado à média internacional de êxitos de novas 

empresas incubadas. 

 

A concentração de empresas de segmentos industriais específicos tem 

estimulado, ao capital público e privado, criar centros de apoio tecnológico. Tendo 

em vista a dificuldade das empresas, individualmente, de terem grandes centros 

tecnológicos que acompanhem essa dinâmica dos setores tem sido criado, através das 

entidades empresarias. Às vezes, o Estado é quem assume esse compromisso, 

visando não somente a desenvolver produtos e processos para o setor, mas também 

formarem mão de obra especializada. No Brasil, este modelo é utilizado pelo SENAI 
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em várias unidades da Federação. Em outras regiões tem sido observadas 

experiências realmente alavancadoras de desenvolvimento, como por exemplo, o 

pólo metal-mecânico em torno do Instituto de Pesquisas de Soldas da Universidade 

de Osaka ou o pólo de empresas de telecomunicações na região de Campinas, no 

Estado de São Paulo, em torno do Centro da Telebrás e da UNICAMP. Deve-se 

salientar que na década de 70 e início da 80, a concentração de centro de pesquisa 

com essas características foi utilizada como estratégia de desenvolvimento de 

regiões, como em Darmstad na Alemanha e em Daeduk na Coréia do Sul (SICSÚ, 

1997). 

 
FIGURA 3(2) - Centros Tecnológicos: uma estratégia de difusão tecnológica orientada 

para os APLs de Pernambuco 
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Assim, o papel dos CTs foi traçado para que pudesse dar suporte, levantar 

oportunidades, detectar gargalos e estabelecer estratégias para os empreendimentos na 

área do arranjo onde atuasse, compreendendo investimentos em tecnologia e processos, 
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ensino profissionalizante, normas técnicas fundamentais (CAVALCANTI, 2005). 

Conforme esquema apresentado na Figura 3(2), simbolizadora da idéia síntese que levou 

à concepção do CTA, cabe questionar até que ponto eles foram capazes de cumprir essa 

missão e vêm executando as incumbências para as quais foi criado. 
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3 Método 

 

Gewandsznadjer (1989) sugere que uma ciência, para ser assim considerada, tem 

que ser autocrítica e refutável. São dois pilares da evolução da ciência. O autor propõe 

que determinada teoria para ser científica precisa seguir alguns critérios. Sendo assim, 

este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram seguidos para a 

realização da pesquisa. Nele, estão apresentados como ela foi delineada, o modelo de 

análise utilizado, a estratégia metodológica adotada, as técnicas empregadas para a 

coleta de dados e a seleção dos sujeitos da pesquisa. 

De acordo com Argyris (1991), o aprendizado ocorre pela reflexão, sendo que as 

pessoas necessitam pensar criticamente sobre suas ações, e identificar as maneiras que 

podem contribuir freqüentemente para a solução de problemas. As pessoas mudam 

quando agem de maneira diferente.  

O estudo de caso é a escolha do que deve ser estudado. Partindo da menor 

unidade de análise até a maior. É também a combinação de múltiplas fontes de dados, 

para expor as evidências e com elas se chegar ao caso e sua complexidade, de acordo 

com Patton (1990).    

Segundo Duarte (2002), métodos qualitativos fornecem dados muito relevantes e 

que contém uma grande quantidade de elementos ou unidades e por isso são difíceis de 

serem analisados. Porém, apenas se tem idéia da dimensão dessa afirmação quando se 

está diante de seu próprio material de pesquisa e se sabe que é preciso dar conta dele. 

Ainda segundo Duarte (2002): 

Se nossas conclusões somente são possíveis em razão dos instrumentos  que 

utilizamos e de interpretação dos resultados a qu o uso dos instrumentos permite 

chegar, relatar procedimentos de pesquisa, mais do que cumprir uma 

formalidade, oferece a outros a possibilidade de refazer o caminho e, desse 

modo, avaliar com mais segurança as afirmações que fazemos (DUARTE, 

2002, p 140).  

O método utilizado para dar solução à limitação da análise foi o sugerido por 

Bardin (2008), o qual se inicia com a organização da própria análise, ou seja, a pré-
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análise, seguida da exploração do material; tratamento; codificação, unidades de registro 

e contexto; regras e enumeração, análise qualitativa, categorização e inferência. Além 

disso, fez-se uso da triangulação de dados, sugerida por Merriam (1998) em estudo de 

caso.   

Outro aspecto importante para a reflexão é observar a eficácia das categorias 

criadas, porque vão ajudar na obtenção dos dados de forma que se possa provar através 

do método utilizado o que já foi legitimado pelos pares. Segundo Merriam (1998), as 

categorias devem: refletir o propósito da pesquisa e responder às perguntas formuladas, 

levando até aos achados resultantes da análise dos dados coletados; abarcando dados 

selecionados como relevantes para a pesquisa, conforme as categorias ou sub-categorias 

que emergiam. Esses dados podem ser observados em mais de uma categoria como se 

traspassasse as categorias. Ademais, as categorias devem ser congruentes e possuir o 

mesmo nível de abstração.  

Após a elaboração das categorias, passou-se para a análise de conteúdo, que 

envolveu a interpretação inferencial apoiada nos materiais de informações já utilizados. 

Nesta etapa, conforme Bardin (2008), os resultados brutos são tratados de maneira a 

serem significativos (falantes) e válidos. De acordo com Guba e Lincoln (1981, apud, 

MERRIAN, 1998, p 185), o número de pessoas que mencionam algo, ou a freqüência 

em que algo é dito indica determinado achado importante, e que algumas categorias 

podem emergir desse exame. A análise de dados em estudos de caso deve ser intensiva, 

aprofundada e reflexiva, sem contudo, nem se perder o foco nem deixar de avançar no 

trabalho.  

Partindo de uma visão não tão objetiva da realidade, esta é uma pesquisa de 

caráter qualitativo, por dedicar-se ao estudo do papel institucional de uma organização 

pública, ao delineamento de um contexto do espaço sociotécnico no qual ele é 

desenhado, ao lado da demarcação da emergência de novas formas organizacionais, 

como o caso de redes sociais e de conhecimento compartilhado por atores individuais e 

coletivos. 
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3.1 Delineamento da pesquisa 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, procurou analisar o papel do Centro 

Tecnológico do Agreste (CTA) de Pernambuco, no contexto de criação do sistema local 

de inovação numa perspectiva orientada para a possível emergência de redes sociais e 

compartilhamento de conhecimento.   

Como é sabido, as pesquisas qualitativas contemplam a subjetividade, a 

valorização da visão de mundo dos sujeitos da pesquisa. As amostras são intencionais, 

selecionadas por tipicidade ou por acessibilidade. Os dados são coletados por intermédio 

de técnicas pouco estruturadas e tratados por meio de análises interpretativas 

(VERGARA, 2000). As técnicas escolhidas para a coleta de dados (primários e 

secundários) abrangeram fotos como documento de pesquisa, entrevistas individuais, 

observação e coleta de documentos.  

Chalmers (1993) questiona a observação enquanto base segura para a ciência. O 

autor afirma que a mesma imagem captada por diversos olhos não é interpretada da 

mesma forma por todos. Aspectos culturais, ideológicos e experiências pessoais vão 

fazer com que cada observador dê uma interpretação própria ao fenômeno analisado, 

conforme o modelo construído durante a pesquisa, como segue.  

 

3.1.1 Modelo de análise: relação com os objetivos da 

pesquisa 

Para analisar o papel do Centro Tecnológico do Agreste de Pernambuco, 

recorreu-se a um instrumento constituído por uma adaptação dos modelos sugeridos por 

Sabourin (2001) e Balestrin (2008). Da mesma forma, a escolha permitiu captar o 

processo de inovação existente, na medida em que faz a análise das ações dos agentes no 

SLI. A ótica utilizada conduziu à aproximação com estruturas locais e às reflexões sobre 

processos institucionais, imbricadas na formulação e implementação das políticas 

públicas.  
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 Cabe destacar que a estratégia de análise utilizada levou em consideração cada 

um dos objetivos do estudo. Em resposta ao primeiro objetivo foi evidenciar o papel do 

CTA no contexto de emergência e funcionamento das redes do conhecimento integrantes 

desse dado sistema local de inovação. Em resposta ao segundo objetivo foi feito o 

mapeamento e identificação das instituições integrantes do SLI do Agreste de 

Pernambuco. Em relação ao terceiro objetivo específico foi feita a descrição da forma de 

atuação das instituições integrantes do SLI.  

Na construção do modelo de análise se recorreu a Zurbriggen (2006), 

considerando os aportes que traz para complementar os elementos básicos e dinâmicos 

da interpretação focada no objeto de análise quais sejam: os atores (com suas 

preferências, percepções e capacidades); as instituições (formadas por conjunto de regras 

constitutivas que delimitam cursos de ação, modos de interação e resultados); a rede de 

atores existente (conjunto de atores que interagem e influenciam, com suas opiniões 

estratégicas nos resultados) e o modo de interação (formas específicas nas interações 

entre os atores em determinadas redes). 

As evidências de como as redes apresentam formas de articulação e integração 

teve apoio em Sabourin (2001) e Balestrin (2008), que apresentam no desenho das redes 

sociais, sugestões acerca dos espaços sociotécnicos locais, dos espaços de comunicação 

dentro da comunidade, espaços de comunicação fora da comunidade e principais agentes 

de informação e inovação. Sabourin (2001) destaca as atividades de diálogo técnico, 

ajuda mútua e mutirões de interesse coletivo, a que se pode recorrer para observar e 

analisar a o campo da interiorização do conhecimento.  

Como o foco deste estudo se insere em um espaço territorial intrinsecamente 

ligado à região Agreste de Pernambuco, buscou-se, com base em uma espécie de linha 

imaginária, nele demarcar a identificação de uma área em que a matriz institucional 

específica, suas competências e sua interação com a indústria estejam associadas ao 

desempenho da economia local. Além disso, a ênfase nos modelos locais de 

aprendizagem e as correspondentes racionalidades decorrentes desse desenho 

interpretativo comungam com a idéia de que um ingrediente importante do 

desenvolvimento é o processo de mudança de normas sociais, nas expectativas e nas 

formas de organização coletiva.   



73 
 

3.2 Estratégia metodológica 

A estratégia principal adotada teve como escopo as confrontações decorrentes das 

três questões que foram levantadas referentes ao CTA, quais sejam: Educação 

Profissional, Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Para tanto, procurou-se 

analisar em primeira instancia o funcionamento e o papel do CTA. Após essa primeira 

análise, foi feito o delineamento das redes de desenvolvimento e conhecimento 

correlacionadas com a ambiência sóciotécnica na qual o CTA se insere. E por fim, foram 

identificados os principais stakeholders e a forma como trabalham o conhecimento.   

Como já foi assinalado, adotou-se a estratégia do estudo de caso, visto como um 

inquérito empírico que investiga um fenômeno contemporâneo num contexto real, 

especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claras (YIN, 

2001). A natureza do estudo de caso é qualitativa que permite combinar múltiplas fontes 

de dados, para se expor as evidências e com elas se chegar ao domínio da problemática e 

sua complexidade (PATTON, 1990; YIN, 2001).  

 

3.3 Coleta de dados 

Esta seção expõe os meios que foram utilizados para a coleta de dados, o 

ambiente em que esta coleta ocorreu, assim como a seleção dos sujeitos da pesquisa.  

3.3.1 Meios da coleta de dados 

Os métodos utilizados foram escolhidos por serem aqueles mais propícios à 

abordagem dos CTA, com sua dinâmica e flexibilidade, tendo-se colhido dados por meio 

de pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas em profundidade e observação não 

participante. A fonte documental, segundo Yin (1994), proporciona as vantagens de ser 

estável, podendo, portanto, ser revisada quantas vezes forem necessárias e também ser 

exata. 

Segundo Yin (2001), a entrevista é uma das mais importantes fontes de 

informação no estudo de caso, permitindo aprofundar a discussão com o depoente acerca 
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daquilo que considera os aspectos mais importantes de um determinado assunto 

(RICHARDSON, 2008).  Ao proporcionar liberdade ao respondente, esse tipo de 

entrevista favorece um maior conhecimento sobre como e por que um evento acontece e 

não apenas a sua freqüência. 

O trabalho sobre os CTA de Pernambuco foi antecedido por meio de um estudo 

exploratório; pesquisa em documentos e sites institucionais; além de artigos publicados 

sobre o tema; pesquisa bibliográfica e de dados primários, obtidos em entrevistas feitas 

na fase do projeto. Também se contou com os coletados em Amaro (2007) e das visitas 

feitas a instituições federais como ITEP, FUNDAJ, SEBRAE e SECTMA, quando se 

coletou documentos oficiais e tomaram-se notas de campo. Acesso à sites dessas 

instituições ainda contribuíram para a pesquisa. Inclusive, pode-se examinar relatório do 

treinamento realizado junto a técnicos do CTA (FUNDAJ, 2006).  

O trabalho de Amaro (2007) foi importante porque mapeou os stakeholders tidos 

como os mais relevantes do CTA, assinalado na versão constante da Figura 4(3), 

conforme achados obtidos em momentos diferentes da pesquisa realizada pelo autor, que 

muito subsidiou a análise feita na dissertação.  

FIGURA 4(3) – Stakeholders Internos e Externos do CTM 

 

Fonte: Amaro (2007, p. 36) 
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Sendo assim, o critério de seleção dos entrevistados levou em consideração além 

do mapeamento feito por Amaro (2007), representantes de segmentos da tríplice hélice 

numa visão expandida, como por exemplo, o sistema S, universidades, indústria e 

governo. O critério também incluiu o governo na esfera municipal, o SINDVEST e 

ACIC. Ao todo, foram selecionados os 12 entrevistados (entrevistas semi-estruturadas), 

dessa forma validando e reconfirmando o prévio processo de levantamento de atores 

institucionais mais relevantes. Os entrevistados foram identificados por meio de letras 

atribuídas aos nomes, elencados em ordem alfabética. Os nomes completos e as 

atribuições estão descritas no anexo I desse estudo.   

 As entrevistas ocorreram no período de junho de 2007 a novembro de 2008, 

tendo sido gravadas e transcritas. Foram feitas também anotações de campo pelo método 

de observação não participativa. Segue mapa dos stakeholders entrevistados, como 

mostra a Figura 5(3):  

FIGURA 5(3) – Mapa Stakeholders do CTA Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria, dados da pesquisa. 

 

 

Uma outra fonte de coleta de dados consistiu na utilização de fotos como 

documento de pesquisa como sugerido por Loizos (2002), o que permitiu o emprego de 
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imagens para documentar a mudança histórica por que passou o CTA no período 

estudado. O autor explica que: 

(...) nesse caso as fotografias são feitas em intervalos regulares, dos mesmos 

lugares que podem ser ilustrativas, como por exemplo, a mudança de uma 

parede no “antes” e “depois” de uma mudança importante; tudo isto, quando 

adequadamente atestado, testemunhado e controlado quanto aos tempo, lugar e 

circunstância, pode trazer poderosa evidência ou valor persuasivo (LOIZOS, 

2002, p. 141).  

Assim obteve-se um registro das ações temporais e dos acontecimentos reais; 

muito útil para triangular os dados, desta feita com base na informação visual, com bons 

efeitos sobre a percepção dos resultados. 

Foram feitas fotos no ambiente do CTA, cujos stakeholders foram mapeados, 

como atores básicos da rede social atuante no espaço territorial (sociotécnico) estudado. 

Grande parte das entrevistas realizou-se em Caruaru, além de se ter feito entrevistas na 

própria sede do ITEP, no Recife, onde se concentra a direção dos programas dos CT´s, 

além de entrevista realizada na unidade da SECTMA responsável pela educação 

profissional, localizada no Bairro do Recife Antigo.  

É interessante registrar que o Centro Tecnológico do Agreste (CTA), era antes 

denominado de Centro Tecnológico da Moda, instalado em Caruaru, onde funcionava 

desde o final de 2003, quando começou a destacar o design como instrumento de 

promoção da competitividade do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco 

(Caruaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe). O prédio onde está instalado abriga o 

Núcleo de Design em Moda, além de salas de aula e de treinamento, auditório, biblioteca 

e um Laboratório de Análises de Água, para apoiar pequenas e médias empresas locais.  

Foi possível observar a confirmação da mudança de nomenclatura olhando a 

fachada do prédio do CTA em Caruaru. No primeiro momento pela figura 6(3) em 2007, 

vê-se a nomenclatura de Centro Tecnológico da Moda (CTM), no Governo Jarbas. Com 

a mudança de governo para Eduardo Campos, houve alteração da nomenclatura para 

Centro Tecnológico do Agreste (CTA), segundo figura 7(3) de 2008, com o objetivo de 

incluir outros bens produzidos no APL, como o artesanato, por exemplo, ampliando o 

foco de sua atuação. 
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Figura 6(3) – Foto do Centro Tecnológico da Moda (CTM) 

 

Fonte: Coleta de dados, feita pela autora em 2007. 

 

Figura 7(3) – Foto do Centro Tecnológico do Agreste (CTA) 

 

Fonte: Coleta de dados, feita pela autora em 2008. 

 

Caruaru possui um elo entre passado, presente e futuro dos CTA. Lá, coexistem 

atividades da época de fundação da cidade há cerca de 150 anos, que persistem até a 

atualidade. Dentre elas, a feira foi, durante muito tempo, a principal atividade 
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desenvolvida. Hoje há uma diversidade de outras atividades. A busca por compreender 

essa realidade, incluindo especificidades históricas locais e construções sociais dos 

sujeitos envolvidos, levou à escolha por investigar as práticas sociais articuladas na 

estratégia nas organizações associada à transformação e atual configuração do Pólo da 

Moda, que se configura como espaço sociotécnico estudado.  

A pesquisa qualitativa normalmente trabalha com pequenas amostras com o 

objetivo de estudá-las em profundidade. Segundo Miles & Huberman (1994), entrevistas 

ou observações com um grupo inicial de informantes podem sugerir a necessidade de 

comparação com outros grupos similares ou diferentes, o que leva a um 

redimensionamento do tamanho da amostra. Para o alcance dos objetivos deste estudo 

foi entrevistada inicialmente a gestora do programa de Centros Tecnológicos no Estado 

de Pernambuco e membro do ITEP e também o gestor da unidade do CT em Caruaru. 

 Foram entrevistados os stakeholders do CT do Agreste Central, ou seja, seus 

principais atores sociais interessados, quais sejam: SENAI; SEBRAE; SENAC; 

SECTMA; UFPE; Prefeitura de Caruaru e Sindvest. Para tanto foi validado o 

mapeamento anteriormente feito por Amaro (2007), conforme entrevista realizada com a 

direção do CT, seguido pelos demais stakeholders do CTA, conforme anexo I.  

Segundo Freeman, (1984), stakeholder é qualquer grupo ou indivíduo que pode 

afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da empresa. O que a empresa realiza é 

determinado por seus interessados, então se faz necessário conhece-los, com o objetivo 

de implementação de estratégia compatível. Por conseguinte, a teoria dos stakeholders 

deve fornecer um método de como eles tentam influenciar uma organização na tomada 

de decisão afetando assim o seu comportamento (FROOMAN, 1999).  

O mapeamento destaca os principais atores do campo. Após validação feita pela 

autora, como salientado anteriormente, é que foram realizadas entrevistas em 

profundidade, considerando critérios operacionais de tempo e acessibilidade. Após as 

entrevistas foi feita a análise dos dados pesquisados é objeto da próxima seção.  
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3.4 Análise dos Dados 

Os dados provenientes do levantamento documental foram analisados por 

intermédio da técnica denominada análise documental.  Já os dados provenientes das 

entrevistas em profundidade foram avaliados por intermédio da técnica denominada 

análise de conteúdo, que consiste na classificação de palavras, frases etc. em categorias 

de conteúdo para, a partir daí, realizar inferências sobre o texto. 

Segundo Bardin (2008), a análise de conteúdo é o conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens”. Seus principais objetivos são: tornar a leitura válida e 

generalizável e enriquecê-la, esclarecendo os elementos cujos significados não eram 

compreendidos anteriormente. Na construção do modelo de análise ainda se recorreu a 

Zurbriggen (2006), como já mencionado.  

Para o tratamento dos conteúdos resultantes dos dados coletados (pesquisa 

bibliográfica, documental, entrevistas, notas de campo e das observações pessoais), 

seguiu-se a recomendação de Richardson (2008), considerada a mais adequada para 

confrontar a teoria e os fatos, sendo que o sistema de categorização foi definido a priori, 

ao passo que a análise de conteúdo foi realizada por temas, desdobrados em principal e 

secundárias, conforme consta no quadro 3(3). Dessa forma, chegou-se à discussão dos 

resultados, na próxima seção.  

As categorias de conteúdo levadas em consideração autores que se destacaram 

tanto por contribuírem para a compreensão do objeto estudado quanto na discussão do 

problema e na própria interpretação dos dados, em face da questão formulada e dos 

objetivos da pesquisa. O Quadro 3(3) procura sintetizar a visão integrativa do modelo de 

análise adotado. 
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Quadro 3(3) – Visão integrativa do modelo de análise 
 

 

Objetivo: 
 
Analisar a atuação do CTA no contexto da política 
pública estadual. 
 
Desse modo procurou-se: 
 

a) Delinear a atuação do CTA no âmbito da 
política pública estadual de inovação; 
 

b) Analisar o contexto de emergência do 
sistema local de inovação (SLI) e sua 
contribuição para a formação das redes 
sociais e do conhecimento; 
 

c) Descrever a emergência do SLI, em 
articulação com a formação de redes 
sociais e de conhecimento no Agreste de 
Pernambuco. 

 
 

Estratégia da Pesquisa: 
 

a) Análise da atuação do papel que o CTA 
conforme o contexto de emergência do 
SLI; 

b) Identificação das instituições que se 
destacam no contexto de emergência do 
SLI contribuindo para a formação do 
espaço sóciotécnico estudado e da geração 
das redes de desenvolvimento para a 
inovação; 

c1) Descrever como as redes sociais são 
constituídas e produzem significados nas 
relações e interações entre seus membros. 

c2) Percepção de como flui a comunicação e o 
conhecimento construídos nas relações e 
interações dos membros da rede social.  
 

Plano de pesquisa utilizado: 
 
 - Estudo de natureza qualitativa e contextual, com 
adaptações feitas na medida em que avança no 
trabalho, cuja estratégia metodológica é a do estudo 
de caso; 
 - Reunião de pesquisa bibliográfica, documental e 
de campo (visitas, entrevistas, observações pessoais 
e anotações. Utilização de fotos). 

Categorias 
Temáticas 
Principais: 
 
a) Análise 
institucional e 
Política Pública na 
Regionalização e 
Criação de um 
Sistema Local de 
Inovação 

Temas Secundários: 
 
a1) Centros Tecnológicos; 
a2) Redes Sociais e de 
Conhecimento; 
a3) Atuação de atores 
institucionais em suas 
interações nas redes 
sociais e de conhecimento. 
 

Visão integrativa das temáticas: 
 
Interdisciplinaridade em face da relação 
estabelecida entre a interrelação com o plano das 
políticas públicas de desenvolvimento local, da 
análise institucional/organizacional e das redes 
sociais e de conhecimento.  

Fonte: Conceitos destacados pela autora ao longo dos capítulos apresentados 
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4 Análise dos resultados 

 

 

 

 

 

A reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco, em 

março de 2001, é referência básica acerca da formulação da política pública dos 

Centros Tecnológicos no estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2003). No 

contexto do CTA, foi feita a proposta de políticas públicas para a educação 

profissional e tecnológica, em dezembro de 2003, no âmbito do policy cycle, tomando 

por base os princípios gerais, ou seja, redução das desigualdades sociais, 

desenvolvimento econômico, educação básica, comprometimento com uma escola 

pública de qualidade.  

Já o Plano Estratégico de Desenvolvimento Local de Pernambuco, Governo 

nos Municípios, de outubro de 2004, constitui outro marco do que vem a ser o 

Programa de Centros Tecnológicos, no contexto local, com o objetivo de contribuir 

para a criação e consolidação de um sistema local de inovação (PERNAMBUCO, 

2004). 

Como já referido anteriormente, nesta dissertação trabalha-se com um dos 

centros tecnológicos do estado de Pernambuco, Centro Tecnológico do Agreste 

(CTA), antes Centro Tecnológico da Moda. O foco da atenção concentra-se no papel 

que ele desempenha, no contexto de rede social e de conhecimento, nas quais se pode 

encontrar espaço para, desenvolvimento tecnológico; novos negócios; abertura de 

mercados; aumento da qualidade de produtos, processos e serviços; produtos e 

processos; transferência de tecnologia; compartilhamento da informação; capacidade 

de pesquisa e comunicação conjunta; adoção de estratégias alinhadas com a política e 

 ‘O que sabe propriamente o homem sobre si mesmo! 
Sim, seria capaz de alguma vez perceber-se 
completamente, como se estivesse em uma vitrina 
iluminada’?  
 
Friedrich Nietzsche – Sobre a Verdade e a Mentira no 
Sentido Extra-Moral - 1873.
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práticas de trabalho em colaboração. Tais aspectos são vistos em detalhe na análise a 

seguir. 

 

4.1 O papel do Centro Tecnológico do Agreste de 

Pernambuco no contexto de emergência do SLI: A 

Educação Profissional, a Inovação Tecnológica e o 

Empreendedorismo  

O contexto institucional deste estudo fica delimitado em torno da temática do 

Programa de Centros Tecnológicos e de Inovação do Governo do Estado de Pernambuco 

que foi desenvolvido pela parceria entre secretarias e órgãos do governo estadual, 

entidades e empresas do setor produtivo, universidades, centros de pesquisa, agências de 

fomento, bancos de investimento e organizações não governamentais. Neste sentido, 

uma das destacadas instituições vem a ser a Associação Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (ITEP), qualificada pelo governo do estado como organização social (OS), 

designada gestora e articuladora dos Centros Tecnológicos.  

 Como já mencionado, as ações do Programa dos CT´s foram estruturadas de 

acordo com as necessidades de cada região de desenvolvimento (RD) em Pernambuco, 

cuja definição foi feita através da análise de fatores estruturais, tais como índices de 

produção e econômicos, e também a partir da atuação dos atores locais, que participaram 

de fóruns, nos quais as necessidades da população foram analisadas a partir das 

demandas locais, ou seja, de forma endógena (PERNAMBUCO, 2004).  

Em 2001 iniciou uma nova fase no plano nacional de Ciência e Tecnologia. 

Houve mudanças significativas em relação ao financiamento de C&T. Em 2000 

Pernambuco detinha 30% dos grupos de pesquisa do Nordeste cadastrados no CNPq, 

embora só tenha 17% da população nordestina. A comunidade de pesquisadores do 

Estado consegue ser a sexta no país em captação de recursos do MCT. Portanto, foi 

lançado o plano de vôo em relação ao apoio à disseminação do conhecimento com o 

Programa de Centros Tecnológicos.  
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 De acordo com levantamento feito pela SECTMA, foi identificada a necessidade 

de criação de uma infra-estrutura comum, para o Agreste Central, ou seja, mais 

investimentos em pesquisa básica, redução de tarifas e impostos, infra-estrutura de 

informação e comunicação, qualidade de recursos humanos, infra-estrutura para a 

pesquisa, um contexto que encoraje a inovação.  

Segundo a Entrevistada G (2007), o desenvolvimento da região foi endógeno. 

Para ela, toda a política para o APL foi feita de dentro para fora, com a participação dos 

atores locais. Se não for assim não funciona. Não foi uma política intervencionista. Foi 

feita de um jeito em que houve a participação da população. Eles demandam e 

participam.   

A delimitação dessas regiões cabe ao Governo do Estado de Pernambuco como 

agente coletivo que opera basicamente pelo processo normativo, regulando as atividades, 

com o intuito de criar estratégia de desenvolvimento descentralizado, a partir de estudos 

ambientais, arranjos produtivos locais e da compatibilização de várias propostas de 

regionalização, nascidas em 1999, com o Programa de Governo nos Municípios, através 

da criação de 10 RD´s, (Lei. Nº 11. 725, de 23/12/1999). Tal Programa foi objeto de 

estudo entre governo e municípios e sua consolidação se deu em 2004, através do plano 

plurianual (PPA), período de 2000-2003, como uma estratégia para a competitividade e 

desenvolvimento sustentável do Estado.   

Nota-se que o PPA apresentou estratégias de desenvolvimento local e foi 

resultado de cinco anos de pesquisas feitas por gestores públicos estaduais e de 49 fóruns 

regionais em todo o território pernambucano, mobilizando 18 mil pessoas, 

desenvolvidos pelo referido programa, tudo isso com o intuito de gerar uma gestão 

territorial integrada e geração de emprego e renda (PERNAMBUCO, 2004). 

Com base nas interações entre os atores das regiões de desenvolvimento foram 

criadas as propostas dos CT´s para atender às necessidades locais. A atuação dos CT´s 

deveria estar centrada nas seguintes áreas: educação profissional, empreendedorismo e 

inovação tecnológica. O tripé propunha o fomento ao desenvolvimento, inovação e 

difusão tecnológica, considerando a vocação local de cada região. Para que tais objetivos 

fossem alcançados havia necessidade de implementação e configuração de um sistema 

integrado de redes de CT´s no Estado.  



84 
 

Na fase atual, o Projeto do Governo Eduardo Campos está apostando na 

educação profissional, dada as mudanças enfatizadas em sua gestão, como será visto 

mais adiante. Como assinala a representante da SECTMA: 

(...) “uma das formas de análise em relação à demanda dos cursos é feita por 

meio da análise do quantitativo total de inscrições. Ou seja, o Governo do 

Estado abre inscrições para 115 vagas e são inscritos 10.000 candidatos. No 

Governo de Eduardo Campos nós já fizemos dois editais, um em 2007 e outro 

em 2008 e a demanda é muito grande. Todas as vagas oferecidas são 

preenchidas. É uma demanda que nós vamos ter que trabalhar muito para 

podermos atender. O objetivo do Governo é não ter que buscar mão de obra 

qualificada fora do Estado. O intuito é utilizar a força de trabalho local. 

(Entrevistada B, 2008).   

 Apesar da definição, por meio de projeto, das funções básicas do CTA, houve 

implementação e continuidade da vertente da educação profissional. Uma das 

ferramentas implantadas no espaço do CTA foi a infra-estrutura básica de 

teleconferência, por exemplo, para que fossem ministrados cursos a distancia. As ações 

do CTA foram planejadas para o atendimento das necessidades da população local, por 

isso, foi idealizado um modelo de gestão para articular e direcionar as ações do CTA. 

Segue na seção seguinte a explanação dos modelos de gestão idealizados para os Centros 

Tecnológicos.   

 

4.1.1 Centros Tecnológicos e seus Modelos de Gestão 

Assim, como fruto da Política Estadual de Ciência & Tecnologia (C&T), os CTs 

podem ser considerados uma inovação e uma experiência que remete à primeira e 

segunda gestão do governo de Jarbas Vasconcelos (1999-2002 e 2003-2006), de sorte 

que integraram a agenda de ação de dois Planos Plurianuais do Estado de Pernambuco: 

(2000-2003) Mudança e Desenvolvimento e (2004-2007) Desenvolvimento com 

Inclusão Social, os quais foram elaborados para efetivar uma proposta de gestão pública 

com base no modelo de desconcentração e descentralização do território de Pernambuco, 

de modo a interiorizar a ação governamental (JUCÁ, 2006).  
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Na medida do possível, procurou-se perseguir o caminho da mobilidade, 

conectividade, inovação e conhecimento, dando margem a que a figura dos CTs 

surgissem com o comprometimento de instâncias decisórias diferenciadas. Como 

assinalam Callou e Braga (2005), naquele momento, o governo apresentou e debateu a 

estratégia para formulação do Plano e programou uma agenda de encontros em cada 

município, dando início à fase de sensibilização e mobilização das comunidades, com o 

apoio das prefeituras, entidades da sociedade civil, conselhos setoriais, e demais atores 

sociais. Foi criado um Fórum Municipal e um Fórum dos Aglomerados (conjunto de 

municípios), constituindo-se coordenações regionais e incluindo-se fóruns públicos não-

estatais nos municípios, conduzidos pela Comissão Gestora, sendo esta restrita às 

instituições estaduais. 

Já o governo atual de Eduardo Campos, iniciado em 2007, também tem colocado 

em debate as estratégias consideradas necessárias para a superação dos entraves à 

promoção da inovação em Pernambuco, propondo um plano voltado para o surgimento 

de um novo modelo de C&T no estado, cuja arquitetura institucional foi anunciada desde 

a campanha eleitoral. Nesse sentido, ela expressa a intenção de agregar os interesses de 

três segmentos considerados capazes de promover novos patamares de desenvolvimento: 

(i) setores demandantes de tecnologias (segmentos produtivos); (ii) 

setores ofertantes de tecnologias (universidades, instituições de 

P&D, empresas; e (iii) setores promotores e gestores de ciência e 

tecnologia (governo federal, estadual e municipal, agências e bancos 

de desenvolvimento nacionais e internacionais, e demais entidades 

do setor) (PERNAMBUCO, 2007, p. 30, grifos do documento). 

Segundo o Programa de Governo de Eduardo Campos, a idéia é de transposição 

do conhecimento, a qual está relacionada com as ações a serem realizadas visando à 

interiorização e à melhoria da distribuição regional do desenvolvimento. Em destaque, 

sobressai toda a ação que envolva e estimule a descentralização das entidades públicas, 

estaduais e federais, com o objetivo de apoiar a transferência para o setor produtivo do 

conhecimento gerado nessas instituições e nos centros de pesquisa localizados na região 

(FRENTE POPULAR DE PERNAMBUCO, 2007). 

Estando em curso a implementação do Plano Plurianual do governo de Eduardo 

Campos, como frisou a gestora do Núcleo de Gestão dos CTs, de que ele está 
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concentrado nas ações de educação profissional, requalificação profissional de jovens e 

adultos; gestão administrativa e financeiras dos CTs (Entrevistada G, 2007). A 

justificativa é de que uma grande quantidade de profissionais forma-se anualmente, mas 

a maioria se encontra na Região Metropolitana do Recife, gerando excesso de 

profissionais qualificados (Entrevistada G, 2007). Já nas outras regiões do estado, como 

por exemplo, o Agreste Central, faltam profissionais e cursos de capacitação. A 

configuração atual da interação entre os atores da rede permite observar um grande 

número de atores desagregados, porém, com o mesmo objetivo (Entrevistada G, 2007).  

  Ao lado dos CTs, a intenção governamental é a de priorizar a 

implementação de Centros de Inovação e Difusão de Tecnologias – CidTec, também 

orientados para operar em rede, objetivando articular e mobilizar competências, 

organizadas em estruturas leves, ágeis e flexíveis, compatíveis com as especificidades do 

setor econômico e da base institucional de educação, tecnologia da sub-região onde estes 

se instalem.  

Houve, igualmente, a busca de parceiros e o uso de múltiplas instituições, com a 

previsão do estabelecimento de consórcios entre os governos dos municípios onde se 

desenvolvam os arranjos produtivos correspondentes, de modo a viabilizar a 

estruturação de número cada vez maior de unidades, formando um verdadeiro sistema de 

inovação sub-regional (PERNAMBUCO, 2007). 

Aqui, trata-se de destacar a introdução desse formato institucional, o do CidTec, 

que, em concomitância com a figura dos CTs, passam a se juntar aos Centros 

Vocacionais Tecnológicos (CVTs), os quais funcionam em Pernambuco desde que o 

então governador ocupava o cargo de Ministro de Ciência & Tecnologia. No caso do 

CidTec foi estabelecido um ordenamento envolvendo as demais instituições existentes, 

conforme níveis estipulados pelo Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação (C,T & 

I) do governo. Tais níveis levam em conta classificação decorrente do estágio vigente da 

atividade econômica onde o CidTec esteja localizado, além da dinâmica e perspectivas 

de crescimento em médio e longo prazo, ou seja, “(tipo 1. localizados em pequenos 

centros urbanos, tipo 2, em centros urbanos de maior centralidade na rede urbana 

estadual, e tipo 3 nos centros nodais de maior área de influência e onde estão presentes 

instituições científicas e tecnológicas)” (PERNAMBUCO, 2007, p. 31). As Figuras 8(4), 

9(4) e 10(4) expõem a idéia básica dos três tipos ora mencionados. 
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Figura 8(4) - CidTec Tipo 1 

Fonte: Adaptado de Pernambuco (2007, p. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9(4) - CidTec Tipo 2 

Fonte: Adaptado de Pernambuco (2007, p. 32) 
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RH Qualificado 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2(4) - CidTec Tipo 3 

Fonte: Adaptado de Pernambuco (2007, p. 32) 

É preciso destacar, ainda que, de acordo com o formato do CidTec, às 

instituições de educação superior está reservada grande responsabilidade na 

implementação da política de C,T &I, a qual permeia a atuação dos CTs em Pernambuco 

e o papel que devem desempenhar.  

Segundo essa concepção, por exemplo, para a gestão local do Centro 

Tecnológico da Moda, rebatizado de Centro Tecnológico do Agreste Central, foi 

fundado o Instituto da Moda do Agreste (IMA), uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP, formada pelos empresários da região. Já para a gestão local 

do CT da Uva e do Vinho foi criado o Instituto do Vinho da Vale do São Francisco. 

Quanto ao Centro Tecnológico do Gesso, renomeado de Centro Tecnológico do Araripe, 

foi criado o Centro de Desenvolvimento do Nordeste (CEDENE). Assim, cada Centro 

Tecnológico conta com um gestor que se relaciona com o ITEP e os atores locais, 

conforme esquema constante da Figura 11(4).  

Como se percebe, o desenho institucional aponta um afastamento da lógica de 

intervenção estatal, pela qual o ciclo de conhecimento era planejado e internalizado 

como função estatal, salientando-se o papel ativo assumido pelo poder público na gestão.  
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       Figura 10(4) – CidTec Tipo 3 



89 
 

 

 
Figura 11(4) - Desenho do modelo de gestão dos CTs 
Fonte: Oliveira e Cabral (2008) 

 

Esse desenho de gestão teve início na era de Reforma do Estado, cuja experiência 

de reestruturação e modernização da máquina pública de Pernambuco assistiu não só à 

introdução de novos arranjos institucionais no domínio do público-privado como 

também à transferência para organizações públicas não-estatais, de atividades que antes 

eram de competência exclusiva de órgãos governamentais (GUSMÃO, 2007; 

PERNAMBUCO, 2003).  

O argumento para a reestruturação e modernização do modelo de gestão dos 

CT´s foi de que esta seria uma forma de concentrar a ação do Estado em suas 

inalienáveis funções de formulação e coordenação das políticas públicas, cuja 

implementação tanto pode ser feita por Organizações Sociais (OS) como pelas já citadas 

OSCIP´s. Isto é possível porque, “o título de OSCIP possibilita a essas instituições, o 

acesso a recursos públicos, demonstrando que o Estado está disposto a compartilhar com 

a sociedade civil organizada, a tarefa de buscar o desenvolvimento” (CASAROTTO 

FILHO; ALVEZ, 2006, p. 2). 

A explicação para essas mudanças reside no próprio processo de transformação 

do papel do Estado na condução das políticas públicas, principalmente as voltadas para 
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as áreas sociais, científicas, artísticas, tecnológicas e etc., assinalando-se que ele deixa 

de se envolver diretamente na implementação de programas de suporte ao 

desenvolvimento sócio-econômico nacional pela produção de bens e serviços, quer 

sejam materiais ou sociais, para se encaixar na função de promotor e regulador desses 

mesmos programas com vistas ao desenvolvimento, mas, agora, já prestados pelo 

terceiro setor: o setor público não-estatal (BARRETO, 1998). 

 
Além da influência dessa configuração, o modelo de gestão dos CTs, que 

privilegiava a parceria com OSCIPs, remete ao esquema de políticas governamentais 

nascentes e ainda inexploradas, mas que permitem, em primeira instância, inseri-las na 

agenda do estudo de organizações centradas no conhecimento, dada a intenção estatal de 

avançar nesta direção. Há mesmo correspondência entre relações sociais e 

conhecimentos técnicos, como entende Sabourin (2001), que aponta principalmente para 

a necessidade de diálogos técnicos, relações de ajuda mútua e associação de atores 

sociais para a realização de tarefas comuns, compartilhamento de idéias, informações ou 

técnicas, a cujo conjunto denomina de redes sóciotécnicas. 

Indubitavelmente, como metaorganização, as redes sóciotécnicas podem ser 

integradas pelas entidades humanas e não humanas, individuais ou coletivas, definidas 

por seus papéis, suas identidades e programas, colocadas em intermediação uns com os 

outros (SILVA et al, 2006). Para se chegar até ao conhecimento de uma sociedade, pelo 

estudo de suas redes sociais, segundo Sabourin (2001) pode-se começar pelo 

mapeamento do espaço sociotécnico local, espaços de comunicação dentro da 

comunidade, espaços de comunicação fora da comunidade e principais agentes de 

informação e inovação. Note-se que o perfil desenhado para esses atores não é fácil de 

encontrar, chegando a requerer que assumam o papel de defensores de uma causa, 

especialmente se for referente à disseminação do conhecimento (OLIVEIRA, 2004). Por 

outro lado, para Flores (2006, p. 10), 
A possibilidade de construção de processos baseados na inovação e na 
cooperação, fortalecendo estratégias territoriais de fortalecimento da 
economia local, está vinculada à capacidade de se produzir negociações a 
partir dos conflitos existentes. Por esse motivo, entende-se que, antes de 
tudo, é importante a explicitação dos conflitos existentes localmente para 
que, a seguir, procure-se formas de entendimento, negociadas, em busca da 
construção de processos de cooperação que sejam significativos para todos 
os atores. 

 

A Educação Profissional significava, como até hoje, um ponto básico a ser 

salientado, tendo em vista o abandono da ênfase no foco ligado ao empreendedorismo e 
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à inovação tecnológica, dada às restrições de funcionamento enfrentadas pelo CTA, 

como será demonstrado mais adiante. Mais especificamente, as questões levantadas em 

relação ao papel do CTA são expostas na próxima seção. 

 

4.1.2 O papel do CTA: Educação Profissional; 

Empreendedorismo e Inovação 

Como assinala uma das entrevistadas, a educação profissional veio para suprir a 

lacuna existente entre mão de obra qualificada e necessidade do mundo do trabalho. Para 

tanto, foram feitas várias pesquisas de mercado para identificar no APL as demandas, e 

depois fossem construídos os Planos de Cursos e implementados dentro das localidades 

com cursos técnicos, CT´s e Escolas Técnicas. Mas não foi posto em prática a educação 

profissional de imediato. A retomada da educação profissional foi agora em 2007 e 

2008” (Entrevistada B, 2008). 

Nesse sentido, os CT´s foram equipados com salas com vídeo conferência para 

ministrar cursos à distância, vários laboratórios de informática, onde se pode pesquisar 

pois têm acesso, nos três turnos (Entrevistada B, 2008). 

Note-se que os pré-requisitos básicos para a existência de aglomerados de 

empresas de base tecnológica incluem: a existência de recursos humanos qualificados, 

infra-estrutura diversificada de pesquisa e serviços ou áreas de apoio as atividades de 

alta tecnologia. O conjunto de tais requisitos sintetizados no conceito mais amplo de 

capacitação tecnológica pressupõe uma parceria ativa entre universidades, institutos de 

pesquisa e centros tecnológicos de suporte, além de setores ligados diretamente à 

produção. “A tal conjunto de requisitos, deverão também ser agregados aspectos 

relacionados ao mercado e no possível papel do Estado como elemento indutor e agente 

reticulado do processo”. (SICSÚ, 1997, p.52-67). 

Segundo o Gestor do CTA em Caruaru, Entrevistado F (2008), o ITEP tem todo 

um trabalho voltado para a questão da análise, assistência tecnológica, e a partir de 2003 

com o Ministério Público Estadual, junto como a Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos CPRH lá em Toritama, começou a exigir que as lavanderias de lá 

passassem a tratar seus efluentes. Foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta 
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com as lavanderias, Ministério Público e CPRH, fixando um prazo para que todas as 

lavanderias criassem uma estação de tratamento e elaborassem um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos. Como um tratamento de esgotamento sanitário.  

 

Esse fato da intervenção do Ministério Público gerou uma dificuldade muito 

grande porque na região não havia profissionais qualificados para a elaboração dos 

projetos de ou planos de resíduos sólidos. O ITEP sentiu a necessidade de interagir nesse 

processo. Segundo o Entrevistado F (2008): 
“Aí nós temos uns engenheiros químicos, que já tinham experiência em projetos 

de estação de tratamento e a gente começou a ir no local, fomos e fizemos uma 

série de diagnósticos e começou a se fazer esses projetos em parceria com o 

SEBRAE, a partir de um programa do SEBRAE chamado SEBRAETEC. Onde 

nesse projeto o ITEP recebe uma parte do recurso do SEBRAE e os empresários  

entram com outra parte dos recursos. 30% por parte dos empresários e 70% por 

parte do SEBRAE, isso nos primeiros contratos. Hoje está 50% empresários e 

50% SEBRAE.  Bom aí o ITEP começou a fazer os projetos e o ITEP começou 

a implantar os sistemas de tratamento e nesse dia-a-dia com as lavanderias nós 

começamos a perceber que não havia mão-de-obra qualificada para as 

lavanderias. Havia necessidade de qualificação profissional. O profissional de 

uma lavanderia era o profissional de outra, ou que vinha da outra. Dentro de 

uma limitação de informações porque o lavador que era o profissional mais 

qualificado da lavanderia, eles dependem muito do distribuidor químico. Que a 

empresa que fornece os produtos os kit´s de lavagem já vinham com a fórmula 

para aquela lavagem, ele chega com a fórmula e diz que “a novidade é esse tipo 

de lavagem” então para esse tipo de lavagem é preciso esse produto, mais esse e 

até a quantidade é o representante quem define (Entrevistado F, 2008). 

 

É indiscutível a importância da capacitação na área de lavanderias, haja vista a 

escassez de água, recursos natural não renovável e tem valor social e ambiental. Por isso, 

a participação do CTA na difusão do conhecimento na área é de fundamental 

importância, justamente pelo fato do seu órgão gestor o ITEP ter conhecimento técnico 

na área de tratamento de efluentes. De acordo com Entrevistado D (2007), as empresas 

locais investem em pesquisa, pois em cada estação precisam de novas coleções de 

vestuário. Para tanto, contratam designers e profissionais da área para a criação dos 

novos modelos de acordo com as tendências da moda mundial e com a estação do ano.  
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Durante o período de 2003 a 2007, segundo MARTINS, apud OLIVEIRA (2009) 

funcionou nas dependências do CTA a incubadora de empresas de base tecnológica 

voltada para o ramo da moda em Caruaru, a Incubadora Tecnológica do Agreste Central, 

ITAC. Em entrevista com o responsável em Caruaru do projeto de incubadoras, ITAC 

no CTA, foi dito que o investimento financeiro para a implementação das incubadas foi 

feito pelo SEBRAE em parceria com o ITEP. Segundo o Entrevistado H (2008), 

responsável pelas empresas incubadas no CTA em Caruaru: 

 
(...) Mas já não funciona há um ano. Pois não tinha mais empresas querendo ser 

incubadas em Caruaru. Não houve interesse por parte dos empresários. Depois 

de um tempo o prédio do CTA ficou sem uso. Só tinha as incubadas e mais 

nada. Daí, os únicos três empresários que estavam utilizando o prédio perderam 

as perspectivas e isso desestimulou a permanência deles lá. Eram três empresas 

incubadas em 2007. O projeto estava dimensionado para um período de dois 

anos. Elas se desenvolveram, os empresários participaram de cursos de 

capacitação, foi feito material promocional. Porém não vingou. Deixou de 

funcionar também porque o ITEP não deu apoio. A verba restante foi repassada 

para as incubadas de Recife, isso foi conversado com o SEBRAE. Já em Recife 

são 91 empresas incubadas (Entrevistado H, 2008). 

 

Em relação à incubadora de empresas do CTA do Agreste Central, praticamente 

extinta, viu-se que: “A prioridade agora é educação profissional, porque o papel dos 

centros tecnológicos é para a educação profissional (Entrevistada B, 2008)”. Tivemos 

alguma ação de empreendedorismo do CTA em Caruaru, mas muito discreta, com muita 

dificuldade, estamos reavaliando se vai continuar com essa ação ou não (Entrevistada G, 

2007). Segue Quadro 4(4), que faz uma síntese das ações do CTA para o 

desenvolvimento local e regional, com ênfase na sustentabilidade ambiental, denotando 

ser este o perfil que o CTA poderá assumir. 

 

 

Quadro 4(4) – Ações do CTA para o Desenvolvimento Local e Regional  

 Projeto Objetivo Parcerias Financiamento 

1 Projeto 
Lavanderia 

Experimental 
(APROLAV) 

- Implantar lavanderia piloto e estação de 
tratamento de efluentes; 

 - Identificar e catalogar os insumos 
químicos usados no processo; 

 - Registrar os tipos de lavados e 
percentual de lavado/empresa; 

ITEP e 
UFPE 

FINEP e 
SEBRAE 
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 - Levantar consumo de água das 
empresas; 

 - Analisar a eficiência energética; 
 - Promover a capacitação de técnicos e 

empresários 
2 Projeto Lavar sem 

Sujar 
 - Oficinas de capacitação e sensibilização 
de pequenos empresários de lavanderia de 
jeans, visando à conscientização dos 
empresários sobre a importância da 
implantação do sistema de gestão 
ambiental; 

Prefeitura de 
Caruaru; 
ACIC; 

SEBRAE; 
SECTMA. 

Fase de 
Finalização 

3 Projeto 
Condomínio de 

Lavanderias 

 - Analisar a viabilidade econômico-
financeira de um condomínio de 
lavanderias a ser implantado em Caruaru 
de forma a equacionar a questão ambiental 
sem comprometer a saúde econômica do 
setor; 

Prefeitura de 
Caruaru; 
FIEPE; 

BFZ; ITEP; 
CPRH; 

SECTMA; 
COPERGÁS
; SEBRAE; 

ACIC; 
SINAENCO 

Fase de 
Finalização 

4 Projeto Cursos 
Técnicos de 
Qualificação 

 - Habilitar e qualificar profissionais em 
organização, planejamento e gestão, 
direcionados ao Arranjo Produtivo Local e 
as vocações laborais da região do Agreste 
Central e Setentrional do Estado de 
Pernambuco, respeitando aspectos de 
qualidade na produção, segurança e 
preservação ambiental, de acordo com as 
exigências sociais e do mundo do trabalho. 

ITEP e 
SECTMA 

SECTMA 

5 Projeto Rede 
Tecnológica de 

Pernambuco 

 - Promover condições para o 
desenvolvimento das cadeias produtivas, 
com base em diferenciais competitivos 
agregados pela tecnologia e inovação. 
 - Qualificar a mão-de-obra profissional; 
 - Apoiar a inovação e difusão tecnológica; 
 - Apoiar novos empreendimentos e novos 
empreendedores; 
 - Consolidar unidades físicas e 
operacionais (CT´s e CVT´s) para 
promover o desenvolvimento de APL´s. 

ITEP SECTMA 

6 Projeto de Apoio 
à Competitividade 

dos APL´s em 
Pernambuco 

 - Aumentar a competitividade dos APL´s 
por meio de processos de inovação e 
internacionalização; 
- Mapear ofertantes e demandantes de 
capacitação profissional, inovação 
tecnológica e empreendedorismo, com 
base nas vocações regionais; 
 - Qualificar profissionais em programas 
presenciais e à distância; 
 - Desenvolver novos processos de 
inovação; difusão tecnológica e de gestão, 
melhorando a capacidade exixtente; 
 - Incentivos para a capacitação por meio 
de concessão de bolsas de estudo; 
 - Contratação de técnicos, professores e 
pesquisadores, através de institutos, 
Universidades, Empresas, Governo 
Municipal, estadual e federal 

Prefeitura de 
Caruaru; 

Governo do 
Estado de 

Pernambuco; 
SECTMA 

ITEP 
UFPE 

FACEPE 
CNPq 
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Fonte: ITEP, 2008, Estratégias para uma política de CT&I: Um novo olhar para Pernambuco. 

 

 As ações de desenvolvimento local e sustentável trouxeram benefício para a 

infra-estrutura do APL, o que reforçará a continuidade do Programa de Centros 

Tecnológicos. Para o surgimento do CTA foram realizados vários fóruns locais, com 

toda a sociedade. Então, ficam juntos sociedade, empresários e o Governo, todos 

interessados no crescimento dos CT´s (Entrevistada B, 2008). Da mesma forma, isso se 

transfere para a questão ambiental. 

Ainda sobre as ações de realizadas pelo CTA, pode-se afirmar que surgiram de 

acordo com as necessidades dos atores locais. O foco do Governo Eduardo Campos é a 

interiorização do conhecimento, o entendimento é que o CTA fosse realinhado à nova 

política, dirigida para a Educação Profissional, ou seja, o Governo Eduardo Campos 

difere do Governo Jarbas, em relação ao CT´s. As prioridades são um pouco diferentes 

do governo passado no sentido da educação profissional técnica de nível médio. Já era 

uma das funções dos CT´s, mas ela passa agora a ser priorizada no Governo Eduardo 

Campos (Entrevistada G, 2007).” 

 No caso do CTA, outro ponto a destacar se refere à modificação no modelo de 

funcionamento do CTA, cujo plano original era de que fosse gerido pelos empresários 

locais, por meio da OSCIP denominada Instituto de Moda do Agreste (IMA), já 

apresentada na figura 11(4). Para tanto , como salientado pelo gestor do CTA, houve 

escolha de um grupo de empresários que assumiu a diretoria. De acordo com o gestor do 

CTA em Caruaru:  

 Eram 12 empresários, sendo quatro de Caruaru, quatro de Santa Cruz do 

Capibaribe, quatro de Toritama. Como o objetivo de beneficiamento das três 

cidades. Quando surgiu a idéia de formar o IMA, à época o APL de Confecção 

era formado por três cidades. Então os empresários eram dessas três cidades. 

Houve reuniões, e discutido o que estava acertado como ficaria a questão dos 

investimentos e recursos financeiros, então Governo do estado ficaria 

responsável por uma parte dos recursos, o SEBRAE entraria com outra parte 

dos recursos e as empresas entrariam com a terceira parte. E os empresários 

sentiram dificuldades em assumir esse compromisso, até porque eles tinham as 

atividades deles e aí o que aconteceu? O Centro parou. Porque os gestores que 

eram para ser os empresários não quiseram assumir. Acharam que não tinham 

tempo, alegaram a falta de tempo. Então nós do ITEP como tínhamos acabado 
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de virar OS – Organização Social, de dentro da parceria com o governo do 

estado. Logo, o ITEP faria a parte da gestão de acompanhamento, a gente só 

acompanharia esses centros. Como o ITEP já estava em Caruaru, anteriormente 

o prédio onde hoje abriga o CTA era do ITEP quando o ITEP era fundação, ou 

seja, esse prédio pertencia ao ITEP, mas como passou para OS o prédio passou 

para o Governo do Estado e nós fizemos aqui por uma questão de logística. Só 

que o que aconteceu? Nesse período o ITEP passou a fazer a gestão física do 

prédio, do espaço físico, a gente tinha parceria com outras instituições como o 

próprio SEBRAE, a ACIC, SENAI, SENAC, o pessoal do SINDVEST, o 

pessoal usa muito e ainda hoje para palestras, cursos, desfiles, lançamentos, 

workshop, usam esse prédio aqui dentro dessa parceria (Entrevistado F, 2008). 

  

Putnam (2007), em sua obra, verifica os resultados positivos obtidos por 

governos democráticos, onde há senso de comunidade cívica, que pode ser observado 

pelo crescente interesse por questões referentes à vida pública. No caso de tentativa de 

uma gestão compartilhada, democrática, do CTA, não houve interesse das lideranças 

locais em participar diretamente da gestão da entidade. 

Até aqui, sabe-se que o objetivo com a interiorização de instituições de ensino e 

educação de nível médio e tecnológico é a interiorização do conhecimento e apoio para 

fortalecer os APL´s. Mas, como afirma Putnam (2007), a consolidação das ações visadas 

requerem mais tempo para a promoção de mudanças. 

As inovações locais dependem, em sua principal atividade, da massa crítica dos 

designers, modelistas, dentre outros profissionais que contribuem para a sobrevivência 

das empresas locais. Pois, como afirma Moreira (2007), os produtos têm cada vez um 

ciclo de vida que vêm diminuindo cada vez de forma mais rápida. Esse fato reforça a 

necessidade de reinvenção de produtos. 

No caso da análise econômica de uma região, por exemplo, o Agreste, o que deve 

ser levado em consideração é a criação e desenvolvimento de redes de circulação de 

informação e conhecimento, como defende Andrade (2006). Sendo assim, a 

problemática torna-se menos tecnológica e mais pedagógica, dada a ênfase na função da 

educação profissional e às transformações por que passou ao longo de sua existência, 

para melhor configurar o papel do CTA, e delinear como esse Centro Tecnológico é 

visto por alguns stakeholders que foram listados no quadro 5(4), a seguir:  
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Quadro 5(4) – Visão de alguns stakeholders acerca do papel do CTA 
INSTITUIÇÕES Depoimentos 
Prefeitura de 
Caruaru  

 
Nós entendemos que é muito importante a presença em Caruaru de um Centro 
Tecnológico. Estamos tentando imprimir uma velocidade importante no setor 
Industrial em Caruaru. Exemplo disso é o empenho que a municipalidade vem tendo 
na ampliação do distrito industrial, construindo uma infra-estrutura para o distrito 
industrial, tivemos recentemente convênio firmado com a Alemanha nesse sentido. O 
fato de termos um Centro Tecnológico é um diferencial competitivo para a cidade. 
Nós ainda estamos aquém do potencial desse centro, não é? Eu participei da 
concepção desse Centro quando era dirigente do SINDIVEST (período de 1998 até 
hoje, como vice-presidente), então eu participei da mobilização de transformá-lo em 
um Centro Tecnológico da Moda, ele não tinha essa especificidade no setor, isso foi 
um pleito nosso do SINDIVEST ao Governo do Estado na época o Governador 
Jarbas Vasconcelos que entendeu que em Caruaru deveria priorizar esse setor de 
confecções. Em princípio foi montada uma estrutura de gestão que foi a OSCIP, que 
infelizmente não funcionou. A OSCIP montada se chamava IMA (Instituto da Moda 
do Agreste), porém infelizmente não funcionou. A IMA está inativa, não funcionou 
porque houve todo um processo de desgaste na Brasil desse tipo de instituição 
OSCIP. Houve acontecimentos em vários estados de problemas com OSCIP, os 
empresários ficaram ressabiados e o Governo ficou ressabiado, logo houve um 
consenso em abortar esse processo de OSCIP (Entrevistado L, 2007). 

 
SENAI  

O associativismo, o próprio sindicato, as associações todas incorporadas na 
construção dessa informação. Então o próprio CT está aí trabalhando com essa 
vocação, voltado muito para a área de lavanderias, então é uma informação nova, não 
é? Lá na frente vão se associar as próprias universidades federais. Para trazer um 
intercambio. A própria UFPE e a UPE estão aqui fazendo parceria conosco do 
SENAI. Onde eles têm a parte do conhecimento da informação, nós temos a parte 
prática a gente se associa e tem contribuído para a ampliação e difusão desse 
conhecimento. Graças a Deus a gente tem feito isso. Um grande boom nessa coisa 
toda foi a proliferação de universidades, nós em Caruaru tínhamos dois a três cursos 
há uns três anos e hoje nós temos 42 cursos aqui na região. Nós temos a própria 
faculdade de direito , que era conservadora, que hoje tem seis ou sete cursos. A 
FAFICA tem 8 cursos, a FADIPE também, a UPE a UFPE com o campus 
construído, ou seja, é a interiorização do conhecimento, com um crescimento 
fantástico da região, eu diria par você que Caruaru sofreu o efeito nefasto da 
violência, mas o desenvolvimento traz dessas coisas assim. Mas também tem trazido 
muitas coisas boas, tem gerado trabalho, renda, tecnologia. Foi excelente 
(Entrevistado E, 2008).  

 
 

ACIC O papel do CTA é proporcionar ferramentas tecnológicas que as empresas sozinhas 
não pudessem comprar; desde confecção de modelagem; impressão de moldes; tudo 
aquilo que o industriário/comerciante não pudesse comprar isoladamente e serviços 
também. A região do Agreste se desenvolveu muito na cultura da cópia. Precisa ser 
modificada. O centro tecnológico poderia desenvolver produtos. O centro poderia 
servir de apoio ao desenvolvimento de produtos. No geral o CT da Moda, ponto de 
vista de puxar a tecnologia no segmento que é vocação na região, deve ter a 
iniciativa privada no centro tecnológico, mas o governo tem o seu papel de 
prospector e deve fazer investimentos para que  equipamentos, serviços e 
desenvolver pesquisas, direcionem para que o setor cresça. É modesta. O volume de 
serviços é muito pequeno. São feitos cursos, palestras, que poderiam ser feitas em 
qualquer lugar. Até algum tempo atrás existiam algumas empresas incubadas. Não 
sei se ainda existem. Haviam serviços na área de design, em software de plotagem 
para corte. Até algum tempo atrás quando tive meus contatos havia esse serviço lá 
(Entrevistado D, 2007).  
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SENAC 
“O CTA deve ter a função de unir. Justamente todos os parceiros bem articulados. O 
Centro deve ser o maior interessado no Pólo de Confecções de Caruaru. É um Centro 
de Moda. Têm outros papéis, mas isso fortalece muito a cidade. Mas o CTA não tem 
atuado em sua plenitude. Tem muito a se desenvolver, pois depende muito da pessoa 
que está à frente. De procurar o caminho, de estar sempre por dentro do que está 
acontecendo. Trazendo os parceiros para junto. Agregando outras pessoas. Há um 
leque enorme de possibilidades. Dessa forma, acredito que ganharia como Centro 
Tecnológico e a região também. O CTA precisa aparecer mais, ele não está em sua 
plenitude (Entrevistada A, 2008). 
 

Fonte: elaboração própria 
 

Neste sentido, para Sicsú (1997), para a implantação e sucesso de centros 

tecnológicos são necessários vários pré-requisitos como a existência de recursos 

humanos qualificados. O CTA, por exemplo, conta com um quadro de pessoal restrito. 

Como afirma Entrevistado F (2008): “contamos com uma coordenadora da SECTMA, 

responsável pelos cursos de qualificação, temos duas secretárias, e eu como Gestor do 

Centro, dessa forma fica restrita a atuação do CTA, uma vez que não há recursos 

humanos qualificados para dar apoio e infraestrutura às áreas de atividades de alta 

tecnologia”.  

 Na próxima seção, amplia-se o foco da análise ao se incorporar os stakeholders 

do CTA, começando pelos que integram o chamado sistema S.   

 

4.2 Mapeamento e identificação das instituições 

integrantes do contexto de emergência do SLI no 

Agreste de Pernambuco 

 

Para alcançar o objetivo específico proposto por este estudo foi necessário 

nortear-se pelo objetivo geral e, esta seção tem a finalidade de expor mapeamento e 

identificação das instituições integrantes do SLI do Agreste de Pernambuco. A 

caracterização das instituições componentes do Sistema S, que atuam na região, em 

favor do aumento da qualificação da mão de obra local, irá contribuir para o 
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entendimento posterior do papel desempenhado pelo Centro Tecnológico do Agreste de 

Pernambuco.   

 

4.2.1 O Sistema S 

A análise do funcionamento das organizações em rede, na maioria dos casos, 

requer o mais amplo domínio informacional das dificuldades sociais, das possibilidades 

e formas de captação de recursos, das chances de se firmarem parcerias e da participação 

em projetos conjuntos com outras entidades. Uma das formas de parceria feita é a 

realizada pelo Sistema S, que vem se destacando no cenário econômico de Pernambuco. 

Nas subseções seguintes serão abordadas as instituições integrantes do contexto de 

emergência do SLI no Agreste de Pernambuco. 

 

4.2.1.1 O SEBRAE 

O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

instituição sem fins lucrativos. Neste sentido, apóia o pequeno empreendedor desde a 

idéia do negócio, sendo este o momento em que os técnicos do SEBRAE ajudam na 

elaboração da análise do mercado de atuação do interessado. O SEBRAE, em Caruaru, 

articula-se junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito, de 

modo a facilitar a criação de produtos financeiros adequados às necessidades do 

segmento. 

Os técnicos do SEBRAE em Caruaru também prestam assessoria na área 

gerencial, dando orientações aos empresários. Além disso, oferecem uma série de cursos 

de capacitação na área de gestão, orientados para temas tais como: busca de recursos 

financeiros; aprender a empreender; juntos somos fortes; excelência na liderança; gestão 

da qualidade. Também participam de programas de rádio e cursos pela internet,no 

sistema  e-learning. O programa de rádio, que divulga como fazer bons negócios, intitula-

se “A gente sabe, a gente faz”. Nele, busca-se mostrar para o empreendedor, com uma 

linguagem coloquial, situações semelhantes às suas, personagens com dificuldades que 
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fazem parte da realidade local e são dadas dicas de como superá-las. Sobre o papel 

desempenhado pelo SEBRAE, seguem outros dados relevantes: 

[...] A instituição foi criada em 1972, como resultado de iniciativas pioneiras que 

tinham como foco estimular o empreendedorismo no país. 

Os micro e pequenos negócios são essenciais para o desenvolvimento do Brasil, 

e é necessário que atuem em um ambiente institucional que estimule a criação de 

empresas formais, competitivas e sustentáveis. O Sebrae atua fortemente na 

busca desse ambiente, pois acredita que o desenvolvimento do país passa 

necessariamente pela geração de emprego e renda por meio do 

empreendedorismo. No Brasil, de acordo com o IBGE, existem 14,8 milhões de 

micro e pequenas – 4,5 milhões formais e 10,3 milhões informais – que 

respondem por 28,7 milhões de empregos e por 99,23% dos negócios do país. O 

trabalho do Sebrae nesse segmento transforma a vida das pessoas e auxilia o 

desenvolvimento sustentável de diversas comunidades, de forma comprometida 

com a construção de um país melhor e de uma sociedade mais justa e equilibrada 

(SEBRAE, 2009).  

Nesse contexto, a Unidade de Negócios Agreste Central e Setentrional do 

SEBRAE – PE procura criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos setores 

produtivos em base sustentável, com foco na qualidade dos produtos, modernização da 

gestão, empreendedorismo, liderança, incremento de mercado e inovação tecnológica e 

associativismo, voltando-se para o desenvolvimento, competitividade e sustentabilidade 

dos arranjos produtivos na região. Atualmente trabalha com sete projetos, sendo eles: 

confecção, (imagem, competitividade e consciência limpa), artesanato, comércio 

varejista, (focado e competitividade), turismo, reparação de veículos, panificação e 

orientação empresarial. 

Segundo entrevista realizada com representante do SEBRAE Caruaru apud 

Amaro (2007), Consultor do SEBRAE, o órgão encabeçou um projeto formulado 

inicialmente pelo Sindicato das Indústrias de Vestuário de Pernambuco – SINDIVEST, 

introduzido por volta de 2001, com previsão para durar cerca de cinco anos:  

Tinha por finalidade desenvolver as empresas do setor de confecções do 

Agreste de Pernambuco, com o foco em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama. O objetivo inicial era reverter a lógica deste pólo de ser somente um 

centro de compras de produtos de baixa qualidade oriundos de São Paulo e do 

Paraguai, pirataria, sonegação e que exploravam a mão-de-obra infantil e 

transformá-lo em uma referência regional de moda com identidade própria, 
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qualidade e capacidade de alavancar o desenvolvimento local e a geração de 

empregos (Entrevista do Representante do SEBRAE apud AMARO, 2007).  

Um dos destaques das atividades da Unidade Caruaru, então, é o Projeto de 

Desenvolvimento do Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, nos três municípios 

do entorno, incluindo mais um: Surubim, em função do transbordamento das ações, que 

podem até mesmo atingir outros municípios que também contribuam para o 

desenvolvimento das confecções na região. O principal objetivo desse projeto é 

promover o desenvolvimento sustentado das empresas do pólo, fomentar inovações, 

capacitar a empresa e a mão-de-obra, viabilizar financiamentos para as empresas, 

promover o aperfeiçoamento institucional do pólo e reivindicar a melhoria da infra-

estrutura. 

Com efeito, no setor de comércio, a Unidade Caruaru do SEBRAE desenvolve o 

Programa de Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Pernambuco. Em 

parceria com as Prefeituras da região tem estado presente na estruturação da rota Luiz 

Gonzaga, através do incentivo ao empreendedorismo e ao associativismo em oito 

cidades que fazem parte do consórcio de municípios do Agreste de Pernambuco. O foco 

dos projetos é o associativismo, a produtividade e a melhoria das bases tecnológicas 

objetivando a qualidade dos produtos/serviços das empresas que fazem parte do público 

alvo dos projetos.  

A abrangência regional do SEBRAE, dessa forma, engloba Caruaru: Agrestina, 

Alagoinha, Altinho, Arcoverde, Barra do Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, 

Brejo da Madre de Deus, Camocim de São Félix, Caruaru, Casinhas, Cupira, Frei 

Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, 

Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, 

São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, 

Vertentes e Vertentes do Lério (SEBRAE, 2009). 

Para conduzir essas atividades, o órgão está investindo na infra-estrutura para 

atender ao Agreste, tendo inaugurado uma nova sede, em 16 de maio de 2007, 

[...] com maior espaço para os funcionários, sala de videoconferência, vitrine 

SEBRAE, com produções artísticas regionais. [...] Atualmente, o SEBRAE 

Caruaru abrange 35 municípios e trabalha com incentivo às micro e pequenas 
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empresas dos setores de confecção, comércio varejista, turismo, reparação de 

veículos e panificação. Segundo o consultor Laudemiro Júnior, a entidade atua 

nos projetos setoriais de aproximadamente duas mil empresas e tem uma 

demanda de 100 atendimentos individuais, além dos projetos de massificação 

que apóia. [...] A nossa meta é transformar o APL em um produto de moda do 

Brasil, que possa concorrer com centros como São Paulo e Minas Gerais. 

Segundo o Coordenador Carlos Paiva, o sucesso das ações da unidade de 

negócios se deve ao apoio dos parceiros. “Sem instituições como FIEPE, 

Associações Comerciais, Câmara de Dirigentes de Lojistas, Fecomércio e 

FACEPE, não seria possível funcionarmos. (Informativo ACIC, Ed. Maio/2007). 

Outra ação que merece referência é o prêmio “destaque empresarial”, pois num 

cenário onde cerca da metade das micro e pequenas empresas recém-criadas não 

sobrevivem ao segundo ano de vida, a intenção é incentivar a cultura empreendedora e 

estimular a gestão empresarial de qualidade. 

Mas, sua ação mais representativa, segundo os empreendedores locais é a Rodada 

de Negócios, da qual é o maior financiador, tendo em vista que este evento vem a ser o  

principal canal de comercialização dos produtores locais com os grandes compradores 

nacionais.  

   

4.2.1.2 O SENAI  

O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, está instalado em 

Caruaru e faz parte da rede de difusão tecnológica na região (Entrevistado E, 2008), 

tendo começado suas atividades em 1970 com um pequeno volume de cursos oferecidos. 

No depoimento do representante do SENAI vê-se que as décadas de 80 e 90 indicam 

novos caminhos, pois  

o mercado começou a exigir novas competências. Então, na década de 80 nós 

começamos a trabalhar as nossas competências e, daí, a construção da rede com 

os parceiros, SEBRAE, SENAI, FIEPE, Associação Comercial, Industrial de 

Caruaru, CDC, o sistema S. Na década de 90, o mercado já começou a exigir 

profissionais mais qualificados, o que levou o SENAI a trabalhar de uma forma 

mais direta, mais participativa, onde nós observamos, não as competências, mas 

sim as fragilidades (Entrevistado E, 2008).  
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O que é reconhecido pela própria instituição:  

Na crise econômica da década de 1980, o SENAI percebeu o substancial 

movimento de transformação da economia e decidiu investir em tecnologia e no 

desenvolvimento de seu corpo técnico. Expandiu a assistência às empresas, 

investiu em tecnologia de ponta, instalou centros de ensino para pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. Com o apoio técnico e financeiro de instituições 

da Alemanha, Canadá, Japão, França, Itália e Estados Unidos, o SENAI chegou 

ao início dos anos 90 pronto para assessorar a indústria brasileira no campo da 

tecnologia de processos, de produtos e de gestão. Hoje, a média de 15 mil alunos 

dos primeiros anos transformou-se em cerca de 2 milhões de matrículas anuais, 

totalizando aproximadamente 45,4 milhões de matrículas desde 1942. As 

primeiras escolas deram origem a uma rede de 696 unidades operacionais, 

distribuídas por todo o País, onde são oferecidos hoje mais de 2.200 cursos de 

formação profissional, além dos programas de qualificação e aperfeiçoamento 

realizados para atender as necessidades específicas de empresas e pessoas. Em 

2007 foram prestados 96.458 serviços de assessoria técnica-tecnológica e 

laboratorial às empresas (Fonte: www.senai.br).  

O SENAI observou que era preciso reconhecer o planejamento como processo 

que se esgote na concepção de um plano, de um programa ou de um projeto, é estratégico 

(MATIAS-PEREIRA, 2008). A partir dessa mudança de visão conseguiu atender melhor 

aos problemas da população local. Como afirma Entrevistado E (2008), “já em 2002, 

como produto da década de 90. nós construímos o planejamento estratégico não só do 

SENAI, mas do próprio SINDVEST, nós identificamos necessidades de aumentar o 

potencial tecnológico do SENAI”. 

Os pilares do SENAI sobre o tema educação profissional e serviços tecnológicos 

são: indústria dinâmica e diversificada; infra-estrutura instalada para o escoamento da 

produção; um pólo gerador de conhecimento e uma política de estímulo ao 

desenvolvimento regional (SENAI, 2004). Com isso, busca a excelência na prestação de 

serviços à sociedade, de acordo com alguns parâmetros estratégicos: 

A visão de futuro do SENAI é ser reconhecido como referencial de excelência na 

educação para o trabalho e na prestação de serviços técnicos e tecnológicos, 

contribuindo para o crescimento do ser humano e o desenvolvimento sustentável 

do Estado e do País. A missão do sistema SENAI como parte integrante do 

Sistema SENAI, é contribuir para o fortalecimento da indústria e o 

desenvolvimento pleno e sustentável do país, promovendo a educação para o 

http://www.senai/


104 
 

trabalho e a cidadania, a assessoria técnica e tecnológica, a produção e 

disseminação de informação e a adequação, geração e difusão tecnológica 

(SENAI, 2004, p. 17). 

Para a criação do plano estratégico do SENAI- PE, 2005-2010, foram feitas várias 

entrevistas com especialistas, empresários, representantes de trabalhadores e essas 

opiniões foram consolidadas através de discussão em comitês divididos por setores, como 

por exemplo, o comitê setorial do vestuário composto por 11 membros. Foram ouvidas 

cerca de 520 pessoas externas e internas à instituição para a revisão e formulação do 

plano (SENAI, 2004).  

A escola técnica do SENAI-PE em Caruaru, chamada José Victor de 

Albuquerque, foi fundada em 1 de Julho de 1970, como centro de formação profissional, 

tencionando apoiar o desenvolvimento do estado e atender às novas demandas do seu 

parque industrial, especialmente ao Pólo de Confecções. 

Hoje, o programa de aperfeiçoamento profissional do SENAI-PE em Caruaru 

conta com mais de 32 cursos em diversas áreas como vestuário; automotiva; eletricidade; 

metal mecânica/automação; higiene e segurança do trabalho e consultorias. Só na área de 

vestuário tem-se cerca de 16 cursos, cabendo mencionar, dentre eles: costura industrial 

em tecido plano, modelagem industrial; modelagem computadorizada; desenho de moda; 

mecânico de máquina de costura industrial; riscador e cortador industrial e tecnologia de 

risco e corte.  

A modernização e atualização da infra-estrutura da escola técnica SENAI-PE em 

Caruaru pode ser observada nas salas de aula com computadores em rede, contribuindo 

para a inserção dos jovens da região no mercado de trabalho. Assim, entende-se que, caso 

não houvesse a atualização da didática em sala de aula a formação estaria comprometida, 

pois a demanda do mercado requer massa crítica, com cursos de desenho como estímulo 

à criação de modelos, e o domínio cada vez maior das ferramentas como o uso de 

softwares para o corte de moldes, por exemplo. No decorrer das visitas técnicas, ao 

SENAI de Caruaru, colheu-se algumas fotos, dentre as 12(4) e 13(4) para registrar essas 

passagens e notas de campo. 
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Foto 12(4) - Sala de Aula SENAI Caruaru – Curso de Tecnologia de risco e corte 

 

Fonte: Documento de coleta de dados feita pela autora. 

 

Foto 13(4) - Sala de Aula SENAI Caruaru – Curso de Modelagem 

Computadorizada 

 

Fonte: Documento de coleta de dados feita pela autora. 
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O SENAI faz parte da rede de atores locais há quatro décadas o que reforça sua 

tradição no desempenho da função de formador e qualificador da mão-de-obra local. Por 

meio da modernização e atualização dos cursos, não apenas na infra-estrutura, mas 

também nas grades dos curriculares, o SENAI atende às necessidades dos atores locais no 

que tange à qualificação técnica e tecnológica com incremento de novas ferramentas da 

informática como a utilização de softwares em sala de aula.    

 

4.2.1.3 O SENAC     

O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, foi criado em 10 de 

janeiro de 1946 e é a maior instituição de educação profissional do Brasil no setor do 

comércio, de natureza privada e sem fins lucrativos, aberta a toda sociedade. Oferece 

cursos que vão desde a formação inicial até a educação superior. Sua missão é educar 

para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Tem como visão, 

ser reconhecido como a principal instituição de educação profissional em comércio de 

bens, serviços e turismo em Pernambuco (SENAC, 2008).  

Como estratégia de adaptação ao mercado de trabalho, o SENAC criou o módulo 

integrador, que é o primeiro contato dos alunos com os valores e comportamentos 

necessários na área de atuação escolhida pelo aprendiz. Após a primeira etapa segue o 

módulo específico, no qual são compartilhadas as habilidades técnicas específicas da 

atuação profissional. Há também o módulo complementar para estimular a 

interdisciplinaridade existente no mercado, composto de conhecimentos e habilidades de 

outras áreas do conhecimento que completam a formação profissional e integram a base 

curricular do curso. Em termos de atualidades, uma das formas de adaptação ao mercado 

é a oferta de cursos à distância com atendimento individual, cursos semipresenciais, 

cursos on-line, capacitações na empresa. Inclusive, o SENAC, além da educação 

profissional técnica de nível médio também, promove a educação profissional 

tecnológica de nível superior, ampliando as oportunidades de formação continuada em 

cursos de aperfeiçoamento, programas sociais, profissionais e culturais, como também 

programas compensatórios de educação básica. Em Pernambuco, enfatiza-se alguns 

aspectos interessantes acerca da estrutura do SENAC:  
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possui 11 centros de formação profissional, 8 unidades móveis, uma unidade de 

ensino à distância, 28 laboratórios, 83 salas de aula, 1 restaurante escola, 

referência no Norte e Nordeste, duas lanchonetes-escola, 2 salões de beleza 

escola, 6 auditórios, 6 bibliotecas, dois salões de eventos e três espaços 

multimídia. São oferecidos anualmente, em média 380 cursos, que vão da 

formação inicial à habilitação técnica, e cursos superiores e de pós-graduação, 

realizados em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, 

Universidade de Pernambuco e Fecomércio-Pe. Em 2006, foi implantada a 

faculdade SENAC Pernambuco, que apresenta proposta pedagógica avançadas 

possibilita aos alunos cursos com certificações intermediárias e preparação 

direcionada para o mercado. Os cursos autorizados pelo MEC e já em 

funcionamento são: tecnólogo em design de moda, gastronomia, eventos e 

bacharelado em administração com foco em comércio exterior. O SENAC-PE 

destaca-se pelo crescente número de matrículas nos cursos de formação 

profissional e nas áreas de idiomas e de comércio e gestão, que ocupam posição 

de destaque no ranking nacional. Obtém ainda excelentes resultados no 

encaminhamento dos egressos ao mercado de trabalho por meio da central de 

oportunidades profissionais de egresso, que empregou em 2006 mais de 2000 ex-

alunos dos cursos do SENAC (SISTEMA FECOMÉRCIO, 2008, p. 3) 

Em razão disso, a imprensa local registra o apoio da população a esses 

investimentos aplicados em educação. Pelo que se observa, o retorno já está sendo 

percebido em casos relatados por um dos jornais do estado:  

Apoio à vocação: A mãe sempre deu apoio para a vocação do filho para 

desenhar e Elton Emanuel foi desenvolver essa vocação no curso de design de 

moda do SENAI de Santa Cruz do Capibaribe. Aos 17 anos, o garoto estagia 

numa malharia do município e já vê suas criações ganhando as ruas da cidade. 

“No momento estou criando estampas e bordados. Eu desenho à mão e depois 

passo para o computador”, conta ele, que entrou no curso na vaga de um aluno 

que desistiu. Elton também pretende continuar na carreira e planeja fazer design 

de produto na Universidade Federal de Pernambuco em Caruaru (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, Recife, domingo, 6 de julho de 2008). 

Dentro do Mercado: Quarto lugar na etapa nacional da olimpíada do 

conhecimento que aconteceu em maio em Blumenau, Santa Catarina, Cryslaine 

Amâncio, de apenas 18 anos, terminou o curso de vestuário no SENAI Caruaru 

há dois anos e trabalha na confecção de jeans da família, especializada em 

artigos de jeans, nas áreas de criação e planejamento. A empresa fabrica mais 

de 5 mil peças por mês e Cryslaine tem certeza de que fez a escolha certa ao se 

decidir pelo curso técnico no SENAI. “o mercado de trabalho exige 



108 
 

profissionais capacitados e o SENAI é o melhor lugar para se conseguir esse 

conhecimento técnico”, pontua. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Recife, 

domingo, 6 de julho de 2008). 

Com efeito, para compor a base de um sistema local de inovação em Caruaru, na 

próxima seção, interligando o perfil do SENAC, mostra-se iniciativas ligadas as ensino 

superior, cujo mapeamento indica a expansão do campus da Universidade Federal de 

Pernambuco e da Universidade de Pernambuco, materializando o ritmo de interiorização 

do conhecimento, que motiva a atuação também de instituições particulares, que se 

instalaram em Caruaru, município do Pólo de Confecções. 

 

4.2.2 Instituições de Ensino Superior em Caruaru 

Além da educação profissional técnica de nível médio, oferecida pelo SENAC, o 

espaço sóciotécnico estudado tem se beneficiado de uma série de oportunidades, desta 

feita associadas com ações promovidas pelas entidades de ensino superior, sendo que 

duas delas serão comentadas em maior nível de detalhe, ou seja, a UFPE e a UFPE. 

Desta forma, em 2006, Caruaru passou a contar com o Campus Acadêmico do 

Agreste – CAA, da UFPE, cujo diretor foi entrevistado, assinalando os esforços para se 

promover a melhoria da formação formal local, levando em consideração as dificuldades 

sócio-econômicas da região:   

Primeiro, é uma oportunidade que os jovens do interior têm de ter esse acesso 

com a ida de uma universidade pública.... [....] ... Acho que isso é um fator 

super importante e que sem dúvida nenhuma vai trazer um impacto no 

desenvolvimento regional. Porque é o mais importante e hoje a gente vê lá em 

Caruaru com mil e oitocentos alunos realmente um a grande diferença. Alunos 

que jamais teriam condições de pagar uma universidade privada lá na região e 

tão pouco vir para Recife. Eu sempre cito o exemplo de uma mãe e filho que 

são alunos de pedagogia e que os dois estão lá em Caruaru. Eles não são de 

Caruaru, são de Belo Jardim e que tem dificuldade inclusive de vir para Caruaru 

porque as prefeituras disponibilizam o transporte, mas tem todo um gasto.  A 

universidade é pública, mas para ele vir para a universidade acaba tendo 

despesa. E aí o que é que acontece? O menino cursou e a mãe não cursou 

porque não tinha o dinheiro para acesso da casa dele até o ponto que prefeitura 

disponibiliza o ônibus. Nós só ficamos sabendo disso no semestre seguinte 



109 
 

porque aí a gente teria ido em busca de um mecanismo para resolver essa 

questão. Mas, de qualquer forma são duas pessoas que estão dentro de um 

acesso que não haveria a possibilidade (Entrevistado I, 2008). 

 

De fato, a UFPE, apesar de estar envolvida com vários projetos voltados para o 

desenvolvimento das diversas regiões de Pernambuco, após 58 anos de existência não 

tinha nenhum campus no interior do estado. Tomou essa iniciativa por determinação 

governamental voltada para interiorizar a educação superior pública, tendo sido aprovado 

um projeto pelo legislativo federal, considerando Caruaru como espaço adequado para tal 

instalação, com base em exposição de motivos apontados pelo então Reitor da UFPE, 

Prof. Amaro Lins (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2006): 

• Cadeias de arranjos produtivos predominantes nas áreas de confecção e 

agroindústria; 

o Conexões leste/oeste, que vão da Região Metropolitana do Recife ao Sertão 

Pernambucano, e norte/sul, da Paraíba a Alagoas, e que faz  de Caruaru seu 

principal centro de serviços e negócios e de distribuição de mercadorias; 

• Desigualdade econômica no desenvolvimento de seu território; apresentando ao 

norte da região uma realidade econômica e social próspera e, ao sul, grave 

situação de pobreza, inclusive concentrando 11 dos 13 municípios de menor 

Índice de Desenvolvimento Humano do estado. 

Com esse propósito, a chegada da UFPE trouxe, cursos de graduação em Design, 

Administração, Economia, Engenharia Civil e Pedagogia, visando dar suporte à formação 

superior na região e elevar a qualidade da mão-de-obra local, assim como uma resposta à 

demanda por inovação tecnológica no APL (GOMES, 2006). O que significou estímulo à 

vinda de outras instituições universitárias, que se juntaram às já existentes. O Quadro 

6(4) mostra a expansão ocorrida no período recente, em termos de instituições de ensino 

superior, ano, quantidade de alunos e cursos novos: 
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        Quadro 6(4) – Instituições de Ensino Superior em Caruaru  

Período de 
Referência 

ANO 2002 
(Alunos) 

ANO 2002 
(Cursos) 

ANO 2007 
(Alunos) 

ANO 2007 
(Cursos) 

ASCES 1.060 2 2.675 7 
ESUDA * * 780 13 
FAFICA 1.918 6 2.208 8 
FAVIP 1.200 6 3.400 13 
UFPE * * 846 5 
UPE * * 221 2 
Total 4.544 14 10.130 48 

 

 Fonte: Prefeitura de Caruaru (2007). 

*Instituições inexistentes no período.  

A ênfase dada pela UFPE na montagem do Curso de Administração, por exemplo, 

reconheceu a necessidade de capacitação dos gestores dos pequenos negócios locais. 

Assim, o foco no empreendedorismo apoiou-se no levantamento feito por parte do 

governo estadual sobre o mercado de trabalho.  

O mesmo ocorreu na área de Design, visto que é esse mercado local que requer 

novas oportunidades e novas estratégias, em face de demandas da região Agreste, visto 

que o Pólo de Confecções, surgido nos anos 80, abrigava em 2006, 12 mil 

empreendimentos, movimentava 2,1 bilhões de reais por ano, produzia 693 milhões de 

itens anuais, empregava 77 mil pessoas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2006). 

A visão do Presidente da SINDVEST-PE fortalece essa perspectiva, pelo que se 

faz para capacitar algumas empresas para a exportação e transformar Pernambuco em 

um Pólo de Moda, exportador de roupa de verão (AD/DIPER, 2004, p. 28). 

Em relação ao estímulo à difusão do conhecimento tecnológico, é digno de nota a 

instalação do núcleo de tecnologia da UFPE em Caruaru, com o curso de Engenharia 

Civil e a proposta de se implantar o de Engenharia de Produção, junto com ações 

voltadas para o fomento às atividades de pesquisa, formação profissional, projetos de 

formação de professores nas áreas de química, matemática e biologia. Além do curso de 

Pedagogia para contribuir com a formação docente continuada.  

Já o caso da Universidade de Pernambuco - UPE foi estudado por Oliveira, 

Guerra e Lins (2008), que destacam a estrutura multicampi distribuída por seis regiões 

do estado. Em particular, a instalação do campus de Caruaru, em 2006, foi igualmente 

proveniente de demanda da sociedade local. Deste modo, foi feita concepção de um 
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Projeto Político e Pedagógico para o Curso de Administração com ênfase em Marketing 

de Moda, visando promover ações identificadas com a geração de conhecimentos 

integrados ao Pólo de Confecções, como forma de incrementá-lo, respeitando os 

princípios do desenvolvimento local e sustentável. Inclusive, o estudo aponta o caráter 

inovador e interdisciplinar do Projeto Político e Pedagógico desse Curso, principalmente 

em função da adoção de projetos experimentais e das exigências de interação com o 

meio local, tanto público como privado, por meio de parcerias, produção e troca de 

conhecimento. Deste modo, a UPE começou abrir canais de comunicação junto ao 

empresariado local, a fim de promover boa integração com o espaço sóciotécnico que irá 

viabilizar um inovador modelo de ensino em Administração (OLIVEIRA, GUERRA e 

LINS, 2008). 

Apesar desse esforço, a gestora do Programa de CT´s indica que: 

“A participação das universidades na problmática dos APL´s, por incrível que 

pareça, tem sido muito pequena, principalmente por parte da UFPE. Mas faz 

parte do processo, esse quadro está mudando. Aos poucos, mas está mudando. A 

UPE esteve em parceria como CTA por dois anos em Caruaru. O CTA abrigou 

os cursos de graduação da UPE, porque ela estava com dificuldade de se instalar 

em Caruaru. Mas a interação voltada para o APL da moda não aconteceu. Outra 

parceria é a utilização por parte dos alunos de engenharia civil, nos laboratórios 

da instalação do CTA. Há uma estrutura de laboratórios muito boa, que está 

dando suporte a essas aulas. Há um projeto financiado pela FINEP e que estamos 

com as lavanderias e a UFPE está em parceria com o CTA nessa parceria 

também, com laboratório de química. São ações pontuais que partiram de um 

departamento ou de um pesquisador (Entrevistada G, 2007). 

A gestora do Programa de CT´s afirma que : 

“O problema é que a universidade não chega no produtor. E o ITEP se propõe a 

facilitar isso a hora que for preciso. Infelizmente, o modelo das univerdidades 

hoje, têm dificuldade de chegar até o setor produtivo. Os produtores procuram o 

ITEP por isso, porque não conseguem chegar nas universidades. O que acontece: 

o produtor procura o ITEP, que entra em contato com a universidade. É muito 

pequena a contribuição do conhecimento das universidades nas questões do 

desenvolvimento local dos APL´s (Entrevistada G, 2007).” 

As universidades se instalaram em Caruaru com o objetivo de trazer avanço para 

a região Agreste, como por exemplo, para o desenvolvimento de novos produtos, 
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negócios e processos, pois a região se desenvolveu de forma endógena e o Governo, para 

incrementar a produção local e criar condições para suportar a concorrencia 

internacional, cada vez mais presente nos mercados locais. A atuação das universidades 

é potencial, uma vez que o período para análise ainda é curto, e há muito vasto de 

possibilidades a ser explorado. Por outro lado há atores locais com atuação já 

consolidada, por exemplo algumas intituições de representação empresarial, como será 

descrito na próxima seção. 

 

 

4.2.3 Instituições de Representação Empresarial 

As Instituições de representação empresarial são formas legítimas de 

compartilhamento do conhecimento que construíram ao longo de sua atuação na 

sociedade, de forma a conseguir aproveitar de maneira eficiente os recursos que lhes são 

disponibilizados (humanos, materiais, financeiros entre outros) e também prestar contas 

desta utilização. E, desta forma, dar continuidade à sua atuação na sociedade, 

promovendo a sua melhoria, seguindo processos adaptativos e ajustes introduzidos 

conforme seus objetivos. Segue nas próximas subseções as instituições constantes no 

contexto do SLI do Agreste de Pernambuco. 

 

4.2.3.1 A ACIC 

A Associação Comercial e Industrial de Caruaru – ACIC, foi fundada em 4 de 

abril de 1920, vindo desde então a agregar os empresários locais, em busca do 

desenvolvimento local e regional, além de preocupar-se com o aprimoramento 

profissional de seus membros. Juntamente com outras 50 associações do Estado, integra 

a FACEP – Federação das Associações Comerciais de Pernambuco (Fonte: www.acic-

caruaru.com.br). Assim, é uma instituição que tem representatividade e penetração no 

tecido social e econômico, sobretudo das pequenas e médias empresas. Uma de suas 

principais atividades consiste em mobilizar a câmara setorial do APL da Moda, cujas 

reuniões são mensais, reunindo pessoas em torno de temas, habilidades, interesses, 

grupos de expertise. Nela, discute-se questões de lavanderias aos fabricantes em geral de 

http://www.acic-caruaru.com.br/
http://www.acic-caruaru.com.br/
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confecção, tratamento de resíduos. São vários grupos dentro das Câmaras Setoriais e 

dentro da própria Associação, trabalhando em função das atividades do segmento 

(Entrevistado D, 2007). 

Devido a esse apoio, a ACIC possui sustentabilidade financeira que é seu maior 

indicador de sucesso, como afirmou o presidente da entidade, em seu depoimento 

concedido a Amaro (2007). Segundo o entrevistado, para você prestar um serviço para o 

associado é preciso ter uma estrutura. Você tem que ter recursos para pagar. No caso do 

Centro da Moda, sabe-se que ele não se desenvolve porque não tem orçamento. O 

entrevistado faz questionamento e revelações: “Como você vai contratar alguém se você 

não tem orçamento? A coisa não funciona sem recursos e a associação foi ao longo do 

tempo prestando uma série de serviços que foram proporcionando recursos e esses 

recursos terminam voltando em serviços para os associados”. Para o presidente da 

entidade, em exercício: 

 
Alguns serviços são geradores de receitas outros são geradores de 

desenvolvimento de um segmento da cidade. Então, na medida em que a 

Associação foi crescendo ela foi criando novas câmaras setoriais. E essas 

câmaras vão trabalhando no setor ao qual foi criado proporcionando 

desenvolvimento daqueles empresários e da cidade como um todo. A 

Associação precisa se fortalecer, dentro do estado. É a associação comercial que 

tem maior receita, mais que a de Recife. Ela independe do SEBRAE, por 

exemplo. O SEBRAE é parceiro, mas se dissesse hoje que não faz mais 

nenhuma ação, a ACIC continuaria fazendo ações independentes dos recursos 

financeiros do SEBRAE. Esses serviços criados que dão sustentação para a 

ACIC promovem um ciclo virtuoso para o associado. Exemplo de ação é a 

RODADA DE NEGÒCIOS. Há investimento de R$ 350.000, os recursos vêm 

dos parceiros. Exemplo: Há a câmara de corretores de imóveis, setor de 

imobiliário eles organizaram a Pós-Graduação no setor de imobiliário ma a 

instrução dos participantes não permitia, logo foi feito um curso de extensão, e 

outro de legislação de imóveis. Articulação – Fazer uma feira de imóveis faz a 

parceria com as empresas. Exportação – Projetos tímidos conseguem vender 

pouco para outros estados e menos ainda para outros países. A FIEPE vai fazer 

evento. Às vezes o próprio comerciante vai vender fora e pessoas de outros 

países vêm conhecer o pólo (Entrevistado D, 2007).  

Como foi possível perceber, a ACIC articula os empresários locais para pressionar 

o governo a proteger o mercado em Caruaru. Sua base de atuação está centrada no uso do 
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associativismo, de modo que, com uma visão macro da realidade, a coesão e a força da 

classe empresarial local, talvez seja possível enfrentar as adversidades. O entrevistado 

ressalta a Câmara da Moda da ACIC - Caruaru, como o lugar que reúne parcela 

significativa dos confeccionistas, com o objetivo de buscar caminhos e soluções 

sustentáveis para o setor. 

Segundo Entrevistado D (2007), um dos principais problemas do Pólo é que as 

empresas são informais e há baixa escolaridade entre os empresários. O depoimento do 

Dirigente da ACIC indica que: 

Todas as empresas de confecção são familiares, são pequenas. É outra 

característica da região. Não existem grandes empresas. As grandes empresas 

quebraram. Todas em função dos produtos importados. Tinha-se fábrica da 

Santista. Em Pernambuco se fabricava tecido e também confecção. A Santista 

desativou a unidade porque economicamente era inviável. Era muito mais 

barato trazer da China. Hoje (23.10.2007), só sobraram empresas familiares e 

pequenas (Entrevistado D, 2007). 

 

Em sua entrevista, o dirigente da ACIC dá a entender que o CT da Moda, hoje 

CTA, para liderar a inovação tecnológica nesse segmento teria que estar alinhado com a 

vocação da região e estar ao lado da iniciativa privada. Mesmo assim, ao governo estaria 

reservado o seu papel de prospector, cabendo-lhe fazer investimentos voltados para a 

aquisição de equipamentos e serviços. Sem esquecer, ainda, de desenvolver pesquisas, 

para que o setor cresça. Seu entendimento é de que há necessidade de laboratórios, 

maquinário dentre outros investimentos que o empresariado local necessita. Ele aponta 

que, não obstante as dificuldades financeiras, os empresários locais investem em 

inovação, por meio de contratação de profissionais autônomos que trabalham para as 

empresas e prestam diversos serviços na área de design, para criarem novas coleções. O 

que acontece periodicamente, pelo menos quatro vezes ao ano. Assim, são realizadas 

consultorias nas áreas de confecção, desenvolvimento de produtos e modelagem.  

Considerando esse perfil institucional, para o Entrevistado D (2007), a 

contribuição do CTA no APL do Agreste é vista como modesta, julgando que o volume 

de serviços que presta ainda é muito pequeno, até mesmo porque cursos e palestras 

poderiam ser feitos em qualquer lugar e instituição. A percepção é de que há carência de 

dinamismo institucional. “Havia serviços na área de design, em software de plotagem 
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para corte. Até algum tempo atrás quando tive meus contatos havia esse serviço lá 

(Entrevistado D, 2007)”. 

Sob outro aspecto, em relação à questão do compartilhamento das informações, 

para o Dirigente da ACIC: 
as empresas são informais com uma baixa escolaridade dos empresários e um 

baixo senso associativo. Então, eles não conversam. Eles até copiam uns dos 

outros, sem muita conversa. O comerciante percebe que outro está fazendo algo 

novo, ele vai lá e copia. Por observação (Entrevistado D, 2007). 

 

Fazendo um balanço, o entrevistado reforça a função articuladora da ACIC, que 

tenta juntar essas pessoas para trabalharem em conjunto em ações que beneficiem o 

setor. Para o Entrevistado D (2007), isso foi conseguido em Caruaru, onde a ação 

regional congrega pessoas e organizações em torno das Rodadas de Negócio, realizadas 

por cerca de quatro vezes nos últimos anos, destacando que este “foi o primeiro projeto 

que fez com que todo mundo trabalhasse integrado. Caruaru, Toritama, Santa Cruz do 

Capibaribe, Surubim, e Pão de Açúcar”. Cita, assim, cerca de oito a nove cidades 

pernambucanas, que juntas conseguiram vender praticamente para o Brasil inteiro. 

Segundo o depoente, “foi um projeto que conseguiu integrar essas pessoas”. Para ele, o 

papel da ACIC é o de fazer com que se interaja mais, embora a entidade esteja ainda 

muito atrás de outros centros produtores.  

 Pelas observações feitas, então, o mais importante trabalho é o de fazer parcerias 

no APL do Agreste, congregando encontros de negócio e reunindo outras associações de 

comércio locais, os sindicatos lojistas, o próprio SEBRAE (principal parceiro da ACIC) 

e a Agência de Desenvolvimento do Estado (AD-DIPER). A análise dos dados mostra 

que esses atores se organizam e mobilizam forças e recursos. Para a Rodada de 

Negócios, monta-se um comitê inclusive com a participação da AD-DIPER, referido 

como um parceiro importante e financiador do evento, junto com o SEBRAE e a 

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE). No caso, a ACIC entra 

como executora e apresenta projetos, responsabiliza-se pela prestação de contas. Nessas 

oportunidades, os participantes estão sempre “trocando informação, trabalhando 

informação, trabalhando, inclusive, de forma articulada a esse grupo do comitê” 

(Entrevistado D, 2007). 

 

Em maior nível de detalhe, o entrevistado afirma:  
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Tem um projeto de longo prazo. São dois por ano. A idéia é que neste ainda 

faremos a prestação de contas para os parceiros de como foi o que foi investido. 

O dinheiro e quais os resultados obtidos o quanto foi investido.  E já para 

garantir os recursos para o próximo ano, pois estamos trabalhando com 

planejamento. Os resultados alcançados foram muito bons e estamos confiantes 

que tanto o SEBRAE, AD DIPER e FIEPE irão continuar colocando recursos 

financeiros para desenvolver o projeto porque ele traz um resultado muito 

concreto. Nós conseguimos nesta última rodada vender durante a própria rodada 

2 milhões de reais e 708 mil reais nós fazemos uma estimativa de que a venda 

após a rodada chega a ser três vezes o que acontece na rodada. Porque sempre 

acontece com as grandes empresas como a RENNER, C&A, Riachuelo, 

Pernambucanas, MARISA, eles não tiram pedido durante a rodada. Eles olham 

a produção de quais os fabricantes que terão capacidade de atendê-los e 

normalmente os pedidos são fechados após a rodada, dá que se faz projeção de 

que a venda após a rodada é bem maior do que aquelas fechadas na rodada. 

Então é um retorno excelente do que é investido, que gira em torno de 400 mil 

reais de investimento, e se tem um retorno de imediato e ainda te uma venda 

futura. E já escutei o depoimento de empresas aqui da região que tentaram 

vender (MAGAZINE LUÍZA) no Pará e não conseguiram nem marcar e quando 

o Magazine veio à rodada de negócios aí a empresa que sempre quis ter contato 

com ele conseguiu fazer negócios. E daí que não foi um negócio que ele fez e 

ele é virou um vínculo que desde aquela rodada e até hoje ele é fornecedor 

desse magazine (Entrevistado D, 2007). 

 

Foi contratada uma empresa que num primeiro momento viajou o Brasil 

fazendo essa prospecção para a 1º Rodada, já na segunda e terceira e quarta 

rodada foi feito por telefone. Eles já não viajaram mais. É possível que o 

comitê (existe uma tendência) decida que a viagem seja retomada, não mais no 

Brasil inteiro, mas que se estabeleça um foco, para se saber como estão sendo 

as vendas e o que é mais estratégico, por exemplo, para a próxima rodada, 

centrar em tais e tais estados. Essa empresa viaja para tal estado e fazer uma 

projeção maior, caminhar nessa direção.  (Entrevistado D, 2007).  

 

Na análise, vê-se que somente a difusão tecnológica não é suficiente. É preciso 

avançar na questão cultural. Para Entrevistado D (2007): 
há dificuldades...  é de uma evolução na cultura dessas pessoas de empresas de 

estarem mais preocupadas com o futuro, de estarem se preparando para a 

evolução que vem por aí acontecendo no setor e estarem mais ativos nesse 

treinamento e também nas relações e reuniões e tratar dos assuntos diversos do 

segmento. Inclusive para a internacionalização (Entrevistado D, 2007). 
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Acerca do CTA, cuja identificação institucional é a do ITEP, o depoente ressalta 

que falta muito para que se qualifique a entidade como um centro tecnológico de 

inovação, por conta da timidez com que ele funciona (Entrevistado D, 2007). Para ele, o 

indutor do empreendedorismo no APL do Agreste é o SEBRAE, fazendo referências aos 

prêmios recebidos pelo de Caruaru ganhou vários prêmios, como o mais eficiente do 

sistema regional e nacional, o que lhe garante mais efetividade e maior orçamento.  

 

4.2.3.2 O SINDVEST-PE  

 Sindicato de indústrias de Confecção do Estado de Pernambuco, SINDVEST-PE, 

tem destacado papel de liderança no contexto de emergência do SLI no Agreste de 

Pernambuco. O SINDVEST participou ativamente do intercambio para aquisição de 

conhecimentos técnicos de grande importância para o desenvolvimento sustentável da 

região Agreste. Além de ser forte parceiro das instituições locais com o objetivo de 

impulsionar o desenvolvimento local e regional.  

O mercado de moda pernambucano está mudando de perfil, deixando de ser uma 

mera produção em massa e barata para se tornar exclusiva, com design mais trabalhado. 

A mudança surgiu para conseguir uma fatia dos mercados nacional e internacional, que 

estão cada vez mais exigentes e competitivos. Esse estilo, mais encontrado no eixo Rio-

São Paulo, está invadindo o setor, no Estado, já alcançando 5% das empresas de 

confecções que lançam produtos e os desenvolvem de acordo com o consumidor, 

segundo o Sindicado da Indústria do Vestuário de Pernambuco (Entrevistado L, 2007).  

Segundo o Vice-Presidente do SINDVEST, sobre a parceria técnica com uma 

organização não governamental internacional, pelo empenho de sua liderança, 

Entrevistado L (2007): 

Em 1998 eu estive na Alemanha a convite do governo alemão, através do 

sindicato da indústria de confecções - SINDIVEST. O Sindicato teve um 

contato com eles através de uma entidade chamada BFZ. Que é uma entidade 

alemã. Essa parceria com a Alemanha surgiu através da BFZ , que é como o 

SEBRAE mas  lá eles têm uma área de relacionamento internacional. Então a 

BFZ já tinha alguns projetos aqui sendo tocados aqui no Brasil e um deles era o 

e fortalecimento de sindicatos e houve o contato com o SINDIVEST, e houve 
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um investimento técnico , o sindicato existia a interiorização do sindicato que 

existia apenas em Recife e houve a criação do sindicato em Caruaru, houve todo 

o processo de profissionalização e a BFZ ajudo sobremaneira para que isso 

acontecesse (Entrevistado L, 2007).  

 

Sobre a estruturação do projeto em parceria com a BFZ: 

 
É formal, no projeto das lavanderias, por exemplo, existe um comitê gestor, 

toda essa entidade que eu falei para você tem assento no comitê. A premissa é 

que seja mensal, no entanto existem reuniões que acontecem com mais 

freqüência e existem vezes que não acontece reunião, depende de nossa pauta. 

Agora mesmo nós tivemos essa ida para a Alemanha, agora dia 30 nós 

estaremos recebendo o ministro do meio ambiente da Bavária, que vai visitar o 

lugar onde vai ser instalado o distrito, vamos ter uma reunião com ele, uma 

palestra onde vai ser chamado todo o comitê gestor. Acontecem às reuniões de 

maneira formal, existe uma ata, todo processo é construído formalmente, e cada 

parceiro tem sua competência, foi assinado um termo de compromisso onde 

cada um colocava sua competência, onde assumia compromissos com o projeto, 

por exemplo, o SEBRAE assumiu um compromisso na formação dos gestores, 

na assistência empresarial. Então, os empresários que forem aderir a este 

projeto estão contando com o SEBRAE no sentido de formação de gestores. Já 

a FIEPE assumiu o compromisso na área técnica, ... colocou os profissionais 

técnicos para que sejam feitos projetos que são necessários, engenheiro 

ambiental, engenheiro civil, alguns engenheiros que são necessários.  A 

Prefeitura vai doar terreno, criando uma política de incentivo fiscal própria para 

o setor, colocando também infra-estrutura dentro da sua possibilidade, vai 

disponibilizar equipamentos da própria prefeitura para as obras necessárias. A 

COMPESA está disponibilizando água bruta para o setor, está disponibilizando 

uma adutora de água bruta para com cerca de 100 litros para o distrito 

industrial, então, as competências estão muito bem atribuídas dentro desse 

protocolo. É dessa maneira que a gente tem conduzido esses projetos, toda vez 

que a gente ou propõe ou é proposto uma parceria para a prefeitura para essa 

secretaria fica claro para os parceiros qual é a competência de cada um 

(Entrevistado L, 2007). 

 

Foi em função desse depoimento que se levantou dados sobre a BERUFLICHE 

FORBTILDUNGSZENTREN DER BAYERRISCHEM WIRTSCHAFT (BFZ), entidade 

sem fins lucrativos, cooperativa de empresas da Baviera/Alemanha dos setores industrial 

e de consultoria, focados na sustentabilidade. Para tanto, utiliza recursos do BNZ – 
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Ministério de Relações Intergovernamentais da Alemanha. A pesquisa mostra que sua 

aproximação com o SINDVEST-PE foi iniciada há quase 10 anos, fazendo com que 

fosse implementado, em Toritama, um projeto de reciclagem da água e do tratamento de 

resíduos industriais das lavanderias de jeans. Deste modo, hoje, todas as 30 lavanderias 

locais, representando 15% da produção de jeans do Brasil, estão equipadas com 

tecnologia deste tipo, formalizadas e organizadas em associações que se preocupam com 

o meio ambiente. 

Com efeito, o desenvolvimento da indústria de confecções e jeans levou a região 

Agreste a contar com um grande número de lavanderias, congregando cerca de 50 

indústrias nesse setor, que geram em média 1.600 postos de trabalho (PERNAMBUCO, 

2004). Para se ter uma idéia, cada uma das empresas descarta cerca de 50 a 300 mil 

litros de resíduos líquidos no rio diariamente (GONÇALVES apud SANTOS, 2006). O 

que ocorre em uma região carente de água necessária às atividades do setor. Assim, com 

a ajuda técnica da BFZ, as lavanderias passaram a tratar seus efluentes por processos 

físico-químicos, reutilizando cerca de 60%, segundo Santos (2006).  

 
A BFZ está hoje conveniada com a FIEPE que agrega todos os sindicatos de 

empresas, havendo a promoção de intercâmbios culturais, por meio de viagens em 

parceria, além de workshops organizados de dois em dois anos, sempre estreitando laços 

com a América Latina e o próprio trabalho feito com as entidades locais. 

 
 

 

4.3 A Representação Governamental: O ITEP e a 

SECTMA  

Está regido por lei que todos os cidadãos devem preservar o meio ambiente 

com o objetivo de deixar recursos suficientes para a sobrevivência das gerações 

futuras. Ao lermos a constituição brasileira de 1988, o artigo de número 255 diz:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, ART. 255).  
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Como foi dito na Constituição Federal, é dever de todos preservar o meio 

ambiente, pois os recursos naturais são finitos e precisam ser zelados, sendo todos os 

integrantes da sociedade responsáveis por eles. O cuidado com o meio ambiente é 

uma ética em favor de toda sociedade.  (CABRAL e MOREIRA, 2001). A Lei n. 

9.795 de abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Para Miller apud Moreira 

(2007) o desenvolvimento sustentável diz respeito a uma sociedade ser capaz de 

manter, no médio e longo prazo, um círculo virtuoso de crescimento econômico e em 

padrão de vida adequado.  

Assimilado o conceito de desenvolvimento sustentável, o ITEP desde a sua 

criação trabalha com alternativas e suporte técnico para a proteção e sustentabilidade 

ambiental. Comporta inclusive mestrado na área ambiental (ITEP, institucional) 

Para Matias-Pereira (2008), a visão dos gestores públicos em relação aos 

modelos de gestão adotados até a década de 80, era voltada para uma lógica do 

planejamento. Nessa lógica levava em consideração o conceito de plano que por meio 

da racionalidade técnica se desenvolve o melhor programa. Já na lógica as estratégia 

o foco está nas relações entre os atores envolvidos na política, com o objetivo de 

delinear o cenário que possibilite as alterações necessárias.    

O Governo de Pernambuco em seu plano plurianual de ação (PPA) incluiu o 

Projeto de criação e consolidação dos Centros Tecnológicos e de Inovação no campo de 

ação da Fundação Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP, como estratégia para o 

desenvolvimento do Estado. Unindo à política de Educação Profissional, proposta na Lei 

Estadual n 12 de 08 de julho de 2002 em conformidade com o Plano Nacional de 

Educação que propõe a implantação de Centros Tecnológicos de Educação Profissional 

– CTEP´s, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do Estado com inclusão social, 

fortalecendo seus arranjos produtivos locais, vocações econômicas e particularidades 

regionais (PERNAMBUCO, 2007).   

O Programa de Centros Tecnológicos de Educação Profissional foi instituído 

através do decreto n 25.389 de 14 de abril de 2003, vinculados à Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e meio ambiente – SECTMA em conformidade com as diretrizes de reforma 

do Estado de acordo com lei complementar n 49 de 31 de janeiro de 2003. Além disso, o 
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programa destacou-se como ação prioritária no planejamento estadual (PPA 2000 

a2003), conforme Lei 11.725, de 23 de dezembro de 1999 e se assegura a obrigação 

como condição prioritária no programa estratégico referente ao PPA 2004-2007, 

conforme a Lei 12.427 de 25 de setembro de 2003. 

O Programa de CT´s, segundo documento de detalhamento (PERNAMBUCO, 

2003) executivo elaborado em dezembro de 2003 (PERNAMBUCO, 2003), tem como 

objetivo geral apoiar o desenvolvimento econômico e social do Estado de Pernambuco 

através de ações de educação profissional, em nível básico e técnico, para jovens e 

adultos, incorporando a difusão tecnológica e estímulo ao empreendedorismo, visando a 

geração de emprego e renda através de parcerias estratégicas envolvendo diferentes 

setores da sociedade, em especial o setor produtivo. 

Os objetivos específicos seriam: participar da definição da política estadual de 

educação profissional e gerenciar seus processos de difusão e implementação; estimular 

e apoiar a criação de uma câmara de educação profissional; coordenar a atuação do 

órgão gestor de educação profissional no estado; articular a educação profissional, à 

educação básica e ao ensino superior em gestão compartilhada com diferentes níveis de 

governo e instituições especializadas, sempre de acordo com as demandas identificadas 

junto aos setores produtivos, sindicatos de trabalhadores e patronais, bem como aos 

órgãos de desenvolvimento econômico e social dos governos estadual e municipal; 

promover e apoiar a implementação do modelo de gestão da Rede de Centros 

Tecnológicos de Educação profissional do Estado e aprimoramento dos instrumentos. 

Documento Pernambuco (2003), indica que em 1999 que estava prevista 

formulação da política estadual de ciência e tecnologia buscando levar em conta que era 

fundamental consolidar a posição diferenciada de Pernambuco como pólo regional de 

produção e difusão de conhecimentos relevantes para o desenvolvimento e bem-estar da 

população. A orientação do então Governador, Jarbas Vasconcelos, foi clara era preciso 

atrair empresas a gerar emprego no Estado, baseando a estratégia em boa infra-estrutura 

econômica, na educação de qualidade e na produção científico-tecnológica de 

relevância. Nesse sentido, a SECTMA induziu a apresentação de projetos alinhados a 

proposta de desenvolvimento para o Estado. 
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A missão da SECTMA é definir tecnologias relevantes para o desenvolvimento 

sustentável do estado. Assim, busca convergências entre os interesses da academia, dos 

empresários das diversas regiões do estado e as propostas do governo, fornecedores 

locais de aglomerados de indústrias. Facilitadores são o ITEP e a FACEPE 

(PERNAMBUCO, 2003). 

A parceria SECTMA, ITEP e FACEPE instituiu a política de pública de Centros 

Tecnológicos do estado de Pernambuco, como política de inovação, estímulo ao 

empreendedorismo e à formação de capital humano estruturado em quatro pilares, quais 

sejam: 

 - Mecanismos modernos de fomento e investimento em inovação, pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e formação de capital 

humano. Como? Por meio de processo de inovação institucional em curso na FACEPE; 

 - Implantação e operação do Sistema Estadual de Inovação, baseado no fomento 

a setores econômicos dinâmicos, suporte por meio dos Centros Tecnológicos e de 

educação profissional. 

 - Ampliação e modernização das atividades do ITEP para que o instituto atue 

como principal agente da gestão da inovação do Estado.  

 - Construção de uma plataforma de negócios e inovação para o setor de 

tecnologia da informação e comunicação, por meio do projeto Porto Digital. 

Em 2001, iniciou uma nova fase no plano nacional de Ciência e Tecnologia 

(SECTMA, 2001). Houve mudanças significativas em relação ao financiamento de 

C&T. Em 2000, Pernambuco detinha 30% dos grupos de pesquisa do Nordeste 

cadastrados no CNPq, embora só tenha 17% da população nordestina. A comunidade de 

pesquisadores do Estado consegue ser a sexta no país em captação de recursos do MCT. 

Portanto foi lançado o plano de vôo em relação ao apoio à disseminação do 

conhecimento com o Programa de Centros Tecnológicos.  

 De acordo com levantamento feito pela SECTMA (2001), foi identificada a 

necessidade de criação de uma infra-estrutura comum, para o Agreste Central, ou seja, 

mais investimentos em pesquisa básica, redução de tarifas e impostos, infra-estrutura de 



123 
 

informação e comunicação, qualidade de recursos humanos, infra-estrutura para a 

pesquisa, um contexto que encoraje a inovação.  

Todas as ações planejadas para o Projeto de Centros Tecnológicos visaram a 

interiorização do conhecimento levando em consideração o cenário nacional de 

mudanças na política de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, 

documento Ação Regional do MCT/CNPq/FINEP: diretrizes para 2001/2002, versão de 

09/03/2001. Pois os objetivos do MCT em 2001, eram: 

 - Consolidar, expandir e aprimorar a base nacional de C&T; 

 - Preparar o país para os desafios da sociedade da informação e do 

conhecimento; 

 - Promover a capacitação científica e tecnológica em setores estratégicos para o 

desenvolvimento do país; 

 - Viabilizar a constituição de um efetivo Sistema Nacional de Inovação; 

 - Inserir as políticas públicas de C&T nas estratégias de desenvolvimento social. 

O MCT mobilizou diferentes segmentos da sociedade em torno de propostas e 

temas estratégicos. Programas estruturantes como inovação para a competitividade, 

Sistemas Locais de Inovação, Sociedade de Informação. Há uma série de fundos 

setoriais, instrumentos para o financiamento à pesquisa e desenvolvimento científico-

tecnológico, que contaram em 2001 de R$ 1 bilhão, o dobro dos recursos anteriormente 

investidos em C&T, O principal fundo para a cooperação tecnológica entre universidade 

empresa é o INTERAÇÂO UNIVERSIDADE EMPRESA que incentiva a cooperação 

tecnológica entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo geral. Há vários 

exemplos de países que utilizam fortemente a interação universidade/empresa que são os 

Estados Unidos, Coréia, Canadá, França, Japão. Segundo a legislação Lei n 10.168 de 

29/12/2000, por lei o Norte, NE e Centro-Oeste devem receber no mínimo 30% dos 

recursos do fundo universidade/empresa.   

Projetos Âncoras implementados por Regiões de Desenvolvimento (2000/2003) 

RD Projetos Âncoras Agreste Central: Duplicação da BR-232, Adutoras de Jucazinho, 

Centro Tecnológico da Confecção, Circuito do Frio: Gravata e Pesqueira, Agência do 

trabalho (Pesqueira, Bezerros e Caruaru) Agência Condepe / Fidem (2003).  
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Considera-se que o processo de interiorização do desenvolvimento em 

Pernambuco começa a ser sinalizado pelo: (1) Resultado do avanço da interação social – 

conselhos, consórcios e associações; (2) Capacidade dos indivíduos, das empresas e das 

organizações em promover e dinamizar as atividades produtivas nos diversos territórios; 

(3) Crescimento anual do PIB regional (1998-2003) e (4) Análise da razão entre o maior 

e o menor PIB das mesorregiões em Pernambuco (JUCÁ, 2006). 

 

 

4.4 Atuação do SLI: Redes Sociais e de 

Conhecimento   

A ação das pessoas e suas redes de relacionamento, através do 

compartilhamento de conhecimento, fazem com que as instituições se tornem 

sustentáveis e dá condições para que haja o desenvolvimento organizacional em 

permanente processo de aprendizagem e inovação. Essa sustentabilidade se dá por 

meio de inovações que são cruciais para a sobrevivência das organizações. Para as 

organizações produtoras, não é significativo dar ênfase para certo conhecimento que 

ela não acredita ser o mais representativo de sua crença, valores e cultura.  

Após mapeamento das instituições integrantes do Sistema Local de Inovação, 

cabe saber quais as relações sociais, por meio de suas ações e projetos conjuntos, que 

justificam a promoção da inovação e compartilhamento do conhecimento com 

rebatimento no CTA. A forma de análise utilizada consistiu em identificar quem são 

os articuladores da rede, suas instituições; suas ações; seu espaço; suas associações; 

seus projetos comuns; suas cooperações e parcerias, como já se fez.  

Isto permite dizer que os articuladores SEBRAE e ACIC têm desempenhado um 

papel relevante na captação de recursos e na coordenação da rede de conhecimento no 

APL de confecções na região Agreste de Pernambuco. Estas instituições têm instituído 

uma série de ações viabilizando a logística e capacitação do empresariado local. 
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Também é interessante anotar que as instituições que formam a rede são 

interdependentes, com relações coordenadas pelos próprios participantes, facilitando a 

integração. A participação na rede é combinada para o alcance do objetivo comum.  

 

Destaque também deve ser dado ao SENAI, pois enquanto ator institucional 

desenvolve bem suas competências, e dessa forma atende melhor às necessidades do 

APL. Passou de ofertante de treinamentos para cursos técnicos de alta qualidade. O 

SENAI Caruaru, a partir da década de 90, orientou seu foco para a necessidade e 

demanda do mercado por profissionais mais qualificados que tivessem massa crítica. 

Começou a trabalhar em parceria com SEBRAE, SENAC, FIEPE, ACIC e CDL, acerca 

das competências requeridas por novos profissionais da área de confecções no Agreste. 

O trabalho do SENAI foi mais participativo, observando não apenas as competências, 

mas as fragilidades (Entrevistado E, 2008). Após discussão com parceiros foram 

montados novos cursos para atender à demanda local. Sobre os cursos do SENAI, o 

entrevistado comenta: 

 
O SENAI quando fez essa reforma em 2004 implantou na escola de Caruaru, 

além dos cursos técnicos houve uma modernização do maquinário e foram 

implantados 3 cursos de moda e designe nas 3 escolas de moda do SENAI em 

Santa Cruz, Caruaru e em Paulista. O que é o núcleo de design? Você tem lá 

uma estação CAD, o nosso modelo desenvolve a modelagem computadorizada. 

A pessoa leva a modelagem para o SENAI nós fazemos a PLOTAGEM dessa 

modelagem no computador, é encaixada, feita a digitalização e aquela 

impressora já dá o risco pronto. Em vez do profissional de moda perder várias 

horas com o trabalho manual, o computador já faz o encaixe e entrega o risco 

pronto. É só ele colocar em cima do risco e cortar. Como muitas pessoas não 

têm condições de fazer um investimento aqui, o SENAI além de capacitar as 

pessoas no curso técnico, nossos técnicos recebem o certificado de qualificação 

no curso de modelagem computadorizada, damos o curso para o mercado de 

modelagem computadorizada e prestamos serviços para várias empresas. O 

SENAI está realizando esta semana mais um curso técnico. O SENAI de 2 anos 

para cá tomou a iniciativa de, em vez de lançar um caderno de moda em cada 

estado, lançar um caderno de moda de nível nacional aonde são reunidos os 

técnicos da área de designe e você tem todas as característica de cores de todas 

as regiões em um único local (Entrevistado E, 2008).  
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 O SENAI possui um Núcleo de Apoio ao Design, oferece cursos técnicos de: 

Costura industrial em tecido plano; Customização de peças de vestuário; Adaptação de 

modelos de vestuário feminino; Modelagem industrial; Modelagem computadorizada; 

Desenho de Moda; Modelagem Moda Praia /Lingerie; Tecnologia de risco e corte, além 

de consultorias na área de Design e gestão da produção. Os serviços prestados pelo 

SENAI em Caruaru vão do nível de criação e desenvolvimento de produtos até o do 

risco, corte, modelagem computadorizada, design e gestão da produção. 

  O SINDVEST/PE tem empenhado suas ações e investindo recursos nas 

Rodadas de Negócios, juntamente com a FIEPE e o SEBRAE. Tudo isso para o 

fortalecimento e logística dos produtos da região. Para não deixar os empresários locais 

apenas com a possibilidade de vendas passivas na feira. E sim uma iniciativa proativa e 

que traz retorno significativo.  

O Campus do Agreste da UFPE, o CAA, foi instalada e possui o curso de Design 

e engenharia civil, além do curso de Pedagogia para contribuir com a formação docente 

continuada. O objetivo é que sejam desenvolvidas na região atividades tecnológicas e de 

laboratório que atendam as necessidades locais. A formação dos universitários é a forma 

mais tradicional de contribuição e interação da universidade com a sociedade. A UFPE, 

desde 2006, faz parte dessa realidade local, contribuindo para a formação e elevação do 

nível de escolaridade local. O campus vem se estruturando para uma maior aproximação 

com os atores locais visando projetos conjuntos. 

A intervenção do Governo do Estado, por meio da SECTMA e órgão gestor do 

ITEP, pode-se dizer que vem por meio das ações do CTA, com os cursos de lavanderia, 

que segundo a Entrevistada B (2008), foram estruturados cursos contando com um 

laboratório de primeira categoria, primeiro mundo, onde existe o reaproveitamento da 

água para o meio ambiente e toda uma estrutura. As fontes de financiamento para os 

cursos oferecidos pelo CTA vêm tanto do Governo do Estado quanto de repasses do 

Governo Federal, há uma parceria. “Atualmente existem dois editais abertos na página 

institucional da SECTMA de cursos para o CTA (Entrevistada B, SECTMA, 2008).” 

“Os principais parceiros da SECTMA são a UPE, o ITEP, o SENAI e o SENAC. Porque 

eles já têm conhecimento, têm história e passam muita segurança (Entrevistada B, 2008). 

Por sua vez, a ACIC contribui para estimular o senso associativo local, 

estimulando o empresariado. Mas, segundo o Entrevistado D (2007), o empresariado 
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local precisa se associar ainda mais e pensar no futuro. Há uma demanda crescente por 

capacitação e o perfil da nova geração de empresários na região terá um perfil bem 

diferente afirma o dirigente da ACIC. Mas no atual contexto há grande competição entre 

empresas e muitas empresas são informais no setor de confecções. 

A rede social da região agreste, no âmbito do CTA conta com a participação de 

atores institucionais do setor empresarial, associações comerciais, instituições 

internacionais de pesquisa e tecnologia, sistema S, Universidade Federal e Estadual além 

das particulares. Trata-se de uma rede que está em plena definição, com a instalação 

recente das universidades e todo esse esforço com o objetivo de estruturar e capacitar a 

mão de obra local. Uma atividade que precisa ser explorada é a exportação, mas ainda 

não foi desenvolvida, conforme referência dos entrevistados, as principais ações da rede 

estão voltadas para a capacitação técnica e profissionalizante na região, que cresceu de 

forma endógena e até bem pouco tempo atrás, possuía índices muito baixos de 

escolaridade da população. Outra ação forte da rede é a questão da prospecção e 

promoção comercial por meio das rodadas de negócios. 

Com efeito a Rodada de Negócios promovida pela ACIC consegue angariar 

recursos do SEBRAE, FIEPE e AD-DIPER. A associação possui grande número de 

associados e isso lhe garante sustentabilidade financeira e visibilidade na região. Muitos 

cursos são feitos em parceria com a ACIC. Muitos encontros de negócio são realizados 

no Rotary Club em Caruaru, segundo o dirigente da ACIC muitos empresários locais e 

dirigentes institucionais se reúnem em almoços informais e decidem muitos negócios 

nesse ambiente de interação. 

Já o SEBRAE como grande articulador e financiador possui agentes de negócios 

que orientam empresários e dessa forma conseguem influenciar a tomada de decisões. É 

parceiro financiador de quase todos os integrantes da rede.   

A rede de conhecimento existente no contexto do Agreste de Pernambuco, é 

apresentada na figura 14(4), e é formada por instituições de representação empresarial, 

representação governamental, instituições de ensino técnico, ensino superior, além das 

esferas do poder público local e estadual. Esses atores se relacionam em fluxo crescente 

e vêm contribuindo para o desenvolvimento local. Pode-se observar que os atores mais 

antigos na região já construíram laços mais fortes em suas relações, trazendo mais 

confiança. Já os mais recentes estão em fase de colaboração e eventualmente de 

cooperação. Compartilham algumas atividades ou recursos, porém ainda não firmaram 

projetos e objetivos comuns. Houve, portanto uma evolução nas relações do 
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reconhecimento, conhecimento, colaboração até a colaboração. Vale ressaltar que apenas 

os atores como ACIC, SENAI, SEBRAE e SINDVEST possuem projetos 

compartilhados e idealizados por eles. Segue representação da rede de conhecimento. 
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UFPE, UPE, Centro 

Tecnológico do 
Agreste, ITEP, 
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ACIC – Câmaras Setoriais

SEBRAE SINDVEST 

 

Figura 14(4): Rede de Conhecimento no Agreste, contexto do CTA, adaptado de Ferreira (2007). 

 

Pelo que ficou evidenciado, o conhecimento que flui na rede é do tipo 

convencional, codificado e tácito. É disseminado de forma linear por meio de 

intercâmbios de informações, capacitações, palestras e cursos oferecidos pelo CTA, 

SENAI e SENAC. Os agentes de negócios do SENAI, por exemplo, entram em contato 

todos os dias com os empresários locais e forma uma via de mão dupla no aprendizado. 

Nessa interação, por meio de visitas, os agentes sociais interagem com os empresários e 

aprendem cada vês mais sobre o setor. 

  

O APL do Agreste embora esteja com uma infraestrutura cada vez melhor, e 

esteja investindo em iniciativas para alavancar a competitividade, foca maciçamente na 

qualificação educacional e profissional por entender que esta seja a principal fragilidade 

atualmente. A principal estratégia da região é esta, pois o nível de educacional 
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empresarial ainda é baixo. O objetivo é que com maior capacitação educacional, a longo 

prazo a região consiga uma participação cada vez maior do empresariado nas decisões 

locais, assim como um maior compartilhamento do conhecimento e iniciativas de 

exportação de produtos.  

   

Como observa o representante do SENAI, a inovação local se dá por meio das 

coleções de moda. A cada estação as empresas locais precisam expor novos produtos. 

Para tanto, é preciso criatividade e conhecimento na área, estar atualizado com as 

tendências mundiais, para não permanecer na cultura de cópia, como também citado pelo 

dirigente da ACIC. Logo, o Design é de fundamental importância para apoiar a 

competitividade do setor, assim como agregar valor aos produtos produzidos na 

localidade. O SENAI vem investindo de forma intensiva e inclusive criou um caderno de 

tendências em nível nacional em que estudantes da unidade de caruaru integram a 

elaboração do caderno (Entrevistado E, 2008). 

 

Há programa internacional de rodada de negócios por meio do Programa 

TEXBRASIL da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT). Na 7º rodada de 

negócios em Caruaru a ABIT participou pela primeira vez e levou empresários 

portugueses para a Rodada em Caruaru. A ABIT fez avaliação de alguns produtos 

fabricados no Pólo de confecções do Agreste e orientou os empresários sobre as 

exigências e padrões dos compradores internacionais, quais sejam: qualidade do 

material utilizado na confecção; estilo das peças; modelagem; cartela de cores, 

design, preço e a capacidade de atendimento às demandas. Por esse e outros 

motivos a produção local terá que se adaptar aos padrões internacionais para 

poder competir no mercado global. 

Em um espaço de síntese, neste ponto da análise é interessante assinalar 

que, a exemplo do CTA, o SENAI e o SENAC, têm centrado seu papel na 

Educação Profissional, como exemplo no quadro 7(4).  
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Quadro 7(4) –Produção e Difusão de Conhecimento das Instituições Educacionais Técnico e 

Tecnológico no Agreste em 2004. 

 
Instituição Principais  

Atividades 
Campos do 
Conhecimento 

Número 
Aproximado 
de Alunos 

Mecanismos de 
Interação 

SENAI Ensino Vestuário: 16 cursos; 
Automotiva: 4 cursos; 
Eletricidade: 3 cursos; 
Metal mecânica/ 
Automação: 3 cursos;  
Higiene e Segurança no 
trabalho: 2 cursos 
Consultorias: 4 cursos. 

1500 Núcleo de Apoio 
ao Design 

SENAC Ensino Artes,  
Comércio; comunicação; 
Design;  
Saúde;   
Idiomas;  
Gestão;  
Meio ambiente; Imagem 
Pessoal; Tecnologia 
Educacional; 
Informática;  
Lazer e 
desenvolvimento social;  
Turismo e hospitalidade; 
Educação Básica; 
Tecnologia Educacional; 
Educação Superior; Pós-
Graduação 

6000 Programa 
Egresso 

CENTRO 
TECOLÒGICO  
DO AGRESTE 
(ITEP) 

Cursos 
Profissionalizantes 

Curso Técnico de Nível 
Médio em Gestão de 
Lavanderia Industrial de 
Beneficiamento Têxtil 
Educação à Distância 

140  -  

 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

  Um dos desafios para a região é produzir respeitando o meio ambiente e 

preservando os recursos naturais existentes deixando para as próximas gerações um 

mínino de qualidade de vida. Por isso uma das iniciativas poderia ser a inserção de um 

curso técnico de educação ambiental para que houvesse na região uma consciência 

ambiental mais forte, principalmente nos futuros empresários. Além desse há 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas e investimento em novas tecnologias na 

região. Por isso, a importância da integração à sociedade local das universidades Federal 

e Estadual. A universidade ainda não possui mecanismos de interação com a sociedade 

que não seja a formação de recursos humanos. Pode vir a contar com bolsas de estudo, 

pesquisas de iniciação científica, consultorias juniores, por exemplo.  
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Já no quadro 8(4), a reflexão recai no propósito de evidenciar a predominância da 

cooperação técnica, vista a partir do encontro dos stakeholders em torno do que se 

demonstra ser a Rede de Conhecimento do Agreste. 

Quadro 8(4) – Dimensões Estruturais: Síntese das Evidências sobre tipos de cooperação entre as 

instituições  

 
INSTITUIÇÕES 

TIPO DE 
 

COOPERAÇÃO 

   
EVIDÊNCIAS 

SENAC/SEBRAE    
Técnica 

“O SEBRAE é quem financia uma parte dos cursos 
profissionalizantes oferecidos pelo SENAC Caruaru”. 

 
SENAC/Prefeitura 

de Caruaru 
 

Técnica 
“A Prefeitura de Caruaru, por meio de projetos de Ação 

Social, disponibiliza verba para cursos profissionalizantes”. 
 

SENAC/SENAI  
Comercial 

“Nós temos parcerias com o SENAI em Santa Cruz do 
Capibaribe. Nós oferecemos o curso de informática e o SENAI 

o de costura, usamos o mesmo espaço.” 
SENAC/CTA  

Espaços 
Compartilhados 

“Tivemos vários cursos do SENAC ministrados no espaço do 
CTA”. 

 
 

SEBRAE/CTA  
Técnica 

“Nós temos engenheiros químicos, experiência em projetos de 
estação de tratamento da água e começamos a fazer o projeto 
de lavanderias. O SEBRAE financiou 50% dos projetos de 
implementação de Lavanderias em parceria com o CTA. Os 
outros 50 % dos recursos ficou por parte dos empresários”. 

 
ACIC e Parceiros  

Comercial 
“Na Rodada de Negócios há parceria entre SEBRAE, 
ADEDIPER e FIEPE como financiadores. Temos o 

SINDVEST, e Associações de Toritama, Santa Cruz do 
Capibaribe, Surubim e Pão de Açúcar. 

ACIC e CTA  
Espaços 

Compartilhados 

“Foram ministrados vários cursos, palestras, Workshopno 
espaço do CTA”.  

 
 

SINDVEST  
Espaços 

Compartilhados 

“Vários cursos do SINDVEST foram realizados nas 
instalações do CTA. Em parceria com o Governo do Estado. 

Houve também desfiles técnicos feitos lá”. 
 

SINDVEST/BFZ/ 
ASCAP/ACIC/ 

CPRH/COMPESA 
FIEPE/Prefeitura 

De Caruaru 
SEBRAE 

 

 
Técnica 

“Através da BFZ foi feita parceria técnica com a entidade 
Alemã para solucionar a questão das lavanderias” 

 
  Fonte: Elaboração Própria 

 

Os atores sociais com os quais estão se relacionando em nível local, mantém 

várias formas de se comunicar. Na ACIC há reuniões mensais para cada uma das 

câmaras. Após a análise do quadro de evidências, pode-se avaliar que o SEBRAE é um 
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parceiro muito importante, ele financia boa parte das ações. A Prefeitura pode investir 

mais e conseqüentemente fazer com que o APL se fortaleça. O CTA tem participado na 

maior parte das parcerias como, “espaço disponível para compartilhar informações e 

conhecimento.”   

 

Os próprios stakeholders em algumas situações informaram que os produtores 

locais não se comunicavam. Mas esse discurso é contraditório, pois há conversa entre os 

atores locais, exemplo já visto por Sabourin (2001). Foram identificados espaços de 

comunicação, como a Feira de Caruaru, as reuniões da associação de empresários ACIC, 

por exemplo, além disso, há interação para a inovação. Outra afirmação remeta à relação 

ao baixo grau de escolaridade dos comerciantes locais, que é uma realidade que vem 

mudando. Pode-se observar pelo grande número de universidades e novos cursos 

técnicos e profissionalizantes que estão com as salas cheias, afirma Entrevistado E 

(2008). Por fim, há organizações formais de grupos de reuniões nas Câmaras de 

Comércio da ACIC, festas como o São João, intercâmbio entre países, como com a 

alemã BFZ, por exemplo. Ademais os produtores locais têm sindicato forte com 

liderança e é exigido mais investimentos por parte do governo. 

 

Como afirma Sabourin (2001), é importante analisar a distribuição dos 

conhecimentos entre os que participam ou não desses diálogos técnicos, nas redes 

sociotécnicas ou na comunidade. Por isso, é importante questionar, em relação à adoção 

de inovação, se quem está mais preparado é aquele produtor de confecções que participa 

das atividades sócio-culturais locais, Rodadas de Negócio, capacitações, palestras e 

Workshops e desfiles técnicos, promovidos pelas instituições locais como SINDVEST, 

SENAI, SENAC, e ACIC, ou aqueles que não participam. Pode-se concluir que, na 

região, há cooperação, ou seja, os agentes locais compartilham atividades ou recursos 

com foco no crescimento da região, mas ainda falta criar mais valor e confiança, além de 

projetos como sugerido por Rovere (1998). 

Na comunidade existem espaços de comunicação, cotidiano-produtivo, como a 

Feira de Caruaru, onde vários produtores comercializam as peças fabricadas pela 

família, mas que estão sendo estimulados para não procederem apenas com a venda 

passiva de produtos. Deveriam estar mais envolvidos em espaços socioprofissionais 

como as Rodadas de Negócio e Reuniões da ACIC. E também dos espaços 

socioculturais como o Rotary clube para almoços de negócio entre as lideranças e 
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formadores de opinião locais.  Por outro lado, para o APL, é muito importante a 

preservação do meio ambiente devido ao problema da escassez da água na região, além 

da demanda grande por conta da Indústria. Por isso são tão importantes as capacitações 

nessa área.  
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5 Conclusões e recomendações 

 

 

 

 

 

Este capítulo final da dissertação tece considerações ligadas aos principais 

resultados da pesquisa a qual teve como objetivo principal analisar a atuação do Centro 

Tecnológico do Agreste de Pernambuco no contexto da política pública estadual de 

inovação. Já os objetivos específicos consistiram em: a) Delinear a atuação do CTA no 

âmbito da política pública estadual de inovação; b) Analisar o contexto de emergência do 

sistema local de inovação (SLI) e sua contribuição para a formação das redes sociais e do 

conhecimento; c) Descrever a emergência do SLI em articulação com a formação de 

redes sociais e de conhecimento no Agreste de Pernambuco. 

Vários conceitos foram estudados para que fosse possível o entendimento da 

temática do Centro Tecnológico do Agreste. Em princípio foi necessário compreender o 

conceito de política pública, para que houvesse entendimento em relação ao papel do 

Estado enquanto promotor das oportunidades regionais, aliando valores universais como 

inclusão social e redução da desigualdade. Mas para que o governo possa reduzir a 

instabilidade do mercado e limitar os problemas sociais é preciso que haja participação 

política da população.  

O desafio desta pesquisa foi grande, sobretudo, as dificuldades de acesso às 

informações por parte da SECTMA e ITEP. A SECTMA aparentemente centraliza as 

verbas e direciona para os projetos com foco por ela definidos.  

As ações do ITEP, na qualidade de órgão gestor do CTA, não foram 

publicadas desde o final do ano de 2007. Nenhum material institucional sobre o CTA 

foi confeccionado. Nenhum relatório de acompanhamento do projeto foi publicado. 

Em entrevista à representante da SECTMA, foi dito que houve o fechamento de um 

contrato de gestão entre SECTMA e ITEP para gestão do CTA, porém o mesmo não 

foi disponibilizado. Apenas algumas notas de jornal foram feitas sobre as ações do 

 ‘E no fim de nossa viagem voltaremos ao nosso ponto 
de partida e teremos a impressão de vê-lo pela primeira 
vez’.  
 
T.S. Eliot 
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CTA em parceria com o ITEP. Em contrapartida houve grande e boa receptividade 

por parte dos atores locais no contexto do CTA.  

Todos os objetivos serão concatenados para se responder como se dá a 

atuação do CT do Agreste em termos das atribuições que lhe foram dadas no âmbito 

da política pública estadual, considerando a emergência de um SLI e a sua inserção 

nas redes sociais e do conhecimento em processo de formação.  

Refletindo sobre a pergunta de pesquisa, cabe questionar se a política pública 

foi aquém do esperado pelos stakeholders ou a realidade se impôs? Um projeto ideal 

foi pensado, porém, no momento da implementação a OSCIP não se concretizou, por 

falta de vontade de participação política da população local, principalmente do 

empresariado local; como o caso da incubadora que não continuou por falta de 

empresários interessados e por ausência de incentivo por parte do ITEP; a liderança 

local do CTA não conseguiu se articular de forma eficaz dentro de um curto espaço 

de tempo. Dentre os fatores apresentados, o que faltou ao CTA ou o que tinha sido 

acordado para o CTA não era a gestão do Centro, esse papel caberia à OSCIP. Não 

havia mão de obra suficiente e qualificada instalada nas unidades do CTA para fazer 

às vezes de articulador.  

Um resultado que não foi positivo foi a desativação da incubadora de 

empresas e de recursos, por uma questão de mudança de foco do novo Governo. 

Havia empresas incubadas e o projeto não foi levado adiante. Não houve mais 

investimentos. Isto quer dizer também que há infra-estrutura toda montada, para 

estimular o empreendedorismo, com o intuito de consolidação de produtos ou 

projetos, mas está subaproveitada. A estrutura do CTA poderia ser utilizada, até para 

diminuir os custos de funcionamento de empresas em estágio inicial de atividades. Já 

a parceria com a atividade civil, através da IMA, não foi adiante, frustrando as 

expectativas da inovação gerencial, pelo modelo da gestão compartilhada.  

Na região, os atores são visionários e investem, em consultorias para 

apresentar sempre novas coleções de moda, por exemplo. Têm iniciativa e buscam 

parcerias no exterior com entidades com competência técnica para a solução de 

problemas do meio ambiente. Foi observado, no caso da experiência em lavanderias 

que o fato de as empresas estarem próximas, contribuiu para a difusão da técnica de 
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tratamento dos efluentes, por tratamento físico-químico. Foi um processo de evolução 

e inovação para o local. Mas embora tenha sido observada esta questão, vale salientar 

que o caráter inovador, ou seja, de inovação incremental nos lançamentos das 

coleções, por exemplo, partem mais da capacidade individual de cada empresa com a 

contratação de consultorias. Ainda não se evidencia a interação com as universidades, 

neste particular. 

Nas entrevistas, emerge a problemática da falta de recursos para o CTA, como 

motivo que mais acarreta a sua atuação limitada. É preciso mais recursos financeiros 

e humanos para fazer valer os altos investimentos já feitos em infra-estrutura nesse 

Centro, capazes de proporcionar condições favoráveis para um contexto de sinergia e 

inovação. O intercambio com outros países também é uma alternativa para o estímulo 

à inovação, haja vista a rica experiência vivenciada pela interação com a BFZ e para 

aqueles que tiveram a oportunidade de visitar a feira de moda na Alemanha.   

As principais sugestões dos entrevistados destacam que a implementação da 

capacidade total do CTA para contribuir com a região do Agreste, caso sejam feitos 

investimentos para a atuação em empreendedorismo e inovação tecnológica. 

Investimentos em laboratórios de pesquisa, maquinário, integração com a universidade, 

oportunizar mais encontros com os empresários e através dessas ações fortalecer o APL. 

É importante que as empresas e seus agentes possam conversar a compartilhar 

conhecimentos por elas adquiridos. Uma das formas de união pode ser o estímulo à 

exportação. Seria importante para fomentar a inovação e também para unir os produtores 

familiares locais em cooperativas para atendimento de grandes clientes estrangeiros.   

Vale ressaltar que tanto dentro da teoria sobre centros tecnológicos quanto na 

visão dos stakeholders o CTA está atuado aquém do esperado ou planejado. Inclusive 

não alcançando as proposições constantes no próprio Programa dos Centros 

Tecnológicos de Pernambuco, como já se pode concluir. Na base do tripé educação 

tecnológica, empreendedorismo e inovação tecnológica, o pilar que está mais 

desenvolvido é o da educação profissional, que pôde ser observada por meio dos cursos 

de qualificação em lavanderias industriais. Assim, conclui-se que os dois outros 

integrantes do tripé ainda são projetos não implementados que precisam de pressão e 

controle da sociedade para se transformar em realidade. 
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A regionalização da ciência e tecnologia em Pernambuco iniciou-se da ação 

articulada entre as esferas federal, estadual e municipal, de que decorreu a elaboração 

de um plano estratégico para a interiorização do conhecimento. Ações conjuntas do 

MEC com a interiorização das universidades federais, o governo do estado pioneiro 

na interiorização da UPE, e o Programa de Centros Tecnológicos em parceria do 

governo estado e SECTMA, configuram ações concretas levadas a efeito.  

As instituições que promoveram a inovação têm papel importante nesse 

processo, como: o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, e as Universidades por atuarem de 

modo articulado na formação de recursos humanos, assim como a ACIC, o 

SINDVEST e o CTA, que formam o desenho constante na figura 14(4), desse estudo. 

São elas também que possibilitam a cooperação técnica mobilizadora da rede de 

conhecimento do Agreste. 

Como dito por Albuquerque (1996), o Brasil, enquadra-se na terceira 

categoria de Sistemas Nacionais de Inovação, aqueles que não se completaram. 

Diferentemente de países como EUA, que implementam inovações radicais e a 

pesquisa e desenvolvimento está articulada ao setor produtivo, trazendo eficiência e 

competitividade, tal fato pôde ser observado no caso do CTA do Agreste de 

Pernambuco. A teoria foi observada na prática. 

Pode-se dizer que, de fato, o modelo brasileiro está distante do modelo norte 

americano. O modelo de SLI do país caracteriza-se por ter construído um Sistema de 

Ciência e Tecnologia que ainda não se transformou em SLI, em razão de ser 

periférico; semi-industrializado; ter construído uma infra-estrutura mínima de ciência 

e tecnologia; ter baixa articulação com o setor produtivo contribuir de forma limitada 

ao desempenho econômico. Mesmo assim, como relevado no trabalho, por exemplo 

há grande dinamismo institucional. Por exemplo, o SEBRAE além de financiador de 

grande parte dos eventos locais, possui relação de parceria e cooperação com as 

instituições locais e dá apoio aos micro e pequenos empresários. Possui grande 

reconhecimento por parte dos atores locais como sendo de fundamental importância 

para o APL a participação deste órgão integrante do sistema S. 

Já o SENAI, que atua na região, desde a década de setenta, está articulado 

com os demais atores locais e possui confiança nas relações, projetos e parcerias, 
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contribuindo, dessa forma, com a formação de recursos humanos nas atividades 

relevantes para o APL do Agreste. Busca compartilhar com outros parceiros locais, 

por meio de sua liderança, planos de ação estratégicos para a região e adequação das 

competências do SENAI para atendimento das novas demandas do mercado de 

trabalho. É muito respeitado localmente por ser instituição que possui alta qualidade 

de ensino e prestação de serviços na área de moda e consultorias para a comunidade. 

Possui agente de negócios que faz visitas técnicas aos empresários locais, o que faz a 

“diferença”, no sentido de saber verdadeiramente quais são as necessidades locais. 

Por sua vez, o SENAC faz parcerias com todos os integrantes da rede de 

relações no âmbito do APL do Agreste, porém, não participa ativamente da 

elaboração de projetos comuns a todos os atores. Entretanto, sua atuação é 

significativa, um exemplo pode ser observado por meio do número de atendimentos 

que alcançou o patamar de mais de 6.000 usuários na região. Tanto é que no ano de 

2010 será feita a instalação do primeiro centro de convenções do SENAC, prevista 

para acontecer em Caruaru para estimular a interação dos empresários locais 

(Entrevistada A, 2008).   

As Universidades Públicas possuem o papel de elevar a qualidade da mão-de-

obra da região o que trará retorno para as empresas que contratarem essa força de 

trabalho com capacidade de interagir e mudar a realidade. Logo, trata-se de 

expectativas de longo prazo. Vale salientar que, por estarem em fase de implantação, 

as universidades ainda não criaram todos os mecanismos de interação com a 

sociedade e o mercado locais. Mas esta é uma ação que poderá acontecer com o 

tempo, por meio da demanda da população do Agreste e do peso institucional que 

lhes é inerente.  

Já a ACIC, é uma instituição de representação empresarial, que detém poder 

junto aos empresários e atua como formadora de opinião junto aos associados. Por 

organizar a Rodada de Negócios em parceria com o SEBRAE, SENAI e o 

SINDVEST, adquiriu visibilidade. No evento da Rodada acontece prospecção dos 

produtos confeccionados no APL. Além dos eventos organizados pela ACIC, o 

ambiente que a cerca é palco para reuniões no mínimo mensais, ou de acordo com a 

necessidade que reúnem os empresários em Câmaras Setoriais, para discutir em sobre 
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os gargalos e necessidades dos respectivos setores, por exemplo, há a Câmara da 

Moda. 

Sob outro aspecto, a ação das pessoas e suas redes de relacionamento, através 

do compartilhamento das informações, fazem com que a empresa se torne sustentável 

e dá condições para que haja o desenvolvimento organizacional, em permanente 

processo de aprendizagem e inovação. Essa sustentabilidade se dá por meio de 

inovações que são cruciais para a sobrevivência das organizações, para as quais não é 

significativo dar ênfase para certo conhecimento que elas não acreditam ser o mais 

representativo de sua crença, valores e cultura. 

Alguns aspectos sobre as relações existentes entre os atores sociais no 

contexto do emergente SLI no Agreste devem ser ressaltadas por meio dessas 

evidências empíricas. As instituições podem beneficiar-se da proximidade para 

interagir a partir dos valores e objetivos comuns. Ficou claro após análise das 

entrevistas que há um sentimento comum por parte dos agentes sociais em ver o APL 

cada vez mais desenvolvido. Há uma vibração com a chegada das universidades e 

expectativa de interação maior com a mesma. Como afirmou Entrevistado E (2008) 

“é a interiorização do conhecimento”.  

É de se lembrar o que afirma Cabral (2007), de que o crescimento do aglomerado 

de confecções foi decorrente muito mais das iniciativas de empresários locais do que 

souberam resistir às intempéries das diferentes crises macroeconômicas, ou seja, foi um 

desenvolvimento regional autônomo. Mas que na última década está contando com 

investimentos do sistema S e principalmente do governo do estado nas gestões três 

últimas gestões e na gestão atual.   

No período de tempo da pesquisa, nos anos de 2007 a 2009, foram observados os 

contatos entre as empresas que compõem a rede de conhecimento e inovação. Por um 

período rico em mudanças e inovações no Agreste. Inclusive, sabe-se que está sendo 

criado um Pólo de Educação, tanto tecnológica quanto acadêmica para dar suporte às 

atividades industriais e empresariais na região do Agreste.  

A liderança da rede concentra-se em duas instituições chave, o SEBRAE e a 

ACIC Caruaru. Foi através das reuniões de Câmara setorial da ACIC que houve a 

criação das Rodadas de Negócio. Evento que aconteceu em sua oitava versão. São duas 
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Rodadas por ano o que trás de retorno financeiro para a região milhões de reais. O 

investimento é feito pelos parceiros como FIEPE e AD-DIPPER, mas principalmente 

pelo SEBRAE Caruaru. Essas ações realizadas pela ACIC envolvem os empresários da 

região.  O SEBRAE enquanto liderança local mobiliza o sistema “S” para criar e 

desenvolver os treinamentos e cursos necessários ao atendimento da população local.  

Entre os atores da Câmara de Confecção da ACIC em Caruaru, há 

relacionamentos com consultores do SENAI e do SEBRAE freqüentemente, pois há 

necessidade de adequação da produção e inovação dos produtos. Os contatos dos 

empresários com consultores acontecem tanto entre consultores do SEBRAE e SENAI, 

quanto consultores autônomos. Mas o que vale salientar é como está sendo reconhecida 

a necessidade de orientação para a melhoria da qualidade dos produtos confeccionados. 

Os laços são fortes em relação principalmente ao SEBRAE e ao SENAI. Já em termos 

do CTA, percebeu-se que não há citação dos serviços que presta, por parte da maioria 

dos integrantes da rede. Todos afirmaram não serem usuários dos serviços do CTA, não 

obstante o papel do ITEP, principalmente em relação às lavanderias, em parceria 

fomentada pela prefeitura de Caruaru e a BFZ.  

As empresas do Pólo de Confecções estão passando por uma fase de mudanças e 

transformações como afirma Cabral (2008), à luz do processo evolutivo que vem 

dinamizando a produção com o passar das décadas. Sabe-se que as máquinas de costuras 

eram manuais e hoje todas são elétricas. De outra parte, também se nota que a 

informalidade está cada vez mais dando espaço para a formalidade, com os 

investimentos feitos para assinalar que hoje já se vê uma informalidade 

profissionalizada. A inovação é inerente à atividade. É preciso criar novos produtos para 

atender às necessidades do mercado.  

Pela análise feita, pode-se dizer que é grande a importância das instituições de 

fomento e de apoio empresarial, por atuarem como agentes de conexão entre empresas, e 

entre si o que reduz em relevância, o papel que seria reservado ao CTA. Segundo Vale 

(2007), os agentes de conexão estimulam e investem na criação de um ambiente 

favorável ao maior número de interações e de cooperação entre si. Na rede do 

conhecimento do Agreste, ações como as da ACIC, através da Rodada de Negócios, 

projetam os empresários locais em nível nacional, porém, ainda não de forma 

internacional.  
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Emergiu por meio da pesquisa que nas redes sociais e de conhecimento do 

Agreste, a atuação de instituições como SEBRAE e ACIC, é decisiva para iniciativas 

com o objetivo de incentivar uma maior aproximação e interação entre as empresas 

locais. Incentivando a participação em palestras, workshops, treinamentos, rodadas de 

negociação, missões nacionais e internacionais, feiras de negócios. 

Pode-se afirmar que a forte presença do Sistema S dá infraestrutura à educação 

técnica e tecnológica na região, sobressaindo a cooperação entre os atores da rede, 

mesmo com a tímida atuação do CTA.  

 

5.1 Recomendações 

O desempenho do Brasil nas últimas três décadas foi bom tanto em pesquisa 

quanto em pós-graduação em vários campos do saber e mais fortemente nas 

universidades públicas. Alguns dos indicadores da CAPES, por exemplo, o número 

de doutores formados, 10 mil por ano, e a crescente produção de artigos científicos de 

nível internacional reforçam o saldo positivo na criação de conhecimento.  

Apesar do aparente bom desempenho do país na formação de mão de obra 

especializada e na produção científica, a contrapartida em inovação tecnológica e 

pesquisa industrial foram abaixo do esperado. É sabido que há um tortuoso caminho 

para a construção da democracia. 

As relações transformadoras do conhecimento ainda não estão conseguindo 

gerar o resultado esperado. Logo, cabe um questionamento: em que a universidade 

pode incentivar a inovação tecnológica e pesquisa na indústria brasileira? Há 

responsabilidade da universidade como impulsionadora da inovação? Qual o papel 

da UFPE no processo de interiorização do conhecimento do estado de 

Pernambuco? Recomenda-se que seja feito um estudo mais aprofundado sobre o 

papel da UFPE no processo de interiorização do conhecimento no estado de 

Pernambuco. 

Deve haver de fato uma grande preocupação por parte dos formuladores de 

políticas públicas na área de educação em relação à qualidade do ensino de graduação 



142 
 

e o incentivo ao desenvolvimento de inovação, valorização do empreendedorismo e 

interdisciplinaridade, bons programas de estágio escola/indústria.  

Para que a vontade de uma realidade diferente saia do papel é necessário que 

haja um contexto favorável e pessoas dispostas a mudar a realidade. Sintonia das 

políticas públicas em educação estabelecidas, assim como a continuidade das 

mesmas. Investimento para a geração de conhecimento estratégico representa 

segundo Bhatt (2000), 90% são processos, cultura e pessoas que se resume e pessoas 

e 10% tecnologia e infra-estrutura 

A incapacidade da sociedade brasileira em reduzir o seu alto grau de 

desigualdade se deve mais à baixa efetividade da política social existente, argumenta-se 

que cabe tentar encontrar os determinantes da resiliência (propriedade que alguns corpos 

apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação 

elástica) da desigualdade nacional na forma como o desenvolvimento econômico, e o 

progresso tecnológico em particular, vêm sendo promovidos ao longo do tempo. De 

modo mais específico, aponta-se que as causas da desigualdade devem ser buscadas em 

dois mecanismos que se conectam, e se afetam mutuamente:  

1) na interação entre as desigualdades da Educação, da Riqueza, e da Representação 

Política, de um lado e 2) no grau de complementaridade entre o tipo de investimento 

tecnológico que o país adota e o uso do seu capital humano qualificado, de outro lado.  

Outro aspecto relevante como recomendação para estudos futuros é a utilização 

da técnica de pesquisa-ação como proposta por Albaladejo e Casabianca (1997), para 

quem é preciso refletir e confrontar o papel clássico das ciências experimentais com os 

temas atuais das pesquisas econômicas. Tudo isso com a finalidade de se encontrar 

soluções particulares nos contextos específicos do território estudado, por meio de 

interações com parceiros locais.    
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Anexo I 
 

• Entrevistada A: Adriana Queiroz (Supervisora Pedagógica do SENAC Caruaru) 

• Entrevistada B: Aline Burgo (Representante da SECTMA);  

• Entrevistada C: Cristina Góis (Secretária de Micro e Pequenas Empresas da 

Prefeitura de Caruaru);  

• Entrevistado D: Djalma Cintra (Dirigente da Associação dos empresários de 

Caruaru - ACIC);   

• Entrevistado E: Edson Melo (Diretor do SENAI Caruaru); 

• Entrevistado F: Lenildo Silva (Gestor do Centro Tecnológico do Agreste em 

Caruaru);  

• Entrevistada G: Márcia Lira (Gestora dos Centros Tecnológicos, representante 

do ITEP); 

• Entrevistado H: Marcílio Pacheco (Funcionário do ITEP, responsável pela 

ITAC, Incubadora Tecnológica do Agreste Central/SEBRAE)   

• Entrevistado I: Prof. Mariano Aragão (Diretor do Campus da UFPE em 

Caruaru);   

• Entrevistado J: Mozart Siqueira (Agente de Negócios do SENAI – Caruaru); 

• Entrevistado L: Wamberto Barbosa (Secretário de Desenvolvimento da 

Prefeitura de Caruaru e Vice-Presidente do SINDVEST);  

Entrevistado M: Wellington Marinho (Agente de Negócios do SEBRAE 

Caruaru); 


	capa_Sabrina
	Sabrina de Melo Cabral
	Sabrina de Melo Cabral

	Sabrina de Melo Cabral
	Agradeço aos meus pais, Gerson e Flávia. À minha mãe, minha eterna educadora, por me mostrar as regras, exemplo de retidão, moralidade e amor. Ao meu pai por desconstruir a realidade, por me fazer questionar, instigar o conflito, subverter! À minha irmã Gabriela pelo exemplo de força, garra, superação e amor. Aos meus irmãos, Judah e Vitória, pela energia da juventude e esperança de tempos melhores. À minha irmã e Tia de coração, respectivamente, Luciana, e Tia Nilza por todo apoio nos momentos mais difíceis e pelo constante incentivo. Aos meus padrinhos Anita e Fernando, pelo acolhimento e exemplo de vida. Aos meus primos-irmãos Breno, Caio, Bruna e Fernanda, pela união, por completarem a minha vida e estarem sempre perto de mim em todos os momentos. Agradeço à minha sobrinha Nina fonte de inspiração e de motivação.
	Ao meu noivo Alexandre, grande amor da minha vida pelo companheirismo, suporte e dedicação. Ao meu sogro Marcos Antônio e à minha sogra Gracinha, pelo apoio nos momentos difíceis, exemplo de amor, retidão, além do incentivo para que eu concluísse esta pesquisa. 
	À Rezilda Oliveira, minha orientadora, por sua generosidade e competência, e por ter acreditado na minha capacidade. Aos professores do DCA, em especial ao Professor Pedro Lincoln, Prof. Eduardo Lucena e à Professora Jackeline Amantino de Andrade, pela orientação e esclarecimentos.
	Aos funcionários do DCA e do PROPAD pela dedicação e acompanhamento, em especial a Conceição Torres, exemplo a ser seguido. Aos colegas da PROACAD em especial à Pró-Reitora Ana Cabral, à Regina Coeli e Clédia Rita pelo apoio quando mais precisei.
	Aos meus amigos da Turma 13, por dividirem sucessos e desafios. Agradecimento especial a minha amiga Cecília de Melo Dias, por todo apoio, dedicação e exemplo de superação! 
	Resumo
	Considerações finais e conclusões



	Dissertacao_Sabrina_Cabral_22_Julho 2009_com Alterações da Banca
	Quadro 1(2) - Níveis de construção de uma rede 
	Método
	Conclusões e recomendações





