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RESUMO 

O presente estudo tem por tema o desenvolvimento de aglomerações locais baseadas em 

territórios com baixa densidade econômica. O enfoque direciona-se à dinâmica produtiva e 

inovativa de tais tipos de aglomerações e às novas formas para sua promoção, concentrando a 

abordagem teórica na vertente da economia da inovação, a qual analisa o processo de 

inovação localizada. 

Nos últimos 15 anos, as políticas propostas pelo governo brasileiro, em suas diferentes 

instâncias, refletiam, em grande medida, as tendências internacionais, desconsiderando as 

características institucionais e culturais individuais de cada região. Postura que resultou em 

dezenas de programas de indução do desenvolvimento, mas que em razão desta generalização 

e não-adequação à realidade local, deixou inúmeras localidades à margem da dinâmica de 

inovação e competitividade.  

O estudo de um caso empírico de território produtivo localizado, no Estado de Alagoas, 

Região Nordeste do Brasil, bem como a análise de experiências de instrumentos 

internacionais e brasileiros, com foco neste tipo de aglomeração localizada, foram realizados, 

buscando-se a compreensão da dinâmica e dos requerimentos necessários à promoção da 

inovação, competitividade e do desenvolvimento socioeconômico de tais arranjos. De fato, o 

foco em localidades com baixa densidade econômica mostrou-se adequado, visto que é um 

modelo voltado à promoção de entendimentos produtivos, ou seja, relações estrategicamente 

construídas entre os agentes para elevar o protagonismo local, os níveis de densidade 

empresarial, a especialização produtiva e o dinamismo econômico e social.  

A análise dos arranjos selecionados demonstrou que mesmo com cenários tão 

desfavoráveis é possível incentivar a organização associativa dos pequenos produtores e 

promover, ainda que lentamente, uma nova perspectiva da atividade produtiva, com novos 

níveis de cooperação e competitividade.  
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ABSTRACT 

The work’s subject is the development of local productive agglomerations in regions 

with low economic density. The focus directs to the productive and innovative dynamics that 

arises from these types of agglomerations and the new forms to promote it, under the view of 

the theoretical approach of economics innovation, which analyzes the process of located 

innovation. 

In the last 15 years, the government politics proposed, in different instances,  reflected 

the international tendency, disrespecting the institutional and cultural characteristics of each 

region. Sets of ten programs of induction development were the result of this politics, but due 

to this generalization and not-adequacy to the local reality, left innumerable localities in the 

edge of the innovation dynamics and competitiveness. 

The work is an empirical case of located productive territories, in the State of Alagoas 

— Northeast Region of Brazil — as well as the analysis of experiences of international and 

Brazilian bodies, that had been carried through this kind of located agglomeration, trying to 

understand the dynamics and the necessary requirements to promote the innovation, 

competitiveness and the social and economic development of these arrangements. In fact, the 

focus in localities with low economic density revealed adequate since the model directed to 

the promotion of productive agreements, in additional, strategically relations constructed 

among the agents to raise local protagonism, the levels of enterprise density, the productive 

specialization and the dynamism economic and social. 

The analysis of the selected arrangements demonstrated that even with unfavorable 

scenes it is possible to stimulate the associative organization of the small producers and 

promote, slowly, a new perspective of the productive activity, with new levels of cooperation 

and competitiveness. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por tema o desenvolvimento de aglomerações locais baseadas em 

territórios com baixa densidade econômica. O enfoque direciona-se à dinâmica produtiva e 

inovativa de tais tipos de aglomerações e às novas formas para sua promoção, concentrando a 

abordagem teórica na vertente da economia da inovação, a qual analisa o processo de 

inovação localizada.  

A idéia que norteia este estudo se enquadra dentro da linha de investigação que pretende 

contribuir para uma melhor compreensão do papel dos aglomerados produtivos no 

desenvolvimento econômico. Espera-se, com este trabalho, prover evidências acerca do 

diferencial da aplicação de diferentes metodologias existentes e propor uma metodologia 

alternativa. Tal metodologia será complementar às visões tradicionais de desenvolvimento 

local, e privilegiará setores e regiões com fraca articulação entre os elos e pouca densidade 

empresarial, mas que disponham de uma vocação econômica e do que se poderia chamar pré-

disposição ao empreendorismo.  

O objeto de investigação desta dissertação é, portanto, os espaços geográficos 

caracterizados por aglomerações de empresas desconectadas, com baixos níveis de qualidade 

de produto, competição e complexidade tecnológica, e carentes de agentes que contribuam 

para a capacitação inovativa e incremento de competitividade. Estas aglomerações, objeto de 

estudo de variadas vertentes de análise econômica, são neste trabalho conceituadas como 

arranjos e territórios produtivos locais - TPLs. 

Intenta-se com este estudo, muito mais do que realizar uma análise teórica, sistematizar 

um modelo consistente e replicável a territórios de baixa densidade econômica, a partir de um 

estudo de caso. Idéia esta que surgiu em conseqüência da parceria do Instituto Paraíba do 

Meio,1 do Sebrae/AL e do Governo do Estado de Alagoas para promover e desenvolver 

arranjos produtivos em vários municípios alagoanos. 

 Tendo em vista que o conhecimento e a difusão da teoria dos aglomerados desencadeou 

um número crescente de iniciativas de constituição de aglomerados formais em diferentes 

regiões em todo o mundo e que se desenvolver de maneira sustentável é um dos desafios de 

todo e qualquer espaço geográfico, a mobilização e consolidação de novos formatos 

organizacionais, como os arranjos produtivos locais reunindo empresas e outros agentes que 

                                                           
1 Organização social constituída por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas. 
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se articulem, interajam e cooperem entre si, torna-se uma forma efetiva de garantir a 

sobrevivência, promover a inovação e desenvolvimento local sustentado.  

A hipótese principal que fundamentou a elaboração desta dissertação parte do princípio 

apresentado por Porter (1999b), de que a prosperidade territorial não é algo herdado, mas sim 

produto do esforço criativo humano, não sendo algo que emana dos dotes naturais de um país, 

de sua força de trabalho, das taxas de juros ou do valor da moeda. São as diferenças nos 

valores nacionais, da cultura, das estruturas econômicas, das instituições e a história peculiar 

de cada região os fatores que principalmente contribuem para o êxito competitivo. O 

desenvolvimento econômico sustentável e a competitividade de um país dependem cada vez 

mais da capacidade de criar e assimilar conhecimento, dependendo sobremaneira da 

capacidade interna de inovar. 

Subjacente a esta hipótese considera-se, ainda, que em regiões menos desenvolvidas, 

como é o caso do Estado de Alagoas, objeto deste estudo, as quais possuem baixas 

possibilidades de inserção neste novo cenário econômico, uma forma que vem se 

apresentando como uma possibilidade cada vez mais importante para o desenvolvimento local 

sustentável é a promoção de arranjos e territórios produtivos e inovativos locais de empresas. 

A escolha dos arranjos produtivos de Alagoas como estudo empírico desta dissertação 

deu-se em função da parceria citada anteriormente, mais primordialmente em virtude de suas 

características, dentre as quais destaca-se a experiência pioneira, no Brasil, do projeto 

Territórios Produtivos, que é formado principalmente por micro e pequenas empresas e 

produtores informais de bens tradicionais caracterizados por baixa complexidade tecnológica. 

O projeto de Territórios Produtivos apresenta-se como uma alternativa efetiva, coerente 

e aplicável a localidades carentes de sinergias, nas quais as abordagens tradicionais2 não 

resultam no êxito esperado. Isso explica, conforme já argumentado, o interesse em analisar as 

formas de como se dá o processo de inovação em ambientes menos privilegiados, com 

recursos mais escassos, e também como meio para apontar quais as possibilidades de 

contribuir para seu desenvolvimento.  

 Sendo assim, para investigação da hipótese principal que apoiou este estudo, duas 

linhas de trabalho foram delineadas. A primeira buscou compreender a aplicação das 

tradicionais abordagens teóricas de indução do desenvolvimento local relacionadas à lógica 

do estudo, ou seja, baseadas no dual cooperação – competição e que tornou clássicos os casos 

                                                           
2 Abordagens que serão tratadas mais detalhadamente no Capítulo 2. 
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da Terceira Itália3 e da Califórnia, dando origem a uma profusão de conceitos e nomenclaturas 

que abarcam suas características e dinâmicas e estão largamente difundidas na literatura. 

A segunda linha de trabalho procurou focar as abordagens que se destacaram nesse 

contexto, buscando compreender e avaliar a natureza de tais sucessos, em meio às crenças de 

certas vertentes de que as tecnologias da informação e comunicação e o processo de 

globalização iriam homogeneizar formas de desenvolvimento, produção e consumo, a ponto 

de anular a importância dos espaços locais e também nacionais e, sobretudo o seu mau 

desempenho em aglomerações que não atendessem aos pré-requisitos necessários ao êxito da 

metodologia. Essa avaliação pautou-se essencialmente, em esforços para entender se tais 

experiências apresentavam um caráter meramente temporário, ou se poderiam ser replicados 

em outros espaços. 

Buscar compreender a questão da interinidade do desenvolvimento e principalmente a 

replicabilidade do modelo de Territórios Produtivos em outras localidades foi o objetivo 

maior. Para isso, a análise de um caso empírico de aglomeração produtiva local, produtora de 

bens de consumo com baixa complexidade tecnológica e carente de recursos e políticas, foi 

fundamental para nortear todo o trabalho que se seguiu.  

O estudo realizado possibilitou concluir que, para regiões deprimidas economicamente, 

a lógica dos territórios produtivos pode atuar como indutora de crescimento econômico, e que 

a ação integrada de todos os agentes, na busca constante por maneiras novas e melhores de 

competir em uma indústria, pode, sem dúvida, a longo prazo, promover o desenvolvimento 

econômico local e regional. 

i. Justificativa 

Considera-se que um melhor entendimento das causas das desigualdades econômicas, 

da estrutura empresarial e das vocações de um sub-espaço, que neste estudo será denominado 

território produtivo, podem servir de subsídio para as políticas públicas que buscam 

desenvolver aglomerados produtivos locais como alternativa na busca de arranjos produtivos, 

inovativos e competitivos. 

                                                           
3 Compreende as regiões de Emilia-Romana e Toscana, onde as principais cidades são Bolonha, Modena, 

Florença e Reggio-Emilia. O conceito de Terceira Itália, cunhado por Arnaldo Bagnosco, começou a ser 

utilizado no final dos anos de 1970, tendo em vista um contexto no qual, enquanto o norte da Itália apresentava 

declínio econômico e o sul se mantinha pouco desenvolvido, o nordeste e o centro apresentavam rápido 

crescimento (SCHMITZ, 1995). 
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O interesse específico em tal segmento de localidades justifica-se no enorme número de 

municípios e regiões estagnadas ou deprimidas, que estão sendo negligenciados ou 

marginalizados diante do processo de globalização econômica e que condenam consideráveis 

contingentes populacionais a condições mínimas de subsistência. Espera-se atender não 

apenas a regiões de países como o Brasil, mas também a regiões de países nos quais as 

condições socioeconômicas são ainda piores, porque se acredita ser a lógica de territórios 

produtivos, em muitos casos, a única alternativa de desenvolvimento econômico e social 

local. 

As principais razões que motivaram a elaboração desta dissertação são, portanto, as de 

ampliar o conhecimento sobre: i) a dinâmica dos aglomerados produtivos locais, com ênfase 

na cooperação e na capacidade inovativa; e ii) novas formas e instrumentos que lhes 

possibilitem agregar maior valor e capacitação em seu processo de desenvolvimento, 

produção e competitividade, de forma a reforçar a capacidade de sobrevivência destes 

aglomerados e o seu desenvolvimento sustentável, visando sua inserção nesta nova era 

globalizada.  

ii. Objetivos 

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver um modelo “alternativo” de 

desenvolvimento local econômico sustentável. Propõe-se sistematizar uma abordagem 

metodológica que atenda às áreas de baixa densidade econômica (caracterizadas dentre outros 

atributos por pouca sinergia empresarial e baixa complexidade tecnológica) nas quais os 

modelos tradicionais de indução do desenvolvimento local não se aplicam. 

Para alcançar tal proposição, pretende-se: 

i. Estabelecer critérios que possibilitem a identificação de territórios com baixa 

densidade econômica. 

ii. Analisar criticamente a aplicação dos modelos e tipologias de clusters e seu 

rebatimento na realidade local de territórios com baixa densidade econômica. 

iii. Acompanhar evidências empíricas da trajetória de um estudo de caso pioneiro e seus 

possíveis rebatimentos para a realidade local e brasileira. 

iv. Unir evidências teóricas e analíticas formalizando o modelo alternativo de territórios 

produtivos locais. 



 Introdução
 

 19

iii. Metodologia 

A metodologia utilizada para a elaboração desta dissertação consistiu na realização de 

pesquisa baseada em três eixos básicos que se complementam: 

i. Pesquisa das abordagens da literatura de: economia da inovação, com utilização de 

seus principais conceitos (processo de inovação, competitividade sistêmica, entre 

outros); aglomerações territoriais produtivas em variados enfoques, tais como 

distritos industriais, clusters, milieux innovateurs, arranjos produtivos locais, entre 

outros; e o debate sobre novas formas de orientação das políticas 

desenvolvimentistas; 

ii. Pesquisa sobre experiências recentes e relevantes, no Brasil e em alguns outros 

países, de implementação de políticas para a promoção de arranjos e sistemas 

produtivos locais; e 

iii. Estudo de caso ilustrativo, de arranjos produtivos, no Estado de Alagoas, atuantes 

em setores tradicionais de baixa complexidade tecnológica, para conhecimento de 

suas necessidades, práticas de inovação e avaliação das formas de interação entre os 

seus diversos atores.  

Acerca do procedimento lógico que deverá ser seguido no processo de investigação 

científica, o estudo utilizará o método indutivo, visto que parte do particular e coloca a 

generalização como um produto posterior ao trabalho de observação do caso concreto que 

confirmará ou não essa realidade.  

Segundo a taxonomia apresentada por Vergara (2003), este trabalho, quanto aos fins, é 

descritivo e aplicado. Descritivo porque expõe as características das diversas teorias dos 

aglomerados, procurando estabelecer correlações entre elas, e sem o compromisso de explicar 

com exatidão tais fenômenos. E aplicado porque é motivado pela necessidade de solucionar 

um problema concreto e bastante comum no país. 

Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, documental e estudo de caso. 

Bibliográfica, porque na fundamentação teórico-metodológica do estudo será realizada 

investigação em material publicado de fonte primária e secundária. A pesquisa será, também, 

documental, porque se valerá de informações e documentos internos a órgãos públicos que 

dizem respeito ao objeto de estudo. E terá um estudo de caso, no Estado de Alagoas, com o 

propósito de aprofundar e detalhar a hipótese da pesquisa e alcançar o objetivo do estudo. 
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A pesquisa de experiências no Brasil e em países selecionados foi realizada 

fundamentalmente a partir de documentos disponíveis em formato digital, via internet, mas 

também em documentação impressa.  

Para análise das evidências do estudo de caso, investigou-se, a partir de algumas 

informações preliminares sobre o arranjo, os pontos fundamentais de sua dinâmica e 

desempenho: i) tipos de relações, interações e vínculos existentes entre as empresas e demais 

atores, em especial relacionados aos processos de aprendizado existentes e às formas de 

capacitação tecnológica; ii) papéis e funções no arranjo e grau de interação com as empresas 

locais e de outras instituições de ensino, P&D, apoio e prestação de serviços.  

iv. Organização do Estudo 

A dissertação está estruturada em duas partes que totalizam cinco Capítulos. A primeira 

parte, composta pelos dois primeiros Capítulos, é de natureza teórico-conceitual e, em linhas 

gerais, discute questões relativas à dimensão local do aprendizado inovativo e às principais 

contribuições na literatura sobre aglomerações produtivas. 

 No Capítulo 1, desenvolve-se o referencial teórico fundamental utilizado na 

dissertação, baseado na economia da inovação, com um olhar que privilegia o caráter 

localizado das inovações, o conceito de competitividade sistêmica e suas derivações para as 

dimensões regional e local, descrevendo especialmente o conceito de arranjos e sistemas 

produtivos locais. Neste Capítulo, são apresentadas, por fim, questões teóricas referentes à 

interligação desses conceitos na implementação de políticas para promoção de inovações e de 

arranjos locais.  

O Capítulo 2 apresenta uma sistematização das diferentes abordagens teóricas sobre 

aglomerações territoriais de empresas que emergiram desde o final do século XIX, e que, de 

alguma forma, incorporam a proximidade espacial como uma dimensão analítica relevante no 

estudo da capacitação inovativa e competitiva de arranjos e sistemas produtivos. 

A segunda parte – Evidências empíricas da experiência de Territórios Produtivos – 

apresenta o estudo de caso dos arranjos produtivos locais de Alagoas. O Capítulo 3 trata do 

Estado de Alagoas e traz uma breve caracterização da economia local. O Capítulo 4 aborda a 

lógica dos Territórios Produtivos, apresentando uma caracterização inicial dos arranjos 

produtivos estudados a partir de um conjunto de elementos associados à evolução da estrutura 

produtiva e desempenho competitivo destas aglomerações.  
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O Capítulo 5 apresenta as principais conclusões relativas à análise da dinâmica 

inovativa e competitiva nos diferentes formatos de arranjos e sistemas produtivos locais 

estudados. Em particular, sugere-se que a importância da proximidade territorial para o 

desenvolvimento de processos interativos de aprendizado tende a variar de acordo com 

especificidades associadas puramente a fatores locais. Esse Capítulo final analisa os possíveis 

desdobramentos dessa análise em termos da proposição de políticas públicas e de 

competitividade voltadas para capacitação inovativa e produtiva de empresas articuladas em 

arranjos e territórios produtivos locais, assim como expõe as limitações da pesquisa, acerca da 

dificuldade de não poder avaliar o modelo, em termos de resultados obtidos e da dimensão 

dos benefícios gerados, uma vez que se trata de uma experiência ainda em implantação no 

Estado de Alagoas. Por fim, o Capítulo faz recomendações a trabalhos futuros, acreditando 

que o conteúdo inovador deste estudo gerará interessantes pesquisas. 
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1 INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E PROXIMIDADE ESPACIAL 

1.1 Introdução 

O principal foco da dissertação, e deste Capítulo em particular, recai sobre a análise da 

crescente importância da formação de arranjos de empresas e da proximidade territorial 

enquanto fonte de vantagem competitiva e de dinamismo inovativo diante do fenômeno da 

globalização. 

A partir da afirmação feita por Porter (1999b) de que nenhum país pode ser competitivo 

em todos e nem mesmo na maioria dos setores, muitas discussões foram travadas entre 

pesquisadores, a ver pelas indagações em torno desta questão: “por que algumas nações têm 

êxito e outras fracassam na competição internacional?”, “por que uma nação se torna base 

para competidores internacionais bem sucedidos?”, ou “por que as empresas sediadas num 

determinado país são capazes de criar e manter uma vantagem competitiva em comparação 

com os melhores competidores do mundo num determinado campo?”, ou ainda, “por que uma 

só nação é, com freqüência, sede de tantas empresas líderes mundiais de uma indústria?”. 

Estas questões voltaram-se para a importância do local e das iniciativas de inovação para a 

constituição de entornos competitivos, pois, para tais interrogações, a explicação, segundo 

Porter (1993), reside no papel desempenhado pelo ambiente econômico, pelas instituições e 

pelas políticas nacionais, ou seja, são os atributos particulares de uma nação que estimulam a 

vantagem competitiva em uma indústria. 

 O objetivo deste Capítulo consiste, portanto, em apresentar uma sistematização das 

principais contribuições teóricas que destacam a importância da proximidade territorial no 

estudo de processos de capacitação inovativa e competitiva de aglomerações produtivas. 

O Capítulo encontra-se organizado em três seções além desta introdução. A seção a 

seguir apresenta uma breve análise sobre os principais elementos que marcam o debate sobre 

a observação da desigual distribuição espacial da capacidade de geração e de difusão de 

inovações. Numa tentativa de, como enfatizou Lastres et al. (1998, p.14), “explicar as razões 

dos significativos níveis de concentração em nível mundial da taxa de introdução de 

inovações, com algumas regiões, setores e empresas tendendo a desempenhar o papel de 

principais indutores de inovações, enquanto outras parecem ser relegadas ao papel de 

adotantes”. Nessa direção, buscou-se destacar o papel do local enquanto elemento ativo no 

processo de criação e difusão de inovação. Em seguida, identificam-se as principais linhas de 
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trabalho que têm explorado a relação entre proximidade territorial, inovação e 

competitividade sistêmica, que contrariam a idéia de que custos de mão-de-obra, taxas de 

juros, taxas de câmbio e economias de escala são os determinantes mais poderosos da 

competitividade. A última seção relaciona o caráter localizado dos processos de aprendizado 

(dimensão local da inovação) e os fatores que contribuem para a vantagem concorrencial 

sustentável (competitividade sistêmica) na lógica dos arranjos e sistemas inovativos locais.  

1.2 A dimensão local da inovação 

Desde meados dos anos 80 e com mais freqüência ao longo dos anos 90, as regiões de 

pequenas e médias empresas foram ganhando um crescente espaço, tanto no meio acadêmico 

como nas esferas onde se formulam as políticas públicas, sendo consideradas como elementos 

fundamentais para enfrentar os novos desafios ao desenvolvimento regional e local. 

No âmbito das teorias recentes sobre o desenvolvimento local, um conceito que vem 

sendo considerado é de entorno inovador (CUADRADO ROURA, 1995). Essa teoria parte da 

idéia de que o desenvolvimento se produz em zonas geográficas, baseadas num complexo 

conjunto de relações e interações sinérgicas que têm lugar dentro de suas fronteiras, e 

ressaltam os fatores internos (lado da oferta) e não exclusivamente os fatores econômicos, 

como causa do êxito das empresas locais. 

É crescente a ênfase que vem sendo dada às análises que tendem a focalizar as 

diferentes aglomerações produtivas localizadas em um mesmo espaço, visando possibilitar o 

exame das formas de articulações e suas dinâmicas, que vêm sendo entendidas atualmente 

como origem da força competitiva dessas aglomerações. De acordo com Lemos (2003, p.68) 

“a formação de redes de interações vem sendo considerado o formato organizacional mais 

adequado para promover o aprendizado intensivo para a geração de conhecimento e 

inovações, como as aglomerações produtivas e o ambiente onde se estabelecem”. 

Nesta lógica, a inovação assume papel primordial. Lastres et al. (1999) mencionam que 

mais atenção passou a ser dada ao caráter localizado da inovação e do conhecimento, 

especialmente o tácito, a partir da observação da desigual distribuição espacial da capacidade 

de geração e de difusão de inovações. Conforme mencionado na introdução deste Capítulo, 

pode-se notar na literatura sobre o assunto que o motivo central de muitas das análises 

realizadas referia-se à tentativa de explicar as razões dos níveis de concentração da taxa de 

introdução de inovações e compreender o caráter localizado da inovação, assim como sua 

relevância para o desenvolvimento econômico. 
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Assim, segundo os autores citados, o processo de inovação é entendido como interativo, 

e dependente das diferentes características de cada agente, de sua capacidade de aprender a 

gerar e absorver conhecimentos, da articulação de diferentes agentes e fontes de inovação, 

bem como, dos ambientes onde estes estão localizados e do nível de conhecimentos tácitos 

existentes nesses ambientes. Sobre como obter êxito nos mercados, pela inovação, Porter 

(1999b, p.174-175) menciona: 

As empresas atingem a vantagem competitiva através das iniciativas de inovação. 
Elas abordam a inovação no seu sentido mais amplo, abrangendo novas tecnologias 
e novas maneiras de fazer as coisas. Elas percebem uma nova base para a 
competição ou encontram melhores meios para competir à moda antiga. A inovação 
se manifesta no novo desenho do produto, no novo processo de produção, na nova 
abordagem de marketing ou nos novos métodos de treinamento. Boa parte das 
inovações são triviais e incrementais, dependendo mais da acumulação de pequenos 
insights e melhorias do que de um único e grande avanço tecnológico 
revolucionário. Freqüentemente, envolvem idéias que nem mesmo são “novas” – 
idéias que já circulavam por aí, mas que nunca foram adotadas com vigor. [...] 
Algumas inovações geram vantagem competitiva a partir da percepção de uma 
oportunidade de mercado inteiramente nova ou através do atendimento a um 
segmento do mercado negligenciado por outras empresas. Quando os concorrentes 
são vagarosos em suas reações, a inovação gera a vantagem competitiva.  

Sobre a importância da troca de informações e da origem das inovações, o autor expõe: 

A informação desempenha um papel primordial no processo de inovação e melhoria 
– sobretudo a que não está disponível para os concorrentes ou que não é objeto de 
suas pesquisas. Às vezes, ela decorre de simples investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento ou de levantamentos de mercado; com mais freqüência, resulta do 
esforço, da abertura e da investigação nos lugares certos, sem o jugo das premissas 
ofuscantes e da sabedoria convencional. [...] Com poucas exceções, a inovação é o 
resultado do esforço incomum. A empresa que implementa com êxito uma nova e 
melhor maneira de competir, na maioria das vezes, persegue sua abordagem com 
uma determinação obstinada, mesmo em face de duras críticas e de difíceis 
obstáculos. Na realidade, para ser bem sucedida, a inovação geralmente exige 
pressão, necessidade e, até mesmo, adversidade: o medo da perda quase sempre se 
revela mais poderoso do que a esperança de ganho. (op. cit, p.175-176) 

Dentro dessa proposta, Cohendet & Llerena (1997) apud Lemos (2003), buscam 

destacar o papel do local enquanto elemento ativo no processo de geração e difusão de 

inovações, afirmando que recentes contribuições da economia da inovação enfatizam a noção 

de que o processo inovativo e o conhecimento tecnológico são localizados, assim como, 

reforçam que a interação criada entre agentes localizados em um mesmo espaço propicia o 

estabelecimento de significativa parcela de atividades inovativas. 

Outra visão que vale a pena mencionar é a abordagem neo-schumpeteriana, constituída 

teoricamente, em certa medida, em contraposição às representações neoclássicas da 

tecnologia e do progresso técnico e oferece uma análise da tecnologia que coloca a inovação e 

dinâmica tecnológica como motor do desenvolvimento das economias capitalistas. 



Capítulo 1 Inovação, competitividade e proximidade espacial
 

 26

A teoria econômica atual, na visão neo-schumpeteriana, tem através do conceito de 

inovação, agregado conceitos que vão desde modernização e adaptação tecnológica até 

criação de técnicas e estruturas novas. Não diferencia o que é novo para a empresa e o que é 

novo para a sociedade, apenas parte da idéia de que as instituições são constituídas de um 

conjunto complexo de conhecimentos e qualquer mudança em um de seus subconjuntos pode 

ser caracterizada como inovação, seja na base tecnológica da organização, seja na base de sua 

comercialização. 

No modelo estruturado, nesta dissertação, cabe essa diferenciação, visto que se trabalha 

em regiões de baixa competitividade nas quais se procura melhorar a posição das empresas 

fundamentalmente através de modernização tecnológica, da capacitação de seus componentes 

e da estruturação de suas relações com o mercado. Tem-se claro que, raramente, em regiões 

de reduzida estrutura têm-se condições de trabalhar com processos realmente inovativos, no 

sentido de criação de algo totalmente novo para os mercados, assim como, das estruturas 

produtivas em que as empresas dos territórios produtivos se inserem. 

1.3 Competitividade sistêmica no plano local 

Lastres & Cassiolato (1995) afirmam não haver um consenso na literatura com relação 

ao conceito de competitividade. Segundo os autores, não há uma definição precisa e de larga 

aceitação nas obras acadêmicas. Messner & Meyer-Stamer (1994) afirmam que, em torno do 

conceito de competitividade há discussão, e também muita confusão, pois algumas questões 

não são satisfatoriamente respondidas. Dentre essas destacam-se: Quem realmente é 

competitivo? São mais competitivos as firmas individuais ou os mercados?  Isso é regra?  

Segundo Porter (1999b, p.170) “enquanto a noção de empresa competitiva é nítida, a idéia de 

país competitivo ainda é obscura”. 

De acordo com Lanzer et al. (1997, p.35) a competitividade assume significados 

diferentes conforme determinados grupos e sujeitos: “para as lideranças políticas e 

econômicas, significa a nação ter um balanço positivo do comércio; para alguns economistas, 

relaciona-se ao baixo custo unitário do trabalho ajustado às taxas de câmbio; para as 

empresas, significa ter participação bem sucedida no mercado local ou internacional”. 

Macedo (2000), por exemplo, apresenta o conceito de competitividade sistêmica 

proposto pela CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), que enfatiza a 

necessidade de um enfoque integrado entre transformação produtiva e eqüidade, e centra sua 
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análise na integração sistemática de três eixos: progresso técnico, geração de empregos 

produtivos e investimentos em recursos humanos. 

O fato é que, independentemente dos diferentes enfoques4 adotados, verifica-se que a 

grande maioria dos autores adotam a noção de competitividade sistêmica formulada pelos 

pesquisadores do Instituto Alemão de Desenvolvimento - IAD, segundo o qual: 

... o desenvolvimento industrial bem-sucedido não se cria apenas com fatores do 
nível micro de empresas e do nível macro das condições macroeconômicas em geral, 
mas também com medidas específicas de governos e de ONGs para fortalecer a 
competitividade de empresas (nível meso) – em que a capacidade de articular macro 
e meso política de promoção depende tanto de estruturas fundamentais políticas e 
econômicas, como de constelações de atores (nível meta). (MEYER-STAMER, 
2001, p.20) 

É importante compreender a questão da dimensão da dinâmica da competitividade, visto 

que o desempenho competitivo de uma empresa, setor, região ou nação é condicionado por 

um vasto conjunto de fatores, e sustentado fundamentalmente pela inovação, ou seja, de saber 

e ter potencial (humano e técnico) para aproveitar as oportunidades organizacionais e 

tecnológicas que lhe permitam conservar uma posição sustentável no mercado. 

A Figura 1.1 ilustra a visão mais abrangente adotada pelo IAD, na qual a economia está 

baseada em um suporte pluridimensional e multinível, em que a competência é fruto de 

diálogo e da tomada de decisões conjuntas pelos grupos de atores envolvidos. 

 
Figura 1.1 – Determinantes da Competitividade Sistêmica 

Fonte: Meyer-Stamer, 2001. 

                                                           
4 Enfoque do desempenho (competitividade expressa na participação no mercado) ou enfoque na 

eficiência (baseado na produtividade dos fatores e nos coeficientes técnicos de insumo-produto). Ver Lastres & 

Cassiolato (1995). 



Capítulo 1 Inovação, competitividade e proximidade espacial
 

 28

Esser et al. (1996, p.41) mencionam que “a modernização econômica e o 

desenvolvimento da competitividade sistêmica não podem alcançar resultados sem a 

formação de estruturas na sociedade inteira [...] pois a mesma sem integração social é um 

projeto sem perspectivas”. Portanto, para se formular e implementar estratégias de promoção 

à competitividade faz-se fundamental identificar e promover de forma conjunta os fatores 

relevantes para o sucesso competitivo, dos diferentes níveis: 

i. Nível meta, aborda os aspectos referentes ao desenvolvimento da capacidade 

nacional de condução, contemplando as estruturas básicas de organização política, 

econômica e jurídica e a capacidade de agir de maneira coesa na formulação de 

estratégias;  

ii. Nível macro, consiste em garantir condicionantes macroeconômicos estáveis, 

criando condições para uma competência eficaz, influenciando as vantagens que as 

firmas de um país possuem frente às suas rivais; 

iii. Nível meso, contempla o ambiente competitivo das empresas. Segundo Macedo 

(2000), corresponde ao Estado e aos atores sociais, que desenvolvem políticas de 

apoio específicas com vistas à formação de um entorno capaz de fomentar e 

multiplicar os esforços das empresas, assim como, políticas dirigidas à educação e à 

inovação tecnológica5 ou regras que definem condutas e estruturas empresariais em 

suas relações com consumidores e competidores; 

iv.  Nível micro, considera os fatores internos às empresas, que estão sob sua esfera de 

decisão e que as diferencia de seus concorrentes, contemplando a capacidade de 

gestão, as estratégias empresariais, a gestão da inovação e a integração entre 

fornecedores, produtores e consumidores. 

 Para evidenciar a importância dos elementos mencionados acima na determinação do 

potencial e das estratégias de desenvolvimento local, o Quadro 1.1, a seguir, apresenta alguns 

fatores determinantes de competitividade sistêmica nos níveis regional e local. 

                                                           
5 Como a Medida Provisória nº 252, conhecida como “MP do Bem”, que dispõe, entre outros assuntos, 

sobre incentivos fiscais para inovação tecnológica e também prevê o incentivo ao desenvolvimento regional ao 

permitir que empresas instaladas em microrregiões menos desenvolvidas depreciem integralmente os bens de 

capital no ano de aquisição. 
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Quadro 1.1 – Determinantes da competitividade sistêmica nos níveis regional e local 

 Regional Local 

Meta  Identidade regional 

 Capacidade estratégica dos atores 

 Capacidade de cooperação de atores locais 

 Confiança 

 Ambiente criativo 

Macro  Política orçamentária sólida 

 Capacidade de governo para investimentos 

 Política orçamentária sólida 

 Capacidade de governo para investimentos 

 Ambiente atraente 

 Qualidade de vida 

Meso  Promoção econômica regional 

 Centro de demonstração de tecnologia 

 Institutos de formação e Institutos de pesquisa 

e desenvolvimento 

 Política ambiental 

 Promoção de economia local e mercado de 

trabalho 

 Institutos de formação 

 Centros de tecnologia e de novos 

empreendedores 

 Associações competentes 

Micro  MPEs 

 Clusters regionais 

 Clusters locais/ industrial districts 

 Contatos locais com os fornecedores 

Fonte: Adaptado de Meyer-Stamer, 2001. 

 

Uma outra visão que deve ser apresentada neste ponto é a de Michael Porter, na qual as 

empresas criam vantagem competitiva percebendo ou descobrindo maneiras novas e melhores 

de competir em uma indústria, e sendo capazes de levá-las ao mercado, ou seja, inovando.  

Para Porter (1993), a vantagem competitiva é gerada e sustentada por um processo 

altamente localizado, em que as diferenças nos valores nacionais e culturais, nas estruturas 

econômicas, nas instituições e a história de cada lugar contribuem diretamente para o êxito 

competitivo. Seguindo essa linha, o autor destaca quatro aspectos do ambiente local que 

definem o contexto para o crescimento, a inovação e a produtividade: as condições dos 

fatores; o contexto para a estratégia e rivalidade; as condições de demanda e os setores 

correlatos e de apoio, que interligados, como num diamante, determinam a competitividade. 

A Figura 1.2. mostra as fontes da vantagem competitiva da localização segundo o “Diamante 

de Porter”. 
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Figura 1.2 – Diamante de Porter 

Fonte: Porter, 1999b. 

Ao invés de discussões sobre o caráter ou a possibilidade de tratar a competitividade, 

parece mais promissor buscar desenvolver um princípio geral pelo qual seja entendida como 

um fenômeno diretamente ligado ao processo de inovação, e ao fazer tal consideração, a 

competitividade é definida como a capacidade da empresa formular e implementar estratégias 

concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição 

sustentável no mercado, atentando-se ao fato de que o desempenho competitivo não reproduz 

apenas o perfil de capacitações das empresas, como também considera as noções de 

competitividade dos diferentes grupos de atores envolvidos. 

1.4 Arranjos e sistemas produtivos locais 

Segundo Vargas (2002), a década de 1980 representou um importante ponto de inflexão 

no estudo da influência da proximidade espacial no desempenho competitivo e inovativo de 

aglomerações produtivas. De acordo com o autor, até então, pouco ou nenhum interesse 

esteve reservado à discussão do papel da dimensão territorial na organização das atividades 

socioeconômicas.  
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Mais recentemente, esse tema vem sendo abordado com maior constância, e pode-se 

dizer que virou moda na literatura e principalmente na formulação de políticas públicas. A 

organização de arranjos produtivos locais, os conhecidos APLs, como o modelo ideal de 

organização de empresas e de desenvolvimento econômico vem sendo mencionada por muitos 

gestores, como a solução mais adequada às regiões brasileiras. Não é, porém a prática unívoca 

dessa estratégia que irá equacionar todas as dificuldades de uma determinada localidade. Em 

outras palavras, estimular ou mesmo induzir um APL não se configura na solução para todos 

os problemas.  

Porter (1999b, p.239) chama atenção para o fato de que “a simples presença de 

empresas, fornecedores e instituições numa localidade cria o potencial para o valor 

econômico, mas não assegura, necessariamente, a realização deste potencial”, pois a 

vantagem de escolher regiões, por exemplo, com salários e impostos mais baratos, pode ser 

ilusória se a infra-estrutura e os fornecedores forem ineficientes. O autor afirma que os 

aglomerados devem se formar onde já existirem os alicerces das vantagens decorrentes da 

localização.  

Quando, porém não existirem essas vantagens isso significa naquela região um 

aglomerado não poderá ser se formado?  

De fato, para formação de um arranjo produtivo é preciso considerar pré-requisitos 

fundamentais a sua constituição e principalmente ao seu êxito. Nas palavras de Porter (1999a, 

p.109): 

Para maximizar os benefícios de envolvimento nos aglomerados, as empresas 
precisam participar ativamente e estabelecer uma presença significativa na região. 
Elas devem investir substancialmente na área, mesmo que sua matriz esteja 
localizada em outro lugar, e promover um relacionamento permanente com órgãos 
governamentais e instituições locais. 

 Meyer-Stamer (2001) comenta que não faltam instrumentos para o desenvolvimento 

local e regional, mas que o difícil é saber se num determinado lugar há condições de se aplicar 

tais instrumentos e escolhê-los. 

Para esclarecer que condições necessárias são estas, um apanhado de conceitos 

comumente encontrados na literatura acadêmica será apresentado, com o propósito também, 

de tornar mais clara a lógica e a aplicação desta abordagem. 

Lemos (2003) emprega o conceito de arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais 

- SPIL às aglomerações que envolvem produtores, fornecedores, clientes, organizações 

criadoras de conhecimento e outras que, conjuntamente, tenham potencial para criar e 

adicionar valor.  
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Haddad (2004b) alerta para um condicionante fundamental: Confiança. Segundo ele, um 

APL tem reduzidas chances de se estruturar e de se consolidar, se não vier a se instalar entre 

as empresas que o compõem um ambiente de competição cooperativa, e se eliminar o clima 

de desconfiança entre elas, assim como são importantes também estreitas relações e sinergia 

nos processos de inovação. 

Haddad também considera APL e SPIL como análogos, conceituando-os como uma 

concentração microespacial de empresas de qualquer porte com diferenciados graus de coesão 

e características comuns, que podem ser horizontais, verticais ou mistas. A depender do grau 

de organização e desenvolvimento dos produtores que formam o agrupamento, pode-se 

classificar os APLs em diferentes arquétipos, como forma de orientar as políticas para 

promovê-los. 

Os tipos de arranjos produtivos identificados por Haddad (op.cit.), são: 

a. Agrupamento de Sobrevivência Informal – representado por grupos de pequenos 

produtores autônomos ou por grupos familiares que exploram a vantagem 

comparativa da existência de fatores básicos ou não-especializados da região apenas 

para a sobrevivência; 

b. Agrupamento de Vantagem Comparativa – apresenta-se como uma rede de micros, 

pequenas e médias empresas, as vezes informais, que agregam reduzido valor aos 

fatores básicos da região; 

c. Agrupamento Modelo Tradicional de Crescimento – formado por pequenas e médias 

empresas que, muitas vezes, convivem com empresas de grande porte, mas com 

pouco relacionamento entre elas; apesar de já agregarem valor ao produto e 

ocuparem posições importantes no mercado regional ou nacional; 

d. Agrupamento de Alavancagem Competitiva – formado por micros e pequenas 

empresas que convivem com grupos de empresas de grande porte, atuando em 

diversas etapas da cadeia produtiva; 

e. Agrupamento Baseado em Empresa-âncora – conjunto de pequenas e médias 

empresas que fornecem produtos e serviços para uma ou mais grandes empresas 

(âncora), com forte cooperação vertical. 

f. Agrupamento Dependente de Logística Exportadora – formado por empresas de 

médio e grande porte que, geralmente, possuem competitividade produtiva mundial, 

resultado de condições naturais propícias e de desenvolvimento tecnológico; porém 

possuem presença internacional aquém do seu potencial;  
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g. Agrupamento de Base Tecnológica – grupo de micros, pequenas e médias empresas, 

normalmente spin-offs das universidades locais/incubadoras; que convivem com 

empresas maiores e competem em setores intensivos em tecnologia; entretanto, sem 

posicionamento consolidado no mercado nacional e internacional;  

h. Agrupamento de Alta Tecnologia – constituído por uma ou mais empresas-âncora 

estruturadas numa cadeia produtiva global (apoiada por micros, pequenas e médias 

empresas de alta tecnologia) para elaborar produto (ou produtos) de alta 

complexidade, atendendo tanto o mercado interno como demandas globais. 

Casarotto Filho (s.d., p.2), por sua vez, amplia e “sofistica” o conceito de sistema 

produtivo local ao defini-lo como uma região fortemente estruturada, contendo um ou mais 

clusters, com planejamento territorial de alta interação público-privada, com respeito à cultura 

e com o objetivo de assegurar a qualidade de vida dos habitantes”. [grifo próprio] 

De fato, há que se destacar que, embora pequena, existe uma diferença entre APL e 

SPIL. Há uma relação de “inclusão”6 entre elas. Arranjos seriam qualquer forma de 

aglomeração produtiva territorial, cuja dinâmica e desempenho não apresentam elementos 

suficientes de interação e que, por meio de articulação de seus atores e da aplicação de 

instrumentos adequados, possam construir e reforçar processos de aprendizado, cooperação e 

inovação visando se tornar sistemas produtivos e inovativos locais.  

Utilizando termos e notações matemáticas pode-se explicar esta relação da seguinte 

maneira: O APL é um subconjunto do SPIL, visto que todo elemento do primeiro “está 

contido” no segundo, ou seja, SPIL ⊂ APL. A Figura 1.3, a seguir, ilustra melhor essa relação. 

 
Figura 1.3 – Relação de inclusão entre APL e SPIL 

Fonte: A autora 

                                                           
6 Matematicamente é o ato pelo qual um conjunto contém ou inclui o outro. 
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A equipe da RedeSist,7 consoante Lemos (2003), também distingue os dois termos. 

Segundo eles: 

O termo arranjos produtivos locais pode ser definido como aglomerações territoriais 
de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto específico de 
atividades econômicas e que apresentam vínculos e interdependência. Já os sistemas 
produtivos e inovativos locais são aqueles arranjos produtivos cuja 
interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em interação, 
cooperação e aprendizagem, possibilitando inovações de produtos, processos e 
formatos organizacionais e gerando maior competitividade empresarial e 
capacitação social. (p.80-81) 

A EURADA (European Association of Development Agencies) conceitua como sistema 

produtivo local as configurações de PMEs agrupadas em uma área pré-determinada ao redor 

de uma mesma atividade. São redes de cooperação caracterizadas por concentração territorial, 

especialização e por intensa solidariedade, sem, no entanto, abrir mão da competição entre si. 

Corroborando com a tese de que a constituição de um APL não é per se válida, a associação 

européia comenta: 

Nenhum agrupamento pode emergir a menos que várias condições sejam 
encontradas, entre as quais destacamos: (a) uma massa crítica de PMEs em uma área 
geográfica pré-determinada; (b) um setor de atividade bem definido; (c) fortes 
relações de cooperação entre as empresas, e entre estas e outros atores como 
universidades e centros de pesquisa; (d) disponibilidade de um alcance complexo de 
serviços para as empresas e (e) uma cultura empresarial compartilhada. 
(www.eurada.org/clusters.php#defin) 

Lemos (2003) aponta que o interesse específico da ênfase na abordagem dos arranjos e 

sistemas produtivos e inovativos locais reside, particularmente, na análise do papel das 

aglomerações de empresas que apresentam processos de aprendizado interativos, 

qualificações técnicas e organizacionais, conhecimentos tácitos acumulados, confiança nas 

relações e as proximidades geográfica, social e cultural como fontes importantes de 

diversidade e vantagens comparativas, bem como formas específicas de promovê-las. A 

autora afirma que tal abordagem mostra-se ainda mais importante no contexto atual de 

mudanças aceleradas nos mercados, nas tecnologias e nas formas organizacionais. 

1.5 Considerações Finais 

Com base nos elementos analíticos que integram as abordagens teóricas discutidas ao 

longo do Capítulo, é possível destacar o conjunto de critérios a serem considerados na 

constituição do referencial teórico do estudo de caso apresentado na segunda parte da 

dissertação. 

                                                           
7 Rede de Pesquisa em sistemas produtivos e inovativos locais sediada no Instituto de Economia da UFRJ. 
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Não obstante as pequenas divergências apontadas, este Capítulo apresenta uma visão 

convergente sobre a importância que assume a proximidade territorial na busca de vantagens 

competitivas e inovativas, e um consenso entre os diferentes enfoques de que a proximidade 

territorial representa uma condição necessária para existência de aglomerações produtivas, 

mas não se constitui em condição suficiente para a promoção do dinamismo competitivo e 

inovativo de empresas. 

O desenvolvimento de processos de aprendizado voltados para a inovação no âmbito de 

aglomerações produtivas implica não somente a proximidade geográfica, mas a existência de 

outras formas de proximidade relacionados a fatores institucionais, culturais e tecnológicos, 

com vistas à troca efetiva de conhecimentos tácitos e codificados entre agentes. 

Dessa forma, a dimensão institucional, considerada como o conjunto de normas sob as 

quais sistemas locais de produção são organizados, torna-se um aspecto crítico para 

compreensão da inovação e da competitividade local e regional. Além de ser a proximidade 

territorial considerada como o melhor contexto para troca de conhecimentos tácitos. 

Um outro importante ponto de convergência entre essas contribuições refere-se ao 

esforço de analisar os processos de inovação em âmbito local a partir de um arcabouço 

dinâmico. Em outras palavras, percebe-se o interesse em focalizar trajetórias de 

desenvolvimento em vez de se restringir ao estudo dos elementos estruturais de aglomerações 

produtivas.  
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2 ABORDAGENS TEÓRICAS RELACIONADAS A AGLOMERAÇÕES 

PRODUTIVAS 

2.1 Introdução 

Almeida et al. (2003) levantam a seguinte questão: o modelo de “clusterização” italiano 

é único e, assim sendo é replicável para outros países e contextos? A essa questão, não restam 

dúvidas da não replicabilidade da abordagem, tanto que a literatura é vasta em estudos, 

metodologias e taxonomias para os diferenciados níveis e formas de organizações territoriais. 

Meyer-Stamer (2001, p.8) afirma que: “mesmo sendo um fenômeno onipresente, o cluster não 

é o único modelo estrutural de desenvolvimento local, por não satisfazer a muitas 

localizações” e Porter (1999a) confirma que o cluster é uma característica comum 

principalmente das economias dos países desenvolvidos. Mas, além do entendimento da 

replicabilidade ou não dos modelos, e mesmo da possibilidade de adequação e formulação de 

políticas a partir de experiências de economias de aglomeração, exige-se de início a 

compreensão clara das diferentes abordagens, suas definições e principais características. 

Pode-se dizer que todos os conceitos partem da idéia de aglomerados, definidos por 

Porter (1999b) como sistemas de empresas e instituições inter-relacionadas, cujo todo é maior 

do que a soma da partes. Além desse, outra centena de conceitos foi desenvolvida, porém a 

profusão e diversidade que, por um lado ampliam os ângulos de análise, por outro lado, 

também dificultam a comparação entre as diferentes experiências e a compreensão completa 

desse fenômeno com vistas a seu entendimento e, conseqüentemente, à promoção e 

desenvolvimento de territórios localizados. 

O objetivo deste Capítulo é apresentar algumas das principais abordagens existentes na 

literatura que tratam de aglomerações produtivas, destacando as características e conceitos 

desenvolvidos por diferentes escolas e autores. Salienta-se, ainda, o fato de tais terminologias 

e conceitos estarem sendo crescentemente utilizados não só em estudos acadêmicos, mas 

também na formulação de políticas de promoção e consolidação do desenvolvimento local em 

diferentes regiões e países em todo o mundo. 

Mais do que discutir exaustivamente as diferenças existentes entre cada uma dessas 

abordagens, este Capítulo propõe-se a explorar as principais categorias analíticas usadas em 

cada uma delas para explicar as relações entre proximidade e formas de capacitação 

competitiva e inovativa em aglomerações produtivas, e apresentar as principais dimensões do 
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referencial analítico que servirá de base para a discussão do estudo empírico da segunda parte 

da dissertação. 

2.2 A ênfase nas aglomerações produtivas 

Pode–se dizer que o ponto de partida para que se entenda a existência de unidades 

geográficas ricas e pobres, ao nível de países ou regiões, é o modelo de crescimento 

neoclássico (SOLOW, 1956). Pois o mesmo possui uma estrutura que, na sua forma original 

ou modificada, possibilita a realização de estudos empíricos capazes de auxiliar a difícil tarefa 

de entender o processo de crescimento econômico, no tempo e no espaço. De acordo com esse 

modelo, as desigualdades de renda per capita entre unidades geográficas são explicadas por 

suas dotações iniciais de recursos. No entanto, essas desigualdades podem ser eliminadas ou 

reduzidas pela livre mobilidade dos fatores de produção, o que no longo prazo leva à 

convergência das rendas per capita das unidades geográficas.  

Dessa visão ao modelo fordista, em que se destacam os pólos e os grandes parques 

industriais, à idéia de desenvolvimento difuso sustentado por fatores não apenas econômicos, 

muitas discussões foram travadas entre planejadores, ambientalistas e teóricos de diferentes 

áreas do conhecimento. As teorias de desenvolvimento regional revelaram, até a primeira 

metade do século XX, limitações para explicar a concentração econômica e as desigualdades 

entre regiões e localidades, assim como apresentaram dificuldades para incorporar variáveis 

como a tecnologia e inovação no desenvolvimento regional e local. 

Diniz (2000) salienta a importância do esforço interdisciplinar para a análise do 

desenvolvimento regional e Franco (2000, p.9-10) as mudanças necessárias a nova concepção: 

“mudanças na visão da economia, na adoção de critérios para além da qualidade produtiva, a 

qualidade de vida; em substituição ao léu de uma lógica intra-econômica e a consideração de 

outros índices de desenvolvimento (humanos e sustentáveis) em lugar de indicadores 

baseados somente no crescimento material da produção”. 

Até o início dos anos de 1980, de acordo com Storper (1997), a região não era relevante 

de forma geral, para as correntes dominantes das ciências sociais. O autor ressalta, contudo, 

que desde que novas formas de produção de sucesso emergiram em algumas regiões, um novo 

olhar foi lançado para a localização, as diferenças institucionais e tecnológicas e as 

especificidades regionais, fazendo ressurgir a questão regional e um longo debate sobre suas 

características determinantes. Destacaram-se: a cultura local, o comportamento da sociedade 

civil, a organização institucional e produtiva e novas formas de competição e cooperação, 
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para compreensão de variáveis ou aspectos intangíveis como elementos centrais para o 

desenvolvimento regional.  

A literatura sobre economia da inovação, economia industrial, desenvolvimento 

econômico e geografia econômica tem destacado, ao longo da última década, a importância 

dos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais para o desenvolvimento local, tanto em países 

desenvolvidos quanto em países periféricos. Desde a bem-sucedida experiência da Terceira 

Itália, várias têm sido as tentativas de reproduzir essa experiência nos mais variados 

ambientes e setores. 

No entanto, tanto a literatura quanto as experiências de desenvolvimento de APLs têm 

dado pouco destaque às especificidades dos ambientes socioeconômicos periféricos como 

determinantes na conformação dessas aglomerações locais. Santos, Grocco & Lemos (2002) 

ressaltam que se deve reconhecer a especificidade destes arranjos localizados em regiões 

periféricas, nos quais: 

i. As capacitações inovativas são, via de regra, inferiores às das regiões desenvolvidas; 

ii. O ambiente organizacional é aberto e passivo, com as funções estratégicas 

primordiais sendo realizadas externamente ao sistema, prevalecendo, localmente, 

uma mentalidade quase exclusivamente produtiva; 

iii. O ambiente institucional (e macroeconômico) é mais volátil e permeado por 

constrangimentos estruturais; e  

iv. O entorno destes sistemas é basicamente de subsistência, apresentando densidade 

urbana limitada, baixo nível de renda per capita, baixos níveis educacionais, 

reduzida complementaridade produtiva e de serviços com o pólo urbano e frágil 

imersão social. 

Trabalhos coordenados por Cassiolato & Lastres (Lastres et al., 1998) têm se 

constituído em um importante esforço metodológico nessa direção, pela acumulação de 

conhecimento empírico de aglomerações industriais locais em ambientes periféricos, visando 

um processo gradual de refinamento teórico-analítico. Tendo como marco teórico uma 

perspectiva evolucionária, essa abordagem recupera, para o contexto territorial, os três 

fatores-chave da economia da inovação e do aprendizado, quais sejam: especificidade, 

cumulatividade e apropriabilidade.  

A especificidade territorial é entendida na forma em que o passado produtivo da 

localidade, isso é, sua história conta para o seu presente, o que faz e como faz; e seu futuro, 

como inovar e o que inovar. O específico da localidade é seu conhecimento tácito, não 
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codificável, que é um ativo localizado não reproduzível em outras localidades e não 

transportável. A cumulatividade no território é o aprendizado coletivo local de conhecimento 

tácito que, por meio de redes internas formais e informais, possibilita arranjos institucionais 

como formas particulares de cooperação sob as regras da competição e rivalidade. Cria as 

possibilidades de dinamismo pela crescente capacitação para inovar. A apropriabilidade 

territorial é a possibilidade criada pela aglomeração local de ganhos privados das empresas 

estabelecidas por barreiras territoriais à entrada e saída. É isso que possibilita a perenidade e 

estabilidade da aglomeração na medida em que cria uma ancoragem territorial para as firmas 

estabelecidas, que se manifesta tanto por custos imateriais irrecuperáveis de saída pelas as 

firmas estabelecidas e a não apropriação dos ganhos imateriais locais pelas entrantes 

potenciais.  

Dado o caráter “incompleto” dessas aglomerações locais na periferia, assim 

denominadas pela ausência de densidade empresarial, sinergia e confiança entre as empresas, 

existem sérias limitações para a exploração destes três fatores-chave associados às vantagens 

da proximidade geográfica, como mostram os estudos da RedeSist (LASTRES et al., 1998). 

Nesse sentido, adotou-se um termo geral para caracterizá-las de tal forma a incluir um 

conjunto heterogêneo de aglomerações, já que a maioria não se enquadra nas formas teóricas 

abstratas de sistemas locais de inovação, distritos industriais, clusters ou milieux innovateurs. 

O termo arranjos produtivos locais - APLs atende a essas preocupações conceituais, pois esses 

arranjos não são vistos como aglomerações em um estágio anterior de desenvolvimento, mas 

como um produto histórico do espaço social local. Assim, parte deles pode não progredir 

necessariamente em direção a formas mais sistêmicas de organização produtiva local. Outros 

podem ter, ao contrário, formas organizacionais mais desenvolvidas como verdadeiros 

sistemas produtivos localizados. Segundo Porter (1999b), a teoria dos aglomerados representa 

uma forma nova e complementar de compreender a economia, de promover o 

desenvolvimento econômico e de estabelecer as políticas governamentais; explorando o 

potencial produtivo local e respeitando as limitações ao seu desenvolvimento futuro. 

De fato concreto, têm-se múltiplas nomenclaturas, definições e conceitualizações, para 

caracterizar aglomerações de empresas com proximidade geográfica, e são tênues as 

fronteiras entre tais linhas, existindo, com isso, uma tendência a combinar contribuições de 

diversas correntes.  

Como principal convergência entre tais linhas, reconhece-se amplamente que as fontes 

locais de inovação e competitividade são importantes e, de uma forma geral, esses estudos 
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vêm objetivando compreender: (i) as características fundamentais das aglomerações de 

empresas; (ii) sua competitividade e eficiência e envolvimento de diferentes tipos de agentes; 

(iii) a importância da dimensão local na dinâmica das aglomerações, frente ao atual quadro de 

mudanças e de globalização da economia; e (iv) em que medida a experiência (considerando 

tanto seus aspectos positivos quanto negativos) de alguns casos analisados pode ser tomada 

como referência para o estabelecimento de políticas de promoção de aglomerações locais.  

2.3 Algumas abordagens análogas 

Alfred Marshall (1890) que difundiu o conceito de distritos industriais é a referência 

mais remota da discussão sobre a importância de aglomerações produtivas locais, que 

apresentam características como a proximidade geográfica, a atuação em atividades correlatas 

e a cooperação. 

 A noção de distrito industrial representa, assim, na literatura econômica recente, um 

dos eixos principais a partir dos quais se cristalizou a reflexão das relações entre atividades 

econômicas e território. Tal conceito foi retomado por diversos autores, a partir 

principalmente da década de 1970, na tentativa de compreensão da dinâmica e potencial dos 

novos formatos de desenvolvimento industrial que surgiram na Europa e nos Estados Unidos, 

apresentando características similares àquelas descritas por Marshall. Por força de sua 

importância na abordagem econômica de contextos locais, grande parte dos estudos recentes 

toma por referência o conceito de distritos industriais, empregando-o também como 

parâmetro para a criação e utilização de outras terminologias ou tipologias.  

O fato é que tais tipos de configurações, comumente chamadas por várias 

nomenclaturas, como distritos industriais, clusters, pólos produtivos locais ou arranjos 

produtivos locais, multiplicaram-se na literatura, e se faz indispensável diferenciá-las com a 

apresentação de algumas abordagens teóricas, motivações para seu desenvolvimento e 

principais características.  

2.3.1 Distritos industriais 

Tal conceito deriva de um padrão de organização comum à Inglaterra dos fins do século 

XIX, no qual pequenas firmas concentradas na manufatura de produtos específicos, como o 

têxtil, se localizavam geograficamente em aglomerações, em geral na periferia dos centros 

produtores. Marshall (1890) destacou que as economias de escala podem também ser externas 

e não apenas internas à firma, ou seja, maiores são os ganhos originados do desenvolvimento 
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de um conjunto de empresas do que os gerados por seu desempenho individual das mesmas, 

ressaltando a eficiência e competitividade das pequenas firmas de uma mesma indústria 

localizadas em um mesmo espaço geográfico.  

As características básicas dos distritos industriais analisados por Marshall no século 

XIX indicavam a constituição de aglomerações constituídas por empresas de pequeno porte, 

concentradas em uma mesma localidade, caracterizadas por possuírem, em vários casos: alto 

grau de especialização e forte divisão de trabalho, fácil acesso à mão-de-obra qualificada, 

existência de fornecedores locais de insumos e bens intermediários, venda de seus produtos 

no mercado internacional e um sistema de troca de informações técnicas e comerciais entre os 

agentes.  

A experiência da região da Terceira Itália é o exemplo mais mencionado e talvez o mais 

bem sucedido de distrito industrial. Seu sucesso estimulou o interesse subseqüente na 

pesquisa de formatos similares existentes em outros países. Foram então discutidas na 

literatura experiências tanto de aglomerações com atividades tradicionais, como de maior 

complexidade tecnológica, como as do Vale do Silício e da Route 128, entre outros.  

De acordo com Schmitz (1995), a partir dessas experiências, o conceito de distrito 

industrial passou a abranger um grande conjunto de abordagens e terminologias, cujos 

principais atributos são: (i) proximidade geográfica; (ii) especialização setorial; (iii) 

predominância de pequenas e médias empresas; (iv) estreita colaboração entre firmas; (v) 

competição entre firmas baseada na inovação; (vi) identidade sociocultural com confiança; 

(vii) organizações de apoio ativas, para prestação de serviços comuns, atividades financeiras, 

etc.; e (viii) promoção de governos regionais e municipais. 

Brusco (1992) considerou que um distrito industrial pode ser entendido como um 

conjunto de empresas localizadas em uma relativamente pequena área geográfica; 

trabalhando, direta ou indiretamente, para o mesmo mercado final; dividindo os valores e o 

corpo de conhecimentos; e ligados uns aos outros por relações muito específicas em uma 

confluência complexa de competição e cooperação. Além disso, um distrito industrial 

compreende não só os produtores do bem final, mas também, aqueles que realizam etapas 

específicas da produção do bem final; além de fornecedores de insumos e equipamentos, e 

outras empresas que operam no entorno do setor. 

Sicsú (2000) define o conceito de complexo industrial como aquele aplicável a 

realidades setoriais heterogêneas, em que não há articulações bem definidas entre os elos da 

cadeia produtiva. Markusen (1996), porém, propõe a partir do conceito de distritos industriais, 
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a classificação em quatro distintos tipos: i) o distrito industrial do tipo italiano; ii) o distrito 

ancorado pelo Estado, via entidades públicas, tais como: universidades e agências 

governamentais; iii) o distrito industrial com formato hub and spoke, no qual grandes 

empresas atuam como âncoras de fornecedores de menor porte; e iv) o distrito tipo 

“plataforma satélite”, no qual as externalidades locais são conseqüências da instalação de 

empresas multinacionais.  

2.3.2 Clusters 

Certamente, na literatura atual, um dos termos mais mencionados e estudados pelos 

pesquisadores de aglomerações produtivas é o cluster. Há uma diversidade de conceitos 

qualificando o termo, segundo Almeida et al. (2003), as definições variam de autor para autor 

em função do objeto de estudo e dos objetivos que se deseja analisar.  

Sicsú (2000) conceitua cluster como um tipo de aglomerado produtivo que exige 

interações setoriais e cooperações institucionais muito bem articuladas ao longo de toda a 

cadeia produtiva. Haddad (2004a) define cluster como sendo formado por indústrias e 

instituições privadas e públicas com fortes ligações entre si e a OECD8 (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) como redes de firmas interdependentes, 

instituições de produção de conhecimento, instituições correlatas e clientes, ligadas em uma 

cadeia de valor que compartilha e troca conhecimentos. 

De fato, embora existam inúmeras conceituações, elas resguardam algumas 

características centrais, o que muitas vezes provoca distorções entre o conceito de cluster e os 

conceitos de outros modelos de aglomerações. Amaral Filho (2002), de um lado trata como 

sinônimos cluster e distrito industrial, interpretando-os como grupos de micro, pequenas e 

médias empresas que, integradas horizontalmente, passam a produzir de maneira 

especializada; e de outro os conceitua distintamente. O Instituto de Pesquisa Aplicada - IPSA 

(2001) apresenta uma clara distinção entre outros dois conceitos também freqüentemente 

confundidos,9 cluster e cadeia produtiva: 

O conceito de cluster é muitas vezes confundido com o de cadeia produtiva. Esses 
conceitos, contudo, são diferentes, mas não incompatíveis. Na verdade uma cadeia 
produtiva pode ser composta por mais de um cluster e, também um cluster pode ter 
entre seus membros, representantes de mais de uma cadeia produtiva. O mais 
importante é que enquanto a cadeia produtiva está muito focada na coordenação 
entre os elos da cadeia e não tem nenhuma limitação de localização, o cluster 

                                                           
8 Definição disponível no site do IASP (www.iasp.ws) 
9 Haguenauer e Prochnick (2000) também tratam como análogos os termos cadeias produtivas e cluster. 
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apregoa a cooperação dentro do mesmo elo, entre concorrentes de uma mesma 
indústria em uma mesma região, como forma de desenvolver uma visão 
compartilhada e estratégias mais elaboradas para abordar um conjunto certos 
mercados-alvo. (p.12) 

De acordo com Porter (1999b) os clusters, também chamados de grupos, agrupamentos 

ou aglomerados, são concentrações de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas 

vinculadas por elementos comuns e complementares. Embora ele não explicite a proximidade 

geográfica em sua definição, ressalta sua importância em relação a fornecedores, instituições 

governamentais, distribuidores, concorrentes e consumidores. Schmitz (1992), por sua vez, 

enfatiza a questão espacial na exposição de seu conceito, afirmando que cluster é uma 

aglomeração setorial e geográfica de empresas. 

Porter (1999a), porém chama a atenção para o fato de que a simples reunião geográfica 

de empresas, fornecedores e instituições, apesar de criar a possibilidade de valor econômico, 

não garante, necessariamente, a formação do cluster: 

As vantagens de escolher regiões com salários e impostos mais baratos podem ser 
ilusórias se a infra-estrutura e os fornecedores forem ineficientes [...] as empresas 
não podem empregar técnicas avançadas de logística, sem uma infra-estrutura de 
transportes de alta qualidade e nem concorrer de forma eficaz e oferecendo serviços 
sofisticados se não tiverem funcionários bem formados. (p.102, 109) 

Segundo o autor, a concentração geográfica embora importante, não se constitui 

condição suficiente. A ação coletiva é merece consideração, porém a existência de iniciativas 

locais e de um ambiente de cooperação e competição é fundamental: 

Para maximizar os benefícios de envolvimento no cluster, as empresas precisam 
participar ativamente e estabelecer uma presença significativa na região. Elas 
precisam investir substancialmente na área, mesmo que sua matriz esteja localizada 
em outro lugar, e promover um relacionamento permanente com órgãos 
governamentais e instituições locais. (op. cit, p.109) 

Meyer-Stamer (2001) também partilha da idéia de que nem todo agrupamento de 

empresas do mesmo ramo é um cluster, e propõe três tipos de clusters, diferenciados por suas 

concepções de promoção: 

i. Cluster de sobrevivência - constituído por microempresas de subsistência do setor 

informal da economia, é caracterizado por modesto capital social, grande 

desconfiança entre as empresas, concorrência ruinosa, mínima capacidade de 

inovação e insuficiente competência técnica e comercial; 

ii. Cluster fordista – nascidos na época da substituição de importações, são constituído 

em grande parte por MPEs e apresentam condições iniciais favoráveis para o 

aumento da competitividade e adequação e novas situações, porém ainda predomina 

em grande escala o modelo de produção fordista; 
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iii. Cluster transnacional – constituído geralmente por grandes empresas, que reúnem 

não apenas os fabricantes dos produtos finais, como também a maioria dos 

fornecedores. Esse tipo de cluster é mais presente nos países desenvolvidos 

Outro autor que propõe tipologias de cluster é Visser (1999) que infere dois processos 

de clustering, a partir do papel do empresário na relação cooperativa com os outros agentes do 

aglomerado. O primeiro, chamado passivo, é resultado das decisões individuais de 

empresários para iniciar a operação dos seus negócios, tendo em vista o beneficio passivo dos 

fatores locacionais favoráveis; o segundo, baseado em uma contínua formulação de 

estratégias, visa buscar ativamente o desenvolvimento de vínculos complementares entre as 

empresas, como forma de inserção competitiva.  

Conciliando todos os conceitos, pode-se definir cluster como um pólo que experimentou 

determinado processo de evolução, em função da própria dinâmica de crescimento e ganhou 

empresas adicionais, o que lhe permite fornecer produtos e serviços especializados. Um 

estágio ainda mais avançado de evolução é o distrito industrial (tipo italiano), que é um 

cluster com forte ação coletiva das empresas para criar vantagens competitivas localizadas. 

A Figura 2.1, adaptada de Casarotto Filho (s.d.), apresenta as fases do ciclo de vida 

(formação) de um cluster desde as primeiras relações comerciais entre algumas empresas, 

passando pelo o crescimento e a verticalização, até seu estágio estruturado com relações 

formalizadas entre as empresas (consórcios e redes complexas) e forte integração com as 

instituições de correlatas. 

 
Figura 2.1 – Ciclo de vida de um cluster 

Fonte: Adaptado de Eurada (1997) apud Casarotto Filho (s.d.) 
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Porter (1999a) trata com destaque a questão do nascimento, evolução e declínio de um 

cluster, afirmando que esse tipo de aglomeração surge geralmente por razões circunstanciais10 

ou em razão de necessidades locais específicas11. Sobre isto o autor menciona: 

Assim que um cluster começa a se formar, um ciclo de auto-reforço promove seu 
crescimento, especialmente quando as instituições locais o apóiam e a concorrência 
local é vigorosa. À medida que o cluster se expande, aumenta também sua influência 
sobre o governo e sobre as instituições públicas e privadas. [...] Os clusters evoluem 
continuamente à medida que novas empresas e setores crescem e a instituições 
locais se desenvolvem e se modificam. (p.105) 

Ademais, Porter aponta as descontinuidades tecnológicas e a inflexibilidade normativa 

como as mais significativas ameaças externa e interna, à consolidação de um cluster. 

2.3.3 Milieux innovateurs 

O conceito de milieu innovateur (ambiente inovador) foi criado por iniciativa francesa, 

do Group de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs (GREMI) e tem origem e 

objetivos similares aos daqueles que trabalharam com distritos industriais, podendo ser visto 

como complementar à visão dos distritos italianos. Reservadas as devidas similitudes, as 

lógicas das duas abordagens são bem distintas, como apresenta Amaral Filho (2002), que 

confere às inovações papel determinante para os mileux innovateurs, enquanto os distritos 

industriais privilegiam a visão do “bloco social12”. 

O desenvolvimento da abordagem de milieu innovateur visou de um lado contribuir 

para a sobrevivência dos distritos industriais, e de outro, fornecer elementos para estimular 

que outros locais ou regiões constituíssem ou fortalecessem seus próprios ambientes de modo 

planejado, sólido e inovador. Segundo Lemos (2003), a noção de milieux innovateurs volta-se 

para as relações criadas entre os diferentes agentes de uma aglomeração local que propiciam a 

formação de um ambiente inovador, considerando não apenas as relações econômicas, mas 

também as sociais, culturais e psicológicas inerentes à aglomeração. 

Entretanto, a autora menciona que a noção de milieu perpassa a preocupação com 

regiões menos favorecidas e que podem ser alvo transitório de investimentos produtivos, 

baseados meramente em fatores locacionais, como custo de mão-de-obra e incentivos fiscais. 

                                                           
10 Segundo o autor, em Massachusetts vários clusters tiveram origem em pesquisas feitas pelo MIT ou 

pela Harvard University. 
11 Caso do cluster de equipamentos para irrigação e outras tecnologias agrícolas avançadas de Israel. 
12 Estreita relação entre as esferas social, política e econômica, com o funcionamento de uma esfera 

moldado pelo funcionamento e organização das demais. 
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Enfatizando que seu principal objetivo é trabalhar para a construção e o fortalecimento de 

capacitações internas aos ambientes, afirma ainda que um diferencial fundamental dos milieux 

se refere à capacidade dos atores em observar as mudanças internas e externas ao milieu, para 

manter seu desempenho e continuar a crescer.  

Por outro lado, Amaral Filho (2002) afirma que a ênfase dos milieux innovateurs na 

tecnologia explica-se pela preocupação de evitar que regiões periféricas sejam vítimas dos 

perversos resultados difundidos pela desintegração do modelo fordista de produção. 

Um milieu innovateur pode ser descrito, de acordo com Lastres & Cassiolato (2005), 

como um conjunto de elementos materiais (firmas, infra-estrutura), imateriais (conhecimento) 

e institucionais (regras e arcabouço legal) que compõem uma complexa rede de relações, em 

uma área geográfica próxima e limitada, voltada para a inovação por meio de processos de 

aprendizado sinergético e coletivo, fundamentados em troca de informações, cooperação, 

mobilidade e flexibilidade. 

Lemos (2003) menciona que: 

 A criatividade e a inovação contínuas são o resultado de um processo de 
aprendizado coletivo, alimentado pelo que consideram como fenômenos sociais, tais 
como transferência de tecnologia, imitação de práticas gerenciais de sucesso e de 
inovações tecnológicas, contatos interpessoais diretos, cooperação formal e informal 
entre firmas, com circulação tácita de informação comercial, financeira e 
tecnológica.  (p.45) 

Assim, o enfoque que é dado à dinâmica de aprendizagem, parte da consideração de que 

o ambiente (milieu) local é gerador de comportamentos inovativos, traduzido na capacidade 

dos atores de modificar seu comportamento em função das transformações do meio ambiente 

externo a ele circunscrito, contribuindo, assim, para uma melhor compreensão de resultados 

das decisões das firmas, um fácil intercâmbio de informação tecnológica e um controle mais 

rápido de estratégias de outras firmas. 

Lemos (2003) menciona ainda que os autores desta abordagem acreditam que manter 

influências de fora do sistema, relativas a novas oportunidades tecnológicas, organizacionais, 

comerciais e de marketing, podem também ser importantes para organização do ambiente.  

Desta forma, tem-se por certo que, a abordagem dos milieux innovateurs ressalta a rede 

de relações sociais, a tecnologia, a capacidade inovativa e o aprendizado coletivo e sinérgico. 

Valoriza a proximidade espacial, mas não em termos de redução na distância física ou na 

redução dos custos de transação, mas fundamentalmente em termos da facilidade de troca de 

informações, similaridade de atitudes culturais e psicológicas, freqüência de contatos 

interpessoais e cooperação. 
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2.3.4 Pólos e parques científicos e tecnológicos 

O movimento denominado science parks corresponde ao aglomerado, estrategicamente 

localizado, de empresas de base tecnológica. A literatura mostra que este modelo que é 

difundido em todo mundo, recebe diferentes denominações, sendo chamado no Brasil de 

parques tecnológicos, denominado de tecnópole na França, na Itália e no Japão; e conhecido 

como “Casa da Inovação” na Suécia e na Alemanha.  

O movimento dos science parks surgiu por volta de 1949 nos Estados Unidos, na 

Universidade de Stanford, sendo o principal atrativo para sua formação o acesso ao 

“conhecimento” dos departamentos da Universidade. O parque tecnológico de Stanford foi a 

pedra fundamental para a formação do Vale do Silício,13 assim como da Route 128 nas 

proximidades do MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

Embora seja possível encontrar na literatura o termo pólo tecnológico como sinônimo 

de parque tecnológico,14 Lastres & Cassiolato (2005) afirmam tratar-se de experiências 

distintas, apesar do objetivo final tender a ser similar, qual seja: intensificar as perspectivas do 

território local de abrigar firmas tecnologicamente intensivas. 

Segundo definição da ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas) apresentada na mesma obra, parques 

tecnológicos são áreas geralmente ligadas a importantes centros de ensino ou pesquisa, 

dotados da infra-estrutura necessária para a instalação de pequenas empresas que têm na 

pesquisa ou desenvolvimento tecnológico seu principal insumo. 

Baeta (1997) denomina como parques tecnológicos amplos espaços físicos constituídos 

de múltiplos edifícios, projetados para um conjunto de atividades relacionadas à tecnologia, 

que geralmente incluem pesquisa científica, projeto e desenvolvimento, fabricação de 

produtos especiais e apoio de serviços técnicos. São estabelecidos em um modelo de quatro 

elementos fundamentais: escola de empreendedores, centro de inovação, unidades para 

empresas maiores e laboratórios de P&D. 

Enríquez & Costa (1999) enfatizam que, em muitos casos, pequenas e médias empresas 

de base tecnológica contam com a presença dos departamentos de P&D das grandes empresas 

                                                           
13 Ver Saxenian, A.L. Regional advantage: Culture and competition in silicon valley and route 128. 

Harvard University Press, Cambridge, 1994. 
14 Segundo Medeiros, Parque tecnológico é um pólo científico-tecnológico em que as empresas estão 

reunidas em um mesmo local ou em área próxima com distância inferior a cinco quilômetros. Disponível no site: 

http://www.fcmf.org.br/files/Incubaero/modeloincuba.htm. 
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(com tecnologia de ponta) para assegurar aperfeiçoamento e educação contínua dos recursos 

humanos para a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. 

Conforme a IASP15 (International Association of Science Parks), organização mundial 

de parques tecnológicos, sediada em Málaga, Espanha, o conceito geral de parques 

tecnológicos ou científicos é: 

Una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo 
fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de 
la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de 
saber instaladas en el parque o asociadas a él. Un Parque Científico estimula y 
gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de 
investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el crecimiento de 
empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación 
centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de valor añadido así como 
espacio e instalaciones de gran calidad. (Consejo de Dirección Internacional de 
IASP, 6 febrero 2002) 

De acordo com Enríquez (2001), os parques tecnológicos também funcionam como um 

espaço, onde: 

i. Eleva-se o relacionamento entre as indústrias e os centros de pesquisa e de ensino; 

ii. O capital de risco, como um dos fatores chaves para o êxito, adquire grande 

importância, já que os bancos geralmente não contam com linhas de crédito 

adequadas a este tipo de iniciativa; 

iii. Prevalece um novo conceito de empresa, no qual o risco é valorizado; 

iv. Valoriza-se a existência de novos modelos de organização empresarial, sem 

burocracias, com estruturas leves, espírito empreendedor, trabalho de equipe e 

ênfase especial ao trabalho de marketing; 

v. O fator ambiental é valorizado, voltado para pequenas e médias cidades e para a 

valorização do verde, da biodiversidade e da qualidade de vida. 

O termo tecnópolis (ou pólos tecnológicos) surgiu na década de 70, no Japão, inspirado 

em uma música sobre Tóquio, passando logo em seguida a ser adotado de forma genérica para 

identificar os empreendimentos que visavam a implantação de pólos de alta-tecnologia. 

Pólos tecnológicos, de acordo com Lastres & Cassiolato (2005), são grandes áreas com 

infra-estrutura para unidades produtivas que realizam atividades de baixa ou grande escala, 

baseadas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, nas quais são oferecidos serviços que 

facilitam a obtenção de recursos humanos e tecnológicos de alto nível e acesso a todo tipo de 

informação e conhecimento. 

                                                           
15 Ver www.iasp.ws 
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 Para Medeiros et al. (1990), os pólos tecnológicos são iniciativas conjuntas e 

planejadas com o envolvimento dos parceiros representando o setor privado, as instituições de 

ensino e pesquisa e o governo, que objetivam facilitar a interação sistemática entre as 

empresas e instituições de ensino e pesquisa, possibilitando o uso de recursos humanos, 

equipamentos e laboratórios, inclusive de forma compartilhada e; agregar ações que permitam 

facilitar e acelerar o surgimento de produtos, processos e serviços em que a tecnologia assume 

o papel principal. 

No Brasil, os pólos tecnológicos foram motivados a partir dos anos 90, pela abertura do 

mercado interno brasileiro e o surgimento de novos investimentos em ciência e tecnologia, 

que possibilitaram a instalação de empresas de base tecnológica em determinadas regiões. 

Nesse sentido um pólo tecnológico, segundo Medeiros (op.cit.) pode ser definido como um 

conjunto que possui os seguintes componentes: 

1. Instituições de ensino e pesquisa que se especializaram em pelo menos uma das 

novas tecnologias; 

2. Aglomeração de empresas envolvidas nesses desenvolvimentos; 

3. Projetos de inovação tecnológica conjuntos (empresa-universidade), usualmente 

estimulados pelo governo, dado o caráter estratégico das novas tecnologias e, 

4. Estrutura organizacional apropriada. 

2.3.5 Redes de empresas 

De acordo com Ruduit (2002, p.400), “rede de empresas é uma unidade de produção 

formada a partir da constelação de relações de complementaridade e de poder interfirmas, em 

face da transferência de segmentos do processo produtivo de uma empresa a fornecedores 

(grandes, médios e pequenos) de produtos, serviços ou mão-de-obra”.  

Lastres & Cassiolato (2005) definem redes de empresas como uma articulação de firmas 

que trabalham cooperativamente, sendo, por essa razão, um tipo de formato organizacional 

presente em todos os modelos de aglomerações. O que é corroborado pela própria definição 

da palavra, visto que rede pode ser entendida como: (i) Qualquer conjunto ou estrutura que 

por sua disposição lembre um sistema reticulado; (ii) O conjunto de estabelecimentos, 

agências, ou mesmo de indivíduos, que se destina a prestar determinado tipo de serviço e (iii) 

Designação genérica de entrelaçamento de formações, arranjos. 

Mas ainda assim, os autores citados referem-se a redes como arranjos inter-

organizacionais baseados na articulação formal ou informal de empresas autônomas, 
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vinculadas a diferentes dimensões espaciais (locais, regionais, nacionais ou supranacionais), 

não necessariamente caracterizada pela proximidade espacial de seus integrantes. 

Como mencionado anteriormente, os limites entre os diferentes tipos de aglomerações 

não são tão nítidos, de forma que a literatura acadêmica apresenta algumas contradições tanto 

quanto às conceituações quanto pelo que constitui os modelos. No caso de rede de empresas, a 

relevância da proximidade é questionada. Para alguns, (LASTRES & CASSIOLATO, 2005), 

desnecessária, para outros, como Human & Provan (1997), rede de empresas são grupos de 

pequenas e médias empresas que: 

i. Geograficamente são próximas; 

ii. Operam dentro da mesma indústria, podendo partilhar insumos e resultados; 

iii. Empreendem interações diretas entre si para resultados empresariais específicos, tais 

como: produção conjunta, desenvolvimento de novos produtos, marketing coletivo e 

capacitação de funcionários. 

De acordo com esta definição, as redes podem ter um pool de recursos utilizados de 

forma interdependente, ou seja, reafirmando a necessidade de cooperação e confiança, 

presentes entre as principais características de todas as abordagens apresentadas neste estudo, 

e que também para Grandori & Soda (1995) são fundamentais. Para os autores são 

características de redes: 

i. A existência de laços pessoais fortes (relações interpessoais); 

ii. O forte compartilhamento de normas e valores culturais entre o grupo; 

iii. A presença em aglomerações regionais e pólos de alta tecnologia, baseados em 

relações de cooperação horizontais entre pequenas empresas do mesmo setor; 

iv.  E modos de coordenação formalizados em associações. 

As redes de empresas também possuem uma dimensão institucional. Nessa dimensão, é 

importante considerar a relação entre as redes inter-organizacionais e as particularidades do 

ambiente institucional e suas instituições sociais dominantes: condições políticas, legais, 

culturais, industriais e regionais que contribuem para a formação da rede como um todo. 

É importante entender o papel dos aspectos cognitivos e perceptivos da dinâmica das 

redes de empresas, pois nelas há um forte peso das relações inter-empresariais e da comunhão 

de normas, o que facilita a comunicação e a transferência de habilidades e conhecimento.  
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2.4 Considerações Finais 

A proposta deste Capítulo foi refletir sobre as diferentes abordagens de aglomerações 

produtivas locais, atentando-se para as características básicas, pontos comuns e os argumentos 

que as diferenciam, sem, no entanto, preocupar-se em confrontá-las entre si. O Quadro 2.1, 

adaptado de Lemos (2003), sintetiza os aspectos comuns e os enfoques centrais de cada uma 

das abordagens enfocadas neste estudo. 

Provavelmente, a questão mais trivial seja a relevância do locus. Existe um amplo 

consenso de que a proximidade geográfica é mister para facilitar a troca de conhecimentos 

tácitos, estimular a inovação e concorrer para uma maior competitividade. A literatura, porém, 

menciona que cada uma das abordagens tratadas neste estudo foi concebida a partir das 

necessidades de uma localidade em particular (experiência empírica), o que na maioria das 

vezes impossibilita sua transposição a outros territórios. Na prática, isso é amplamente 

verificado, e pode ser uma das razões para explicar o surgimento de tantas modelagens. 

Uma outra razão é que grande parte dos modelos mais conhecidos e estudados trata de 

experiências localizadas nos países centrais,16 ou seja, nos países desenvolvidos. Com isso, as 

características inerentes às abordagens, tal como sua tipologia, baseiam-se, essencialmente, 

em experiências européias e americanas. A ineficiência da replicação nos países periféricos 

(em desenvolvimento) despertou discussões que só recentemente vêm sendo consideradas.  

                                                           
16 Baden-Württemberg, na Alemanha; Sillicon Valley, nos EUA, entre outros. Ver Almeida et al. (2003). 
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Quadro 2.1 – Principais similaridades e ênfases das abordagens de aglomerações 

Abordagens Aspectos Comuns Ênfase 

Distritos Industriais Alto grau de especialização setorial; 

Forte divisão de trabalho; 

Interação entre comunidade local e empresas. 

Clusters Ambiente de cooperação e competição; 

Eficiências coletivas; 

Articulações bem definidas. 

Mileux Innovateurs Capacidade inovativa local; 

Aprendizado coletivo e sinergia. 

Pólos e Parques Tecnológicos Firmas tecnologicamente intensivas; 

Relacionamento entre as indústrias e os centros de 

pesquisa e de ensino; 

Recursos humanos e tecnológicos de alto nível. 

Rede de Empresas 

 

 

 Proximidade ou concentração geográfica dos atores; 

 Grupos de pequenas e médias empresas; 

 Associações, instituições de suporte, serviços, ensino 

e P&D, fomento, financiamento e etc; 

 Flexibilidade de produção e de organização; 

 Cooperação entre as firmas e demais agentes; 

 Relações de confiança entre os agentes; 

 Competição entre firmas baseada em inovação; 

 Fluxo intenso de informações; 

 Densidade empresarial. 

Trabalho cooperativo; 

Relações de complementaridade. 

Fonte: Adaptado de Lemos, 2003. 
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A respeito da não replicabilidade, Lemos (2003) salienta a necessidade de se realizarem 

estudos mais aprofundados sobre a forma de operação e desempenho dos modelos, para captar 

com maior precisão as falhas e sucessos de tais experiências, visto que, estudos de casos de 

alguns modelos, tais como clusters e distritos industriais, são escassos na literatura e que as 

abordagens apresentadas não esgotam, de maneira alguma, as metodologias existentes para a 

compreensão de novos formatos. 

Sicsú (2000, p.69), em um artigo intitulado “Visões metodológicas complementares 

sobre competitividade de setores industriais” alerta que, a despeito da existência de 

complementaridade ou não entre as diferentes visões metodológicas, tem predominado a 

tendência em buscar novos paradigmas, ou seja, novas visões e estruturas mais adequadas a 

cada localidade. 

O importante é a consciência de que seja conciliando as visões existentes, adaptando-as 

ou mesmo “criando” novos formatos há sempre de se priorizar a adequação à localidade em 

que vai ser implementado, de forma que se possa ter maior chance de sucesso no 

desenvolvimento da aglomeração produtiva. 
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3 O ESTADO DE ALAGOAS 

3.1 Introdução 

O Estado de Alagoas, historicamente, teve sua economia centrada na agropecuária, 

predominantemente no cultivo da cana-de-açúcar. Atingiu seu apogeu na década de 1970, 

dentro do chamado “milagre brasileiro”, quando surgiram o Pró-álcool17 (Programa Nacional 

do Álcool) e a Salgema (produção de soda cáustica e cloro), tempo no qual os indicadores 

econômicos de Alagoas figuravam entre os 2º e 3º lugares do Nordeste. 

A partir da segunda metade da década de 1980, porém, com a crise fiscal do estado 

brasileiro, e, por conseguinte, a redução dos subsídios e repasses de recursos federais, o 

padrão de desenvolvimento alagoano começou a demonstrar vulnerabilidade e já no início dos 

anos 1990, na chamada “década perdida”, mostrou-se insustentável, explicitando toda a 

deficiência estrutural dos setores produtivos, muito particularmente do fumo, do coco, do 

algodão, do milho, da pecuária de leite e das atividades sucroalcooleiras, que eram, e ainda 

são, o principal esteio da economia do Estado. De acordo com a Gazeta Mercantil (2004), a 

agropecuária, que contribuía com 26,6% do PIB estadual, em 1985, foi perdendo participação, 

até atingir 6,5% em 1993, chegando a 2001 com 10,6 % do Produto Interno Bruto - PIB. Essa 

redução, contudo, mais do que como perda deve ser vista como um sinal de diversificação 

econômica. 

Em termos de PIB, para os dados mais recentes das contas regionais brasileiras do 

IBGE, Alagoas tem a segunda menor participação na composição percentual do PIB do 

Nordeste, 4,9%, ganhando apenas do Estado do Piauí que respondeu por 3,6% da soma de 

tudo o que foi produzido pela região em 2001. Nesse mesmo ano, a relação Nordeste/ Brasil 

foi de 13,1%.  

Pela análise do Gráfico 3.1, que compara o crescimento do PIB por macrorregião e para 

Alagoas, no período de 1994 a 2002, pode ser visto que, tanto em termos de PIB total, quanto 

em termos de PIB per capita, o Estado de Alagoas teve uma variação maior do que a região 

Sul, e mais do que isso, no período analisado o crescimento da renda média per capita dos 

alagoanos (18,81%) foi inferior apenas aos da região Centro-Oeste (23,60%) e Nordeste 

                                                           
17 Este programa fomentou a triplicação da área plantada com cana-de-açúcar no Estado, de 120 mil para 

350 mil hectares. 
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(19,66%). Esse surpreendente crescimento do PIBpc poderia ser comemorado se não 

escondesse a enorme distância que separa os bem providos dos mais pobres.  

A alta concentração de renda é uma das principais mazelas sociais observadas em 

Alagoas. Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD divulgados 

pelo IBGE, para dados de 2003, mostram que em um universo de 1.133 mil pessoas com 

ocupação no Estado, 69% têm renda de até um salário mínimo, enquanto menos de 5% da 

população em atividade têm remuneração acima de cinco salários mínimos. Em números 

absolutos, apenas 6.868 cidadãos alagoanos têm rendimentos mensais acima de 20 salários 

mínimos, enquanto 30.223 recebem de 5 a 10 salários mínimos e 13.735 recebem de 10 a 20 

salários mínimos. 
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b) PIB Per capita 
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 Gráfico 3.1 – Crescimento do PIB a preço de mercado corrente – 1994-2002 

Fonte: IBGE 
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A alta concentração de renda do Estado pode ser explicada, em parte, pela concentração 

de terra e pelos baixos níveis de escolaridade da população. De toda a população alagoana, 

formada por 2,9 milhões de pessoas, cerca de 26% dos que tiveram acesso à educação não 

têm sequer um ano de estudo e apenas 4% têm nível superior. De acordo com o IBGE, de um 

universo composto por 982.564 pessoas que tiveram acesso à escola, 823 mil têm o ensino 

fundamental, 114 mil o ensino médio e apenas 45.322 o nível superior. Essa falta de 

qualificação certamente também limita a entrada de novos investimentos no Estado. 

Outros indicativos sociais observados pelo IBGE endossam essa grave realidade. Um 

deles é que existe uma grande desproporção entre as populações urbana e rural, com 1,9 

milhão de habitantes nos grandes centros, contra 901 mil no campo. Outra é que grande parte 

da mão-de-obra alagoana desempenha atividades agrícolas – são 467 mil trabalhadores, contra 

181,7 mil atuando no comércio e 139 mil na indústria. 

A análise dos diferenciais das taxas de crescimento é importante na medida em que 

permite analisar a convergência/ divergência dos PIBs per capita no médio e no longo prazos, 

e, portanto, as direções da expansão e do tamanho do mercado interno, e do padrão médio de 

vida da macrorregião. No entanto, sabe-se que o PIB e sua dinâmica de crescimento não são 

as medidas adequadas para inferir sobre o crescimento de uma economia, tão pouco, sobre o 

padrão de vida médio de seus habitantes. De nada adianta promover o crescimento do PIB se 

o retorno financeiro fica restrito a um pequeno grupo, os 20% mais ricos. Nesse caso, o efeito 

multiplicador de riquezas é praticamente nulo. É impossível fazer distribuição de renda em 

um contexto econômico fundamentado no latifúndio. 

Nesse aspecto, o melhor indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano18 - IDH, que 

é construído a partir de três características desejáveis do processo de desenvolvimento 

humano: i) a longevidade, expressa pela esperança de vida ao nascer; ii) o grau de 

conhecimento, traduzido por duas variáveis educacionais (taxa de alfabetização de adultos e 

taxa combinada de matrículas nos três níveis de ensino); e iii) a renda per capita, ajustada 

para refletir a paridade do poder de compra entre os países. O índice varia de 0 a 1 e classifica 

o desenvolvimento humano de países e regiões como: baixo para IDH inferior a 0,50; médio 

para valores entre 0,50 e 0,80 e alto para índices superiores a 0,80.  

O Gráfico 3.2 mostra que o índice de Alagoas estava entre os três piores da federação 

em 2000. Com um IDH de 0,649, Alagoas em uma posição inferior à média regional de 0,676, 

                                                           
18 Calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  - PNUD desde 1990. 
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ocupava a 26ª posição no ranking nacional, só ultrapassando o Maranhão. Segundo a Gazeta 

Mercantil (2004), porém esse índice deve melhorar nos próximos anos, pois maciços 

investimentos em educação renderam a Alagoas, em 2004, o reconhecido da ONU 

(Organização das Nações Unidas), como o Estado com maior taxa de crescimento no Índice 

de Desenvolvimento Humano (18,4%) do país. 
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Gráfico 3.2 – Alagoas: Índice de Desenvolvimento Humano 2000 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

Com o intuito de melhor conhecer os indicadores que caracterizam a economia 

alagoana, a seção seguinte evidencia mais números acerca do quadro econômico, social, 

político e tecnológico de Alagoas. A análise de tais indicadores poderá explicar a dificuldade 

do Estado em adotar um novo padrão de desenvolvimento que resulte em um processo de 

maior homogeneização da produção, das ocupações e da renda. 

3.2 Caracterização da economia local 

3.2.1 Produto, Emprego e Renda 

O Estado de Alagoas está localizado na Região Nordeste do Brasil, ocupando uma 

superfície de 27.933 km, o que representa 0,32% do território brasileiro. Segundo dados do 

Censo 2000 do IBGE, o Estado possui uma população de 2.822.621 pessoas, sendo 1.922.049 

residindo no meio urbano e 900.416 no rural. As dificuldades apresentadas, tanto de ordem 

econômica e das atividades produtivas como da capacidade financeira do setor público 
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estadual, tiveram amplos reflexos negativos sobre a população, que passou vários anos sem 

assistência do poder público e sem alternativas de geração de renda e trabalho, 

transformando-se em uma das mais carentes do Brasil.  

Apesar dos avanços recentes, Alagoas apresenta, segundo a Gazeta Mercantil (2004), 

cerca de 54% de sua população em situação de vulnerabilidade social. Com uma taxa de 

desemprego de 11,05% a população economicamente ativa - PEA de Alagoas (1.287.279) 

sofre com uma das mais elevadas taxas de informalidade do Nordeste, sendo a construção 

civil o setor com maior proporção de trabalhadores sem carteira assinada, 97,4%; seguido da 

agricultura, com 86,8% e do comércio, com 76,6%. Por sua vez, as atividades com maior 

nível de formalidade são as do setor público com 81%; de serviços, 76,5%; de transportes e de 

comunicações, 74,8%, e as industriais, com 69,4%. O Gráfico 3.3 revela o nível de 

informalidade das pessoas de 10 ou mais anos de idade, segundo os setores de atividade. 
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Gráfico 3.3 – Alagoas: Pessoas de 10 ou mais anos de idade ocupadas, segundo os setores de atividade - 1999 

Fonte: IBGE – PNAD, 2000 

Quanto aos salários, a Tabela 3.1 mostra que, na agricultura, 72,5% dos ocupados 

recebiam até um salário mínimo. A mesma remuneração era recebida por 26,0% das pessoas 

ocupadas na indústria e 38,1% no setor serviços. Dos que recebiam até 2 salários mínimos, 

95,6% encontravam-se na agricultura; 72,5% na indústria e 64,5% no setor de serviços. Essa 

elevada proporção de pessoas que ganham até 2 salários mínimos demonstra que a renda do 

trabalho assalariado é muito baixa, ficando aquém da cobertura das necessidades básicas do 

trabalhador. 
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Tabela 3.1 – Participação percentual  das pessoas ocupadas, por classe de rendimento e por setores de 

atividade – 1999 

Rendimento em Salário Mínimo (SM) - % Setores de 

Atividade Até 1 SM + 1 a 2 SM + 2 a 5 SM + de 5 SM 

Agricultura 72,5 23,1 3,9 0,5 

Indústria 26,7 45,8 20,8 6,7 

Serviços 38,1 26,4 24,8 10,7 

Fonte: IBGE – PNAD, 2000. 
 

Conforme informações do PNUD/2000, a renda per capita do Nordeste é de R$ 152,16. 

Já a alagoana é de R$ 139,91, sendo que nove dos dez municípios mais ricos do Estado têm 

renda inferior à estadual. A renda da capital do Estado, Maceió, supera a média regional, 

sendo de R$ 290,00 por pessoa. É um valor bastante baixo, indicando que o Estado tem ainda 

muito caminho a percorrer para melhorar a qualidade de vida de sua população, sobretudo 

neste quesito.  

A concentração de riquezas em Alagoas é preocupante. Apesar do aumento do 

coeficiente de Gini em todo o Estado, ao longo da última década, seu índice de 0,69 é o pior 

perfil de distribuição de renda do País, superando as médias nacional e regional de 0,64 e 

0,67, respectivamente. Alagoas também é campeã na proporção de pobres, com 57,18% de 

sua população, ou seja, 1.613.974 pessoas vivendo em precária condição econômica e social. 

O combate à pobreza deve estar explicitamente considerado nas formulações e 

execuções das estratégias econômicas e sociais, e não ser visto de forma subsidiária ou apenas 

objeto de medidas compensatórias, pois os investimentos destinados à erradicação da pobreza, 

sem dúvida, afetarão positivamente no desenvolvimento econômico, social e humano 

sustentável do Estado de Alagoas. 

3.2.2 Infra-Estrutura Econômica 

A infra-estrutura econômica constitui o suporte para o desenvolvimento 

socioeconômico de uma região. Os transportes, as estradas, as telecomunicações, a energia e a 

água constituem as condições necessárias para o crescimento dos setores produtivos. Uma 

área que disponha de uma boa infra-estrutura econômica terá os custos de produção 

reduzidos, e atrairá, por conseguinte, mais investimentos. 
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Considerado um Estado com condições naturais propícias ao desenvolvimento, 

expressas em: em uma área de 27 mil quilômetros quadrados, 250 quilômetros de praias, 208 

quilômetros de leito do Rio São Francisco, 17 lagoas, 504,1 quilômetros quadrados de bacias 

hidrográficas e 2.252 quilômetros de rodovias pavimentadas, o Estado de Alagoas realizou, na 

última década, um grande esforço para mudar o quadro de estagnação que assolou a economia 

local. A Tabela 3.2 apresenta dados relativos à infra-estrutura disponível para balizar o 

desenvolvimento estadual. 

Tabela 3.2 – Alagoas: Indicadores de Infra-Estrutura – Diversos Anos 

Dado Quantidade Unidade Fonte 

Consumo total de energia elétrica - 2002 3.062 Gwh Eletrobrás 

Consumo total de gasolina - 2003 110.774 m3 Sindicom 

Consumo total de óleo diesel - 2003 227.130 m3 Sindicom 

Vendas de gás natural veicular – 200419 17.102.841 m3 Sindicom 

Frota de veículos - 2000 219.773 veículos Geipot 

Terminais telefônicos fixos – 2002 430,4 mil M. Comunicações 

Terminais telefônicos fixos - 2002 393,3 mil M. Comunicações 

Fonte: Adaptado da Gazeta Mercantil, 2004. 

3.2.3 Indicadores de Comércio 

O volume de exportações pode ser apontado como um bom indicador de 

competitividade, e se há um setor em Alagoas que dispõe de adequada estrutura competitiva é 

o sucroalcooleiro.  No Estado, estão instaladas 28 usinas de açúcar e 23 destilarias de álcool. 

A relevância econômica do setor é demonstrada pelo volume de exportações, responsável por 

85% do comércio internacional do Estado, como apresenta a Tabela 3.3, que também mostra 

que a pauta de exportações do Estado é prioritariamente constituída de produtos básicos, ou 

seja, não especializados, o que pode vir a não sustentar o processo de crescimento das 

exportações no longo prazo. 

                                                           
19 Dado correspondente às vendas de janeiro a novembro de 2004. 
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Tabela 3.3 – Alagoas: Valor das Exportações, segundo os principais produtos - 2004 

Valor US$ FOB 
Produtos 

Absoluto % 

Açúcar de cana em bruto        247.213.676 54,02

Álcool etílico n/desnaturado c/vol.teor alcoólico>=80%          76.114.729 16,63

1,2-Dicloroetano (cloreto de etileno)          57.405882 12,54

Outs. açúcares de cana, beterraba, sacarose quim.pura,sol.          46.510.424 10,16

Álcool etílico desnaturado c/q.q.teor alcoólico          13.098.452 2,86

Melaços de cana 5.235.735 1,14

Policloreto de vinila, obt.proc.suspensão, forma primária            4.982.719 1,09

Outros            7.096.012 1,55

TOTAL        457.657.629 100,0

Fonte: MDIC – Alice Web   

 

As exportações de Alagoas, durante os anos de 1996 e 2002, atravessaram um período 

de intensa estagnação, agravado pela desvalorização do real em 1999, que ocasionou as 

menores receitas de comércio da década. A partir de então, as exportações, ano a ano, 

voltaram a crescer e, em 2004, praticamente alcançaram o valor de 1995, como evidencia o 

Gráfico 3.4. 
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Gráfico 3.4 – Alagoas: Evolução das Exportações – 1995-2004 

Fonte: MDCI – Alice Web 
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Nesse mesmo período, 1995-2002, a fragilidade e a falta de estrutura da economia fica 

evidente na comparação dos valores das exportações do Estado com as estatísticas regional e 

nacional, como mostra a Tabela 3.4, na qual se verifica que, enquanto as exportações 

brasileiras variaram 107% e as nordestinas 68%, o comércio internacional de Alagoas sofreu 

um decréscimo de 2,24%, certamente em decorrência de todas as perdas que sofreu a 

economia do Estado durante os anos 80. 

Tabela 3.4 – Valor das Exportações, segundo o Estado de Alagoas, Região Nordeste  e Brasil – 1995/2004 

Valor (US$ 1,00 FOB) 
Descrição 

1995 2004 

Variação % 

1995/2004 

Alagoas 468.143.548        457.657.629 -2,24

Nordeste      4.239.999.326     7.123.697.899 68,01

Brasil 45.695.333.082   94.739.772.369 107,33

Fonte: MDIC – Alice Web. 

 

3.2.4 Educação e Tecnologia 

O padrão de desenvolvimento adotado no Estado não priorizou a educação como 

instrumento importante de distribuição e crescimento sustentável da renda. No entanto, entre 

trabalhadores e pequenos empreendedores rurais e urbanos, a educação é um grande e 

importante atributo na produção, na organização e na gestão dos negócios. Por isso, quanto 

mais bem distribuída for a educação formal e a capacitação empreendedora, na população, 

principalmente na PEA, menor será a desigualdade dos rendimentos do trabalho e maior a 

capacidade empreendedora. 

De acordo com o IBGE, entre os Estados do Nordeste, Alagoas tem a terceira menor 

média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, cerca de 4,11 anos, 

ganhando apenas do Maranhão, com 3,97 anos, e do Piauí, com 3,95 anos; sendo pior que a 

média regional de 4,44 anos. Já com relação ao analfabetismo, Alagoas, com 38,28%, é a 

campeã do Nordeste (32,48%) entre as pessoas com 25 anos ou mais. Esses dados evidenciam 

o grande atraso estrutural da educação de Alagoas, que apresenta uma população de 1.080.499 

analfabetos. Entre os escolarizados, a grande maioria não chega nem mesmo à quinta série, 

concluindo apenas o ensino primário. A Tabela 3.5 apresenta os dados da educação do Estado.  



Capítulo 3 O Estado de Alagoas
 

 64

Tabela 3.5 – Alagoas: Estabelecimentos de Ensino e Matrícula, por nível educacional - 2003 

Nível Educacional Estabelecimentos de Ensino Nº de matrículas 

Pré-Escolar 1.367 57.981 

Fundamental 3.406 725.757 

Médio 263 116.766 

Superior 20 34.702 

Fonte: INEP - Censo do Ensino Superior 
 

No ensino superior, o número de concluintes do Estado cresceu apenas 56%, apesar do 

aumento de 3 para 20 instituições de ensino, contra um crescimento de 145% no Nordeste  e 

144% no Brasil, conforme mostra a Tabela 3.6. O aumento no número de faculdades privadas 

é uma constante no país, e verifica-se que essa proliferação, a despeito da discussão da 

qualidade ou não da formação, contribui diretamente para o percentual de pessoas com nível 

superior, o que em Alagoas ainda acontece muito discretamente. 

 Tabela 3.6 – Número de Instituições de Ensino Superior e total de concluintes – 1995/2003 

1995 2003 
Descrição 

Alagoas NE Brasil Alagoas NE Brasil 

Nº Instituições de Ensino 3 34 246 20 288 1.647 

     Públicas 3 24 82 5 42 127 

     Privadas - 10 164 15 246 1.520 

Nº de concluintes 2.913 29.454 185.692 4.545 72.223 453.115 

Fonte: INEP - Censo do Ensino Superior 1995, 1996 e 2003. 

 

Na adoção de uma postura mais agressiva na busca do desenvolvimento econômico e 

competitivo, as atividades de ciência adquirem ainda mais importância. Evidencia-se a 

necessidade de dotar o Estado de infra-estrutura científico-tecnológica capaz de suprir as 

carências dos setores econômicos incipientes e em expansão, pois a presença dessa infra-

estrutura, ainda que minimamente constituída, representa um caminho para o crescimento da 

economia local, sobretudo em setores mais dinâmicos, devendo portando, orientar os planos 

de desenvolvimento das regiões mais atrasadas. 

Sobre essa importância Santos (1999) diz que a principal forma de relação entre o 

homem e o meio é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e 
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sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. 

Segundo o autor, atualmente vive-se algo novo, a que denomina de meio técnico-científico-

informacional, em face da profunda interação da ciência e da técnica. Essa união vai dar-se 

sobre a égide do mercado, e o mercado graças exatamente à ciência e à técnica torna-se um 

mercado global. O autor deixa claro que as idéias de ciência, de tecnologia e de mercado 

global devem ser, preferencialmente, encaradas conjuntamente. 

Isso permite concluir que desenvolvimento de uma região ou país está profundamente 

relacionado à evolução da ciência e da tecnologia, a qual está implícita em todos os processos 

produtivos, por mais rudimentares que sejam. O fato é que, embora seja discutível, tem-se que 

quanto maior for a utilização de modernas tecnologias maiores serão as melhorias 

quantitativas e qualitativas desses processos, tornando-os mais eficazes. 

3.3 Considerações Finais 

De forma geral, percebe-se que Alagoas tem um grande potencial de crescimento 

econômico, seja pela expansão das atividades do turismo, e de todo o impacto que essa 

atividade tem sobre o setor de serviços; seja pela expansão da atividade industrial, sobretudo 

daquele que se efetiva na vocação do Estado para produção energética e, o aproveitamento 

sistêmico das terras das usinas de cana-de-açúcar, no período de entressafra. 

Todavia, foram identificados diversos entraves associados a essas atividades, e 

conseqüentemente à expansão da economia alagoana, tanto no que se refere ao baixo nível de 

educação formal e capacitação técnica, quanto no que se refere ao modelo altamente 

concentrador que sempre caracterizou a economia local. 

Mesmo com breve análise da economia de Alagoas, é possível concluir que o Estado 

ainda apresenta o desafio de aderir por completo à visão sistêmica da competitividade. Tal 

esforço vai exigir uma mudança na postura de todos os agentes. A disparidade de motivações 

e entendimentos dos atores envolvidos no processo estratégico faz com que exista uma crise 

de identidade muito grande, fato que evidencia uma certa falta de auto-estima, sendo 

necessário, portanto, um projeto que “ressuscite” essa identidade. 

Dentro da nova realidade econômica de dotação de recursos, mercados abertos, nível 

tecnológico avançado e acirrada competição entre os mercados, o desenvolvimento local de 

Alagoas foi pensado sobre três eixos fundamentais, com base nos níveis determinantes da 

competitividade sistêmica: o Eixo Macro, balizado na atração de grandes projetos industriais; 

o Eixo Meso, com vertentes mais estruturadoras e menos empregatícias que a anterior, na 
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qual se buscariam trabalhar cinco segmentos estagnados desde a década de 1970 (o turismo 

no litoral norte, o APL químico-plástico na região central do Estado, o Canal do Sertão no 

semi-árido, a piscicultura na costa do Rio São Francisco e a diversificação na área de cana-de-

açúcar na região sul) e o Eixo Micro, em que o foco é o mercado de trabalho e onde a lógica 

dos Territórios Produtivos se insere. 

Neste contexto, ainda que a primeira vista, desfavorável, a proposta dos TPLs encaixa-

se perfeitamente, uma vez que  favorecerá os empreendimentos de pequeno porte e 

possibilitará uma maior inserção social da comunidade local, valorizando a identidade cultural 

das diferentes localidades e recuperando atividades econômicas tradicionais, porém geradoras 

de renda e auto-estima. 
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4 A LÓGICA DOS TERRITÓRIOS PRODUTIVOS 

4.1 Introdução 

Entende-se por “território” o espaço socialmente construído, dotado não apenas dos 

recursos naturais de sua geografia física, mas também da história construída pelos homens 

que nele habitam, através de convenções, de valores e regras, de arranjos institucionais, que 

lhes dão expressão, e de formas sociais de organização da produção. Como espaço social, o 

“território” é um campo de forças políticas conflituosas, com estruturas de poder e 

dominação. Assim, o território é tanto locus de produção de bens e acumulação de capital 

como locus de construção de arranjos institucionais do poder instituído, mas mutante, que 

abriga conflitos de interesses e formas de ação coletiva e coordenação.  

O modelo proposto neste estudo é voltado para territórios produtivos com baixa 

densidade econômica. Mas o que de fato caracteriza estes territórios? Como e a partir de que 

variáveis se pode determinar que uma localidade específica é deprimida economicamente? A 

verdade é que, como menciona Haddad (2004b, p.18), “não existe no Brasil nenhuma 

definição oficial ou tecnicamente consensualizada do que seja uma área deprimida”. Para o 

autor pode-se conceber que uma área economicamente deprimida seja “aquela em que 

predominam as características de baixo nível de PIB per capita associado a um lento ritmo de 

crescimento econômico”. 

Mas essa não é das conceituações a mais adequada, visto que limita a concepção do 

desenvolvimento à simples análise da soma de tudo o que é produzido na economia, ou seja, 

admite como mensurador o crescimento quantitativo e a maximização do produto interno 

bruto. Como mencionado no Capítulo 2, há um novo enfoque de desenvolvimento econômico, 

que objetiva a sustentabilidade e, como menciona Llorens (2001, p.74) “mostra maior 

interesse e preocupação com a satisfação das necessidades básicas no território, a melhoria do 

emprego, da renda e da qualidade de vida, assim como a conservação da base de recursos 

naturais e do meio ambiente”. 
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Este novo enfoque, comumente conhecido na literatura como “desenvolvimento 

sustentável” foi apresentado pelo Relatório do Clube de Roma,20 no princípio da década de 

1970, e no Relatório Brundtland (1991), como aquele que aponta para a necessidade de se 

“alterar a qualidade do desenvolvimento”, isso é, implantar estratégias ambientalmente 

adequadas, de modo a promover, em nível global, um desenvolvimento socioeconômico 

eqüitativo, atendendo às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações atenderem às suas. Esse conceito considera dimensões antes não observadas, tais 

como as dimensões: social, ambiental e político-institucional.  

O Quadro 4.1, sintetiza as principais diferenças entre os enfoques de desenvolvimento 

tratados nesta seção. 

Quadro 4.1 – Diferenças entre os enfoque de desenvolvimento 

Desenvolvimento de cima para baixo Desenvolvimento de baixo para cima 

Crescimento quantitativo como guia  

(maximização da taxa de crescimento do 

PIB) 

Maior preocupação com 

 Distribuição de renda 

 Sustentabilidade ambiental 

 Qualidade de vida 

 Satisfação das necessidades básicas da 

população. 

Estratégia baseada no apoio externo  

(investimentos estrangeiros, ajuda externa) 

Potencialização dos recursos próprios 

 Articulação do tecido produtivo territorial 

 Maior vinculação do tecido empresarial 

local 

 Maior controle do processo de 

desenvolvimento por atores locais 

Tese do transbordamento ou difusão do 

crescimento a partir dos Pólos Centrais. 

Estímulo a iniciativas de desenvolvimento 

local 

Fonte: Llorens, 2001. 

 

                                                           
20 O Clube de Roma foi uma associação livre de cientistas, empresários e políticos de diversos países que 

se reuniram em Roma, no início da década de 1970, para refletir, debater e formular propostas sobre os 

problemas do sistema global (McCORMICK, 1985). 
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A maneira como os territórios produtivos serão tratados neste estudo, está de acordo 

com Veiga (2002), para o qual os territórios com baixa densidade empresarial, com baixa 

especialização produtiva e com baixo dinamismo econômico e social são aqueles que 

caracterizam a maior parte do país, seja na periferia dos grandes centros urbanos ou áreas 

metropolitanas, seja na periferia das cidades médias, seja nos pequenos municípios, cujo 

conceito de “periferia” é usado para designar tudo o que está em volta dos “centros 

dinâmicos”, o que inclui, mas não se confunde, com as áreas de concentração de pobreza. 

Considerando tais características, podem-se desenhar territórios que incluam desde redes de 

bairros ou favelas em áreas metropolitanas ou redes de pequenas e médias cidades. 

Em síntese, este trabalho admite como territórios de baixa densidade econômica21 

aqueles onde não é possível implementar modelos tradicionais de indução do 

desenvolvimento local, isto é, localidades que não dispõem de sinergia empresarial, 

cooperação e confiança entre os agentes da economia, instituições de ensino e pesquisa, enfim 

de um aglomerado sólido de empresas e instituições correlatas. 

4.2 Políticas de promoção de arranjos produtivos no Brasil 

A partir dos anos 90, refletindo tendências internacionais, verificou-se no Brasil a 

formulação de instrumentos, por parte tanto do governo federal como de organismos privados, 

à luz de contribuições teóricas e empíricas, que reconheciam a necessidade de se constituir 

uma abordagem sistêmica para promoção da competitividade e inovatividade das empresas e 

atores relevantes. Tal recognição conduziu à adoção de novas estratégias de ação, sendo uma 

das mais significativas sinalizações nessa direção as iniciativas de promoção de MPMEs 

(micro, pequenas e médias empresas) em aglomerações. 

Como efeito imediato, diversos programas foram concebidos e passaram a privilegiar 

formalmente o apoio a conjuntos de empresas de pequeno porte, adotando conceituações e 

terminologias tais como: redes de empresas, cadeias produtivas, pólos - de desenvolvimento, 

produtivos, regionais, setoriais ou de exportação - parques tecnológicos, incubadoras, clusters, 

e arranjos e sistemas produtivos locais.  

Não foram poucos os programas implementados no país em pouco mais de 14 anos. 

Lemos (2003), no anexo 6 de sua tese de doutorado, apresenta 45 deles. 

                                                           
21 Alguns economistas utilizam métodos quantitativos (econométricos) para identificação de territórios de 

baixa densidade econômica, neste estudo, porém, a escolha de uma abordagem qualitativa é tida como a opção 

metodológica mais adequada, dadas as variáveis consideradas e ao caráter intervencionista do modelo proposto. 
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Os primeiros programas foram criados em 1991. Motivados pela abertura do mercado 

brasileiro, eram voltados para o apoio e financiamento das exportações. Um deles, chamado, 

Programa Novos Pólos de Exportação – PNPE, vinculado à Secretaria de Comércio Exterior e 

ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, estimulava a participação 

e a competitividade de produtos de setores tradicionais, no comércio internacional, com 

estabelecimento de metas para aumento do volume, do valor exportado e da geração de novos 

postos de trabalho. 

Também no âmbito de estímulo às exportações de pequenos e médios empreendimentos 

foram implementados: o Programa de Geração de Negócios Internacionais, o Programa de 

Financiamento às Exportações – PROEX; a Agência de Promoção de Exportações – APEX; o 

Programa de Apoio Tecnológico à Exportação – PROGEX; e a linha de financiamento 

BNDES-exim. 

Em 1996, da parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT) com o Sebrae, foi 

criado o Programa Alfa de apoio à inovação em micro e pequenas empresas, inspirado na 

experiência americana do Small Business Inovation Research.22 O programa consistia no 

financiamento não-reembolsável de R$ 20 mil para estudo da viabilidade técnico-econômica 

de idéias criativas. Dois anos depois, foi criado o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras 

de Empresas que trouxe à tona uma nova cultura empreendedora e o estímulo à cooperação 

entre instituições de pesquisa e empresários para a difusão de novas tecnologias e maior 

difusão de conhecimento. 

No ano de 2000, o Fundo Verde Amarelo, vinculado pelo MCT/ Finep, implementou o 

Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para a Inovação, os Parques 

Tecnológicos e os Projetos Cooperativos Pré-Competitivos e Empresariais, todos voltados à 

cooperação entres os atores locais para o estabelecimento e potencialização de processos de 

aprendizado e inovação, assim como da competitividade e sustentabilidade econômica 

regional. 

No âmbito especificamente da promoção do desenvolvimento local e da 

competitividade setorial, destacam-se: o Fórum de Competitividade (MDIC); o Programa de 

Adensamento das Cadeias Produtivas (Sebrae); o Projeto Pólos de Desenvolvimento 

Integrado (Banco do Nordeste/ Ministério do Orçamento e Gestão); o Farol do 

                                                           
22  Programa subsidiado pelo Governo Federal Americano que estimula P&D em micro e pequenas 

empresas. 
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Desenvolvimento (Banco do Nordeste e atores locais); o programa de Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável (Sebrae) e o Programa de Promoção e Desenvolvimento dos Arranjos 

Produtivos Locais - PAPL (Sebrae, Governos Estaduais e parceiros). Esses programas, até 

certo ponto semelhantes, objetivavam o aproveitamento de oportunidades em torno de cadeias 

produtivas, relacionadas à geração de emprego e renda, cooperação, desenvolvimento 

produtivo local, identificação de novas oportunidades, produtividade, qualidade, inovação e 

elevação da competitividade. 

Distintas terminologias e programas, porém, geraram certa dificuldade de harmonização 

de linguagens, conceitos e objetivos de atuação, contribuindo para aumentar a pulverização e 

duplicidade de esforços. Mas ainda assim, apesar da diversidade de instrumentos e políticas, é 

possível apontar localidades onde essas medidas não alcançam o resultado esperado pela 

ausência de características locais que inviabilizam o êxito de sua implementação. 

Em virtude de tal lacuna, a seção seguinte visa estabelecer uma abordagem 

complementar que possibilite a promoção e potencialização do desenvolvimento econômico 

local dos espaços geográficos nos quais as medidas até então criadas são apenas satisfatórias. 

4.3 Propondo um modelo alternativo 

Esta seção foi elaborada a partir do acesso ao material sobre a implantação dos 

territórios produtivos em Alagoas fornecido pelo Instituto Paraíba do Meio e, também com 

base no artigo de Sicsú, Lima & Silva (2004) intitulado “Novas Lógicas do Planejamento 

Regional e a Valorização do Local: Estudos de Casos em Alagoas e Pernambuco”. O texto 

apresentado aqui em grande parte fará menção a essas duas fontes. 

Propõe-se apresentar a lógica de um modelo alternativo de indução do desenvolvimento 

local, a partir da experiência dos territórios produtivos implantados no Estado de Alagoas, 

tomando por base o Programa de Mobilização para o Desenvolvimento dos Arranjos e 

Territórios Produtivos Locais do Estado de Alagoas - PAPL/AL integrado ao Plano Plurianual 

- PPA de investimentos para o período 2004-2007. O programa foi concebido pela Secretaria 

Executiva de Planejamento e Orçamento - Seplan em parceria com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas - Sebrae/AL, a partir da sua experiência 

com o Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - DLIS23 e de seus 

                                                           
23 A metodologia do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável induz e apóia o desenvolvimento 

contando com recursos endógenos das localidades, geralmente municípios, provenientes das sinergias entre os 

atores (organizações da sociedade civil, órgãos e programas do governo e setor produtivo) para a construção de 
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projetos setoriais, associado aos conhecimentos existentes, sobretudo das instituições e 

secretarias do Estado. O programa de Territórios Produtivos, em Alagoas, foi realizado 

efetivamente pelo Instituto Paraíba do Meio.  

O modelo tem por objetivo promover o surgimento, nos diferentes territórios, de 

acordos e pactos produtivos, estrategicamente construídos com os atores, locais e externos, 

relevantes para a elevação dos níveis de densidade empresarial, especialização produtiva e 

dinamismo econômico e social. Em outras palavras, contribuir para a inserção competitiva 

dos empresários de micro e pequenas empresas no mercado. Nesse sentido, entende-se ser 

fundamental compreender a lógica da cadeia produtiva local, regional, nacional ou 

internacional a que está articulado o setor que define a dinâmica, o que permite uma melhor 

compreensão da lógica à qual o local irá se articular e quais são os atores relevantes nesse 

processo. 

Mais uma vez é útil enfatizar que o modelo proposto nesta dissertação adota a 

abordagem neo-schumpeteriana ao considerar inovação como toda incorporação de técnicas, 

adaptações e modernizações tecnológicas decorrentes do aprendizado e do conhecimento 

tácito das instituições e agentes envolvidos no aglomerado. 

A estratégia do modelo de Territórios Produtivos baseia-se na identificação e seleção de 

territórios, setores e atores locais que permitam projetos de intervenção com foco no aumento 

da competitividade. Para isso, é necessário estruturar as pré-condições institucionais e de 

infra-estrutura, além de recursos humanos qualificados, que permitam o desenvolvimento 

sustentável do modelo. Também, é importante, como produto do processo, a explicitação e 

mensuração das demandas por investimentos, nas diferentes mesorregiões estratégicas, para 

garantir o dinamismo da produção local. 

O modelo parte da visão de que, nos diferentes subespaços, nem sempre se encontram 

as condições objetivas para dar, de imediato, apoio a APLs, principalmente devido à reduzida 

densidade empresarial e à falta de estruturação de uma especialidade ou setor que alavanquem 

o desenvolvimento. Os APLs viriam a ser territórios em que houvesse uma densidade de 

agentes econômicos que dessem competitividade por meio de um processo onde fossem 

valorizados os vínculos entre os diferentes atores participantes de um complexo produtivo, 

além de apoiar ações baseadas na interdependência desses atores. 

                                                                                                                                                                                     
um diagnóstico participativo com a identificação dos problemas, potencialidades e vocações locais para então 

elaborar um plano integrado de desenvolvimento. Inicialmente, era um programa voltado para municípios com 

população inferior a 50 mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M abaixo de 0,5. 
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Nessa realidade, acredita-se ser relevante analisar a mescla de ações que se preocupem 

com o protagonismo local e com o incentivo ao empreendedorismo, ou seja, ações que 

permitam dar efetiva competitividade aos territórios. A maior ênfase em uma ou outra direção 

dependerá do nível de estruturação social e econômica dos territórios. 

 Nesse sentido, deve-se seguir as seguintes etapas: 

i. Identificar, nas diferentes mesorregiões, territórios produtivos que apresentem 

condições de maior sustentabilidade produtiva. Nesse aspecto, parte-se das 

vocações e especializações produtivas, e, com base em uma série de indicadores de 

seleção, escolhem-se as atividades que apresentem o maior adensamento de ações 

empreendedoras, com a participação de empresas de pequeno porte. Nessas, 

procura-se detectar a presença de atores e lideranças estratégicas para dar um 

incremento, qualitativo e quantitativo, sustentável à produção. Também, procura-se 

analisar a presença e a demanda de infra-estrutura para as principais atividades 

produtivas; 

ii. Analisar as cadeias produtivas escolhidas. Busca-se identificar e articular as 

principais instituições locais e externas que possam dar sustentação às atividades 

escolhidas, favorecendo a convergência de ações interinstitucionais que imprimam 

maior solidez aos territórios produtivos selecionados; 

iii. Caracterizar os territórios produtivos. De posse desses elementos, deve-se 

realizar as caracterizações dos territórios produtivos, ressaltando os possíveis 

cenários de desenvolvimento, as articulações necessárias, os principais obstáculos à 

consolidação, as vantagens competitivas locais e o envolvimento dos diferentes 

atores com os projetos; 

iv. Análise da capacitação de gestão. A partir de processos participativos, baseados 

nas forças endógenas aos territórios, mas que contem necessariamente com agentes 

externos reguladores ou estruturadores do setor, procura-se analisar a capacidade de 

identificar, captar e gerir recursos que permitam alcançar resultados a partir das 

vocações produtivas; 

v. Elaboração dos Projetos Técnicos de Investimentos - PTIs. Para dar suporte à 

formalização dos pactos ou acordos, bem como para a implementação das suas 

ações, propõe-se a elaboração de projetos específicos de investimento, para apontar 

os responsáveis pela elaboração das ações, a fonte de recursos e os cronogramas 

para implementação. 
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Quanto ao processo de intervenção nos territórios, tem-se em mente que sete forças têm 

condições de serem mobilizadas para alterar a situação atual dos territórios, quais sejam: 

qualificação de recursos humanos, logística adequada, aproveitamento das vantagens 

competitivas locais (como diferencial inovador); aproveitamento da tradição e cultura locais 

para a criação de marcas diferenciadoras; interação entre diferentes atores de maneira a 

permitir maior cooperação e aumento de competitividade; ênfase nos pequenos negócios 

como fator de geração de emprego e renda; e viabilização de crédito compatível para permitir 

a consolidação e expansão das atividades. Esse esquema de forças está ilustrado na Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 – Territórios Produtivos: Forças Transformadoras 

Fonte: Sicsú, Lima & Silva (2004) 

Em Alagoas, a implementação do modelo iniciou-se com a subdivisão do Estado em 8 

mesorregiões, conforme ilustra a Figura 4.2, tomando-se por base suas características 

geográficas e históricas, assim como suas identidades econômicas. Entende-se que só 

apoiando individualmente as potencialidades será possível permitir a princípio Territórios 

Produtivos e, posteriormente a estruturação de Arranjos Produtivos Localizados. 

No Estado de Alagoas, o projeto de Territórios Produtivos tem avançado em ritmos 

diferenciados nas diferentes microrregiões e territórios. Doze caracterizações foram 

realizadas: (1) Apicultura, no Sertão; (2) Floricultura, tropical na Zona da Mata; (3) Inhame, 

na Zona da Mata; (4) Laranja lima, na Zona da Mata; (5) Laticínios, no Sertão; (6) Mandioca, 

no Agreste; (7) Ovinocaprinocultura, no Sertão; (8) Pinha, no Agreste; (9) Turismo, no Litoral 

Sul; (10) Turismo, no Litoral Norte; (11) Turismo, em Lagoas e (12) Artefatos de couro, no 

Sertão. 
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Figura 4.2 – Localização dos Territórios Produtivos 

Fonte: Instituto Paraíba do Meio 

O passo seguinte foi a identificação dos APLs e a elaboração dos  Projetos Técnicos de 

Investimento – PTIs. Segundo o diretor técnico do Sebrae, Osvaldo Viégas, em entrevista ao 

jornal Gazeta de Alagoas,24 os critérios utilizados para a escolha dos APLs foram: as 

potencialidades naturais; os índices de pobreza e desigualdade social, de renda e PIBpc, de 

saúde e educação e de desenvolvimento econômico, as condições político-institucionais e, 

principalmente, a capacidade de organização e dinamismo das empresas e produtores. 

Selecionados os arranjos, dez PTIs foram elaborados, um para cada proposta de arranjo, 

como mostra o Quadro 4.2. Os PTIs foram construídos com base nos principais indicadores 

utilizados pelo Sebrae para o desenvolvimento local, quais sejam: densidade empresarial; 

atividades produtivas identificadas e estruturadas; investimentos prioritários definidos e 

instrumentos de participação formatados, a fim de, apontar os responsáveis pela elaboração 

das ações, a fonte de recursos e os cronogramas de implementação. 

                                                           
24 Edição do dia 26/09/2004 disponível na internet no site www.concepto.com.br/eclipping/eclipping 
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Quadro 4.2 –  Alagoas: Projetos Técnicos de Investimento 

1. Boleiras do Quilombo em Santa Luzia do Norte – Lagoas 

2. Floricultura tropical em Rio Largo – Zona da Mata 

3. Inhame no Vale do Paraíba – Zona da Mata 

4. Laranja lima em Santana do Mundaú – Zona da Mata 

5. Laticínios em Major Izidoro – Sertão 

6. Mandioca – Agreste 

7. Ovinocaprinocultura – Sertão 

8. Portal Sul das Artes – Litoral Sul 

9. Triângulo Alagoano da Pinha – Agreste 

10. Artefatos de couro – Sertão 
Fonte: Instituto Paraíba do Meio 

 

Três dessas caracterizações, a saber, floricultura tropical para a diversificação produtiva 

na Zona da Mata Norte; inhame, na região do Vale do Rio Paraíba; e os laticínios, na bacia 

leiteira do Sertão, foram escolhidas em razão do bom andamento do projeto e dos resultados 

gerados até o primeiro semestre de 2004, e serão analisadas mais minuciosamente na seção 

seguinte para melhor caracterizar a lógica dos Territórios Produtivos em um “caso real”. 

Nesse sentido, os PTIs embora tenham lógicas e estruturas diferenciadas, dado que 

originam-se de realidades, estágios de organização e dinâmicas locais díspares, apresentam, 

no mínimo oito pontos comuns, quais sejam: 

1. Agentes locais e externos envolvidos e comprometidos; 

2. Definição das ações prioritárias e das complementares; 

3. Definição de responsabilidades pela articulação e implementação das ações; 

4. Modelo de articulação da governança do Projeto; 

5. Recursos financeiros, infra-estrutura e pessoal necessário; 

6. Recursos financeiros, infra-estrutura e pessoal assegurado; 

7. Potenciais fontes dos recursos necessários; 

8. Mecanismos de consolidação e implementação do pacto. (inclusive cronograma 

físico-financeiro) 

Os PTIs elaborados em Alagoas estão primordialmente concentrados nas áreas de 

valorização das tradições culturais e do turismo; em projetos agrícolas e em processos de 
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transformação agroindustriais. Conscientes das carências estruturais na área social dos 

territórios, procurou-se priorizar, nos PTIs, ações que dessem suporte às atividades 

produtivas, destacando-se a melhoria das técnicas operacionais; a adequação da infra-estrutura 

física;  a criação de marcas ou estratégias de identificação dos produtos e serviços locais; e a 

instalação de unidades demonstrativas e fábricas escolas, priorizando sempre o 

associativismo. A gestão empresarial e a governança dos territórios também são consideradas 

de extrema relevância. 

Como conseqüência, houve uma convergência das ações institucionais nos territórios 

produtivos, possibilitando aos atores locais maior capacidade de identificação, captação e 

geração de recursos, dando suporte à formalização dos acordos e a implementação das suas 

ações. 

Vale salientar que a responsabilidade pela execução de todas as etapas de implantação 

do projeto Territórios Produtivos Localizado é primordialmente dos técnicos e pesquisadores 

do Instituto Paraíba do Meio, que contam também com o apoio técnico e institucional do 

Sebrae/AL e do Governo do Estado de Alagoas. 

4.4 Arranjos Selecionados 

Esta seção está fundamentada nos arquivos e documentos disponibilizados pelo Instituto 

Paraíba do Meio - IPM e objetiva apresentar a estrutura e as características de três arranjos 

selecionados, assim como discutir seu desempenho e suas perspectivas. 

4.4.1 Floricultura Tropical 

Segundo o documento25 “Alagoas – Oportunidades de Negócios”, o Estado de Alagoas 

conta, atualmente, com cerca de 100 produtores de flores, distribuídos em 23 municípios, 

como mostra o mapa da Figura 4.3, localizados principalmente nas regiões do Vale do Paraíba 

e do Vale do Mundaú. Esses produtores são, de acordo com documento, divididos em dois 

grupos principais: o de flores tropicais, subtropicais e plantas em vaso e os de plantas 

ornamentais. As propriedades em que a cultura é desenvolvida apresentam 87% de áreas 

planas ou de topografia levemente ondulada e 62,5% de áreas de solo argiloso/arenoso, com 

temperatura média de 25 a 27ºC. 

                                                           
25 Disponível no site www. investimentoalagoas.al.gov.br 
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Figura 4.3 – Alagoas – Municípios produtores de flores 

Fonte: Instituto Paraíba do Meio 

Entre os destaques da atividade em Alagoas, o documento enfatiza a rápida inserção 

internacional da floricultura do Estado, com uma variação de 5.276% no volume de 

exportações de flores entre 2000 e 2004, em termos de peso líquido comercializado, como 

ilustra o Gráfico 4.1. 
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Gráfico 4.1 – Alagoas: Evolução das exportações de flores em kg – 2000-2004 

Fonte: MDIC – Alice Web 
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Acenando com a possibilidade de geração de trabalho e renda na região, o cultivo de 

flores foi pensado como uma alternativa produtiva nas áreas exploradas pela monocultura da 

cana-de-açúcar, em uma tentativa de diversificação produtiva e consolidação de ambientes 

favoráveis àsustentabilidade das MPEs. 

Na região, não é forte a identidade local com o cultivo de flores e pouco ainda se 

conhece da importância da atividade frente às peculiaridades favoráveis do território. O que se 

vê é que o território não possui representativa produção (apesar do elevado crescimento 

mencionado), e há elos da cadeia produtiva que não existem no local (grande parte dos 

insumos é oriunda de outros Estados). Faltam também: infra-estrutura para comercialização 

das flores; transporte adequado para a produção (geralmente feito em caminhões sem 

refrigeração e sem logística adequada); técnicos especializados e mão-de-obra qualificada 

(sua falta dificulta a adoção de técnicas mais modernas de cultivo e tratamento pós-colheita). 

De fato, há pouca utilização de recursos tecnológicos e o escoamento da produção é realizado 

individualmente, o que releva ausência de sinergia entre os produtores. 

Para mudar esse cenário, o território dispõe de algumas forças transformadoras 

(condições) que podem vir a disseminar a cultura das flores tropicais, dentre as quais 

destacam-se: adensamento empresarial, com cerca de 100 produtores (56 só nos Vales do 

Paraíba e Mundaú); protagonismo local, com a existência de núcleos municipais integrados às 

associações26 de flores tropicais, e incipiente ambiente institucional. 

Em termos gerais, pode-se dizer que os resultados são desfavoráveis, mas em um 

cenário como esse, o protagonismo local passa a ser o instrumento principal na consolidação 

de um futuro arranjo produtivo, fazendo com que pequenos produtores vejam no cultivo de 

flores uma forma de geração de trabalho e renda e, assim, contribuam para o desenvolvimento 

econômico e sustentável da região. 

Para tanto será preciso, segundo o IPM: (i) Aprimorar o cultivo de flores tropicais na 

região, pela capacitação técnica e empresarial voltada ao aprimoramento da produção; (ii) 

Incentivar a organização associativa local e territorial a fim de consolidar a governança local 

da atividade, visando promover uma melhor organização dos micros e pequenos produtores 

rurais; (iii) Implementar infra-estrutura técnica local para subsidiar o crescimento da atividade 

e, conseqüentemente, seu desenvolvimento e (iv) Promover acesso à comercialização. 

Com isso, espera-se alcançar os seguintes benefícios: 
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 Disseminação da cultura do plantio de flores tropicais na região, como alternativa 

para a diversificação agrícola; 

 Promoção da inclusão social e geração de postos de trabalho e de renda; 

 Elevação da qualidade de vida da população local pela melhoria das condições 

ambientais da zona da mata; 

 Recomposição florística, com foco na recomposição das matas ciliares do território; 

 Integração da conservação dos recursos naturais com o incremento da renda, por 

meio do cultivo em propriedades locais, sejam estas urbanas ou rurais. 

4.4.2 Inhame no Vale do Paraíba 

A região do Vale do Paraíba representa 8% do território alagoano, ocupando uma área 

de aproximadamente 2.167 Km2 de terras férteis na zona da mata. Nesta região, formada por 9 

municípios: Quebrangulo, Paulo Jacinto, Mar Vermelho, Viçosa, Chã Preta, Cajueiro, Capela, 

Atalaia e Pilar, vivem cerca de 160.000 habitantes, vocacionados às atividades agrícolas há 

mais de quatro séculos. A Figura 4.4 ilustra o mapa de Alagoas com destaque para a região do 

Vale da Paraíba.  

 
Figura 4.4 – Alagoas: Região do Vale do Paraíba 

Fonte: Instituto Paraíba do Meio 

                                                                                                                                                                                     
26 A AFLORAL – Associação de Floricultores de Alagoas é a principal entidade de floricultores do 

Estado. 
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O principal produto agrícola da região é a cana-de-açúcar, mas no Vale do Paraíba, 

também se produz em menor escala: macaxeira, banana, inhame, batata, algumas frutas, 

hortaliças, ovinos e gado de corte. No que tange à indústria, a manufatureira é quase 

inexistente, contando apenas com algumas poucas empresas do setor metal-mecânico e a 

agroindústria, nascente de novos empreendimentos, e que tem nos laticínios o maior destaque. 

Com a implantação do DLIS, foram identificados alguns eixos de potencial 

desenvolvimento na região, entre eles, como uma alternativa de diversificação agrícola, o 

incremento e beneficiamento da cultura do inhame. 

Alagoas é o terceiro produtor nacional de inhame, atrás de Pernambuco e Paraíba, com 

o cultivo difundido em quase todo o Estado. A maior concentração dá-se na região do Vale do 

Paraíba. Sua produtividade,27 porém, é muito baixa, cerca de 12.000 toneladas em 

conseqüência do inadequado manejo da cultura. Foram detectadas: desarticulação entre os 

elos da cadeia, alta incidência de pragas agrícolas (nematóide) e desconhecimento de como 

preveni-las e combatê-las; baixo beneficiamento; falta de orientação em relação a um melhor 

direcionamento para a comercialização, assim como de preparação do solo (adubação) e 

adequado tratamento das sementes. Outra característica da atividade é a intensa presença de 

atravessadores, que comercializam cerca de 92% da produção total da região. 

Opondo-se a dados tão desanimadores, o território apresenta características (as forças 

transformadoras ilustradas na Figura 4.1) que o credenciam a constituir um território 

produtivo local, tais quais: adensamento empresarial, com cerca de 800 produtores envolvidos 

diretamente na atividade (embora com pouca ou nenhuma sinergia entre eles); protagonismo 

local; identidade econômica, expressa no reconhecimento da região como maior pólo de 

cultivo de inhame do Estado; conhecimento nato (tácito) ,e disseminado por toda a região e 

um modesto arranjo institucional em seu entorno que conta inclusive com instituições de 

fomento. 

O foco da lógica dos territórios produtivos visa mudar essa realidade, propondo ações 

de suporte tecnológico à cultura, no sentido de desenvolver a atividade dentro de padrões de 

qualidade e produtividade adequados à geração de emprego e renda. Para tanto, é de 

fundamental importância praticar um manejo eficiente, sobretudo considerando os aspectos 

relacionados ao plantio, à colheita e à comercialização da produção. 

                                                           
27 Segundo o IPM, regiões que utilizam tecnologias adequadas alcançam rendimentos que podem chegar a 

cerca de 25 a 40 mil toneladas por hectare. 
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No PTI do território, objetivou-se desenvolver um sistema de produção, beneficiamento 

e comercialização, pela implantação de três unidades demonstrativas com tecnologias 

disponíveis para a cultura do inhame. Essas unidades servirão de base para a identificação de 

sistemas de produção apropriados para a cultura; capacitação dos produtores; promoção do 

associativismo e cooperativismo entre os produtores, estímulo ao beneficiamento da produção 

e difusão dos novos modos de consumo e dos resultados obtidos para os demais produtores do 

município e do Estado. 

Isto posto, ressalta-se que o IPM espera transferir aos produtores os seguintes 

benefícios: 

 Desenvolvimento de sistemas de produção inovadores, contribuindo para a expansão 

da atividade, gerando emprego e renda e manutenção do homem no campo; 

 Fortalecimento dos pequenos produtores rurais existentes no Vale do Paraíba pelo 

desenvolvimento do empreendedorismo rural; 

 Transformação de um modelo de economia de baixa competitividade e de 

subsistência para um de economia competitiva e sustentável; 

 Promoção da inclusão social, pela difusão da cultura da cooperação e do 

empreendedorismo coletivo; 

 Criação de novas oportunidades de negócio e elevação dos níveis de geração de 

ocupação produtiva e renda no Vale do Paraíba; 

 Agregação de valor, com o beneficiamento e utilização do inhame em novos 

produtos; 

 Estímulo à criação de novas alternativas para a convivência do homem com as 

problemáticas emergentes da cultura do inhame para a promoção direta ou indireta 

da atividade, visando à competitividade; 

 Estímulo à criação de soluções e serviços financeiros adequados ao 

desenvolvimento do setor produtivo no Vale do Paraíba; 

 Fomento à constituição de um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento 

da cultura na região; 

 Estímulo às parcerias com centros tecnológicos e instituições de ensino para 

produzir e difundir conhecimentos; 

 Criação de observatórios de experiências. 
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4.4.3 Laticínios na bacia leiteira do Sertão 

O sistema produtor de leite e derivados no Brasil sofreu modificações estruturais 

importantes na década de 1990, depois de tantos anos estagnado e perdendo lugar para os 

avanços tecnológicos de outros países. O governo brasileiro, em 1991, deixou de tabelar os 

preços do leite, liberou as importações e reduziu alíquotas, fazendo com que empresas e 

produtores individuais passassem a investir em tecnologia e buscassem eficiência.  

A heterogeneidade entre os produtores é uma característica marcante do setor de leite no 

Brasil. Há muitos pequenos produtores (para os quais a especialização é praticamente 

impossível), o que dificulta a disseminação de informações e encarece a coleta e o controle de 

qualidade do leite por parte da indústria e do governo. Eles têm, contudo, uma participação 

reduzida na produção total de leite do país. O inverso acontece com os grandes produtores, 

que são poucos, mas que têm participação elevada na produção total. Há indicações de que 

essa heterogeneidade está aumentando, isso é, que os pequenos estão participando cada vez 

menos e os grandes, cada vez mais. 

Isso quer dizer que a produção leiteira no Brasil conta com um grande número de 

produtores sem especialização, para os quais o leite é um subproduto do bezerro de corte. O 

universo desses produtores é muito heterogêneo, abrangendo desde criadores tradicionais de 

gado de corte até aqueles que ofertam leite o ano todo, mas com pouca tecnologia aplicada à 

atividade. Apenas uma pequena parcela da oferta provém de produtores especializados, cuja 

principal atividade é a produção de leite oriundo de rebanhos mais nobres. Os dados do IBGE 

indicam que há cerca de 1,3 milhão de produtores de leite no Brasil, incluindo nesse universo, 

qualquer propriedade que produza pelo menos um litro de leite por dia. Deste total, 60% dos 

produtores respondem por apenas 10% da produção total de leite.  

A região Nordeste produz 9,99% do leite do Brasil e Alagoas responde por 10,35% da 

produção regional, segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal 2002, do IBGE. O 

Nordeste importa a maior parte do que consome, de outras regiões e de outros países, pois sua 

produção atende a apenas 10% do mercado regional. Deve–se ressaltar que a participação do 

Nordeste na produção nacional vem diminuindo ao longo do tempo, tendo passado de 

13,24%, em 1990, para 9,99%, em 2002, como conseqüência do atraso tecnológico na 

produção de leite e dos problemas estruturais e climáticos que afetam seus rebanhos e 

fazendas. 

Para completar a análise da participação dos estados, foi feito um estudo pormenorizado 

que cruzou a produção de leite de 2002 e a taxa de crescimento da produtividade 1990-2002, 
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com base no programa estatístico SPSS, gerando uma Matriz dos Quartis. Esse cruzamento 

permitiu classificar os estados brasileiros, segundo a relação dessas variáveis em quatro 

grupos (quadrantes), como mostra a Figura 4.5, possibilitando apontar os a posição dos 

estados quanto à produção e ao crescimento de sua produtividade. 

 

 
Figura 4.5 – Classificação dos estados brasileiros, segundo as variações na produção e produtividade de leite 

entre os anos de 1990 e 2002 

Fonte: A autora 

Na Figura 4.5, o eixo horizontal representa a produção (em peso líquido) e o eixo 

vertical as taxas de crescimento da produtividade. O quadrante mais favorável (acima e à 

direita), é aonde houve, simultaneamente, alta produção e aumento da produtividade no 

período 1990-2002. Nos estados, desse quadrante, encontram-se as regiões de pecuária leiteira 

com melhor desempenho do país, onde tanto a produtividade como a produção estão 

crescendo. 
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Os estados do segundo quadrante apresentam uma situação de crescimento positivo da 

produtividade e baixa produção. Esse tipo de situação indica a acomodação a que o setor está 

se submetendo em regiões mais propícias para a atividade ou onde alguns produtores menos 

capazes estão deixando a atividade, como é o caso de Alagoas. 

No terceiro quadrante, o pior dos casos, é onde tanto a produção quanto a produtividade 

vêm diminuindo e o quarto é aquele em que houve crescimento da produção e diminuição da 

produtividade ou, ainda, estados onde o crescimento tem se dado de forma mais extensiva, 

induzido essencialmente pela expansão do rebanho. 

Em Alagoas a produção de leite e derivados é difundida por todo o Estado, como mostra 

o mapa da Figura 4.6. Com um plantel de 120.000 matrizes e expressivo número de 

produtores, cerca de 3.000, dos quais, 80% são considerados pequenos produtores, a atividade 

é caracterizada por alta informalidade, ilegalidade, falta de cultura de cooperativismo e 

associativismo e baixa utilização de modernos recursos tecnológicos. 

 
Figura 4.6 – Alagoas: Municípios produtores de produtos lácteos 

Fonte: Instituto Paraíba do Meio 

Conforme pode ser visto no mapa da Figura 4.6, os municípios de Cacimbinhas, Batalha 

e Major Izidoro (bacia leiteira do Sertão) são os que concentram maior número de produtores. 

O município de Major Izidoro é referência no Estado, destacando-se dentre os demais 

produtores por: reconhecida vocação para a pecuária bovina, boa qualidade genética do 
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rebanho, elevado nível de produção e conhecimento tácito dos produtores. Entretanto, 

atualmente, enfrenta sérios problemas de competitividade, motivados pelas mesmas carências 

por que passa toda a atividade no Estado. 

Segundo o IPM (2004), a atividade na bacia leiteira do Sertão ainda é desordenada e 

artesanal, com incipientes padrões de qualidade, precárias condições de higiene e infra-

estrutura, grande número de unidades produtoras em desconformidade com legislação em 

vigor, precário abastecimento de água e freqüente descontinuidade do serviço de 

fornecimento de energia (o que provoca perdas na produção).  

Das cerca de 120 produtoras instaladas em Major Izidoro, apenas 12 estão devidamente 

regularizadas e autorizadas a comercializar suas produções no Estado, somente 02 possuem a 

licença de comercialização nacional, o SIF (Serviço de Inspeção Federal) e 20 mini-usinas 

possuem liberação pelo SIE (Serviço de Inspeção Estadual). A falta de legalização leva à 

clandestinidade do escoamento da produção, que ocorre normalmente de madrugada, em 

estradas vicinais, para fugir a fiscalização. O anexo 1 apresenta  registros fotográficos da 

díspar realidade entre os  estabelecimentos com e sem licença para comercializar produtos 

lácteos. 

Por todas estas razões, a promoção do Território Produtivo se dar-se-á a partir do 

município de Major Izidoro, beneficiando diretamente 43 fábricas de laticínios integrantes do 

Núcleo Alagoano de Queijarias28 e contribuindo, assim, para reverter o quadro atual: gerando 

empregos e renda; elevando a especialização produtiva e dinamizando a produção, ou seja, 

promovendo o desenvolvimento competitivo e sustentável do território. 

Para concretizar esse projeto, o PTI local, elaborado pelo Instituto Paraíba do Meio, visa 

adequar fisicamente as 43 fábricas para atender à legislação estadual (SIE), visto que a 

obtenção dessa liberação é condição necessária à aquisição do SIF. O projeto considerou 

como ações fundamentais: (i) Consolidar a governança no território; (ii) Organizar 

socialmente os fabricantes de laticínios; (iii) Adequar as empresas locais à legislação de 

inspeção estadual; (iv) Criar uma marca territorial; e (v) Promover capacitações em qualidade, 

técnicas de higiene, boas práticas na fabricação e gestão empresarial. 

Para isso, o IPM elenca os seguintes objetivos específicos, que considera primordiais 

para atender a essas ações: 

 Melhorar o processo de produção; 
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 Melhorar as condições de trabalho aos funcionários; 

 Capacitar funcionários; 

 Facilitar a aquisição de equipamentos; 

 Elaborar planos de negócios específicos para cada empresa; 

 Elaborar plano de marketing e de divulgação do produto; 

 Implantar selo de qualidade; 

 Facilitar a implantação de uma cooperativa de crédito; 

 Possibilitar a diversificação e criação de novos produtos; 

 Ampliar os canais de comercialização; 

 Aumentar a integração entre as entidades que atuam o setor; 

 Elevar a consciência sobre a importância da cooperação; 

 Disseminar e fortalecer a cultura empreendedora; 

 Consolidar a interdependência dos agentes no território produtivo; 

 Incrementar a renda dos produtores de laticínios deste território; 

 Elevar a especialização produtiva no território; 

 Contribuir para o aumento do dinamismo socioeconômico territorial. 

4.5 Considerações Finais 

Sicsú, Lima & Silva (2004) alertam para que, mesmo reconhecendo que o processo e a 

metodologia proposta no projeto Territórios Produtivos, dadas as respostas de sua 

implantação em Alagoas, podem ser um avanço sobre outros métodos utilizados no 

planejamento e na indução do desenvolvimento local, não se pode deixar de chamar a atenção 

para possíveis limitações que apresenta, bem como possíveis dificuldades de implementação. 

Dentre as quais, destacam-se: 

i. Em uma análise dos PTIs já elaborados, pode-se notar uma disparidade muito 

grande na amplitude das intervenções. Alguns centram-se em aspectos específicos, 

como a resolução de um problema de produção ou a eliminação de dificuldades com 

uma determinada praga agrícola, enquanto outros são, na prática, verdadeiras 

agendas de desenvolvimento, com visões bastante amplas das lógicas territoriais e 

                                                                                                                                                                                     
28 Grupo de produtores, constituído desde 2002, que se reúne semanalmente para negociar os conflitos da 

atividade na região da bacia leiteira do Sertão. 
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dos setores chaves para alavancar o dinamismo local. Tal amplitude de enfoques 

dificulta sistematizar as estratégias de intervenção; 

ii. Em uma análise do envolvimento dos atores locais e externos nos projetos, observa-

se que existem diferentes níveis de comprometimento e de adesão às ações 

propostas. Enquanto, em alguns, tem-se, o comprometimento de recursos humanos, 

materiais e financeiros, praticamente assegurados, em outros, os PTIs parecem ser 

intenções a serem viabilizadas, não havendo, ainda, condições de implantá-los a 

curto prazo; 

iii. O protagonismo local, também, parece ser bastante díspar nos diferentes projetos 

estruturados, existindo diferentes estágios de articulação local (base para a lógica 

dos territórios produtivos), em que os vínculos produtivos e sociais dos atores 

envolvidos, além da sua interação em ações associativas, parecem ser o fundamento 

básico dos trabalhos a serem desenvolvidos. Tal constatação leva a induzir que as 

possibilidades de êxito dos projetos, quando implantados, são diferenciadas e que 

eles necessitam de níveis de esforços díspares para alcançarem seus objetivos; 

iv. É importante ressaltar a inter-relação existente com outros programas que venham a 

estar sendo estruturados na localidade e que podem estar focados nas mesmas 

preocupações do modelo dos Territórios Produtivos. Por exemplo, o Governo de 

Alagoas está desenvolvendo, simultaneamente, um projeto para viabilizar Arranjos 

Produtivos Localizados, em espaços que, em sua maioria, se confundem com os 

assumidos no Projeto Territórios Produtivos. Se não houver uma concatenação de 

esforços e dos agentes envolvidos nas propostas, pode haver um enfraquecimento na 

fase de implementação, dificultando o alcance dos resultados, conforme planejado; 

v. Por fim, deve-se ter em conta que a ênfase dada ao produtivo, sem resolver aspectos 

estruturais no que tange à área social, mais especificamente à área educacional, 

ambiental e de infra-estrutura, pode também dificultar a obtenção dos resultados 

desejados. Todavia, tem-se consciência dessas limitações, e nos PTIs procurou-se 

apontar soluções nessas áreas, sem contudo deixar que sejam, na prática, as únicas 

priorizadas, ou partir do raciocínio de que primeiro elas devem ser organizadas para 

depois abordar aspectos de competitividade. 

Todos os riscos apresentados deverão, sem dúvida, ser enfrentados na implementação 

dos PTIs, e a consciência dessas limitações, desde já, contribuirá para planejar e dirigir 

medidas que diminuam continuamente os  impactos desestruturadores das ações efetivas. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Conclusões 

Esta dissertação teve como principal objetivo contribuir para o estudo sobre a dimensão 

localizada e interativa do processo de capacitação produtiva e inovativa de aglomerações em 

territórios com baixa densidade econômica. A análise está fundamentada no conceito de 

arranjo ou território produtivo local que se refere genericamente aos diversos tipos de 

aglomerações produtivas que apresentam fortes vínculos envolvendo empresas e demais 

atores institucionais localizados em um mesmo território. 

Da mesma forma, essa análise envolveu a proposição de um referencial capaz de 

explorar as características e funcionalidades de diferentes formatos de arranjos produtivos e 

sua contribuição para o desenvolvimento econômico a partir de quatro dimensões 

complementares. A primeira, voltada para a fundamentação teórica de conceitos importantes 

que constituem o alicerce do entendimento de aglomerados locais. A segunda, centrada nas 

principais características e na aplicação das abordagens tradicionais de indução do 

desenvolvimento local relacionados ao cenário de mercados acirrados e ao processo inovativo 

como diferencial competitivo. A terceira, relativa às estruturas de governança e desenhos 

institucionais que moldam as relações entre diferentes modelos de aglomerações, sobretudo a 

identificação dos condicionantes que devem estar presentes na localidade e que afetam tanto a 

organização da estrutura produtiva como o processo de aprendizado inovativo em âmbito 

local. A quarta dimensão, relacionada com as evidências de um estudo de caso, analisa a 

forma de organização dos sistemas de conhecimento, mecanismos de aprendizado e 

estratégias inovativas na lógica dos Territórios Produtivos. Essa conclusão retoma a discussão 

sobre o impacto destas dimensões-chave sobre a dinâmica competitiva e inovativa de 

aglomerações caracterizadas por empresas desconectadas, carentes de infra-estrutura 

econômica e de agentes que contribuam para processos inovativos e vantagens competitivas 

diferenciadas, a fim de analisar alguns dos desdobramentos possíveis em termos da 

proposição de um modelo que se acredita ser adequado a essa realidade. 

Com base nos argumentos utilizados nas diferentes abordagens teóricas, a seleção de 

critérios para elaboração do referencial teórico procurou estruturar-se em torno de dois eixos 

principais de análise: i) a dimensão localizada e interativa do processo de inovação, a 

importância da geração de inovações em âmbito local como diferencial competitivo e; ii) as 
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especificidades das abordagens teóricas relacionadas a aglomerações produtivas, resultantes, 

principalmente da experiência nos países desenvolvidos. 

Assim, partindo da questão referente à dimensão localizada e interativa do processo 

inovativo, alguns aspectos merecem destaque. Em primeiro lugar, a importância do caráter 

localizado da inovação como meio para alcançar vantagem competitiva e conservar uma 

posição sustentável no mercado. Em segundo lugar, a compreensão da dinâmica da 

competitividade, colocando a inovação como fator fundamental para sustentar a sobrevivência 

e o crescimento das empresas. Diante desse cenário que coloca o processo de aprendizado 

inovativo como principal fonte de vantagem competitiva, a própria questão da 

competitividade do território estudado passa ser compreendida a partir de um referencial 

sistêmico que contempla não somente a firma individual, mas também as interações entre 

conjuntos articulados de empresas e demais atores institucionais que integram a aglomeração. 

Em terceiro lugar, o conceito de arranjo produtivo local, na medida em que se baseia em uma 

concepção ampla de sistema de inovação, permite destacar a importância da proximidade e da 

interação entre empresas e demais atores institucionais em âmbito local, no sentido de 

potencializar a criação, difusão e uso de novos conhecimentos, em especial do tipo tácito. E 

por fim, que os processos de aprendizado que emergem a partir de tais interações são 

sustentados por arcabouços institucionais específicos que contribuem para estabelecer um 

plano comum para regras cognitivas e padrões de comportamento. Nesse sentido, a existência 

de capacitações localizadas reflete o conhecimento incorporado nas bases de conhecimento 

das empresas e na própria estrutura institucional presente nos arranjos produtivos locais. 

Com relação às especificidades das abordagens tradicionais de indução do 

desenvolvimento de aglomerados locais, duas questões principais devem ser destacadas. A 

primeira refere-se às limitações diagnosticadas na maior parte das abordagens conceituais 

analisadas, no sentido da replicação em países periféricos. Nesse caso, porque se tratam de 

experiências desenvolvidas nos países centrais, onde se verificam com muito mais ênfase as 

condições de sucesso dessas teorias. Uma segunda questão, de cunho ainda mais geral, refere-

se à crescente dificuldade enfrentada pelos países em desenvolvimento no sentido de se 

adequar a essas lógicas e repetir tais experiências, tendo em vista as deficiências que os 

caracterizam, tanto no desenvolvimento de processos de aprendizado formais e informais, 

ausência de densidade empresarial e cooperação entre firmas e instituições de ensino e 

pesquisa. Assim, mais importante do que, por exemplo, a exclusão digital que corresponde ao 

hiato entre países em termos da infra-estrutura física de informação e comunicação, verifica-
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se um gap enorme em termos de educação formal e empreendedora, assim como, da própria 

capacidade de aprendizado que os habilita na busca de novos conhecimentos, entre países 

centrais (origem das experiências) e os países periféricos que tentam reproduzi-las com o 

mesmo sucesso. 

A segunda parte desta dissertação, voltada para o estudo de caso no Estado de Alagoas, 

apresenta as evidências empíricas da experiência de territórios produtivos locais, estruturadas 

em duas seções: i) a caracterização do Estado de Alagoas, com análises quantitativas e 

qualitativas acerca da economia local, a fim de identificar se os condicionantes dos modelos 

tratados anteriormente eram detectados e; ii) a sistematização do estudo de caso, onde foi feito 

um apanhado das diversas políticas e programas concebidos no Brasil para promoção de 

arranjos produtivos, desde anos 90 e proposto o modelo Territórios Produtivos Locais, a partir 

da experiência da implantação da abordagem em Alagoas. 

Da análise da economia alagoana, chegou-se a conclusões já amplamente conhecidas. 

De que se trata de um Estado economicamente deprimido, fundamentado no latifúndio, com 

inúmeros problemas estruturais, carente de mão-de-obra qualificada, instituições relacionadas 

à pesquisa e inovação tecnológica. Uma estatística que se destacou nesta análise foi a do 

produto interno bruto que, para Alagoas, tanto em termos de PIB total como em PIBpc, teve 

um crescimento superior ao da Região Sul, reconhecidamente a região que apresenta a melhor 

condição e qualidade de vida de  país.  No entanto, o que deveria ser motivo de comemoração 

na verdade esconde uma das piores concentrações de renda do Brasil. Em Alagoas, quase 

70% das pessoas ocupadas são remuneradas com apenas um salário mínimo, além de ter uma 

das mais elevadas taxas de informalidade do Nordeste e 57% de sua população vivendo em 

precária condição econômica e social. Ademais Alagoas tem o segundo pior IDH do país e a 

terceira menor média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, cerca de 

apenas 4,1 anos. Dados que evidenciam o grande atraso econômico, estrutural e educacional 

do Estado, e que sem sombra de dúvidas, atravancam seu processo de desenvolvimento. 

No entanto, apesar de um quadro tão deprimente, Alagoas, com seus 102 municípios,29 

é considerado um Estado com boas condições naturais para o desenvolvimento. O setor 

sucroalcooleiro é um dos mais competitivos. Dotado de satisfatória estrutura é o responsável 

por 85% do volume de exportações de Alagoas. As atividades turísticas, em expansão, contam 

com a beleza internacionalmente conhecida de suas praias, uma bem montada rede hoteleira e 

                                                           
29 Listados no Anexo 2. 
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a ampliação do aeroporto Zumbi dos Palmares com capacidade para 1,2 milhão de 

passageiros/ ano. Todavia para colher as vantagens dessas oportunidades, será preciso 

transpor os obstáculos mencionados anteriormente, reestruturando as atividades econômicas e 

investindo maciçamente em educação, para assim, se inserir na lógica atual da econômica 

global, que paradoxalmente evidencia o local como foco de mudanças. 

A admissão de territórios produtivos de baixa densidade econômica, como aqueles 

caracterizados por ausência de sinergia empresarial, falta de cooperação e confiança entre os 

agentes, poucas ou nenhuma instituição de ensino e pesquisa e baixa complexidade 

tecnológica, revelou-se ser a opção metodológica mais adequada, dado o caráter não 

quantitativo das variáveis analisadas, assim como pelo propósito intervencionista do modelo 

proposto. 

Com relação à sistematização da lógica dos territórios produtivos, o foco em localidades 

economicamente deprimidas mostrou-se adequado, visto que é um modelo voltado a 

promoção de entendimentos produtivos, ou seja,  acordos estrategicamente construídos entre 

os agentes para elevar o protagonismo local, os níveis de densidade empresarial, a 

especialização produtiva e o dinamismo econômico e social.  

As políticas formuladas e implantadas pelas esferas de governo federal, estadual e 

municipal para a promoção de arranjos produtivos no Brasil, nos últimos 15 anos, refletiam 

sempre as tendências internacionais, desconsiderando a características institucionais das 

regiões onde seriam implementadas. Como conseqüência, embora em apenas uma década e 

meia, cerca de 45 programas de apoio a redes de empresas e desenvolvimento local já tenham 

sido implementados no país, e o que ainda se vê são inúmeras localidades à margem da 

dinâmica de inovação e competitividade, onde essas medidas, se implementadas, alcançaram 

ínfimos resultados. 

A análise dos arranjos selecionados demonstrou que mesmo com cenários tão 

desfavoráveis é possível incentivar a organização associativa dos pequenos produtores e 

promover, ainda que lentamente, uma nova perspectiva da atividade produtiva, com novos 

níveis de cooperação e competitividade. Todavia, há de se tomar cuidado com a disparidade 

das amplitudes de intervenção, nos diferentes níveis de comprometimento e estágios de 

articulação local, a ação de colocar em contigüidade projetos distintos quando for o caso e a 

ênfase na questão produtiva em detrimento aos aspectos estruturais fundamentais ao êxito do 

modelo. 
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5.2 Limitações da Pesquisa 

O propósito da pesquisa foi alcançado à medida que permitiu a sistematização de um 

modelo de promoção de arranjos produtivos em localidades carentes de sinergias e densidade 

empresarial. A proposta desse modelo surgiu principalmente a partir da percepção de que as 

abordagens clássicas, modeladas a partir de experiências nos países desenvolvidos, não eram 

adequadas à realidade dos países periféricos e, portanto falhas no processo de 

desenvolvimento local. 

A principal limitação desta pesquisa é não poder afirmar se o modelo proposto 

promoverá, de fato, arranjos e territórios produtivos competitivos e, conseqüente, o 

desenvolvimento sustentável das áreas onde for implementado. Os resultados obtidos nos 

arranjos implantados em Alagoas ainda não permitem avaliar a capacidade do modelo em 

gerar desenvolvimento, como também se ele será generalizável (reproduzível em outras 

localidades), dadas as poucas experiências e o pouco tempo decorrido do início de sua 

concepção. 

5.3 Recomendações a trabalhos futuros 

O modelo de Territórios Produtivos, não deve ser visto como apenas “mais um” modelo, 

pois ele revelou que mais que a união de empresas em um mesmo espaço geográfico e a 

vontade política de induzir um aglomerado, há muito que evoluir em posturas empresariais, 

estratégias, inovação e competitividade. 

Experiências em modelos de promoção de territórios produtivos são ainda isoladas e 

incipientes nos países periféricos, e mais ainda em áreas de economia tão delimitada, como no 

caso do Nordeste brasileiro. Torna-se necessário aprofundar o tema nos aspectos da 

adequação a territórios com densidades econômicas ainda mais deprimidas, da validação do 

modelo em termos da sustentabilidade do desenvolvimento promovido e conhecimentos afins 

acerca do amadurecimento do território e sua posterior classificação como, um cluster ou 

outro tipo de aglomeração clássica.  

Outras recomendações decorrentes deste trabalho referem-se a: 

a. Desenvolvimento de um processo de avaliação do modelo, pós-implementação, 

construído com base em pesquisa exploratória, abordando todos os elementos 

possíveis, referentes à comercialização do produto, comportamento dos agentes, 

nível de cooperação e crescimento e amadurecimento do território, enquanto arranjo 

produtivo.  
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b. Realização de novas pesquisas na área de territórios produtivos com o devido 

aprofundamento nas questões relativas à competitividade e capacidade de inovação 

vinculadas à gestão do conhecimento, tendo em vista a evolução rápida que envolve 

as tecnologias de informação. 
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Anexo 1 Registros fotográficos da atividade leiteira em Major Izidoro
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ANEXO 1 

Unidades Clandestinas 

 

Fonte: Instituto Paraíba do Meio 
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ANEXO 1 

Unidades Legalizadas (com SIE) 

 

 

 

Fonte: Instituto Paraíba do Meio 

 



Anexo 2 Alagoas – Base Municipal
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ANEXO 2 

 
Água Branca Dois Riachos Maribondo Porto Calvo 
Anadia Estrela de Alagoas Mata Grande Porto de Pedras 
Arapiraca Feira Grande Matriz de Camaragibe Porto Real do Colégio 
Atalaia Feliz Deserto Messias Quebrangulo 
Barra de Santo Antônio Flexeiras Minador do Negrão Rio Largo 
Barra de São Miguel Girau do Ponciano Monteirópolis Roteiro 
Batalha Ibateguara Murici Santa Luzia do Norte 
Belém Igaci Novo Lino Santana do Ipanema 
Belo Monte Igreja Nova Olho d`Água das Flores Santana do Mundaú 
Boca da Mata Inhapi Olho d`Água do Casado São Brás 
Branquinha Jacaré dos Homens Olho d`Água Grande São José da Laje 
Cacimbinhas Jacuípe Olivença São José da Tapera 
Cajueiro Japaratinga Ouro Branco São Luís do Quitunde 
Campestre Jaramataia Palestina São Miguel dos Campos 
Campo Alegre Jequiá da Praia Palmeira dos Índios São Miguel dos Milagres 
Campo Grande Joaquim Gomes Pão de Açúcar São Sebastião 
Canapi Jundiá Pariconha Satuba 
Capela Junqueiro Paripueira Senador Rui Palmeira 
Carneiros Lagoa da Canoa Passo de Camaragibe Tanque d`Arca 
Chã Preta Limoeiro de Anadia Paulo Jacinto Taquarana 
Coité do Nóia Maceió (capital) Penedo Teotônio Vilela 
Colônia Leopoldina Major Isidoro Piaçabuçu Traipu 
Coqueiro Seco Mar Vermelho Pilar União dos Palmares 
Coruripe Maragogi Pindoba Viçosa 
Craíbas Maravilha Piranhas  
Delmiro Gouveia Marechal Deodoro Poço das Trincheiras  
 


