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RESUMO 

Nos últimos anos, a horticultura se tornou uma das principais alternativas para substituir a 

fumicultura na Região Agreste de Alagoas, provocando a rápida formação do aglomerado de 

horticultores. Diante dos fatos, o presente trabalho descreve os principais gargalos referentes à 

inovação do processo logístico das propriedades hortícolas inseridas no Arranjo Produtivo 

Local (APL) da Horticultura, que estão inibindo o desenvolvimento socioeconômico da 

Região Agreste do Estado de Alagoas. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada 

pesquisa bibliográfica e documental para embasar a fundamentação teórica; e, pesquisa de 

campo com observações assistemáticas in loco e com entrevistas semiestruturadas com os 

horticultores selecionados e com a gestora do APL Horticultura no Agreste. A pesquisa 

indicou que o processo produtivo das hortaliças é precário em todas as etapas, necessitando 

inovar seus processos logísticos para reduzir perdas e custos referentes à produção das 

hortaliças e apresentar no mercado consumidor um produto diferenciado e competitivo com 

valor agregado perceptível pelos clientes/consumidores e, assim impulsionar o 

desenvolvimento socioeconômico da região. Dessa forma, entende-se que a partir da 

capacitação produtiva e empresarial e da organização coletiva dos horticultores, seriam fortes 

atributos para aumentar as chances de se conseguir recursos financeiros junto aos bancos e 

instituições de fomento, com a disponibilização de linhas de crédito e financiamento especiais 

para investir em uma central de comercialização e processamento de hortaliças (packing 

house) e em infraestrutura logística que ofereça sustentabilidade ao processo produtivo. 

Palavras-chave: Logística; APL Horticultura; Desenvolvimento Econômico; Inovação; 

Competitividade. 
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ABSTRACT 

In recent years, horticulture has become one of the main alternatives to tobacco growing in 

the Agreste Region of Alagoas, causing rapid formation of the cluster of horticulturalists. 

Given the facts, this paper describes the main difficulties on innovation in the logistical 

process of horticultural properties included in the Local Productive Arrangement (LPA) of 

Horticulture, which are inhibiting the socioeconomic development of the Agreste Region of 

the State of Alagoas. To achieve the proposed objective, a bibliographical and documental 

research was performed to support the theoretical foundation and field research with non-

systematic in loco observations and semi-structured interviews to selected horticulturalists 

and to the manager of APL Horticulture in the Agreste. The survey indicated that the 

production process of vegetables is poor at all stages, requiring to innovative logistic 

processes to reduce losses and costs related to the production of the vegetables and provide 

the consumer market with a differentiated product and competitive value-added perceived by 

customers/consumers and thus boosting the region’s socioeconomic development. Thus, it is 

understood that from the productive skills and entrepreneurial and the collective organization 

of the horticulturalists, would be strong attributes to increase the chances of getting funding 

from banks and funding institutions, with the availability of credit lines and special funding to 

invest in a central of marketing and processing of vegetables (packing house) and logistics 

infrastructure that provides sustainability to the production process. 

Keywords: Logistics, APL Horticulture, Socioeconomic Development, Innovation, 

Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente dissertação procura concatenar os assuntos que versam sobre Gestão da 

Inovação e Logística Empresarial ambos aplicados à Horticultura, mais precisamente, ao 

Arranjo Produtivo Local (APL) da Horticultura no Agreste, localizado no Estado de Alagoas. 

A temática sobre APL está sendo bastante pesquisada por diversos autores e 

especialistas com a finalidade de conhecer os relacionamentos entre os agentes locais em 

relação à proximidade geográfica de todas as organizações territoriais e o caráter de suas 

atividades. (HASENCLEVER; ZISSIMOS, 2006). 

A proximidade geográfica dos agentes participantes de um APL favorece o surgimento 

do processo sinérgico, confiança e a aprendizagem coletiva, aflorando dessa forma o 

conhecimento tácito baseado em experiências vivenciadas pelos agentes participantes, 

praticamente intransferíveis para outras localidades, dificultando assim, o processo de 

imitação por outro lugar. 

Tal proximidade geográfica favorece a formação de aglomerados que necessitam de 

espaço em um mercado que envolve uma disputa acirrada por clientes/consumidores, na qual 

individualmente, cada empreendedor, não conseguiria barganhar preços com seus 

fornecedores nem mesmo conseguiriam persuadir o poder público para investir no 

fortalecimento e consolidação do aglomerado. 

Com relação à logística empresarial, embora tenha sido utilizada nos seus primórdios já 

pelos homens das cavernas, foi durante as guerras ocorridas no passado que se percebeu a 

importância desta prática, posto que os exércitos que a utilizavam de forma sistemática e 

integrada, dificilmente eram derrotados nas batalhas. Precisamente, a partir da Segunda 

Guerra Mundial, despertou-se o interesse em utilizar a logística no âmbito empresarial, tendo 

seu crescimento se expandido para a teoria e prática entre as décadas de 1950 e 1960 

(BALLOU, 1993). 

Ao longo do tempo, a logística foi mudando e aperfeiçoando seus conceitos até ser 

incorporada ao meio empresarial, onde deixou de ser apenas técnicas aplicadas à guerra e 

passou a ser utilizada nas empresas como estratégia competitiva e de fundamental importância 

para a sobrevivência dos negócios, pois seu foco principal consiste em atender as 

necessidades dos clientes e/ou consumidores com o menor custo possível sem alterar a 

qualidade dos produtos e/ou serviços. 
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Há relatos de que o primeiro segmento que utilizou a logística no âmbito empresarial foi 

a indústria alimentícia, que usou arranjos administrativos inovadores com o intuito de reduzir 

custos sem alterar a qualidade do produto e/ou serviço. A década de 1970 foi considerada o 

estágio de semimaturidade da logística. Contudo, as empresas estavam mais preocupadas em 

gerar lucros do que controlar e reduzir os custos. (BALLOU, 1993). 

A partir da década de 1990, com a abertura do mercado brasileiro para o capital 

estrangeiro, a estabilização da economia com o plano real, o uso de novas tecnologias, enfim 

com o processo globalizante da economia, os mercados transformaram-se num ambiente de 

extrema competição, requerendo das empresas, além de produtos de qualidade, serviços que 

conquistassem clientes e/ou consumidores, visto que os parâmetros de exigência mudaram 

muito nas últimas décadas. 

Nos últimos tempos, o Brasil tem-se configurado como uma potência no setor do 

agronegócio e, tomando como base este fato, surgiu o nosso interesse em desenvolver 

pesquisas concatenadas sobre gestão da inovação e logística empresarial aplicada à 

horticultura através da formação de aglomerados ou APL, enquanto fator de desenvolvimento 

do agronegócio. 

Não obstante a conscientização da população por alimentos naturais e saudáveis, 

principalmente hortaliças, e a disponibilização desses produtos nas regiões mais remotas 

minorando as possíveis perdas no transporte, fizeram com que a gestão da inovação e a 

logística empresarial fossem consideradas indissociáveis enquanto ferramentas que visam 

proporcionar o desenvolvimento local. 

O cultivo de hortaliças na região em estudo tem demonstrado grandes possibilidades de 

sustentação econômica, capaz de manter o agricultor no campo. No entanto, percebe-se que o 

processo inapropriado, especialmente de comercialização, vem transferindo renda dos 

pequenos produtores de hortaliças para outros segmentos, especificamente os atravessadores. 

Nesse sentido, acredita-se que o conhecimento e as técnicas da logística empresarial 

juntamente com um toque rebuscado da gestão da inovação possam tornar-se um diferencial 

nesse processo de transferência de renda. 

Nesse contexto, surge a seguinte indagação: de que forma a gestão da inovação através 

da aplicação dos conhecimentos e técnicas em logística empresarial podem aumentar a 

competitividade e a produtividade das propriedades hortícolas, proporcionando o 

desenvolvimento socioeconômico do Arranjo Produtivo Local da Horticultura no Agreste em 

Alagoas? 
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Em vista dessas considerações, percebe-se que a gestão da inovação e a logística 

empresarial aplicada à horticultura através da formação de aglomerados ou APLs têm se 

configurado tema de extrema pertinência no contexto atual, como forma de agregar valor aos 

produtos, sem, contudo, elevar seus custos. Num mundo globalizado, onde a competitividade 

e a busca por qualidade apresentam-se como requisitos básicos para a sustentabilidade dos 

negócios, é que se justifica a opção por esse estudo. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar como a inovação no processo de logística empresarial pode alavancar a 

competitividade e a produtividade das propriedades hortícolas inseridas no APL da 

Horticultura que estão inibindo o desenvolvimento socioeconômico da Região Agreste do 

Estado de Alagoas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Apontar os gargalos da logística empresarial específicos às melhores práticas sobre 

horticultura; 

 Apresentar as principais lacunas sobre a infraestrutura logística que prejudica a cadeia 

produtiva da horticultura no agreste alagoano; 

 Propor formas de agregar valor aos produtos hortícolas através do processo de gestão 

da inovação. 

1.2 Suposição 

Com a inovação no processo logístico utilizado pelos horticultores, é possível aumentar 

a produtividade das propriedades hortícolas e dispor de produtos mais competitivos no 

mercado consumidor com maior valor agregado que proporcione maior retorno financeiro e, 

assim, desencadeie o desenvolvimento socioeconômico com o fortalecimento dos elos de 

todos os atores inseridos no APL da Horticultura no Agreste em Alagoas. 

1.3 Delimitação Geográfica da Pesquisa 

A pesquisa proposta visa realizar um levantamento a partir da década de 1990, período 

em que houve o declínio da fumicultura no Agreste Alagoano, monocultura que entre as 

décadas de 1950 a 1980, período considerado como “anos dourados”, alavancou o 
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crescimento econômico da Região Agreste do Estado, possuindo como principal centro 

articulador o município de Arapiraca. (TENÓRIO; CARVALHO; LIMA, 2006). 

O Estado de Alagoas possui 102 municípios com população de 3.120.494 de habitantes, 

área territorial de 27.779,343 Km
2
 (IBGE, 2010b), distribuídos em 03 Mesorregiões com 

destaque para a Mesorregião do Agreste composta por 25 municípios distribuídos em 03 

Microrregiões: Microrregião de Palmeira dos Índios (12 municípios), Microrregião de 

Arapiraca (10 municípios) e Microrregião de Traipu (03 municípios). 

Em todas as 03 Mesorregiões foram identificados vários APLs em Alagoas com 

destaque para aqueles contratualizados pelo Programa de Mobilização para o 

Desenvolvimento dos Arranjos e Territórios Produtivos Locais do Estado de Alagoas 

(PAPL/AL), ou seja, os projetos formalizados pela parceria entre o Governo do Estado de 

Alagoas através da Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico 

de Alagoas (SEPLANDE/AL)1 e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas 

(SEBRAE/AL), constatando que esses APLs abrangem 74,51% dos municípios alagoanos 

beneficiando cerca de 30.000 empreendimentos formais e informais de micro e pequeno porte 

distribuídos atualmente entre 13 projetos de APLs, descritos abaixo (ALAGOAS, 2011c; 

SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010b): 

 APL Turismo Caminhos do São Francisco; 

 APL Turismo Costa dos Corais; 

 APL Fruticultura da Pinha no Agreste; 

 APL Horticultura no Agreste; 

 APL Inhame no Vale do Paraíba; 

 APL Turismo Lagoas e Mares do Sul; 

 APL Laranja no Vale do Mundaú; 

 APL Mandioca no Agreste; 

 APL Mel do Sertão; 

 APL Móveis do Agreste; 

 APL Ovinocaprinocultura no Sertão; 

 APL Piscicultura no Delta do São Francisco; 

 APL Tecnologia da Informação. 

_____________ 

1
 Em 2011, a Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento de Alagoas (SEPLAN/AL) foi renomeada 

para Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico de Alagoas (SEPLANDE/AL). 
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Devido à aptidão do estado de Alagoas com a agricultura, a pesquisa será restringida 

apenas ao APL Horticultura no Agreste que é composto por 07 municípios, conforme o 

Sistema de Informação da Gestão Estratégica Orientada para Resultados (SIGEOR), quais 

sejam: Arapiraca, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Junqueiro, Limoeiro de 

Anadia e Taquarana. (SEBRAE, 2011b). 

Por questões de conveniência e acessibilidade a dados, pretende-se estudar apenas o 

município de Arapiraca com base em pesquisas anteriores com destaque para o Projeto 

Cinturão Verde de Arapiraca2 elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura de 

Arapiraca (ARAPIRACA, 2003), na qual disponibilizaram kits de irrigação, além de 

perfuração de poços artesianos e assistência técnica para os 219 horticultores mapeados e 

identificados distribuídos em 19 comunidades. 

1.4 Relevância da Pesquisa 

Com a efervescência econômica provocada pelo advento da globalização em meados da 

década de 1990, onde competitividade e inovação apresentam-se como requisitos básicos para 

a sustentabilidade dos negócios, ratifica-se a legitimidade para se estudar o tema proposto. 

A partir da globalização, o agronegócio brasileiro buscando competitividade e inovação 

passou por mudanças impactantes no sentido de melhorar sua produção, distribuição e 

comercialização. Dentre essas mudanças, podem-se destacar: produtos com melhor qualidade, 

produtos com maior valor agregado, adequação dos produtos às necessidades do mercado, 

novos hábitos alimentares, agilidade na troca de informações, entre outras. (ALVES, 2001). 

Coincidentemente, a década de 1990, também foi o período relativo à decadência da 

fumicultura na região, causados principalmente pelos baixos preços praticados no mercado 

(interno e externo) e altos custos de produção, fatores esses, decisivos para a redução da 

produção local. Apesar da redução da produção, a fumicultura ainda não foi erradicada por 

completo, haja vista existem aqueles agricultores que insistem em permanecer com o cultivo 

de fumo. (TENÓRIO; CARVALHO; LIMA, 2006). 

Acrescenta-se aos fatores supracitados a má qualidade do produto e a baixa 

produtividade, considerados como pontos críticos ao declínio da fumicultura que 

proporcionaram uma crise econômica do segmento, aumentando consideravelmente o 

_____________ 

2
 ANEXO 1 – Folder Informativo sobre o Projeto Cinturão Verde de Arapiraca. 
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desemprego e o êxodo rural, causando o inchaço da zona urbana gerado pelo crescimento 

desordenado. (ARAPIRACA, 2003). 

A fumicultura era a principal fonte de renda dos agricultores do agreste alagoano e com 

sua decadência muitas famílias necessitaram mudar de atividade para poder sobreviver. 

Dentre as possíveis alternativas, destaca-se o cultivo de hortaliças que, apesar de ter sido 

desenvolvida há pouco tempo, tem demonstrado ser uma cultura viável, ascendente e uma das 

melhores alternativas para manter no meio rural os agricultores que deixaram de cultivar o 

fumo. 

O declínio da fumicultura é corroborado a partir da trajetória exposta na Figura 1.1, na 

qual demonstra a situação da área plantada de fumo em hectares em relação ao Estado de 

Alagoas, Mesorregião Agreste e Região do APL Horticultura. Percebe-se que a fumicultura 

no Estado de Alagoas está concentrada basicamente na Mesorregião Agreste, visto que o 

declínio do cultivo do fumo em Alagoas possui praticamente a mesma trajetória da 

Mesorregião Agreste. 

Figura 1.1– Área Plantada de Fumo (ha): Estado de Alagoas, Mesorregião Agreste e Região do APL 

Horticultura 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de Alagoas (2011d) 

Por outro lado, a Figura 1.2 refere-se à produção de fumo em tonelada em relação ao 

Estado de Alagoas, Mesorregião Agreste e Região do APL Horticultura. Percebe-se que 

semelhante à Figura 1.1, a trajetória do declínio da produção de fumo do Estado é 

praticamente o mesmo da Mesorregião Agreste, sendo acompanhada pela trajetória da 

produtividade da Região do APL Horticultura. 
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Figura 1.2 – Produção de Fumo (t): Estado de Alagoas, Mesorregião Agreste e Região do APL Horticultura 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de Alagoas (2011d) 

Parte da Mesorregião Agreste exatamente 06 municípios da microrregião de Arapiraca e 

o município de Junqueiro pertencente à microrregião de São Miguel dos Campos3, 

demonstraram seu potencial para o cultivo de hortaliças em virtude de fatores como: água 

subterrânea propícia à irrigação, solo, clima, mercado consumidor, infraestrutura de 

escoamento, suporte logístico e posição privilegiada no centro do Estado de Alagoas 

(ALAGOAS, 2011c; ARAPIRACA, 2003). 

Nos estudos realizados por Arapiraca (2003), que resultaram na elaboração do Projeto 

Cinturão Verde de Arapiraca, apontaram que as condições edáficas e a formação geológica do 

solo são ideais, respectivamente, para a produção de hortaliças e propícia para a perfuração de 

poços, fornecendo água em qualidade e quantidade suficiente para irrigação. 

Os fatores supracitados somados à decadência da fumicultura contribuíram 

decisivamente para a diversificação agrícola na região, centrada na pequena e média 

propriedade familiar como uma das principais razões para o crescimento do município de 

Arapiraca e impulsionador na formação de aglomerados de pequenos horticultores com 

propriedades rurais com área de no máximo 60 hectares ou aproximadamente 198 tarefas4, 

unidade de medida popularmente utilizada no Estado de Alagoas. (TENÓRIO; CARVALHO; 

LIMA, 2006). 

Segundo Alagoas (2011c) a região onde está localizado o APL Horticultura é 

responsável pelo abastecimento de cerca de 80% a 90% de hortaliças folhosas consumidas 

_____________ 

3
 ANEXO 2 – Mapa Político de Alagoas. 

4
 Ao comparar as unidades de medidas conclui-se que 01 hectare corresponde a 10.000 m

2
, enquanto que 01 

tarefa corresponde a 3.052 m
2
, ou seja, uma 01 hectare equivale a aproximadamente 3,3 tarefas. 
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pelo Estado de Alagoas, além de exportar parte de sua produção para os Estados de 

Pernambuco, Sergipe e Bahia. 

Houve na região ações para o fortalecimento desta atividade, por exemplo, o Projeto 

Cinturão Verde de Arapiraca, parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura de 

Arapiraca (SEMAG) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (CODEVASF), porém percebe-se a carência de pesquisas e estudos a respeito da 

logística empresarial que engloba a aquisição de suprimentos, produção, qualidade dos 

produtos, armazenamento, planejamento, transporte, entre outros; fazendo com que o 

horticultor tenha alto custo de produção, muito desperdício e pouco retorno financeiro. 

Apesar das dificuldades, a região tem demonstrado uma vocação crescente para o 

cultivo de hortaliças, haja vista ser uma cultura em ascensão, onde o referido cultivo desponta 

como atividade economicamente promissora, capaz de manter o nível de renda dos 

horticultores em estudo, elevando assim sua qualidade de vida e contribuindo para o 

desenvolvimento local e regional. No entanto, tal atividade poderia ser potencializada com 

práticas adequadas envolvendo inovações em produtos e processos desde o manejo do solo e 

utilização dos insumos até a etapa final, no caso, a comercialização das hortaliças. 

Para minorar tal lacuna, a utilização da logística empresarial pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo produtivo das propriedades hortícolas inseridas no APL 

Horticultura no Agreste, possibilitando aos pequenos horticultores inovar para serem 

competitivos no mercado com o objetivo de sobreviverem num mercado globalizado e 

altamente competitivo. 

O estudo da logística nas últimas décadas recebeu tratamento especial devido a sua 

imensa utilidade para o mundo dos negócios. Dentre as principais causas merecem destaque a 

competitividade entre os mercados globalizados, redução dos custos, foco no 

cliente/consumidor, inovação tecnológica, pessoal qualificado e outros elementos que tornam 

a logística uma “arma” estratégica para qualquer organização. 

O processo globalizante da economia, a abertura do mercado brasileiro para o capital 

estrangeiro, a estabilização da economia com o plano real e o uso de novas tecnologias 

modificaram radicalmente o cenário mercadológico mundial, transformando-se em um 

ambiente altamente competitivo, exigindo que as empresas produzam produtos e serviços de 

qualidade que conquistem clientes e/ou consumidores. 

A importância da logística empresarial, bem como a gestão da inovação em produtos e 

processos para todos os segmentos da economia, que vão desde a economia de guerras às 
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modernas empresas agrícolas, envolvendo o produtor rural, as indústrias de insumos e as 

agroindústrias processadoras de alimentos. A logística de modo geral envolve todo o processo 

produtivo, da aquisição dos insumos à assistência ao cliente e/ou consumidor final. 

Ratificando a pesquisa proposta, a região em estudo tem confirmado uma capacidade 

crescente para o cultivo de hortaliças, apresentando-se como atividade economicamente 

viável, capaz de elevar o nível de renda, produtividade e qualidade de vida da população do 

agreste alagoano, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

Entretanto, para melhorar a rentabilidade e aumentar a produtividade das hortaliças, os 

horticultores necessitam assimilar os fundamentos para a aplicação da gestão da inovação 

através de práticas eficientes e coordenadas de logística, visando proporcionar o 

desenvolvimento socioeconômico e sustentável do APL Horticultura e da Região Agreste do 

Estado de Alagoas. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1 se refere a essa 

introdução que aborda o tema e o problema de pesquisa, e também estão apresentados o 

objetivo geral e os objetivos específicos, suposição, delimitação geográfica da pesquisa, 

relevância da pesquisa, bem como essa estrutura da dissertação. 

No Capítulo 2 será apresentada a fundamentação teórica que será destinada ao 

esclarecimento do assunto encontrado na literatura vigente sobre o Novo Cenário Mundial e a 

Inserção da Gestão da Inovação nas Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) e 

Fundamentos de Logística Empresarial, considerando a relação do tema com o problema e os 

objetivos propostos para a pesquisa. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, 

demonstrando quais foram os métodos e as técnicas usadas para atingir os objetivos propostos 

no trabalho, verificando os procedimentos da logística e as inovações utilizadas pelos 

horticultores do Município de Arapiraca. 

O Capítulo 4 versará sobre a contextualização do APL Horticultura no Agreste, 

centrado no Município de Arapiraca, descrevendo como surgiu o Projeto APL Horticultura no 

Agreste, bem como a nova realidade vivenciada pela população do agreste alagoano, 

especificamente a do Município de Arapiraca, referente à primeira década do Século XXI. 

No Capítulo 5 estão descritos os resultados da pesquisa, englobando as considerações 

preliminares sobre a logística no aglomerado de horticultores do agreste alagoano e as etapas 



Capítulo 1  Introdução 

 10 

da logística utilizada pelos horticultores referentes aos insumos necessários à atividade 

hortícola, à produção aplicada à horticultura, à comercialização e distribuição física das 

hortaliças, às inovações e os aparatos tecnológicos encontrados nas propriedades visitadas, às 

ameaças ao desenvolvimento socioeconômico da horticultura na região e às perspectivas para 

a consolidação do APL Horticultura no Agreste. 

E, finalmente, o Capítulo 6, contendo as considerações finais e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A presente fundamentação teórica tem como objetivo apresentar o que já foi escrito por 

outros autores, dando sustentação ao desenvolvimento da pesquisa, evitando dessa forma 

duplicações de trabalhos científicos. 

A base que dará sustentação a essa pesquisa versará sobre o novo cenário mundial com 

foco na gestão da inovação e logística empresarial que serão utilizadas de forma concatenadas 

com vista a proporcionar o desenvolvimento socioeconômico da região em estudo. 

Com relação à gestão da inovação, o grande precursor desse tema foi Schumpeter com 

sua publicação sobre a Teoria do Desenvolvimento Econômico no ano de 1911, na qual expôs 

um alto nível de discernimento sobre o tema mesmo naquela época e que até o momento é um 

tema tão atual e tratado com o maior respeito pela comunidade acadêmica. 

Corroborando com a tese de Schumpeter, em meados da década de 1990, o célere 

processo de globalização e os avanços tecnológicos fizeram com que a inovação fosse 

bastante discutida entre os vários autores e o meio acadêmico como forma de influenciar o 

desenvolvimento econômico. 

Diante do novo cenário que se apresenta, o Brasil passou por mudanças impactantes 

com destaque para a abertura do mercado nacional para o capital estrangeiro, a estabilização 

da economia com o plano real e o uso de novas tecnologias que transformaram o mercado 

internacional em um ambiente altamente competitivo, requerendo das empresas, além de 

produtos de qualidade, serviços que conquistassem clientes e/ou consumidores, visto que os 

parâmetros de exigência mudaram muito nas últimas décadas. 

A fim de proporcionar produtos e serviços de qualidade que satisfizessem os anseios de 

clientes e/ou consumidores, a logística empresarial nas últimas décadas recebeu tratamento 

especial devido a sua imensa utilidade para o mundo dos negócios e por ter proporcionado um 

processo inovador nas organizações. 

Dessa forma, o primeiro desafio que os agricultores da região em estudo enfrentaram na 

época do declínio da fumicultura foi encontrar uma nova fonte de renda que garantisse a 

sobrevivência desses agricultores e desde então, em meio às diversas alternativas, a 

horticultura foi escolhida como a mais rentável, haja vista que as propriedades não 

ultrapassam a 60 hectares. 
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Assim, as seções subsequentes serão destinadas ao esclarecimento do assunto 

encontrado na literatura vigente sobre o Novo Cenário Mundial e a Inserção da Gestão da 

Inovação nas Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), Fundamentos de Logística 

Empresarial e à Guisa de Conclusão. 

2.1 O Novo Cenário Mundial e a Inserção da Gestão da Inovação nas Micro, 

Pequenas e Médias Empresas (MPME) 

O cenário mundial já não é mais o mesmo frente às mudanças ocorridas tanto em nível 

internacional quanto nacional. Esse novo paradigma que se formou traz consigo mudanças 

impactantes que transformaram o modo de viver da população mundial. 

A respeito dessas mudanças, a presente seção descreverá os acontecimentos que 

proporcionaram o célere processo de globalização e os avanços da tecnologia no mundo, bem 

como seus efeitos no Brasil e a necessidade de incentivar a formação e a consolidação de 

aglomerados de MPMEs que influenciem o desenvolvimento socioeconômico em regiões 

precárias. 

Ainda nesta seção serão descritas as características gerais sobre os APLs, abordando os 

principais aspectos sobre a sua formação, nomenclaturas, influência do poder público em sua 

formação no Brasil e as diversas classificações dos APLs. 

E para encerrar a seção, será exposto o novo paradigma que influenciará o 

desenvolvimento das regiões precárias baseado na formação de clusters ou aglomerados e o 

relacionamento com as formas de inovação através da utilização de tecnologias corporificadas 

ou descorporificadas, sendo esta última baseada no conhecimento tácito. 

2.1.1 A Tecno-Globalização e seus Efeitos no Brasil 

Com o enfraquecimento do Sistema Econômico Socialista, o mercado mundial rende-se 

ao Sistema Econômico Capitalista, salvo algumas exceções, derrubando barreiras antes 

intransponíveis e que recentemente atraem grandes corporações transnacionais para explorar 

os mercados de países em desenvolvimento em busca de vantagens espúrias oferecidas, 

principalmente em relação aos incentivos fiscais e financeiros contínuos, realização de obras 

de infraestrutura por parte do governo local, baixos salários da mão-de-obra local, recursos 

naturais abundantes, entre outras. (CASSIOLATO; LASTRES, 1999; HADDAD, 2004). 

Cabe no momento esclarecer que as vantagens espúrias não constituem garantias de 

permanência duradoura das empresas transnacionais nos países que as concedem, 



Capítulo 2  Fundamentação Teórica 

 13 

caracterizando dessa forma, um crescimento econômico predatório, uma vez que as mesmas 

estão sempre em busca de países que possam oferecer melhores vantagens. (CASSIOLATO; 

LASTRES, 1999; HADDAD, 2004). Vale salientar que a atração de multinacionais e a 

importação de tecnologias influenciaram o crescimento econômico de alguns países, mas não 

necessariamente desencadearam um nível de desenvolvimento satisfatório. 

Para inibir esse crescimento predatório, os países em desenvolvimento deveriam atrair 

as empresas multinacionais através de vantagens competitivas e dinâmicas locacionais, tais 

como: Centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Universidades, mão-de-obra 

especializada, entre outros. (HADDAD, 2004). 

O processo de globalização nos países em desenvolvimento possibilitou uma rápida e 

intensa abertura econômica, privatizações de estatais e desregulamentação das atividades 

econômicas, com o objetivo de facilitar o acesso de empresas multinacionais em seus 

mercados e, dessa forma, estimular o desenvolvimento desses países. (CASSIOLATO; 

LASTRES, 1999). 

Particularmente no Brasil, acontecimentos como a Reforma Constitucional de 1988, que 

teve como uma das principais alterações o fortalecimento político-institucional e financeiro do 

Distrito Federal, Estados e Municípios, concedendo a estes, autonomia decisória para a 

formulação e execução de planos locais de desenvolvimento e o Plano de Estabilização 

Econômica em 1994 (Plano Real), que conseguiu estabilizar a economia após 

aproximadamente duas décadas de várias tentativas para controlar a superinflação, foram 

marcos nesse processo de globalização econômica. (HADDAD, 2004). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) também contribuíram 

enormemente para as modificações ocorridas no cenário mundial, possibilitando rápida 

comunicação, processamento, armazenamento e transmissão de informações através dos 

avanços nos setores de informática e telecomunicações, reduzindo sobremaneira as distâncias 

e o tempo e aproximando geograficamente as regiões a custos decrescentes, proporcionando 

uma revolução informacional. (CASSIOLATO; LASTRES, 1999). 

A facilidade de acesso da população a componentes eletroeletrônicos a custos 

relativamente baixos, proporcionados pelos ganhos de escala industrial das empresas, 

permitiu essa revolução informacional. Como exemplo, pode-se citar a popularidade dos 

telefones celulares, Personal Computer (PC), notebooks, câmeras fotográficas digitais, 

internet, serviços de TV a cabo, softwares, televisores Liquid Crystal Display (LCD) ou 
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Light-Emitting Diode (LED) ou Plasma, Digital Video Disc (DVD) player e recentemente 

Blu-ray player, entre outros. 

A difusão tecnológica proporcionada pelos avanços da microeletrônica, biotecnologia, 

eletroquímica, metalomecânicos, fibras ópticas, entre outros, buscou nos países em 

desenvolvimento através de empresas multinacionais, além das vantagens espúrias 

supracitadas, um mercado consumidor disposto adquirir constantemente produtos inovadores 

a custos acessíveis, acarretando consequentemente a expansão do comércio. (SICSÚ, 2000). 

A tecno-globalização, derivada da junção entre tecnologia e globalização, influenciou o 

crescimento econômico de vários países com a geração de emprego e renda através da 

implantação de empresas multinacionais, “forçando” as empresas nacionais a buscar formas 

paritárias de concorrer com tais empresas. O Estado, ao invés de concentrar sua atenção para 

funções básicas como: educação, saúde, segurança, justiça, entre outras, interferia nos setores 

mais débeis da economia, com a concessão de subsídios à exportação, proteção tarifária e 

outras formas de assistência governamental, em vez de criar mecanismos para que as próprias 

empresas descubram como aumentar a produtividade e a qualidade de seus produtos/serviços 

e concorram em condições de igualdade no comércio nacional e internacional. 

(CASSIOLATO; LASTRES, 1999; HADDAD, 2004). 

Com a redução do protecionismo econômico e da excessiva regulamentação das 

atividades econômicas por parte do Estado, mudando completamente seu papel na economia, 

o célere processo de globalização e os avanços tecnológicos influenciaram as empresas 

brasileiras em direção a um processo de importação de tecnologias corporificadas (máquinas, 

equipamentos, computadores e softwares), principalmente dos países que estão no ápice 

econômico como é o caso da denominada tríade, composta pelos Estados Unidos, Japão e 

países da Europa Ocidental, em busca de maior competitividade no comércio exterior, 

acreditando que dessa forma iria proporcionar o desenvolvimento do país. (HADDAD, 2004). 

As empresas de menor porte como as MPMEs tiveram inúmeras dificuldades para se 

posicionarem de forma competitiva no novo paradigma em virtude dos parcos recursos 

financeiros para investir em importações de tecnologia corporificada. Para sanar tal 

dificuldade, o Estado continua buscando alternativas para substituir as importações, mudando 

as práticas tecnológicas e produtivas das MPMEs e proporcionando a transição para a 

sociedade do conhecimento. 

O desenvolvimento de regiões com economias precárias esbarram no problema de 

escassez de recursos públicos para investir nessas regiões. Alternativamente, o Estado está 
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buscando parcerias com a iniciativa privada no sentido de influenciar o surgimento, 

consolidação e crescimento de clusters nessas regiões. (SICSÚ, 2000). 

Acredita-se que estimulando o surgimento de aglomerados de MPMEs, influenciados 

por Sistemas Regionais de Inovação dispersos por todo território nacional, possam contribuir 

para o desenvolvimento local frente às peculiaridades de cada região. Um país com vasta 

dimensão geográfica e enorme diversidade sociocultural, como é o caso do Brasil, necessita 

de um conjunto de Sistemas Regionais de Inovação, específicos a cada região do país, para 

formar um Sistema Nacional de Inovação que proporcione desenvolvimento em todas as 

partes do país. 

Nesse sentido, as iniciativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

(MDIC) na formulação do Plano Plurianual (PPA) 2004-20075, resultante do planejamento 

participativo com a presença da sociedade civil organizada no debate sobre o processo de 

decisão de políticas públicas, inibindo qualquer forma de autoritarismo que sucumba o 

processo crítico-construtivo e a capacidade criativa dos envolvidos no processo de decisão. 

(HADDAD, 2004). 

Acompanhando a macropolítica do país, o Distrito Federal e os Estados da Federação 

estão elaborando seus PPAs que norteiam sobre a aplicabilidade dos recursos públicos em 

ações de desenvolvimento, especificamente no que se refere às aglomerações de MPMEs. 

O objetivo principal do poder público neste novo paradigma é proporcionar o 

surgimento, formação, consolidação e autogerenciamento dos aglomerados de MPMEs que 

impulsionem o desenvolvimento regional. Na medida em que tais aglomerações entrem no 

processo de maturação, o Estado gradativamente vai repassando a governança dos 

aglomerados para uma empresa-âncora capaz de continuar promovendo o desenvolvimento na 

região, cumprindo com seu papel democrático em estimular o desenvolvimento econômico do 

país e reduzindo os desequilíbrios locais de economias periféricas. 

O repasse da governança dos aglomerados de MPMEs, provavelmente, não é um 

procedimento fácil, visto que a governança provisória executada pelo poder público define de 

forma participativa todas as ações a serem realizadas, acarretando dessa forma a ausência de 

uma liderança local que possa continuar o processo de transformação econômica da 

_____________ 

5
 O PPA baseia-se no planejamento participativo distribuído no Distrito Federal e nos 26 estados da federação 

com organizações não-governamentais (ONG) através de audiências públicas, definindo em conjunto os rumos 

do desenvolvimento do País. (HADDAD, 2004). 
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localidade, desencadeando um processo de conformismo e acomodação por parte dos 

integrantes dos aglomerados. (HADDAD, 2004). 

Finalmente, para alcançar o desenvolvimento participativo e sustentável é preciso 

impulsionar os aspectos sociais, ambientais, econômicos, tecnológicos, científicos, políticos e 

institucionais de forma sistemática e equilibrada que proporcione qualidade de vida à 

população. Assim, o Estado acredita que a formação dos APLs constitui um processo 

estratégico que norteia na direção de programas de promoção do desenvolvimento local 

sustentável através de parcerias entre organizações públicas e privadas. (HADDAD, 2004). 

2.1.2 Características Gerais sobre Arranjos Produtivos Locais (APL) 

Em meados da década de 1970, o modelo de produção fordista, baseado na produção em 

massa e na verticalização do processo de manufatura, entrou em declínio devido a fatores 

como: a superprodução6 de bens padronizados, aumento da capacitação e nível de informação 

da força de trabalho, a célere renovação tecnológica e as novas tecnologias baseadas na 

automação e informática. Em virtude dessas transformações, a partir da década de 1980, a 

economia mundial aos poucos começou a demonstrar sinais de recuperação através da 

produção flexível7 ocasionada pela integração horizontal e/ou vertical produtiva de MPMEs 

no formato de aglomerados. (COSTA, 2010; GALVÃO, 2000; SICSÚ, 2000). 

Com o desencadeamento da crise do modelo de produção fordista, os países 

desenvolvidos foram os mais afetados e passaram por sérios problemas econômicos causados 

pela transição da produção em massa para produção flexível, exigindo profundas inovações 

no âmbito organizacional das grandes corporações transformando-se gradativamente no 

centro das atenções para a recuperação econômica desses países. 

O sucesso dos aglomerados de empresas ao redor do mundo proporcionou uma 

efervescência de estudos e pesquisas em diversos países, provocando uma enorme diversidade 

de nomenclaturas e definições sobre tais aglomerações, levando em consideração as 

peculiaridades de cada região e/ou país em estudo, o que dificultou e confundiu o 

entendimento sobre o assunto, haja vista algumas nomenclaturas são utilizadas como 

sinônimos. (AMATO NETO, 2009; HASENCLEVER; ZISSIMOS, 2006). 

_____________ 

6
 A superprodução de bens padronizados provocou a saturação do mercado consumidor e o excesso de estoques 

por causa do subconsumo dos produtos. 
7
 Sistema Toyota de Produção ou simplesmente Toyotismo. 
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As diversas nomenclaturas derivadas de tais estudos são descritas como: Arranjo 

Produtivo Local; Arranjos Inovativos Locais; Clusters; Tecnópolis; Tecnopolos; Millieux 

Innovateurs; Science Parks; Parques Científicos e Tecnológicos; Parques Tecnológicos; Polos 

Tecnológicos; Polos de Tecnologia; Polos de Modernização Tecnológica; Cadeia Produtiva; 

Aglomerados de Empresas; Novos Espaços Produtivos; Redes de Empresas; Comunidade de 

Transbordamento; Distritos Industriais Marshallianos; Distritos Industriais Britânicos; 

Distritos Industriais Contemporâneos; Distritos Industriais Italianos; Sistemas Industriais 

Locais; Estado Industrial; Indústria Endógena Local; Zonas Industriais; Sistemas Produtivos 

Regionais; Sistemas Produtivos Locais; Sistemas Locais de Inovação; Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais, entre outras. 

Entre os diversos casos de sucesso surgido na literatura, o Cluster do Vale do Silício é 

considerado como uma das mais importantes aglomerações do mundo, localizado no Estado 

da Califórnia, Costa Oeste dos Estados Unidos da América (EUA), desenvolveu-se 

principalmente próximo à Universidade de Stanford em decorrência da interação entre o 

ambiente científico e o surgimento de pequenas empresas constituídas por discentes 

graduados, no qual ocasionou a formação de um parque tecnológico capaz de absorver os 

spillovers8 gerados pelo meio acadêmico. Em consequência do ambiente propício às 

inovações tecnológicas surgiram várias empresas reconhecidas internacionalmente com 

destaque para a Apple Computer, Yahoo, Google e Hewlett Packard (HP). O fato que 

impulsionou definitivamente este aglomerado, elevando-o ao patamar de Cluster de Alta 

Tecnologia (hi-tech) nos segmentos de informática e semicondutores foi o maciço 

investimento realizado pelo governo americano em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) na 

área militar, demandados principalmente pelos setores aeroespacial e equipamentos de defesa, 

respectivamente, pela National Aeronautics and Space Administracion (NASA) e Pentágono. 

(COSTA, 2010; GALVÃO, 2000; SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004). 

Na Europa, o território denominado como Terceira Itália, situado na Região Nordeste da 

Itália, é a experiência que mais se aproxima das peculiaridades da realidade brasileira devido 

à semelhança da estrutura produtiva, a formação cultural latina e grande parte da população 

seguir a religião católica. Tal aglomerado foi constituído por uma rede de pequenas e médias 

empresas de base familiar com especialidades dentro do processo produtivo de setores 

tradicionais que interagiram com instituições sociais, culturais, políticas e econômicas, 

_____________ 

8
 Significa efeitos de transbordamento. 
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proporcionando eficiência coletiva por meio de sinergias entre todos os atores. As pequenas e 

médias empresas da Terceira Itália estão organizadas em cooperativas promovidas pelo poder 

público local que incentivou as inovações tecnológicas de produtos e processos capazes de 

oferecer melhoria de qualidade a um custo menor, rápida adaptabilidade às transformações e 

exigências do mercado e ciclos de vida do produto mais curtos. (CASSIOLATO; LASTRES, 

1999; CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002; COSTA, 2010; GALVÃO, 2000). 

A partir dessas considerações, fica patente que entre os principais atributos presentes 

nas aglomerações de empresas, a proximidade geográfica se destaca em decorrência da 

concentração espacial de empreendimentos, principalmente de MPMEs que se especializaram 

em qualquer um dos diversos setores econômicos – indústria, serviço, comércio ou agricultura 

– e instituições de apoio, públicas e/ou privadas, que incluem instituições de ensino e 

pesquisa, instituições de suporte técnico, associações de classe patronal e trabalhista, 

fornecedores de insumos, fornecedores de infraestrutura, instituições de fomento, instituições 

financeiras, clientes e/ou consumidores e as três esferas governamentais, todos com objetivos 

comuns, que são essenciais para poder propiciar um ambiente com alto grau de interação entre 

todos esses stakeholders9 que cooperam sistematicamente no sentido de estabelecer confiança 

mútua, geração de inovações, aprendizado coletivo, troca de experiência e transmissão de 

informações e conhecimento. (AMATO NETO, 2009; CASSIOLATO; LASTRES, 1999; 

CASTRO, 2009; COSTA, 2010; GALVÃO, 2000; PORTER, 1998; PUGA, 2003; SANTOS; 

DINIZ; BARBOSA, 2004). 

As aglomerações de MPMEs ganharam destaque no cenário mundial devido à 

velocidade com que se adaptam às mudanças ocorridas pelas inovações em produtos e/ou 

processos, ao contrário do que acontece com os enormes complexos industriais que 

compreendem volumosos investimentos em suas plataformas industriais, gerando grande 

descontentamento pelos gestores, caso seja necessária mudanças radicais ou até mesmo 

mudanças incrementais. (COSTA, 2010; HASENCLEVER; ZISSIMOS, 2006; PORTER, 

1998). 

A maioria dos aglomerados que se formam são compostos basicamente por micro, 

pequenas e médias empresas que representam em torno de 99,5% das empresas formalizadas 

no Brasil e em consequência desse número expressivo absorve grande parte da força de 

trabalho. Com a grande quantidade de MPMEs existentes seria praticamente impossível que 

_____________ 

9
 Significa simplesmente as partes interessadas em determinadas ações. 
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cada uma delas, isoladamente, possuísse ganhos de escala e de escopo e ao mesmo tempo 

fossem competitivas no mercado. (AMATO NETO, 2009; SEBRAE, 2011a; SICSÚ, 2000). 

Para minimizar tal problemática, algumas regiões do país apresentam grande potencial 

competitivo em decorrência da presença de várias MPMEs que interagem, cooperam e estão 

dispostas em forma de aglomerados que desencadeiam um processo de desenvolvimento 

perene através da intervenção pública no estímulo à participação espontânea dos agentes 

locais em busca de eficiências coletivas caracterizadas pela capacidade de compartilhar 

máquinas, equipamentos, ferramentas, tecnologia, informações, experiências, recursos 

financeiros, pesquisas em novos e melhores produtos e processos, riscos e custos de novas 

oportunidades, compras de matérias-primas e insumos, serviços especializados de logística, 

programas de treinamento, pessoal qualificado e conhecimento, sem interferir na autonomia 

institucional da localidade e, assim, evitar o processo de burocratização na formação e na 

implantação dos APLs. (CASTRO, 2009; COSTA, 2010; HADDAD, 2004; SANTOS; 

DINIZ; BARBOSA, 2004). 

Com a finalidade de gerar eficiências coletivas e, consequentemente, aumentar a 

competitividade do aglomerado, traduzidas em ganhos de escala e de escopo, semelhante às 

empresas de grande porte, alguns aglomerados se organizaram sequencialmente no formato de 

cadeia produtiva, ou seja, com estrutura produtiva verticalizada com cada empresa, 

desempenhando atividades específicas com a finalidade principal de suprir as empresas-

âncoras que, por sua vez, coordenam a governança do aglomerado e, são consideradas como 

potenciais receptoras de ações de políticas públicas por retransmitirem os impulsos recebidos 

às empresas tanto à montante quanto à jusante da cadeia produtiva local e regional. (AMATO 

NETO, 2009; CASSIOLATO; LASTRES, 1999; COSTA, 2010; SICSÚ, 2000). 

Em consideração às aglomerações brasileiras, a grande maioria apresentam-se dispostas 

em estruturas produtivas horizontais com atuação em segmentos semelhantes e sem a 

presença de empresas-âncoras. Nesse caso, as ações de políticas públicas devem abranger 

todas as empresas dispostas no aglomerado, expandindo o desenvolvimento nos sentidos à 

montante e à jusante de toda a cadeia produtiva local e regional da qual estão inseridas, 

observando a homogeneidade das empresas para não provocar desequilíbrios em virtude de 

favorecimento de algumas empresas, prejudicando qualquer tentativa de ações coletivas. 

(COSTA, 2010; HADDAD, 2004; SICSÚ, 2000). 

Nesse sentido, a governança dos aglomerados de empresas se constitui no processo de 

decisão local que coordena as relações técnicas e econômicas de toda cadeia produtiva em 
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ambos os sentidos, montante e jusante, executado por um conjunto de instituição – empresas-

âncoras, Estado, ONGs, empresas privadas, entre outras – que sincronize todo sistema 

produtivo em busca do desenvolvimento socioeconômico. A governança do aglomerado pode 

apresentar suas estruturas no formato horizontal ou em redes como aconteceu nas 

experiências do Vale do Silício com a presença de instituições de ensino e pesquisa e da 

Terceira Itália com a especialização de setores tradicionais; e, com estrutura no formato 

vertical ou hierárquica com a presença de uma ou de várias empresas-âncoras como se 

apresentam as experiências de Baden-Wurttenburg na Alemanha e a plataforma satélite da 

Zona Franca de Manaus. (AMATO NETO, 2009; CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002; 

CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003; PUGA, 2003). 

O surgimento desses aglomerados aconteceu de forma espontânea em virtude de (1) 

coincidências históricas como foi o caso do Cluster do Vale do Silício que se desenvolveu por 

meio dos spillovers, ocasionados pelos estudantes egressos da Universidade de Stanford que 

formaram diversas empresas ao redor da mesma; (2) fatos fortuitos que podem influenciar o 

aparecimento de um aglomerado, causado principalmente, quando grandes corporações 

demitem vários funcionários e os mesmos constituem pequenas empresas que servem de 

fornecedoras para as grandes corporações que se tornaram empresas-âncoras; e, finalmente, 

(3) inconformismo entre os grupos sociais em relação aos baixos indicadores sociais, 

econômicos e ambientais. (COSTA, 2010; GALVÃO, 2000; HADDAD, 2004; PORTER, 

1998; PUGA, 2003). 

A interação entre todos os atores presentes no aglomerado favorece o processo de 

cooperação que reflete em um elevado capital social, baseado principalmente na confiança 

mútua, proporcionando o aumento da eficiência coletiva na qual cada um dos atores se 

beneficia do sucesso como um todo. A presença de um elevado capital social acelera o 

processo de desenvolvimento em qualquer região. (AMATO NETO, 2009; COSTA, 2010; 

PUGA, 2003). 

A geração de inovações nos aglomerados depende do aprendizado coletivo que envolve 

a concepção de conhecimento codificado que pode ser facilmente disseminado com a 

utilização das tecnologias da informação e comunicação por meio de manuais, apostilas, 

livros, cursos, treinamentos, capacitações, entre outras. Enquanto conhecimento tácito, está 

diretamente ligado ao tempo de experiência e prática do cotidiano dos indivíduos que estão 

inseridos no processo produtivo e em contato com a tecnologia. (CASSIOLATO; LASTRES, 
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1999; CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002; HADDAD, 2004; HASENCLEVER; ZISSIMOS, 

2006; SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004). 

A abrangência territorial dos aglomerados de empresas em qualquer região transborda 

os perímetros de municípios, estados e países com exportações de produtos e/ou serviços para 

outras localidades, provocando a elevação da renda, atração de empresas e pessoas para a 

região e, principalmente, induz investimentos públicos em infraestrutura social e econômica. 

(HADDAD, 2004; PORTER, 1998; SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004). 

Em meio às inúmeras oportunidades, as aglomerações de MPMEs brasileiras esbarram 

em problemas que se arrastam por anos, como elevada carga tributária, alto grau de 

informalidade das empresas, excesso de burocracia e despreparo na elaboração de projetos 

para obtenção de crédito junto aos bancos, além da carência de infraestrutura de transporte e 

logística. Alternativamente, para superar tais problemas, a capacidade de cooperação entre as 

MPMEs e predisposição para trabalhar em conjunto são características fundamentais para 

alcançar a competitividade. (CASTRO, 2009; SICSÚ, 2000). 

Para aumentar a competitividade dos aglomerados, faz-se necessário melhorar, 

modernizar e investir sistematicamente em elementos tangíveis como sistemas e tecnologias 

avançadas e em elementos intangíveis como gestão empresarial e organizacional e pessoas 

bem-educadas, capacitadas e treinadas, capazes de gerar conhecimento e aprendizado, 

traduzidos em eficiências coletivas. (AMATO NETO, 2009; CASSIOLATO; LASTRES, 

1999; PORTER, 1998; SICSÚ, 2000). 

As empresas que participam de um APL, intuitivamente expressam a idéia de prestígio 

perante o mercado consumidor, resultado do fortalecimento da dinâmica regional que 

proporcionou maior visibilidade mercadológica, transformando a marca do APL em sinônimo 

de qualidade. (COSTA, 2010; HADDAD, 2004; SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004; 

SICSÚ, 2000). 

A visão contemporânea de estado mínimo reduziu sobremaneira a interferência do 

governo na economia, que se baseava no princípio de atrair grandes empresas transnacionais 

por meio de grandes projetos de investimentos e que se caracterizavam em vantagens 

espúrias. Tais vantagens espúrias causaram a chamada guerra fiscal entre as Unidades da 

Federação, no qual eram selecionadas aquelas que oferecessem mais atrativos em termos de 

incentivos fiscais e financeiros, abundância de recursos naturais, baixos salários pagos à força 

de trabalho, garantia de infraestrutura mínima para a instalação dessas empresas com 

consequente doação de terrenos, energia e água suficientes, infraestrutura de transportes em 
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plenas condições para escoar a produção, entre outras; e, no âmbito empresarial analisava-se 

apenas a variável redução de custos de produção para tomar a decisão de se instalar na 

localidade. (CASSIOLATO; LASTRES, 1999; HADDAD, 2004). 

Ao contrário do princípio supracitado, há empresas que estão tomando decisões com 

base em vantagens locacionais dinâmicas, analisando desde os custos totais da empresa até o 

potencial de inovação na região com a presença de instituições de ensino e pesquisa, 

existência de infraestrutura social, mão de obra qualificada, facilidade de informação e 

comunicação, fácil acessibilidade aos modais de transportes, entre outras. Salienta-se que a 

proximidade dos aglomerados a entroncamentos logísticos proporcionam redução de custos 

de transporte, redução de custos de estoque e entregas mais ágeis. (AMATO NETO, 2009; 

CASSIOLATO; LASTRES, 1999; PORTER, 1998; SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004). 

Para criar um ambiente propício que estimule a elevação do capital social baseado na 

cooperação mútua e confiança entre os agentes locais, o poder público deveria primeiramente 

resolver questões referentes à infraestrutura social com vista à melhoria das condições de vida 

da população local em relação à disponibilidade de saneamento básico, melhores níveis de 

escolaridade e de qualificação, incentivo à capacitação tecnológica, ampliação qualitativa e 

quantitativa dos serviços de saúde, planejamento habitacional, capacidade de governança, 

capital social, preservação do meio ambiente, espaço de lazer com apresentações artístico-

culturais, comportamento econômico, nível de institucionalidade, maturidade entre os elos da 

cadeia produtiva, entre outras. (COSTA, 2010; PORTER, 1998). 

O poder público deve avaliar cuidadosamente as políticas públicas, baseando-se nos 

princípios de desenvolvimento sustentável, evitando o crescimento regional desordenado em 

decorrência de fatores negativos, tais como: favelização de áreas urbanas, contaminação 

ambiental, congestionamento regional, entre outras, para não ferir a credibilidade das 

instituições atuantes no APL e frustrar as expetativas dos agentes locais pertencentes ao APL 

em questão, tornando ainda mais complexa as atividades direcionadas ao desenvolvimento 

regional. (CASSIOLATO; LASTRES, 1999; HASENCLEVER; ZISSIMOS, 2006). 

Ao sanar os problemas com infraestrutura social, torna-se necessária a realização de 

parcerias públicas privadas com o objetivo de angariar investimentos que serão revertidos em 

infraestrutura de transporte e logística, instituições de ensino e pesquisa, laboratórios de 

pesquisa, programas de treinamento e educação, sistemas de informação e comunicação 

eficazes e eficientes, entre outros, que visem consolidar a permanência das empresas e 

pessoas qualificadas na região, bem como, atrair investimentos e inovações externas tanto de 
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empresas quanto de pessoas talentosas de outras localidades, gerando assim, um ciclo de 

crescimento do produto, renda e emprego, visando construir um ambiente que possa 

transformar um APL Incipiente em um APL Desenvolvido ou Sistema Produtivo Inovativo 

Local. (AMATO NETO, 2009; COSTA, 2010; GALVÃO, 2000; PORTER, 1998; SICSÚ, 

2000). 

Para atingir tal propósito, na qual visa transformar APL Incipiente – grande maioria em 

relação ao Brasil – em um Sistema Produtivo Inovativo Local (SPIL), as políticas públicas 

devem seguir as especificidades de cada aglomerado, por isso não faz sentido analisar um 

aglomerado sem antes contextualizá-lo regionalmente em relação ao ambiente sociocultural, 

origem do aglomerado, ambiente econômico, situação institucional, nível organizacional dos 

agentes locais, qualificação da força de trabalho, conhecimentos científico e tecnológico, 

logística de transporte, indicadores de desenvolvimento sustentável, entre outras, limitando a 

possibilidade de replicação de experiências bem-sucedidas em outras localidades. (CASTRO, 

2009; COSTA, 2010; HADDAD, 2004; SICSÚ, 2000). 

O poder público deve planejar e atuar estrategicamente como facilitador do processo de 

desenvolvimento em regiões deprimidas socioeconomicamente, através de instrumentos 

eficientes e eficazes de intervenção pública que direcionem os investimentos necessários para 

se construir um ambiente favorável capaz de gerar e difundir conhecimento através de 

transbordamento de tecnologia e conhecimento, mantendo e influenciando o surgimento de 

novo APLs, além de impulsionar o desenvolvimento regional, provocando melhorias em 

infraestrutura social e econômica, melhorias nos indicadores sociais, maiores gastos em 

educação e pesquisa, incentivos fiscais, melhorias na regulação, mudança na estrutura 

produtiva, assistência gerencial, assistência técnica e capacitação profissional, concessão de 

crédito e avaliação da capacidade de pagamento da dívida, divulgação de oportunidades de 

negócios e estímulo ao associativismo entre as empresas. (AMATO NETO, 2009; 

CASSIOLATO; LASTRES, 1999; CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003; COSTA, 2010; 

GALVÃO, 2000; PUGA, 2003). 

A disponibilização de um ambiente adequado por parte do poder público que vise o 

desenvolvimento do APL e a disposição de instituições de apoio públicas e privadas em torno 

da região onde se localiza o APL, provoca a atratividade dos investimentos necessários que 

possam alavancar o desenvolvimento regional em decorrência de inovações suportadas por 

um sólido sistema financeiro.  O grande entrave para a concessão de crédito pelas instituições 

financeiras está relacionado à inadimplência, porém a partir do reconhecimento do potencial 
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inerentes dos APLs, o crédito poder ser oferecido com taxas de juros reduzidas, possibilitando 

o financiamento de inovações repletas de incertezas e riscos geradas pela convergência da 

Política Industrial e da Política de Ciência e Tecnologia. (CASSIOLATO; LASTRES, 1999; 

CASTRO, 2009; COSTA, 2010; PORTER, 1998; PUGA, 2003). 

Em localidades com baixo grau de instrução dos agentes locais é praticamente 

improvável que haja o desenvolvimento da própria governança, dependendo assim da 

intervenção do poder público na localidade com o intuito de incentivar os agentes locais a 

ganharem autonomia na resolução dos problemas do aglomerado a partir da construção e 

coordenação de um grupo gestor. A carência de cooperação requer que o Estado atue de 

maneira que desperte o interesse dos atores a cooperarem através de palestras, reuniões, 

seminários e cursos, buscando desenvolver uma cultura local contendo aspectos histórico-

culturais que expressem um sentimento de pertencimento daquelas empresas/pessoas, com o 

objetivo de motivar e assegurar o comprometimento dos agentes locais para a formação de um 

grupo gestor que possa planejar, executar, monitorar e avaliar o desempenho de todos os 

participantes do aglomerado. (COSTA, 2010). 

No Brasil, a partir de 1999, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT) 

adotou e padronizou o termo Arranjo Produtivo Local (APL) para generalizar completamente 

as aglomerações de empresas com a finalidade de facilitar o entendimento e evitar confusões 

acerca dessas aglomerações e, na expectativa de conseguir realizar o benchmarking das 

experiências ocorridas ao redor do mundo, analisando tanto os sucessos quanto os fracassos 

no sentido de não cometer os mesmos erros. Com isso, os APLs imediatamente foram 

incluídos nas políticas públicas do governo através do Plano Plurianual no período de 2000-

2003 (PPA 2000-2003) elaborado pelo MCT. (CASTRO, 2009; COSTA, 2010). 

Em 2003, foi criado um grupo interministerial com ações direcionadas para os APLs e 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) que 

posteriormente, no ano de 2004, foi formalizado pela portaria interministerial nº 200, de 03 de 

agosto de 2004, com denominação de Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 

Produtivos Locais (GTP/APL), no qual envolveram inicialmente 23 instituições 

governamentais e não-governamentais. À medida que as atividades eram desenvolvidas e com 
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o propósito de complementá-las, outras instituições poderiam integrar ao GTP/APL, sendo 

alteradas por meio de portarias10. (BRASIL, 2011a; CASTRO, 2009). 

Atualmente fazem parte do GTP/APL 33 instituições conforme descritas a seguir: (1) 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); (2) Ministério da 

Fazenda (MF); (3) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); (4) Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA); (5) Ministério da Integração Nacional (MI); (6) 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); (7) Ministério do Turismo (MTur); (8) Ministério 

de Minas e Energia (MME); (9) Ministério da Educação (ME); (10) Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); (11) Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCT); (12) Ministério do Meio Ambiente (MMA); (13) Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); (14) Banco do Brasil S.A. (BB); (15) Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); (16) Banco da Amazônia S.A. (BASA); (17) Caixa 

Econômica Federal (CEF); (18) Banco BRADESCO S.A.; (19) Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA); (20) Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); (21) 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); (22) Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO); (23) 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA); (24) Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); (25) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (CODEVASF); (26) Agência de Promoção de Exportações do Brasil 

(APEX-Brasil); (27) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); 

(28) Confederação Nacional da Indústria (CNI); (29) Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI); (30) Instituto Euvaldo Lodi (IEL); (31) Movimento Brasil Competitivo 

(MBC); (32) Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); e, (33) Conselho Nacional dos 

Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI). 

(BRASIL, 2011c; COSTA, 2010). 

Com a formação do GTP/APL o objetivo principal era centralizar as ações de políticas 

públicas das diversas instituições parceiras, missão bastante complexa, porém necessária no 

sentido de coordenar, cooperar, articular e integrar as políticas e ações de promoção de APLs 

em todo território nacional. Inicialmente, as atividades do GTP/APL focalizaram apenas 11 

APLs pilotos, difundidos nas cinco regiões do Brasil, com a finalidade de verificar 

_____________ 

10
 As Portarias que alteraram o GTP/APL podem ser verificadas, respectivamente, pelas suas numerações e datas 

expressas a seguir: nº 331, de 24/10/2005; nº 187, de 31/10/2006;  nº 106, de 28/04/2008; nº 133, de 16/06/2010; 

e, recentemente e vigorando até o momento, nº 167, de 29/06/2011.  

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1201690309.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1218648991.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1290022992.pdf
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sistematicamente o funcionamento da metodologia estabelecida. Apesar da dimensão 

territorial brasileira e da diversidade cultural, social e econômica, tal metodologia 

proporcionou, em 2005, a identificação de 957 APLs no país dos quais foram priorizados 

apenas 267 APLs indicados pelos Núcleos Estaduais de Apoio11, a partir da elaboração dos 

Planos de Desenvolvimento Preliminares (PDP) de cada Unidade da Federação, buscando 

atender aos critérios de diversidade setorial e prioridades de desenvolvimento regional. 

(BRASIL, 2011b; CASTRO, 2009; COSTA, 2010). 

A distribuição desses APLs em relação ao Brasil, Nordeste e Alagoas pode ser 

percebida na Tabela 2.1, a seguir: 

Tabela 2.1 – Quantidade de APLs em relação ao Brasil, Nordeste e Alagoas 

SETOR BRASIL % NORDESTE % ALAGOAS % 

Primário 566 59 309 72 07 59 

Secundário 344 36 102 24 03 24 

 Baixo Conteúdo Tecnológico 178 19 56 13 01 08 

 Média-Baixa Tecnologia 109 11 08 09 01 08 

 Média-Alta Tecnologia 29 03 01 01 - - 

 Alta Intensidade Tecnológica 28 03 01 03 01 08 

Terciário 47 05 16 04 02 17 

TOTAL 957 100 427 100 12 100 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de Costa (2010) 

Tais APLs foram identificados e limitados a partir de levantamentos realizados com 

base em informações secundárias disponíveis nos bancos de dados das instituições parceiras, 

considerando variáveis relacionadas à quantidade da população, Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB), número de estabelecimentos por porte, número 

de empregos e volume de produção, excluindo consequentemente, alguns APLs em virtude do 

alto grau de informalidade. Em termos absolutos a região Nordeste detém 309 (32%) APLs no 

setor primário, correspondendo a maior quantidade em relação ao total nacional referente ao 

mesmo setor, dados que confirmam a fraca industrialização e a forte dependência do setor 

primário para alavancar a economia, fragilizando a inserção desses APLs no processo de 

globalização por causa do tímido processo de inovação. (BRASIL, 2011b; COSTA, 2010). 

_____________ 

11
 Representados por no mínimo um membro do Governo Estadual, um membro do Sistema “S”, um membro de 

uma instituição financeira, um membro do setor empresarial, um membro do sistema de C&T e um membro que 

represente os trabalhadores. 
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Apesar da quantidade de APLs detectadas pelo MDIC, a identificação de aglomerados 

no Brasil ainda não possui uma padronização em termos das variáveis avaliadas. Nos diversos 

estudos analisados, a forma mais utilizada para identificar os APLs no Brasil refere-se ao 

levantamento de dados secundários, considerando a quantidade de empresas presentes no 

aglomerado, quantidade de postos de trabalho, faturamento das empresas, mercado de 

atuação, geração de empregos indiretos, entre outras. Esses dados secundários podem ser 

encontrados no Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE) por meio da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e do Ministério do Trabalho e 

Emprego por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). (CASTRO, 2009; 

COSTA, 2010; HASENCLEVER; ZISSIMOS, 2006). 

Os indicadores supracitados não abrangem as empresas que estão na informalidade, 

mesmo que estas tenham grande impacto no desenvolvimento da região, limitando a 

identificação e o mapeamento dos aglomerados apenas às empresas formalizadas. Para 

identificar os aglomerados que estão na informalidade, é necessário realizar a elaboração de 

um estudo de caso que contextualize a região em questão com o intuito de verificar a presença 

de aspectos socioeconômicos que proporcionem o desenvolvimento regional. (COSTA, 2010; 

PUGA, 2003). 

A classificação dos aglomerados de empresas orienta, na maioria dos casos, o Estado a 

intervir na região com mecanismos voltados para solucionar problemas identificados e, 

consequentemente, estimular o desenvolvimento regional. Tal classificação se configura em 

um tema de extrema complexidade por causa da falta de padronização e homogeneidade 

resultante dos mais variados tipos de classificação presentes na literatura, dificultando e 

confundindo o enquadramento dos aglomerados a tipologia que mais condiz com a realidade 

da região em estudo que na maioria dos casos utiliza apenas variáveis empíricas. 

(CASSIOLATO; LASTRES, 1999; CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002; CASSIOLATO; 

SZAPIRO, 2003; COSTA, 2010). 

Algumas classificações são básicas como as sugeridas por Cassiolato e Szapiro (2002), 

no qual expõe as aglomerações industriais em setores tradicionais, a exemplo da Terceira 

Itália; os complexos hi-tech, como no Vale do Silício; e, aglomerações baseadas na presença 

de grandes empresas, como é caso de Baden-Wurttenburg, na Alemanha. 
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Por sua vez, Hasenclever e Zissimos (2006) propõem também de forma simples quatro 

tipos de aglomerados: as aglomerações marshaliana ou italiana, aglomeração centro radial12, 

aglomeração plataforma satélite
13

 e aglomeração suportada pelo governo ou por importantes 

instituições. 

Conforme Quadro 2.1, os autores Santos, Diniz e Barbosa (2004), limitaram a 

classificação dos aglomerados em Clusters/APLs Informal, Clusters/APLs Organizado e 

Clusters/APLs Inovador, observando apenas as particularidades dos Distritos Industriais 

Italianos, inibindo qualquer generalização para outros casos referenciais, como exemplo, as 

experiências do Vale do Silício (EUA) e Baden-Wurttenburg (Alemanha). 

VARIÁVEIS 
CLUSTERS/APLs 

INFORMAIS 

CLUSTERS/APLs 

ORGANIZADOS 

CLUSTERS/APLs 

INOVADORES 

Existência de Liderança Baixo Baixo e Médio Alto 

Tamanho das Empresas Micro e Pequenas 
Micro, Pequenas e 

Médias 

Micro, Pequenas, 

Médias e Grandes 

Capacidade Inovadora Pequena Alguma Contínua 

Confiança Interna Pequena Alta Alta 

Nível de Tecnologia Pequena Média Média 

Grau de Integração Algum Algum Difundido 

Cooperação Pequena Alguma e Alta Alta 

Competição Alta Alta Média e Alta 

Novos Produtos Poucos ou Nenhum Alguns Continuamente 

Exportação Pouca ou Nenhuma Média e Alta Alta 

Quadro 2.1 – Tipologia Consagrada de Clusters/APLs 

Fonte: Adaptado de Santos, Diniz e Barbosa, 2004, p. 159 

Aumentando a complexidade da classificação dos aglomerados de empresas, Haddad 

(2004), recomenda para a realidade brasileira oito tipos de agrupamento, segundo Quadro 2.2, 

a seguir: 

_____________ 

12
 No Brasil, há pelo menos três as aglomerações que possuem essa tipologia e estão presentes no ramo 

automobilístico como as montadoras da Ford em Camaçari/BA, da General Motors em Gravataí/RS e da 

Volksbus em Resende/RJ. 
13

 Esta tipologia está representada pelo Distrito Industrial de Manaus/AM. 
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CLASSIFICAÇÃO COMPOSIÇÃO 

Agrupamento de Sobrevivência Informal 
Grupos de pequenos produtores autônomos ou por 

grupos familiares 

Agrupamento de Vantagem Comparativa 
As empresas informais atuam como produtores de 

manufatura de primeiro beneficiamento 

Agrupamento Modelo Tradicional de Crescimento 

As MPMEs convivem com algumas empresas de 

grande porte, mas com pouco relacionamento entre 

elas 

Agrupamento de Alavancagem Competitiva 
As MPMEs convivem com grupo de empresas de 

grande porte 

Agrupamento Baseado em Empresa-âncora 
Um conjunto de MPMEs fornecem produtos/serviços 

para uma ou mais empresas-âncoras 

Agrupamento Dependente de Logística Exportadora 
As empresas são fortemente dependentes de logística 

eficiente e competitiva internacionalmente 

Agrupamento de Base Tecnológica 
As MPMEs são formadas por spin-offs das 

universidades locais/incubadoras 

Agrupamento de Alta Tecnologia 

Uma ou mais empresas-âncoras são estruturadas em 

uma cadeia produtiva global apoiada por MPMEs de 

alta tecnologia para elaborar produtos de alta 

complexidade, atendendo tanto o mercado interno 

quanto as demandas do mercado externo 

Quadro 2.2 – Tipologia específica ao caso brasileiro 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de Haddad (2004) 

Sem qualquer intenção de esgotar os tipos de classificação dos aglomerados de 

empresas, julgou-se pertinente expor o quadro taxonômico sugerido por Costa (2010), 

baseado em 11 variáveis analíticas e traduzido até o momento na classificação mais completa 

e, ao mesmo tempo, mais complexa analisada neste estudo, conforme Quadro 2.3, a seguir: 
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VARIÁVEL ANALÍTICA 
OBJETIVO DA 

INTERVENÇÃO 
TAXONOMIA SUBTAXONOMIA 

Institucionalidade subjacente 

Aumentar o grau de 

cooperação e coordenação nas 

atividades 

i) Simples Aglomerado 

Produtivo; 
ii) APL Elementar; 

iii) APL Consolidado 

i) Aglomeração não 

cooperativa com potencial de 

cooperação; 
ii) Aglomeração não 

cooperativa sem potencial de 

cooperação 

Estrutura interna do 

aglomerado 

Fomentar o desenvolvimento 
das empresas e 

consequentemente do 

aglomerado 

i) APL de conformação 
horizontal; 

ii) APL de conformação 

vertical 

i) Aglomerado Nucleado; 

ii) Aglomerado Binucleado; 
iii) Aglomerado Polinucleado 

Potencial de impacto sobre o 

desenvolvimento local e 

regional 

Fomentar o desenvolvimento 
local e regional 

i) Aglomerado produtivo de baixo impacto sobre a economia local 

e regional; 

ii) Aglomerado produtivo com alto impacto sobre a economia 
local, mas sem poder de acionamento da economia regional; 

iii) Aglomerado produtivo com alto impacto sobre a economia 

local e regional 

Principal mercado atendido 

Fomentar a exportação e a 

colocação dos produtos do 

aglomerado em novos 

mercados 

i) Aglomerado produtivo voltado para o mercado externo; 
ii) Aglomerado produtivo voltado para o mercado nacional; 

iii) Aglomerado produtivo voltado para o mercado regional; 

iv) Aglomerado produtivo voltado para o mercado estadual; 
v) Aglomerado produtivo voltado para o mercado local 

Grau de tecnologia incorporada 

no produto e/ou no processo 

produtivo 

Fomentar o desenvolvimento 
tecnológico 

i) Aglomerado de alta intensidade tecnológica; 

ii) Aglomerado de média-alta tecnologia; 
iii) Aglomerado de média-baixa tecnologia; 

iv) Aglomerado de baixo conteúdo tecnológico 

Presença de instituições de 

ensino ou pesquisa 

Promover o treinamento 
técnico da mão de obra e 

quadro administrativo; 

fomentar o desenvolvimento 
tecnológico; e, melhorar a 

qualidade dos produtos e dos 

processos produtivos 

i) Aglomerado produtivo com instituições de ensino e/ou 

pesquisa; 
ii) Aglomerado produtivo sem instituições de ensino e/ou pesquisa 

Qualidade do produto 
Melhorar a qualidade do 
produto e dos processos 

produtivos 

i) Aglomerado produtivo com produtos de baixa qualidade; 

ii) Aglomerado produtivo com produtos de alta qualidade 

Qualificação da mão de obra e 

quadro administrativo 

Melhorar a qualificação da 
mão de obra e quadro 

administrativo; melhorar o 

processo produtivo; e, 
aumentar a qualidade do 

produto 

i) Aglomerado produtivo de baixa qualificação dos trabalhadores e 

do quadro administrativo; 

ii) Aglomerado produtivo de alta qualificação dos trabalhadores e 
do quadro administrativo 

Nível de informalidade das 

empresas 

Aumentar o nível de 

formalização das empresas 

i) Aglomerado produtivo com alta informalidade das empresas; 

ii) Aglomerado produtivo com média informalidade das empresas; 
i) Aglomerado produtivo com baixa informalidade das empresas; 

Nível de informalidade da mão 

de obra 

Aumentar o nível de 

formalização da mão de obra 

i) Aglomerado produtivo com elevada informalidade da mão de 

obra; 
ii) Aglomerado produtivo com média informalidade da mão de 

obra; 

iii) Aglomerado produtivo com baixa informalidade da mão de 
obra 

Índice de sobrevivência das 

empresas 

Aumentar o índice de 

sobrevivência das empresas 

i) Aglomerado produtivo com elevado índice de sobrevivência das 

empresas; 
ii) Aglomerado produtivo com médio índice de sobrevivência das 

empresas; 

iii) Aglomerado produtivo com baixo índice de sobrevivência das 
empresas 

Quadro 2.3 – Taxonomia de Aglomerações Produtivas 

Fonte: Costa, 2010, p. 211-213 

Após evidenciar alguns tipos de classificações presentes na literatura, decidiu-se utilizar 

no estudo proposto a classificação adotada pelo SEBRAE que foi expressa por Castro (2009), 

na qual padroniza a nomenclatura utilizada expressa para qualquer aglomeração de empresas, 

adotando o termo Arranjo Produtivo Local (APL) e expondo os tipos de APLs como: 
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1. Arranjos Incipientes possuem desempenho abaixo de seu potencial devido à carência 

de instituições de apoio e de uma estrutura mínima capaz de impulsionar o 

desenvolvimento local resultante de variáveis relacionadas à ausência de instituições de 

ensino e pesquisa, falta de interação com o poder público, precariedade da gestão 

empresarial, isolamento entre as empresas, atuação no mercado local, pensamento 

individualista, ausência de entidades de classe, ausência de entidade que exerça a 

governança, empresas carentes de recursos financeiros, pouca diferenciação dos 

produtos, ausência de investimento em Ciência e Tecnologia (C&T), falta de 

cooperação entre as empresas, enfim, esses APLs são importantes apenas por causa da 

grande quantidade de empresas que proporcionalmente geram grande número de postos 

de trabalho e dos tributos recolhidos para o município onde tais empresas estão 

localizadas; 

2. Arranjos em Desenvolvimento apresentam uma embrionária interação entre as 

empresas do APL, o poder público e seus fornecedores, porém tais APLs despertam 

interesse de entidades públicas e privadas engajadas no desenvolvimento local em se 

instalarem na região, além de influenciar o empreendedorismo e a competitividade 

local; 

3. Arranjos Desenvolvidos ou Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPIL) 

possuem ambiente com infraestrutura propícia capaz de influenciar na geração de 

inovações em produtos, em processos e organizacional em virtude da presença de 

elevado capital social proporcionado pela interação, cooperação e aprendizagem dos 

stakeholders concentrados geograficamente na mesma região. 

2.1.3 Princípios Fundamentais para a Gestão da Inovação 

Até pouco tempo, o foco do governo era atrair grandes empreendimentos para estimular 

o desenvolvimento econômico e tecnológico das Regiões Norte e Nordeste, porém com o 

insucesso desse modelo, o país necessitava encontrar outra forma para alavancar o 

desenvolvimento dessas regiões menos desenvolvidas. Neste momento surge o modelo 

denominado de cluster, baseado em aglomerações e desenvolvimento endógeno de empresas 

de pequeno porte através de casos de sucesso ocorridos em outros países. (SICSÚ; LIMA; 

SILVA, 2009). 

Para que o desenvolvimento nessas regiões aconteça de fato, faz-se necessário que as 

empresas de pequeno porte busquem constantemente implementar inovações através de cinco 
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formas, como aponta a teoria do desenvolvimento econômico, quais sejam: (1) novo bem; (2) 

novo método de produção; (3) novo mercado; (4) nova fonte de matérias-primas ou bens 

manufaturados; (5) nova organização (SCHUMPETER, 1997). De forma bem simples, as 

inovações podem ser consideradas como algo novo ou melhorado, sendo dividida em: 

inovação de produto, inovação de serviço, inovação de processos, inovação de marketing e 

inovação organizacional (CARVALHO, 2009). 

Em relação à profundidade das inovações, pode-se perceber que há dois tipos de 

inovações: as incrementais, referentes a modificações evolutivas nos produtos e nos 

processos, aumentando a produtividade, sem necessariamente aumentar a estrutura; e, as 

radicais, aparecimento de produtos e/ou processos inéditos. (COSTA, 2010). 

As empresas clusterizadas necessitam de crédito para realizarem inovações, haja vista a 

escassez de recursos próprios para tais investimentos. A incerteza sobre o sucesso ou fracasso 

das inovações faz com que essas empresas tenham receio em implantar inovações, temendo a 

perca de lucro empresarial. O crédito é, sem dúvida, essencial para o processo de inovação, 

pois sem ele seria impossível tal desenvolvimento. O crédito tem como propósito financiar o 

desenvolvimento e, com isso, gerar lucro empresarial que está ligado às inovações, que sem 

lucro, não há desenvolvimento e, sem desenvolvimento, não há lucro e, sem ambos não 

haverá acumulação de riqueza. (SCHUMPETER, 1997). 

O processo de inovação proporciona maiores lucros e, com isso são mais suscetíveis ao 

processo de imitação pela concorrência, na qual os lucros das empresas pioneiras em inovação 

tende a reduzir com o tempo, porque outras empresas foram capazes de imitar ou chegar a 

inovações comparáveis ou superiores. (NELSON; WINTER, 2009). 

A escassez de recursos financeiros para implantar inovações juntamente com o 

pensamento errôneo de algumas pessoas de que as inovações estão ligadas exclusivamente às 

tecnologias de ponta, inibem as inovações em empresas de pequeno porte. Rosenthal (2005) 

destaca duas formas de tecnologias: (1) tecnologia corporificada ou materializada que diz 

respeito ao produto em si; máquinas, equipamentos e ferramentas; insumos e matérias-primas; 

arranjo físico, normas e procedimentos de fabricação e; softwares de computador; enquanto, 

(2) tecnologia descorporificada ou não-materializada refere-se à habilidade do pessoal 

inserido no processo produtivo, envolvendo conhecimento teórico e prático para sanar 

problemas relacionados às suas atividades, bem como a forma de gerenciar essas pessoas para 

produzir maiores e melhores resultados. A tecnologia descorporificada é quase impossível de 
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ser comercializada no mercado, dificultando sobremaneira que seja imitado por outras 

empresas. 

Ao contrário, a tecnologia corporificada é mais fácil de ser implantada, onde na maioria 

dos casos se dá através da compra de máquinas. Em virtude dessa facilidade, o Brasil é 

classificado como um país imitador de tecnologias possuindo aprendizado passivo, ou seja, 

somente aprimoram alguma novidade a partir da importação dessa novidade de outros países. 

Com essa postura, a competitividade do país somente se sobressai com a exploração de 

recursos naturais, mão de obra barata e apoio do governo, através de subsídios, tornando-se 

um país praticamente dependente da exportação de produtos agrícolas sem valor agregado 

(commodities) em detrimento de produtos de alta tecnologia. (REZENDE; TAFNER, 2005). 

Para tanto as empresas que possuíam o processo de produção padronizado, ou velho 

paradigma, não tinham problemas em modificar a sua tecnologia utilizada, visto que seu 

mercado consumidor era praticamente garantido, pois os consumidores não eram exigentes e 

mesmo assim não tinham outras opções disponíveis no mercado. Como o processo era 

padronizado havia uma forte resistência em implantar inovações tecnológicas, materializada 

ou não, tendo em vista, que o operário era tratado como “homo economicus”. Porém, com o 

passar do tempo, o processo de tecno-globalização proporcionou o aumento da capacitação 

dos operários, a velocidade das inovações tecnológicas e os impactos da automação e 

informática foram decisivos para o surgimento do processo de produção flexível, ou novo 

paradigma. Entretanto, o fator que mais influenciou no processo de flexibilização industrial 

foram às mudanças organizacionais oriundas dos relacionamentos entre empresas, 

organização interna das empresas, mudanças na organização de produção e mudança na 

organização do trabalho. (SICSÚ, 2000). 

O Brasil tem demonstrado sinais de avanços consideráveis ao longo do tempo no que se 

refere à produção cientifica e aumento da quantidade de mestres e doutores formados no país, 

porém ainda está aquém se comparado com outros países em desenvolvimento. Apesar desses 

avanços, os profissionais egressos das instituições de ensino superior e técnico são pouco 

aproveitados pelas empresas brasileiras, sendo na maioria dos casos, absorvido por 

universidades, centros e laboratórios de pesquisa; e, quando alguns desses profissionais são 

encontrados no setor produtivo (industrial ou de serviço), os mesmos têm dificuldade em 

implantar inovações e até mesmo sugeri-las, por causa da postura de aprendizado passivo 

utilizada pela alta gerência. (REZENDE; TAFNER, 2005). 
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A inovação tecnológica, tanto corporificada quanto descorporificada, tem papel central 

no crescimento econômico e, para influenciar tal crescimento é necessário estimular 

inicialmente o desenvolvimento local, ou seja, melhorar a economia interna do país para 

poder pensar em ultrapassar as fronteiras. Para tanto, a capacidade de inovar pode ser 

classificada em: (1) teoria do crescimento endógeno (produção de novas idéias locais da 

sociedade); (2) teoria baseada em clusters industriais (empresas do mesmo segmento 

distribuídas em arranjos produtivos locais); e, (3) da literatura nacional (propriedade 

intelectual). (STERN; PORTER; FURMAN, 2000). 

O comportamento do mercado consumidor pode influenciar o desenvolvimento de 

tecnologias, sendo assim, o mercado pode direcionar para as tecnologias puxadas (demand-

pull) e empurradas (technology-push). As tecnologias puxadas são realizadas a partir das 

necessidades do mercado consumidor, enquanto as tecnologias empurradas “forçam” o 

mercado consumidor, através de estratégias de marketing para aumentar o consumo de tal 

tecnologia. Dessa forma, essas duas teorias da tecnologia direcionam as atividades de 

inovação para a busca da satisfação do mercado consumidor e passam a ser consideradas 

como commodity, ao passo que a mesma pode ser compartilhada, transferida, vendida e 

comprada. (DOSI, 2006; CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002). 

As empresas dispostas em clusters devem seguir os preceitos da inovação aberta, 

utilizando ideias e experiências externas, bem como idéias internas e trajetórias internas e 

externas ao seu mercado de atuação, na medida em que percebem o avanço de suas 

tecnologias. O paradigma da inovação aberta pressupõe ainda que as idéias internas também 

possam ser levadas ao mercado por meio de canais externos, fora dos negócios atuais da 

empresa, para gerar valor agregado. Por conseguinte, a inovação aberta pressupõe que o 

conhecimento utilizado seja amplamente distribuído e que mesmo as organizações de P&D 

mais capazes devem identificar, conectar e alavancar fontes externas de conhecimento como 

um processo central na inovação. (CHESBROUGH, 2006). 

2.2 Fundamentos de Logística Empresarial 

Com o processo globalizante da economia, a partir da década de 1990, os setores 

econômicos brasileiros buscando competitividade e inovação passou por mudanças 

impactantes no sentido de melhorar sua produção e distribuição. Dentre essas mudanças, 

podem-se destacar: produtos com melhor qualidade, produtos com maior valor agregado, 
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adequação dos produtos às necessidades do mercado, novos hábitos alimentares, agilidade na 

troca de informações, entre outras. (ALVES, 2001). 

As mudanças ocorridas no cenário mundial e a necessidade de agilidade na 

disponibilização de produtos/serviços nas regiões mais remotas, influenciaram a utilização da 

logística empresarial como forma de inovação em processos capazes de reduzir custos e 

aumentar a produtividade, aumentando consideravelmente os lucros e, assim, proporcionar o 

desenvolvimento econômico. 

Com o intuito de esclarecer melhor o conteúdo sobre logística, este tópico está dividido 

em: Surgimento, Evolução Histórica e Conceitos de Logística Empresarial, na qual será 

descrito como aconteceu o surgimento, a evolução ao longo da história e os diversos conceitos 

relacionados a cada época histórica até os dias atuais. Os Pilares da Logística Empresarial 

estão expressos através do (1) ciclo de suprimento, considerado como o mais importante em 

todo sistema logístico, pois é onde se caracteriza o início da cadeia produtiva e a partir desta 

atividade podem-se determinar os padrões de qualidade de todo processo produtivo. Afinal, 

um dos principais objetivos da logística é evitar rupturas no suprimento entre os membros da 

cadeia produtiva; (2) ciclo de apoio à produção, composta basicamente das atividades de 

produção e armazenagem, é a fase em que os insumos adquiridos no ciclo de suprimento 

serão aplicados na produção propriamente dita e logo após será armazenada até ser distribuída 

ao mercado consumidor. Por fim, (3) a distribuição física que diz respeito à identificação das 

melhores maneiras de disponibilizar produtos/serviços, observando o tempo e o lugar com o 

intuito de proporcionar um maior valor agregado, satisfazendo os anseios de 

clientes/consumidores ao menor custo total. 

2.2.1 Surgimento, Evolução Histórica e Conceitos de Logística 

É importante discorrer sobre o surgimento, evolução histórica e conceitos de logística, 

mostrando que as empresas brasileiras vêm utilizando a logística há pouco tempo. Destaca-se 

que alguns acontecimentos ao longo da história foram decisivos para que as empresas de todo 

mundo utilizassem a logística como forma de se tornarem mais competitivas e, ao mesmo 

tempo, reduzirem seus custos sem alterar a qualidade e quantidade dos produtos e/ou serviços, 

aumentando assim o nível de satisfação de seus clientes/consumidores que, 

consequentemente, refletirá em maiores lucros. 

Desde os primórdios da civilização há resquícios de que o homem das cavernas já 

utilizava a logística mesmo que de forma rudimentar, na qual se constatou que, quando a tribo 
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necessitava se deslocar de um lugar para outro, com o objetivo de obter melhores condições 

de sobrevivência e proteção, seja de animais selvagens, de intempéries climáticas ou em busca 

de lugares com alimentos em abundância. (SANTOS, 2005). 

Um dos principais momentos da logística foi no âmbito militar, mais precisamente na 

Era Napoleônica, onde começou a ser utilizada pela primeira vez de forma sistemática 

(ARBACHE et al., 2006). No entanto, apesar do exército de Napoleão ter utilizado operações 

logísticas de forma sistemática, ou seja, única e integrada, houve outros comandantes que se 

destacaram no cenário mundial e foram bem-sucedidos em suas ambições. Tais comandantes 

merecem destaque: Ciro, fundador do império Persa (Séc. VI a.C.), Alexandre Magno (430 

a.C.), o cartaginês Aníbal (200 a.C.) e Louis XIV; todos eles utilizavam a logística apenas 

com um único propósito: a guerra (BONFIM, 2000). 

Um fato relevante que influenciou a aplicação da logística foi o surgimento do canhão, 

que pelo fato de ser muito pesado, exigia grande esforço para movimentá-lo e grande 

quantidade de munição. Porém, para movimentar tais canhões e suas respectivas munições até 

os locais de batalha, foi necessária uma organização logística superior, com a utilização de 

cavalos para transportar os armamentos bélicos e mantimentos para as tropas, além de 

transportar também mantimentos para os próprios cavalos. (ARBACHE et al., 2006). 

A origem da palavra logística surgiu do cargo utilizado pelo exército francês do Século 

XVII, denominado de maréchal dês logis que era responsável pelos serviços administrativos 

das marchas, acampamentos e aquartelamento e, somente algum tempo após com a 

complexidade militar, incrementou-se atividades como transporte, suprimentos, construções, 

assistência e evacuação de feridos e doentes. (PIZZOLATO et al., 2003 apud AGUIAR, 

2005). 

A logística alcançou seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial, sendo utilizada nas 

estratégias de guerra, quando os exércitos aplicaram e desenvolveram muitos conceitos 

logísticos. Segundo Ballou (1993), os resultados obtidos durante a guerra foram satisfatórios a 

ponto de despertar o interesse pela aplicabilidade da logística no meio empresarial, quando 

em meados da década de 1940, algumas empresas colocaram as atividades de transporte e 

armazenagem sob a responsabilidade de um único gerente, desencadeando seu crescimento e 

expandido para a teoria e prática entre as décadas de 1950 e 1960. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o primeiro segmento que utilizou a logística no 

âmbito empresarial foi a indústria alimentícia que fez uso de arranjos administrativos 

inovadores com o intuito de reduzir custos sem alterar a qualidade do produto e/ou serviço. A 
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década de 1970, foi considerada o estágio de semimaturidade da logística, por causa do foco 

das empresas na preocupação em gerar lucros através da produção em massa sem se 

preocupar com o controle e redução de custos. (BALLOU, 1993). 

A tecno-globalização contribuiu para as modificações no cenário mundial e com o 

passar do tempo, requisitos como disponibilidade, suporte pós-venda e prazo de entrega 

deixaram clientes e/ou consumidores cada vez mais sensíveis ao serviço agregado ao produto, 

superando desta forma os requisitos marca e preço. (ARBACHE et al., 2006). 

A contextualização dos conceitos sobre logística norteia o direcionamento que as 

empresas devem buscar e conhecer como aconteceu a evolução conceitual da logística no 

mundo, baseando-se nos diversos autores pesquisados, desde o seu surgimento até a 

atualidade, obedecendo a sua ordem cronológica. 

Há duas premissas contraditórias sobre o surgimento da definição de logística, uma 

expõe que a primeira definição de logística surgiu com os gregos e está descrita como a 

ciência do raciocínio correto que utiliza meios matemáticos; e, por outro lado, expõe que o 

livro de Jomini publicado em 1826, denominado de Précis de l’art de la guerre, expressa 

umas das primeiras tentativas em definir logística como a arte da guerra dividindo-a em 05 

partes: estratégia, grande tática, logística, engenharia e pequena tática. (CARMO, 2003 apud 

AGUIAR, 2005). 

A movimentação e armazenagem de produtos/serviços, assim como os fluxos de 

informações agregados que colocam os produtos/serviços em movimento, facilitando desde o 

ponto de aquisição das matérias-primas até o ponto de consumo final, com o objetivo de 

atender aos requisitos dos clientes/consumidores a um custo razoável, resultantes de um 

processo de planejamento, implementação e controle eficientes da logística. (BALLOU, 1993; 

BOWERSOX; CLOSS, 2010). 

Para que os fluxos de produtos/serviços e informações tenham fluidez e competitividade 

necessitam adquirir 03 competências, quais sejam: (1) competências infraestruturais em 

relação a transportes, armazéns, terminais intermodais e centros de distribuição; (2) 

competências institucionais referentes a normas, contratos de concessão, parcerias público-

privadas, agências reguladoras setoriais, tributação, entre outras; e, (3) competências 

estratégicas como conhecimento especializado obtido por meio de prestadores de serviços ou 

operadores logísticos. (CASTILLO, 2007). 

A logística empresarial tem como objetivo alocar os produtos/serviços certos, no local 

solicitado, no tempo exato, na quantidade requisitada e nas especificações requeridas pelos 
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clientes/consumidores, compensando os custos referentes ao planejamento e ao controle 

eficiente do suprimento de insumos e da distribuição física dos produtos/serviços. (SEBRAE, 

2003a). 

É importante conhecer como aconteceu o surgimento, evolução histórica e o surgimento 

de vários conceitos da logística, cada qual em sua época, possibilitando que as empresas se 

posicionem em relação ao planejamento estratégico organizacional e, assim, juntamente com 

os demais setores organizacionais, possam inovar os processos produtivos com a finalidade de 

proporcionar competitividade através da redução de custos e da satisfação das necessidades de 

clientes/consumidores. 

2.2.2 Os Pilares da Logística 

Dentro do escopo da logística existem vários termos que necessitam ser definidos para 

um melhor entendimento, pois muitas vezes dois termos ou mais são tidos como sinônimos, 

quando na verdade não são. Ao longo do texto ir-se-á perceber a complexidade sobre o 

assunto e os pontos de divergência entre os principais autores pesquisados. 

Nesse cenário de mudanças têm-se como instrumentos de competitividade e inovação o 

Supply Chain Management (SCM) ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, envolvendo 

todos os elos da cadeia produtiva, ou seja, a integração de todas as pessoas e organizações 

formando um todo. Por outro lado, observa-se que a logística empresarial envolve todas as 

atividades apenas numa organização individual. A logística empresarial tem como objetivo 

disponibilizar o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, no momento certo, com a 

documentação correta, ao menor custo possível, satisfazendo os anseios dos clientes. 

(SEBRAE, 2003a). 

No que se refere à logística empresarial, vale ressaltar que existem dois fluxos 

logísticos, denominados: fluxo físico e fluxo de informação. O fluxo físico são as atividades 

inseridas na movimentação e armazenagem dos produtos/serviços, ou seja, este fluxo percorre 

desde a produção até o cliente/consumidor final. Por outro lado, o fluxo de informação 

controla os dados técnicos e administrativos dando suporte ao setor de marketing da 

organização. 

Para melhor entendimento sobre os fluxos do produto e de informação, a Figura 2.1 a 

seguir, expõe em forma de esquema seu funcionamento:  
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Figura 2.1 – Fluxos Logísticos 

Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs, 2010, p. 44 

O esquema de fluxos logísticos expostos na Figura 2.1, mostra os inter-relacionamentos 

entre os principais setores da logística que serão denominados de pilares da logística 

empresarial. Entre os pilares da logística empresarial expostos há atividades primárias que se 

subdividem em: transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos, além das 

atividades de apoio que se subdividem em: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem 

de proteção e manutenção da informação. (BALLOU, 1993; SILVA, 2004). 

Segundo Alves (2001), as áreas de atuação da logística são: suprimento, apoio à 

produção e distribuição física. Por outro lado, Alvarenga e Novaes (2000) segue a mesma 

linha de raciocínio de Alves (2001), porém nomeia as áreas de atuação da logística de outra 

forma, ou seja, logística de materiais, logística interna e logística de distribuição física que 

correspondem, respectivamente ao suprimento, apoio à produção e distribuição física. 

Os autores supracitados, ao subdividir logística em suprimento, apoio à produção e 

distribuição física tornaram mais clara esta pesquisa, onde alguns autores não são elucidativos 

quando se referem ao termo produção, pois julgam que este termo está unicamente 

relacionado à administração da produção. Portanto, no caso abordado, tem-se o cultivo de 

hortaliças que possui como uma das principais atividades a produção e cabe ao horticultor 

conhecer os procedimentos adequados de logística para aplicar à produção, pois caso haja 

alguma ruptura no setor produtivo, tais como: produtos com qualidade reduzida devido à má 

adubação, contaminação da água, quantidade produzida inferior à demanda, entre outros; não 

comprometam o restante do processo produtivo ao longo da cadeia logística. 

A pesquisa proposta descreverá de forma geral como funciona cada subdivisão da 

logística no que se refere aos setores de (1) suprimento – com a exposição de sua definição, 

formas de organização nas empresas, principalmente nas MPMEs; (2) apoio à produção – 
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com a demonstração das formas de planejamento da produção, armazenamento e 

acondicionamento dos produtos para movimentação e manuseio dentro e fora da empresa; e, 

por fim, (3) distribuição física – com a apresentação das formas de modais de transportes 

disponíveis, suas interconexões e seus relacionamentos relativos ao desempenho de cada tipo 

de transporte, bem como as TICs que facilitam a comunicação e troca de informações nas 

empresas. 

2.2.2.1 Suprimento 

Os suprimentos são insumos adquiridos a fornecedores externos à empresa destinados 

ao abastecimento da produção referente a matérias-primas, produtos para revenda e 

componentes vitais, dando suporte à realização das atividades inerentes ao processo produtivo 

e fornecendo ao setor de apoio à produção, materiais na quantidade certa e no tempo exato ao 

menor custo possível. (HARA, 2005; ALVES, 2001). 

As principais atividades do setor de suprimento são transmissões de pedidos de compras 

aos fornecedores, formas de transporte dos insumos até as empresas, movimentação e 

manuseio dos insumos no interior das empresas e manutenção dos estoques em locais 

apropriados. (BALLOU, 1993). 

A logística de suprimentos em várias empresas é denominada de seção de compras, 

principalmente em MPMEs. A partir daí, surgem algumas indagações a respeito, como por 

exemplo: qual a quantidade ideal de fornecedores? Qual a distância máxima que compensa o 

transporte de matérias-primas? Qual o melhor modal de transporte a ser utilizado? 

Com a finalidade de reduzir tais indagações, surge atualmente um tipo de aglomerado 

denominado de Consórcio Modular, Modelo Lopes ou Centro-Radial, na qual há uma 

empresa-âncora central cercada por MPMEs fornecedoras. Este modelo está sendo utilizado 

por algumas montadoras de veículos, onde todos os fornecedores estão concentrados no 

mesmo espaço da montadora, diminuindo significativamente os custos com armazenamento e 

transporte de insumos. (ALVARENGA; NOVAES, 2000). 

Esses arranjos logísticos têm como objetivo reduzir custos e consequentemente ampliar 

sua margem de lucro e garantir sua manutenção no mercado. Acrescenta-se que, com base no 

exposto, utilizando as práticas adequadas com relação à aquisição dos suprimentos, os 

resultados adquiridos no processo produtivo provavelmente serão satisfatórios. 
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2.2.2.2 Apoio à Produção 

O setor de apoio à produção visa produzir ou adquirir os produtos/serviços necessários 

ao atendimento da previsão de demanda. Por questões de ajustamentos do setor produtivo, 

geralmente haverá um excedente que será armazenado em local específico com a finalidade 

de guardar para conservar os produtos em seu estado normal e atender a demanda futura 

impedindo que o produto/serviço falte no mercado. 

A logística de apoio à produção oferece recursos para controlar, planejar e programar as 

operações produtivas; tomando por base o Planejamento Mestre de Produção (PMP), que 

administra todo o processo logístico, cuidando do manuseio, transporte, armazenagem e 

entregas de insumos no tempo devido, de matérias-primas, produtos semiacabados e produtos 

acabados necessários às atividades produtivas. 

Até o presente momento nunca se ouviu falar que exista algum tipo de organização que 

não armazene algo, ou seja, sempre existirá alguma coisa/objeto a ser armazenado. Portanto, 

todas as empresas necessitam armazenar materiais utilizados para serviços e/ou produtos nas 

situações de matéria-prima, material em processamento ou produtos acabados que estão 

aguardando para serem vendidos ou distribuídos a outras localidades, gerando um ciclo de 

consumo e produção que dificilmente se cruzam. (HARA, 2005). 

Dessa forma, percebe-se a importância de se fazer uma diferenciação entre os termos 

armazenagem, estocagem e almoxarifado, pois cada um tem conceitos próprios e diferentes. 

Iniciando o conceito desses termos, armazenagem refere-se às atividades gerais e 

amplas que são responsáveis pela guarda temporária e pela distribuição de materiais sobre sua 

posse, decidindo sobre a quantidade de depósitos, almoxarifados ou centros de distribuição. 

Cabe à armazenagem solucionar problemas que envolvem a localização, tamanho da área, 

disposição do arranjo físico, posicionamento das docas ou baias e formato do armazém. 

(BALLOU, 1993; HARA, 2005). 

A atividade de armazenagem compreende 04 (quatro) atividades básicas: recebimento, 

estocagem, administração de pedidos e expedição, sendo que, recebimento e estocagem fazem 

parte do processo de entrada dos produtos no armazém, enquanto as demais se referem ao 

processo de saída dos produtos. (ARBACHE et al., 2006). 

Com relação à atividade de estocagem, refere-se ao local destinado exclusivamente para 

guarda de materiais específicos e determinante dos fluxos de entrada e saída de materiais no 

armazém, podendo existir vários pontos de estocagem em uma empresa. (HARA, 2005). 
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O almoxarifado é entendido como o local onde se pode realizar a guarda de objetos e de 

insumos que serão utilizados indiretamente no processo produtivo de produto/serviço, como 

por exemplo, material de escritório, peças de reposição e outros que precisam ser 

armazenados. 

2.2.2.3 Distribuição Física 

Para que o produto não falte no mercado, faz-se necessário um processo de distribuição 

física que tenha como meta os devidos cuidados no manuseio, movimentação e transporte 

pelos diversos canais de comercialização, garantindo a disponibilidade de produtos/serviços 

em tempo hábil para que não haja excesso ou carência no mercado. 

A distribuição física refere-se ao transporte de materiais, produtos e serviços, partindo 

do fornecedor até o cliente/consumidor final. Dessa forma, a distribuição física requer 

processamento e recepção de pedidos, fluxo de estoques, armazenagem e manipulação dos 

produtos e transporte externo pelos agentes dos canais de distribuição. (ALVES, 2001). 

Após finalizar a produção, o transporte e o manuseio de produtos e/ou serviços até os 

clientes/consumidores é responsabilidade da distribuição física que realiza os devidos 

cuidados em conduzir os produtos para guardá-los em armazém próprio ou terceirizado e 

transportá-los até Centros de Distribuição (CD) ou diretamente aos clientes e/ou 

consumidores. (BALLOU, 1993). 

Vale ressaltar que esses clientes/consumidores podem ser finais ou intermediários. 

Porem ser considerados clientes/consumidores finais, por exemplo, uma dona de casa que 

adquire o produto/serviço sem o intuito de revender a outrem; por outro lado, são 

considerados clientes/consumidores intermediários, por exemplo, supermercados que 

adquirem o produto/serviço com o intuito de revender a outrem com ou sem lucro, como 

exemplo, respectivamente, atacadista e hospitais filantrópicos. 

É notório que, com o mercado globalizado, a concorrência entre mercados e empresas 

aumentou consideravelmente, forçando as organizações a melhorarem seus processos de 

distribuição física oferecendo melhores produtos e/ou serviços. 

A rapidez com que a movimentação acontece é fundamental para a economia moderna, 

na qual as empresas procuram trabalhar com estoque mínimo de matéria-prima, de produtos 

em processo e de produtos acabados. (ARBACHE et al., 2006). 

Portanto, percebe-se que a distribuição física permite o elo entre pessoas e/ou 

organizações, tendo como principal atividade desse elo a relação entre empresa e 
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cliente/consumidor e vice-versa, gerando informações preciosas para a empresa como um 

todo, caso a mesma possua as ferramentas adequadas para tal. 

Ao descrever as particularidades de cada subdivisão da logística, será feito um 

enquadramento específico com a inovação em processo apontando as principais mudanças 

ocorridas na trajetória de produtos/serviços e informações desde o fornecedor até o 

cliente/consumidor e vice-versa. 

2.3 À Guisa de Conclusão 

A questão central do trabalho refere-se aos fundamentos da logística empresarial que 

são utilizados pelos aglomerados de empreendimentos, formais e informais, inseridos neste 

novo cenário mundial. Seria um erro incontestável descrever um trabalho sobre logística 

empresarial de um APL, seja qual for, sem antes descrever na presente fundamentação teórica 

como se encontra o cenário mercadológico mundial e o posicionamento desses 

empreendimentos frente a esta nova realidade. 

As principais mudanças que transformaram o mercado mundial em um ambiente 

altamente competitivo foram a tecno-globalização que permitiu a abertura do mercado 

mundial e a inserção de aparatos tecnológicos baseados em TIC, o surgimento e a formação 

de APL para superar as dificuldades desse novo mercado, baseados nos preceitos da gestão da 

inovação que possibilitou descrever a importância da logística para posicionar de forma 

competitiva e inovadora estes aglomerados de micro, pequenas e médias empresas.  

Desta forma, acredita-se que o entendimento e a necessidade da utilização dos 

fundamentos de logística nos aglomerados, contribuirão para aumentar a competitividade e a 

geração de inovações que garantam a sua plenitude. Para que esses aglomerados atinjam tal 

plenitude é necessário que eles alcancem um estágio de maturidade expressa pela cultura da 

cooperação entre todos os atores pertencentes ao aglomerado, traduzidos em sinergia, 

confiança mútua e presença de governança que estimule continuamente o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 
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3 METODOLOGIA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia adotada para a realização do 

estudo em questão, levando em consideração a definição do tipo de pesquisa, levantamento 

bibliográfico e documental, pesquisa de campo, processamentos e análise dos dados e 

limitações e dificuldades do método. 

3.1 Definição do Tipo de Pesquisa 

Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, a pesquisa foi dividida em dois 

momentos: primeiro, foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental para embasar o 

referencial teórico, explicitando o conteúdo sobre gestão da inovação, logística empresarial, 

APLs e técnicas aplicadas à horticultura, bem como documentos disponíveis em diversas 

instituições que apoiam o APL Horticultura no Agreste; e, segundo, foi realizada pesquisa de 

campo com a finalidade de vivenciar o cotidiano dos horticultores através de observações 

assistemáticas in loco e a aplicação de entrevistas semiestruturadas com os horticultores e 

com a Gestora do Projeto APL Horticultura no Agreste. 

Segundo taxionomia proposta por Vergara (2000), há dois critérios básicos para se 

determinar os tipos de pesquisa: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Com relação aos fins, será enfatizada a seguinte classificação: 

1. Pesquisa Descritiva, com o intuito de mostrar as características peculiares à Região 

Agreste de Alagoas; 

2. Pesquisa Explicativa, na qual visa elucidar o motivo do surgimento dos aglomerados 

de propriedades hortícolas na região em estudo; e, 

3. Pesquisa Aplicada, sugerindo propostas para que o APL Horticultura no Agreste 

consiga alcançar o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Com relação aos meios, será abordada a seguinte classificação: 

1. Pesquisa Bibliográfica, analisando as obras dos mais diversos autores em relação a 

livros, revistas, artigos científicos, jornais e internet, versando sobre gestão da 

inovação, logística empresarial, APLs e técnicas sobre horticultura;  

2. Pesquisa Documental, coletando documentos específicos de instituições públicas e 

privadas por meio de material impresso ou digital; 
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3. Pesquisa de Campo, realizada diretamente no local em estudo com visitas pré-

agendadas com os horticultores selecionados e com a Gestora do Projeto APL 

Horticultura; e, 

4. Pesquisa Participante, buscando vivenciar e observar o cotidiano dos horticultores 

selecionados sem interferir no transcorrer de suas atividades. 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

A coleta de dados secundários contou com uma vasta pesquisa bibliográfica que foi 

realizada em livros, revistas, artigos científicos, jornais e internet sobre as obras dos mais 

diversos autores, versando sobre logística empresarial, gestão da inovação, APL e técnicas 

sobre horticultura. 

Continuando com a coleta de dados secundários foi também realizada uma pesquisa 

documental que abordou dados disponíveis em sítios na internet e em materiais impressos 

disponibilizados pelas inúmeras instituições que direta ou indiretamente apoiam a 

horticultura, com destaque para:  

 Secretaria Municipal de Agricultura de Arapiraca (SEMAG); 

 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (SEBRAE/AL); 

 Serviço Social do Comércio (SESC); 

 Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico de Alagoas 

(SEPLANDE/AL); 

 Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (ADEAL); 

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL); 

 Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário de Alagoas 

(SEAGRI/AL); 

 Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação de Alagoas 

(SECTI/AL); 

 Sistema de Informação da Gestão Estratégica Orientada para Resultados (SIGEOR); 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); 

 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); e, 

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF). 
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A pesquisa de campo para a coleta de dados primários foi realizada no período de 07 de 

março de 2011 a 27 de maio de 2011, e utilizou como instrumento de coleta entrevistas 

semiestruturadas direcionadas aos horticultores selecionados orientadas por 34 perguntas 

abertas (Apêndice 1) e observação assistemática in loco a fim de vivenciar o cotidiano desses 

horticultores. A gestora do Projeto APL Horticultura no Agreste também foi entrevistada 

conforme roteiro semiestruturado orientado por 10 perguntas abertas previamente elaboradas 

(Apêndice 2). 

Mesmo sem possuir uma base de dados confiável, estima-se que o APL Horticultura no 

Agreste tem cerca de 800 a 1.300 horticultores dispersos em 07 municípios, representando 

uma área vasta que dificultaria estender a pesquisa para toda população. Assim, entre os sete 

municípios que compõem o APL Horticultura no Agreste escolheu-se Arapiraca, por ser 

considerado o centro articulador da região e a cidade mais desenvolvida do interior de 

Alagoas, bem como por causa da disponibilidade de dados existentes proveniente do Projeto 

Cinturão Verde de Arapiraca. 

Em 2003, o Projeto Cinturão Verde de Arapiraca, iniciativa da SEMAG, realizou um 

mapeamento que apontou a existência de 219 horticultores distribuídos em 19 comunidades 

(urbana e rural) que estão basicamente concentradas nas regiões sul e sudeste do território do 

município de Arapiraca. Para recapitular, as 19 comunidades que fazem parte do Projeto 

Cinturão Verde de Arapiraca são: Alazão, Bálsamo, Bananeiras, Batingas, Boa Vista, Bom 

Jardim, Cajarana, Cangandú, Flexeiras, Furnas, Ingazeira, Laranjal, Pau D’Arco, Pé Leve 

Velho, Piauí, Poço de Santana, Taquara, Terra Fria e Varginha. 

Baseando-se nesses 219 horticultores distribuídos nas 19 comunidades que 

representavam o campo de estudo do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca e que por questões 

de tempo e recursos financeiros, decidiu-se escolher aleatoriamente os horticultores que foram 

entrevistados à medida que as propriedades eram visitadas, levando em consideração a 

disponibilidade do horticultor em participar da pesquisa, sendo entrevistado no mínimo um 

horticultor de cada comunidade, resultando no final da pesquisa de campo um total de 21 

horticultores entrevistados. 

Para reforçar as observações acerca da logística utilizada pelos horticultores foi 

realizada uma viagem para a feira livre de São Miguel dos Campos com um grupo de 

horticultores/feirantes na qual foi possível vivenciar as inúmeras dificuldades e deficiências 

dos procedimentos logísticos referentes aos produtos hortícolas, registrado através de 

fotografias e anotações de conversas informais. 
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A entrevista com a gestora do APL Horticultura proporcionou uma visão geral do APL, 

principalmente, em relação às medidas para redução de desperdício da produção e os 

procedimentos logísticos dos produtos hortícolas. Além da entrevista, a gestora do APL 

Horticultura no Agreste, gentilmente, forneceu vários documentos pertinentes que auxiliou na 

elaboração desta dissertação. 

A aplicação de mais de um método é interessante, pois amplia as possibilidades de 

análise e obtenção de respostas para o problema de pesquisa proposto (SILVA; MENESES, 

2001). Portanto, os dados coletados foram analisados sem necessária utilização de métodos e 

técnicas complexas de estatística, haja vista, a pesquisa proposta é meramente do tipo 

qualitativa, sendo utilizados apenas levantamentos estatísticos simples com o intuito de 

facilitar a comunicação, entendimento e transmissão das idéias propostas por meio do método 

indutivo e do método fenomenológico. 

A utilização do método indutivo se dará a partir da análise dos dados coletados na qual 

se pretende fazer generalizações somente para os horticultores localizados no município de 

Arapiraca. Com relação ao método fenomenológico, pretende-se descrever a realidade do 

cotidiano dos horticultores selecionados e a atuação do Projeto APL Horticultura no Agreste 

através de entrevistas semiestruturadas e da coleta dos dados secundários nas instituições que 

apoiam o projeto. (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

As entrevistas semiestruturadas com os horticultores selecionados e com a gestora do 

APL Horticultura foram gravadas com a utilização de equipamento de captura de áudio. Ao 

visitar as propriedades hortícolas foi possível realizar a observação assistemática in loco com 

o registro de fotografias que facilitaram a descrição sobre os procedimentos produtivos e 

logísticos utilizados nas propriedades hortícolas. 

As gravações realizadas com os horticultores e com a gestora do APL Horticultura 

foram transcritas integralmente, possibilitando que os dados primários pudessem ser 

ordenados, organizados e analisados. 

Para a elaboração dos resultados da pesquisa, os dados foram classificados por tópico, 

favorecendo a leitura exaustiva e repetitiva das entrevistas transcritas e a inclusão das 

fotografias selecionadas que mais condizem com a realidade e que tiveram como objetivo a 

apresentação dos dados analisados e interpretados no formato de texto. 
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3.3 Limitações e Dificuldades do Método 

Infelizmente, por questões de tempo e recursos financeiros, não se pôde aplicar um 

método estatístico que desse uma margem de segurança à amostra e pudesse fazer a inferência 

para os horticultores presentes em toda população. 

A amostra foi retirada dos 219 horticultores do município de Arapiraca sem qualquer 

embasamento estatístico, na qual resultou em 21 horticultores entrevistados, sendo no mínimo 

um de cada comunidade, que foram escolhidos aleatoriamente à medida que as comunidades 

eram visitadas e pela disponibilidade dos horticultores em participar da pesquisa. Obviamente, 

alguns horticultores se recusaram em participar da pesquisa por não poderem parar o trabalho 

naquele momento, pelo completo desinteresse e/ou por não compreender o objetivo da 

pesquisa. 

Os dados somente poderão ser parcialmente inferidos para o município de Arapiraca, 

haja vista a pesquisa de campo abordou somente os horticultores localizados no município de 

Arapiraca e, mesmo assim, não foi utilizado um método estatístico para indicar a quantidade 

da amostra, impossibilitando fazer generalização dos resultados alcançados para os demais 

municípios que integram o Projeto APL Horticultura no Agreste. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO APL HORTICULTURA NO AGRESTE 

EM ALAGOAS 

O Município de Arapiraca, considerado como o principal centro econômico da 

Mesorregião do Agreste Alagoano, objeto de estudo desta pesquisa, possui 214.006 

habitantes14 dispostos em uma área territorial de 356,179 Km
2
 e densidade demográfica de 

600,84 habitantes por Km
2
. (IBGE, 2010b). 

Fundado em 1924, este município está localizado no centro geográfico do Estado de 

Alagoas, em uma ampla planície com altitude de 264 m acima do nível do mar à distância de 

aproximadamente 136 Km da Capital do Estado, Maceió. O município possui clima tropical 

chuvoso com temperatura média anual de 28ºC e pluviometria média anual de 1.634,2 mm 

distribuídos irregularmente ao longo do ano e umidade relativa do ar de 75% no período seco 

entre outubro e janeiro e de 85% no período das chuvas entre maio e agosto. (ALAGOAS, 

2010d; MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005; ROMÃO et al., 2008; 

SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010a; SILVA et al., 2010; VENHA VER, 2005). 

Desde o início de sua colonização, a localidade onde atualmente está situada a cidade de 

Arapiraca demonstrou sua vocação para a agricultura em virtude da fertilidade do solo do tipo 

franco arenoso avermelhado com topografia plana com suaves ondulações, condições 

essenciais para que os agricultores da região focalizassem sua produção em torno da 

fumicultura que, na década de 1950, conseguiu desbancar o principal produtor de fumo da 

época, o Estado da Bahia, e consequentemente, na década de 1960, culminou na expansão da 

fumicultura para diversos municípios da Mesorregião Agreste. (GUEDES, 1999; ROMÃO et 

al., 2008; SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010a). 

No período entre as décadas de 1950 a 1980, considerada a fase áurea da monocultura 

do fumo, rendeu à cidade de Arapiraca o título de Capital Brasileira do Fumo ou 

carinhosamente chamada de “Terra do Fumo”, por possuir a maior área contínua de plantação 

de fumo do Brasil caracterizada por uma legítima reforma agrária natural constituída por 98% 

das propriedades dispostas no município na forma de minifúndios com no máximo 04 

módulos fiscais que correspondem a 60 hectares, o que resultou em um intenso surto de 

crescimento econômico da região com oportunidades para todos, refletindo na distribuição 

_____________ 

14
 Segundo CENSO 2000, Arapiraca possuía população de 186.356 habitantes, representando um crescimento 

habitacional de 14,84% em dez anos. 
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equitativa da renda per capita. (GUEDES, 1999; ROMÃO et al., 2008; SEBRAE/AL; 

SEPLAN/AL, 2010a; TENÓRIO; CARVALHO; LIMA, 2006). 

Os excedentes financeiros e econômicos gerados pela fumicultura dotaram a Terra do 

Fumo de uma infraestrutura de empresas nos mais diversos setores econômicos que atendem 

as cidades do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco, elevando-a a maior cidade do interior do 

Estado de Alagoas. Toda infraestrutura empresarial aliada a sua localização geográfica 

estratégica e contando com uma atrativa e vasta malha rodoviária intermunicipal e 

interestadual, conforme Figura 4.1, que interliga vários centros consumidores no Estado de 

Alagoas e nos Estados circunvizinhos como Sergipe, Pernambuco e Bahia. (ROMÃO et al., 

2008; VENHA VER, 2005). 

Figura 4.1 – Mapa de Alagoas com destaque para os Municípios que compõe o APL Horticultura e os Modais 

de Transporte disponível na Mesorregião Agreste 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do DNIT, 2002 

A concentração de rodovias dispostas no município de Arapiraca propícias ao 

escoamento da produção disponibiliza o acesso às rodovias BR-316, BR-101, AL-220, AL-

115 e AL-110, interligando os principais centros consumidores do Nordeste a distâncias 

relativamente curtas como Maceió a 136 Km, Aracaju a 186 Km e Recife a 385 Km. Além da 

vasta malha rodoviária, percebe-se a presença de outros modais de transporte, a exemplo, da 
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linha férrea15 que atravessa inteiramente o perímetro urbano de Arapiraca, interligando-a ao 

Porto de Maceió e ao Porto de Suape em Pernambuco e, ao aeródromo, desativado por falta 

de investimentos, destinado apenas a pousos, decolagens e movimentação de aeronaves de 

pequeno porte com pista de pouso pavimentada de 930 metros de comprimento e 18 metros de 

largura. 

A partir da década de 1990, coincidentemente com o mesmo período marcado pelo 

célere processo de globalização e avanços tecnológicos, a fumicultura entra em decadência 

profunda não se sustentando mais como principal fonte de renda e empregabilidade da 

Mesorregião Agreste, obrigando os pequenos produtores a abandonar a fumicultura por não 

contribuir com uma margem de lucro satisfatória decorrentes da baixa cotação do preço dos 

produtos fumígeros. (GUEDES, 1999; ROMÃO et al., 2008; VENHA VER, 2005). 

Os fatores que concorreram decisivamente para decadência da fumicultura foram: os 

baixos preços praticados nos mercados nacional e internacional, custos exacerbados dos 

insumos e defensivos agrícolas, métodos de produção e comercialização ultrapassados, alta 

carga tributária dos produtos fumígeros, descapitalização e crescimento da dívida dos 

fumicultores, bem como suspensão das linhas de créditos bancários atreladas à fumicultura, 

superprodução e excesso de estoque por causa da baixa procura da mercadoria, restrições de 

propaganda de produtos fumígeros16, campanhas antitabagismos realizada por instituições 

ligadas à saúde, mudança de hábitos dos fumantes a partir do consumo de cigarros 

industrializados produzidos com a espécie denominada de fumo claro17, entre outros. 

(ARAPIRACA, 2003; GUEDES, 1999; ROMÃO et al., 2008; VENHA VER, 2005). 

Esses fatores foram considerados como pontos críticos ao declínio da fumicultura 

proporcionando uma crise econômica e uma série de problemas sociais que aumentaram 

consideravelmente o desemprego e o êxodo rural, causando o inchaço da zona urbana gerado 

pelo crescimento desordenado favorecendo o processo de favelização e pobreza da zona 

urbana, principalmente no Município de Arapiraca (ARAPIRACA, 2003; GUEDES, 1999; 

ROMÃO et al., 2008; VENHA VER, 2005). 

_____________ 

15
 A malha ferroviária de Alagoas concedida a Transnordestina Logística S.A. possui 390 Km, conectando 15 

municípios alagoanos, como: São José da Laje, União dos Palmares, Branquinha, Murici, Rio Largo, Atalaia, 

Capela, Cajueiro, Viçosa, Paulo Jacinto, Quebrangulo, Palmeira dos índios, Arapiraca, Campo Grande, Porto 

Real do Colégio e Maceió. 
16

 Lei nº 9.294, de 15 de Julho de 1996.  
17

 A espécie predominantemente cultivada na Região Agreste era denominada de fumo escuro, na qual 

posteriormente os fumicultores direcionavam sua produção para os subprodutos fumo em corda utilizado para 

recheio de charutos e cigarros de palha e fumo em folha utilizado para fazer as capas dos charutos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
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Apesar da redução da área cultivada e da produção, a fumicultura ainda não foi 

erradicada por completo, pois ainda existem aqueles agricultores que insistem em permanecer 

com o cultivo de fumo e sonham com a volta dos tempos áureos da fumicultura na região. 

Para comprovar a trajetória do declínio e existência da fumicultura nos municípios que 

compõem o APL Horticultura no Agreste, discutido em maiores detalhes nas seções 

subsequentes, em relação à área plantada (hectare) e o volume de produção (tonelada) pode 

ser observada, respectivamente, Figura 4.2 e Figura 4.3, revelando que Arapiraca foi o 

município que mais sofreu com o declínio da fumicultura. 

Figura 4.2 – Área Plantada de Fumo (ha) em relação aos Municípios do APL horticultura no Agreste 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Alagoas, 2011d 

Figura 4.3 – Produção de Fumo (t) em relação aos Municípios do APL horticultura no Agreste 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Alagoas, 2011d 
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Os espaços vazios proporcionados pela decadência da fumicultura rapidamente foram 

preenchidos por outras culturas, contribuindo para diversificação da produção agrícola na 

região, antes dependente apenas da monocultura do fumo. Entre as diversas alternativas 

propostas para substituição da fumicultura na região, a horticultura despontou como atividade 

promissora capaz de manter o homem no campo e evitar o processo de favelização e o 

subemprego nas zonas urbanas, transformando-se em uma das principais fontes de renda dos 

agricultores familiares do agreste alagoano que necessitaram mudar de atividade para poder 

sobreviver, uma vez que suas glebas não ultrapassavam a 60 hectares. Assim, a horticultura 

apesar de ter sido desenvolvida há pouco tempo, tem demonstrado ser uma cultura viável, 

ascendente e uma das melhores alternativas para manter os agricultores no campo. (ROMÃO 

et al., 2008; SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010a; TENÓRIO; CARVALHO; LIMA, 2006; 

VENHA VER, 2005). 

O cultivo de hortaliças no agreste alagoano demonstrou crescente potencial em 

decorrência de fatores como topografia plana com suaves ondulações, água subterrânea que 

propicia a prática da irrigação, crescente mercado consumidor, infraestrutura de escoamento, 

suporte logístico e posição privilegiada no centro do Estado de Alagoas; e, principalmente, 

pela vocação agrícola da região. Esses fatores foram determinantes para a rápida 

disseminação da horticultura e formação de aglomerados de horticultores na Mesorregião 

Agreste. (ALAGOAS, 2011c; LUSTOSA et al., 2009b; ROMÃO et al., 2008; SEBRAE/AL; 

SEPLAN/AL, 2009b; SILVA et al., 2010; TENÓRIO; CARVALHO; LIMA, 2006). 

Na década de 2000, o Estado de Alagoas partindo da premissa de que as ações e 

políticas públicas direcionadas para os aglomerados de empreendimentos poderiam alavancar 

o desenvolvimento territorial, e na esperança de reverter os péssimos indicadores 

socioeconômicos e recuperar sua credibilidade denegrida pelo passado nebuloso decorrente de 

políticas desastrosas que culminaram em uma séria crise econômica e financeira que causou o 

desmanche da estrutura pública estadual, o governo alagoano decide seguir as ações e 

políticas públicas do GTP/APL, coordenado pelo MDIC, no sentido de promover o 

desenvolvimento dos APLs, firmando parceria com o SEBRAE/AL através da 

SEPLANDE/AL e, resolvem conjuntamente contratar a empresa PHORUM – Consultoria e 

Pesquisa em Economia Ltda., para identificar, mapear e selecionar os municípios alagoanos 

com os menores índices socioeconômicos e desigualdades sociais, mas que possuam potencial 

de desenvolvimento territorial. (LUSTOSA et al., 2009a, 2009b, 2009c, 2009d; MORAIS, 

2010; SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2003). 
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A PHORUM Consultoria inicialmente determinou em seu relatório o conceito de 

arranjo produtivo local que será seguindo pela parceria entre SEPLANDE/AL e 

SEBRAE/AL, exposto da seguinte forma: 

Um arranjo produtivo local é uma concentração micro-espacial de empresas de 

qualquer porte com grau diferenciado de coesão e características comuns, que pode 

ser: a) horizontal, no mesmo setor ou setores conexos (couros e sapatos; madeira e 

móveis, etc.); b) vertical, setores estruturados em uma cadeia produtiva; c) misto, 

com estruturação setorial horizontal e vertical (proteína animal industrializada no 

Oeste Catarinense, por exemplo). (SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2003). 

Os critérios utilizados para identificação e seleção dos APLs prioritários foram os 

seguintes: (1) maior potencialidade de desenvolvimento territorial; (2) maiores índices de 

pobreza e desigualdade social; (3) menores índices de renda per capita e do Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita; (4) baixos índices de desenvolvimento na saúde e na educação de seus 

habitantes; (5) graves problemas de desenvolvimento socioeconômico; e, (6) melhores 

condições político-institucionais de respostas endógenas aos estímulos e incentivos do 

Programa de Mobilização para o Desenvolvimento dos Arranjos e Territórios Produtivos 

Locais do Estado de Alagoas (PAPL/AL)18. (LUSTOSA et al., 2009b; SEBRAE/AL; 

SEPLAN/AL, 2003). 

_____________ 

18
 Instituído pelo Decreto nº 2.077, de 30 de Agosto de 2004, o PAPL/AL tem por objetivo apoiar os 

aglomerados de micro e pequenas empresas ou produtores autônomos, concentrados em municípios ou 

microrregiões do Estado, para proporcionar-lhes a oportunidade de crescimento socioeconômico. 
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De posse dos critérios utilizados, a metodologia utilizada e proposta pela PHORUM 

Consultoria para a definição dos APLs no Estado de Alagoas pode ser visualizada na Figura 

4.4, abaixo: 

Figura 4.4 – Diagrama da Metodologia de Seleção dos Arranjos Produtivos Locais 

Fonte: SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2003, p. 36 
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SETOR ATIVIDADE REGIÃO 

QUANTIDADE APLS/  
SETOR 

Agreste 
Litoral 
Sertão 
Xingó  

Zona da Mata  
Litoral  Norte 

Floricultura Tropical  Zona da Mata  
Fumo  Agreste 
Inhame Zona da Mata  
Laranja Zona da Mata  

Mandioca  Agreste 
Milho  Agreste 

Ovinocaprinocultura  Sertão  
Pinha Agreste 

Delta São Francisco 
Xingó 

Maceió 
Arapiraca 

Laticínios  Sertão  
Mármore e Granito Maceió  

Moveleiro  Agreste 
Plástico  Maceió  
Cultura  Maceió/Jaraguá  

Tecnologia da informação  Maceió  
Lagoas  

Litoral Norte  
Litoral Sul 

         TOTAL 

16 APLS 

6 APLS 

5 APLS 

Confecções 

Turismo  

27 

SERVIÇOS           (3  
atividades) 

Apicultura 

Piscicultura  

Banana 

INDÚSTRIA         (5  
atividades) 

AGRONEGÓCIOS  
(11 atividades) 

O Relatório apresentado pela PHORUM Consultoria em 2004 foi utilizado para 

justificar a inclusão do (PAPL/AL) no Plano Plurianual do Estado de Alagoas – 2004/2007 

(PPA/AL – 2004/2007), apontando 27 APLs aptos para serem implantados nos moldes do 

PAPL/AL, conforme Quadro 4.1: 

Quadro 4.1 – Síntese dos APLs Alagoas por Setor 

Fonte: SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2003, p. 72 

Entre os 27 APLs identificados e expostos no Quadro 4.1, o Governo de Alagoas em 

parceria com o SEBRAE/AL decidiram apoiar prioritariamente apenas 10 APLs e, 

consequentemente, incluiu-os no PPA/AL – 2004/2007. Os 10 APLs que foram originalmente 

apoiados são: (1) Apicultura no Sertão, (2) Mandioca no Agreste, (3) Ovinocaprinocultura no 

Sertão, (4) Piscicultura no Delta do São Francisco, (5) Laticínio no Sertão, (6) Moveleiro no 

Agreste, (7) Cultura em Jaraguá, (8) Tecnologia da informação em Maceió, (9) Turismo nas 

Lagoas e (10) Turismo no Litoral Norte. 

A estrutura política-institucional dos APLs no Estado de Alagoas pode ser observada 

em 03 etapas, quais sejam: Etapa 1 – realizada no final de 2003, quando foram definidos e 
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identificados os APLs contidos no relatório apresentado pela PHORUM Consultoria; Etapa 2 

– refere-se à implantação do PAPL/AL, com início dos trabalhos de promoção e 

desenvolvimento dos 10 APLs definidos; e Etapa 3 – corresponde à continuidade do 

PAPL/AL após mudança de governo em 2008, tornando-se uma política de Estado, com 

alocação de mais recursos que possibilitou expandir com a inclusão de novos projetos. Vale 

salientar que as duas primeiras etapas foram apresentadas na Figura 4.2. (LUSTOSA et al., 

2009a, 2009b, 2009d). 

Com a sucessão governamental em 2008, entre os 10 APLs apoiados inicialmente em 

2003, apenas 02 foram desativados. Em 2007, o APL Cultura do Jaraguá, caracterizado na 

época como pioneiro no Brasil, foi o primeiro a ser desativado devido a inúmeras 

dificuldades, principalmente, em relação à visão peculiar e limitante carente de sinergias entre 

os atores. Em 2010, foi a vez do APL Laticínios no Sertão, o segundo a ser desativado por 

causa da ausência da cultura de cooperação e associativismo dos laticínios presentes no APL e 

da resistência à formalização por parte dos produtores, que preferem continuar 

comercializando seu produtos informalmente. (LUSTOSA et al., 2009a, 2009b, 2009d). 

Os 08 APLs restantes foram reestruturados e fortalecidos bem como foram alocados 

mais recursos financeiros, permitindo a expansão do PAPL/AL incluído no PPA/AL – 

2008/2010, que resultou na contratualização de mais 05 novos APLs, quais sejam: (1) Laranja 

no Vale do Mundaú; (2) Fruticultura da Pinha; (3) Inhame no Vale do Paraíba; (4) Turismo no 

Baixo São Francisco; e, (5) Horticultura no Agreste. Atualmente, o PAPL/AL é formado por 

13 APLs que abrangem todas as Mesorregiões do Estado, envolvendo 74,51% municípios 

alagoanos e beneficiando cerca de 30.000 empreendimentos formais e informais de micro e 

pequeno porte que participam do PAPL/AL. (SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010b). 

Observa-se que o APL Turismo no Baixo São Francisco e o APL Horticultura no 

Agreste fogem completamente da metodologia sugerida e não foram identificados no 

Relatório apresentado pela PHORUM Consultoria, segundo Figura 4.2 e Quadro 4.1, 

supracitados. 

A identificação do APL Horticultura no Agreste, objeto de estudo dessa pesquisa, 

ocorreu pela percepção dos gestores de políticas públicas em relação à formação de 

aglomerados de agricultores familiares que produzem hortaliças e a necessidade premente de 

pessoal especializado no setor de agronegócios, situação que não é diferente nos demais 

estados brasileiros e a necessidade de produzir alimentos em qualidade e quantidade, 
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culminando na implantação do Projeto APL Horticultura no Agreste. (LUSTOSA et al., 

2009a, 2009b, 2009c). 

A próxima seção explicará detalhadamente as peculiaridades sobre o Projeto APL 

Horticultura no Agreste. 

4.1 O Projeto APL Horticultura no Agreste 

Com a fumicultura em decadência e a necessidade de estimular a criação e o 

fortalecimento da horticultura na Região Agreste, alternativa que está assegurando a 

sobrevivência da grande quantidade de horticultores familiares na região, surgiram duas 

iniciativas que posteriormente culminaram na elaboração e implantação do Projeto APL 

Horticultura no Agreste.  

Em 2001, a equipe técnica da SEMAG iniciou um levantamento de dados 

socioeconômicos e cultural e preparou um diagnóstico sobre os horticultores do Município de 

Arapiraca que resultou no reconhecimento do potencial econômico da horticultura como 

alternativa viável que está substituindo a fumicultura. Posteriormente, em 2003, o 

levantamento de dados e o diagnóstico realizado subsidiaram a equipe técnica da SEMAG na 

elaboração, publicação e implantação do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca que identificou 

219 horticultores localizados nas regiões sul e leste do município, distribuídos em 19 

comunidades descritas a seguir: Alazão, Bálsamo, Bananeiras, Batingas, Boa Vista, Bom 

Jardim, Cajarana, Cangandú, Flexeiras, Furnas, Ingazeira, Laranjal, Pau D’Arco, Pé Leve 

Velho, Piauí, Poço de Santana, Taquara, Terra Fria e Varginha. (ARAPIRACA, 2003; SILVA 

et al., 2010). 

O Projeto Cinturão Verde de Arapiraca tinha como objetivo aumentar a produtividade e 

melhorar a qualidade de vida dos horticultores familiares com a disponibilização de água para 

a implantação de hortas comerciais, viabilizando a perfuração de 69 poços tubulares para 

melhorar a capacidade hídrica das propriedades, instalação de 44 kits de irrigação para 1,0 ha 

e 182 kits de irrigação para 0,5 ha, capacitação dos horticultores em diversas áreas e 

assistência técnica, visando incentivar o associativismo e a geração de emprego e renda. A 

viabilização do Projeto somente foi possível, graças à parceria entre a Prefeitura de Arapiraca 

através da SEMAG e o MIN através da CODEVASF, desembolsando R$ 37.244,00 e R$ 

1.862.200,00, respectivamente, com investimento total de R$ 1.899.444,00. (ARAPIRACA, 

2003). 
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Além dos benefícios supracitados, essa parceria viabilizou ainda a construção da 

Unidade de Capacitação do Projeto Amanhã – Adalberto Saturnino de Almeida, dotada de 

infraestrutura com dormitórios, refeitório, salas de aula teóricas e práticas, cozinha, aviário, 

poço tubular e sistema de irrigação pressurizado. Essa Unidade do Projeto Amanhã prevê a 

formação e capacitação de mão de obra qualificada de aproximadamente 500 jovens por ano, 

abordando técnicas sobre o cultivo de hortaliças, flores tropicais, criação de galinha caipira e 

ervas medicinais, visando atender a demanda proporcionada pelas comunidades participantes 

do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca. Com relação ao cultivo de hortaliças, os jovens terão 

conhecimento sobre a importância socioeconômica da horticultura, critérios para implantação 

de uma horta, sistema de cultivo, controle fitossanitário, principais hortaliças cultivadas na 

região, colheita e rendimento e hortaliças minimamente processadas; além de técnicas de 

comercialização dos produtos, associativismo e empreendedorismo. (CODEVASF, 2005). 

O sucesso do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca pode ser comprovado através dos 

resultados numéricos divulgados pela SEMAG que constatou um aumento na produção de 

hortaliças de 3.593 toneladas ao ano para 6.645,83 toneladas ao ano, registrando um 

crescimento de 84,97%, repercutindo consequentemente no aumento do nível de renda e da 

qualidade de vida dos horticultores do município. (ARAPIRACA, 2003). 

Em 2003, paralelamente às atividades do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca, surge o 

Programa Vida Rural Sustentável (PVRS) no Estado de Santa Catarina resultado da parceria 

entre o SEBRAE, Governo do Estado de Santa Catarina e Associação dos Agricultores 

Ecológicos das Encostas da Serra Geral (AGRECO) que contou como experiência pioneira a 

cidade de Santa Rosa de Lima e seu entorno. (SANTOS, 2006; SEBRAE, 2003b). 

Devido ao sucesso do PVRS em Santa Catarina, no mesmo ano o SEBRAE/AL ao 

verificar que o cenário agrícola alagoano era composto por 98% de pequenas propriedades 

rurais familiares e, em virtude dessa proporção gritante, decidiu em conjunto com o 

Movimento Minha Terra (MMT), ONG responsável pela execução do projeto, implantar o 

PVRS em Alagoas inicialmente nos Municípios de Maragogi, Santana do Mundaú e 

Arapiraca, visando melhorar as práticas da agricultura familiar com foco na produção 

agroecológica como forma de superar a falta de acesso a recursos financeiros e reduzir os 

custos da produção convencional. (SANTOS, 2006). 

O PVRS tem como objetivo a promoção de ações que incentive a criação e 

fortalecimento da produção agroecológica, processamento agroindustrial, artesanato e 

agroturismo com a utilização de práticas solidárias e associativas em empreendimentos 
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familiares que gere desenvolvimento econômico com qualidade de vida e conservação 

ambiental em busca do desenvolvimento sustentável. (SEBRAE, 2003b). 

Em Arapiraca, o PVRS contou com a parceria das seguintes instituições: Federação das 

Associações de Moradores de Arapiraca (FACOMAR), Sindicato Rural de Arapiraca, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Escola Agrotécnica Federal de Satuba19, UFAL, 

SEAGRI/AL, SEBRAE/AL, SEMAG e Mineração Barreto S.A. (MIBASA), contemplando 

apenas 08 produtores familiares distribuídos nas comunidades rurais de Bom Jardim com 01 

produtor, Flexeiras com 05 produtores e Bálsamo com 02 produtores que já praticavam a 

horticultura. (GOMES, 2009; SANTOS, 2006). 

A partir do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca e do Programa Vida Rural Sustentável 

foi possível identificar a rápida proliferação de propriedades rurais que inovaram radicalmente 

a forma de cultivo que era basicamente fundada na monocultura do fumo, passando a 

especializarem-se em horticultura juntamente com seus diversos tipos – flores, frutos, 

legumes, bulbos, hastes, raízes e tubérculos – contribuindo para diversificação agrícola na 

localidade. 

Embora ainda não haja uma base de dados consistentes sobre o panorama da 

horticultura na Região Agreste de Alagoas, estima-se que há entre 800 a 1.300 horticultores 

que produzem hortaliças em sistema convencional e/ou sistema agroecológico, respondendo 

por cerca de 80% a 90 % do abastecimento de hortaliças folhosas consumidas pelo Estado de 

Alagoas com destaque para alface, coentro e cebolinha, tornando o mercado estadual 

autossustentável. (ALAGOAS, 2011c; EMBRAPA, 2011; ROMÃO et al., 2008; 

SEBRAE/AL; SEPLAN/AL; SEAGRI/AL, 2010; VENHA VER, 2005). 

Com relação a essa grande concentração de horticultores na Região Agreste do Estado, 

os gestores de políticas públicas resolveram implantar o Projeto APL Horticultura no Agreste, 

contratualizado em 16 de Outubro de 2008, aproveitando oportunamente a expansão do 

PAPL/AL incluído no PPA/AL – 2008/2010. 

As diretrizes do Projeto APL Horticultura no Agreste estão disponíveis no SIGEOR, 

sistema que possibilita monitorar e avaliar o andamento dos projetos que, podem ser 

observados no Quadro 4.2, a seguir: 

_____________ 

19
 A Escola Agrotécnica Federal de Satuba passou a se chamar de IFAL – Campus Satuba. 
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O PROJETO APL HORTICULTURA NO AGRESTE 

Objetivo Geral 

Apoiar e fortalecer o desenvolvimento sustentável da horticultura, usando racionalmente os recursos 

produtivos, visando ampliar a comercialização, agregação de valor aos produtos e o aumento no número de 

ocupação e renda dos pequenos produtores da região do agreste. 

Público Alvo 

Participam do APL Horticultura no Agreste, 210 Horticultores localizados nos municípios de Arapiraca, Feira 

Grande, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião e Taquarana.  

Cronograma de Execução do Projeto 

 Data de Início: 16/10/2008 

 Data de Término: 30/12/2014 

Foco Estratégico 

 Fortalecer as organizações locais de forma integrada; 

 Elevar o empreendedorismo e a gestão da propriedade rural; 

 Melhorar a comercialização e a venda de maneira coletiva; 

 Incentivar a produção agroecológica na região; 

 Incentivar a diversificação da produção; 

 Agregar valor à produção. 

Premissa 

 Controle de pragas e doenças que comprometam a atividade; 

 Comprometimento dos produtores com o desenvolvimento da atividade, a exemplo das normas de 

produção orgânica em suas lavouras; 

 Apoio do governo municipal e estadual no tocante à assistência técnica. 

Principais Ações Desenvolvidas 

 Realizar programa de capacitação em associativismo e cooperativismo; 

 Capacitar em gestão da propriedade rural; 

 Promover dias de campo; 

 Implantar e manter programa de assistência técnica aos produtores; 

 Implantar sistemas de adequação à produção orgânica; 

 Promover a abertura de novos mercados. 

Resultados Esperados 

 Elevar a renda dos horticultores; 

 Diversificar a produção de hortaliças; 

 Gerar novos postos de trabalho. 

Principais Gargalos 

 Agricultores com dificuldade de atuar de forma cooperativa; 

 Associações/Cooperativas desorganizadas; 

 Dificuldade de mobilização; 

 Falta de assistência técnica; 

 Falta de planejamento da produção; 

 Baixo valor agregado no produto final; 

 Falta de boas práticas agrícolas e organização produtiva; 

 Cultura de utilizar agrotóxicos sem seguir as normas técnicas previstas; 

 Carência de pesquisas sobre horticultura; 

 Dificuldade no acesso ao crédito por causa da inadimplência dos agricultores. 

Quadro 4.2 – Diretrizes pertinentes ao Projeto APL Horticultura no Agreste 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de Alagoas, 2011c; SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2008a; 

SEBRAE, 2011b 

De acordo com a percepção dos gestores de políticas públicas sobre a concentração de 

horticultores, foram identificados que 07 municípios possuíam grande quantidade de 

produtores de hortaliças e que consequentemente fariam parte do APL Horticultura no 
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Agreste, entre eles estão: Arapiraca, Feira Grande, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de 

Anadia, São Sebastião e Taquarana. 

A área territorial dos municípios envolvidos no APL Horticultura no Agreste 

representam 1.656 Km
2
 correspondendo a 5,96% da área total do Estado de Alagoas com 

distribuição populacional expressa visualmente no Figura 4.5, discriminando a quantidade 

populacional e os percentuais referentes à Zona Urbana e Zona Rural de cada município. 

Figura 4.5 – População Municipal e Porcentagem da População Rural e Urbana 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados do IBGE, 2010a 

De acordo com a Figura 4.5, o município de Arapiraca apresenta 32.505 habitantes 

residentes na Zona Rural, representando 15,18%, e mesmo assim, somente na Zona Rural, 

possui mais habitantes do que qualquer um dos demais municípios expostos. Outro fato 

interessante refere-se à população de Limoeiro de Anadia que apresenta o maior percentual de 

residentes na Zona Rural com 91,68%, presumindo que praticamente toda sua economia 

depende da atividade agrícola. 

O objetivo do Projeto APL Horticultura no Agreste é apoiar e fortalecer o 

desenvolvimento sustentável da horticultura, usando racionalmente os recursos produtivos, 

visando ampliar a comercialização, agregação de valor aos produtos e o aumento no número 

de ocupação e renda dos pequenos produtores da região do agreste. 
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Para conseguir atingir o objetivo proposto, o Projeto APL Horticultura no Agreste 

possui uma governança com estrutura organizacional formada por um agente de 

desenvolvimento, entidades parceiras, horticultores e comitê gestor que pode ser visualizada 

na Figura 4.6, a seguir: 

Figura 4.6 – Modelo de Governança do APL Horticultura no Agreste 

Fonte: SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010b, não paginado 

Cada APL possui um agente de desenvolvimento que é considerado um dos principais 

atores responsáveis pela dinamização do APL, tendo em vista que esse gestor tem a missão de 

integrar, coordenar e interagir com empreendedores, empresários, entidades de classe e 

instituições governamentais e não-governamentais, no sentido de promover o 

desenvolvimento do APL através do gerenciamento das demandas advindas do comitê gestor, 

na qual identifica ações a serem realizadas, visando alcançar os objetivos com a participação 

essencial dos parceiros que executam e financiam as ações planejadas. (CASTRO, 2009; 

LUSTOSA et al., 2009b). 

As entidades parceiras que participam do Projeto APL Horticultura no Agreste são 

coordenadas pela SEPLANDE/AL, SEBRAE/AL e SEAGRI/AL e estão relacionadas 

conforme abaixo: 

 Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (ADEAL); 

 Associação para Promoção Humana e de Desenvolvimento Social (Instituto 

Cooperforte); 

 Banco do Brasil (BB); 
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 Banco do Nordeste do Brasil (BNB); 

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF); 

 Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB); 

 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

 Cooperativa dos Produtores Agroecológicos de Alagoas Ltda. (Terragreste); 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); 

 Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas (FAEAL); 

 Fundação Banco do Brasil (FBB); 

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL); 

 Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (IDERAL); 

 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 

 Ministério da Integração Nacional (MIN); 

 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

 Prefeitura Municipal de Arapiraca; 

 Prefeitura Municipal de Feira Grande; 

 Prefeitura Municipal de Junqueiro; 

 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa; 

 Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia; 

 Prefeitura Municipal de São Sebastião; 

 Prefeitura Municipal de Taquarana; 

 Serviço Social do Comércio (SESC); 

 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); 

 Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

 Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL); 

 Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

Para conseguir concretizar as ações propostas e discutidas pelo comitê gestor, cada APL 

possui um agente de desenvolvimento que apresenta um plano de ação com as demandas 

específicas do APL do qual é gestor, em rodadas de negócios que são realizadas anualmente 

com a participação da coordenação do PAPL/AL e as entidades parceiras do APL em questão, 
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que têm por finalidade a captação de recursos financeiros, doação e/ou apoio especializado 

para viabilizar a execução das ações previstas em cada APL. (ALAGOAS, 2011e; LUSTOSA 

et al., 2009b; SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010b). 

O plano de ação apresentado pelo agente de desenvolvimento do APL concentra suas 

ações nas áreas de marketing, tecnologia, capacitação e gestão, financiamento e infraestrutura 

especializada, na qual cada parceiro indica as ações que estão diretamente relacionadas à sua 

área de atuação. (ALAGOAS, 2011e; LUSTOSA et al., 2009b, 2009d; SEBRAE/AL; 

SEPLAN/AL, 2010b). 

Desde a criação do PAPL/AL em 2004, o programa conseguiu conjuntamente com seus 

parceiros investir em todos os APLs apoiados em torno de R$ 129 milhões, direcionados para 

as ações nas áreas de marketing, tecnologia, gestão, capacitação, infraestrutura especializada e 

infraestrutura pública. Para 2011, o PAPL/AL conseguiu prospectar um montante de R$ 

25.820.351,00, nas rodadas de negócios, beneficiando os 13 APLs com cerca de 350 ações. 

(ALAGOAS, 2011e). 

Os investimentos aplicados especificamente ao APL Horticultura no Agreste podem ser 

verificados na Tabela 4.1, que discrimina os valores investidos em ações específicas para os 

anos de 2009, 2010, 2011: 

Tabela 4.1 – Montante Investido nas Ações Específicas do APL Horticultura no Agreste 

Investimento 

em R$ 

 

Ações 

2009 2010 2011 TOTAL 

Marketing 49.774,37 26.700,00 52.780,00 129.254,37 

Tecnologia 304.305,10 173.986,80 449.190,00 927.481,90 

Gestão 56.961,26 35.000,00 71.750,00 163.711,26 

Capacitação 37.366,27 24.790,00 46.284,00 108.440,27 

TOTAL 448.407,00 260.476,80 620.004,00 1.328.887,80 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados do SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2010a 

As ações específicas presentes no Plano de Ação do APL Horticultura no Agreste para 

os respectivos anos previam para 2009 investimentos de R$ 800.212,00, porém foram 

efetivamente aplicados apenas 56,04% dos recursos negociados; para 2010, foram previstos 

R$ 335.476,80; dos quais 77,64% dos recursos negociados foram aplicados; e, para 2011, a 

previsão foi de R$ 796.904,00, sendo aplicados 77,80% dos recursos negociados. 

As atividades do Projeto APL Horticultura no Agreste iniciaram-se em 2009, com a 

realização de uma oficina que teve como objetivo definir os 14 membros do comitê gestor que 
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se reuniram mensalmente para discutir e avaliar o transcorrer das ações previstas no APL, 

representado por um horticultor e um técnico da Secretaria Municipal de Agricultura de cada 

um dos 07 municípios, o planejamento das ações referentes às áreas de atuação do APL, 

tomando por base as dificuldades e potencialidades e os objetivos, resultados esperados e o 

público-alvo do projeto. (SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2008b; SEBRAE/AL; SEPLAN/AL; 

SEAGRI/AL, 2010). 

A identificação do público-alvo do Projeto APL Horticultura no Agreste foi realizada a 

partir de dados obtidos junto aos sindicatos rurais dos municípios, os próprios horticultores e 

principalmente, pelo levantamento de dados realizados pelos técnicos para secretarias 

municipais de agricultura que identificaram 210 empreendimentos hortícolas prioritários aptos 

para compor o Projeto APL Horticultura no Agreste. (SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2008b). 

A Tabela 4.2 demonstra as fatias de participação de cada município em relação às 

comunidades envolvidas, quantidade de produtores, porcentagem, área trabalhada em hectares 

e principais produtos: 

Tabela 4.2 – Demonstrativo dos Municípios que participam do APL Horticultura no Agreste 

Municípios 
Comunidades 

Envolvidas 

Quantidade de 

Produtores 
% 

Área 

Trabalhada (ha) 

Principais 

Produtos 

Arapiraca 15 72 34,29 135 15 

Feira Grande 6 35 16,67 30 7 

Junqueiro 4 21 10,00 3 6 

Lagoa da Canoa 7 13 6,19 3,5 14 

Limoeiro de 

Anadia 
6 25 11,90 3 7 

São Sebastião 3 23 10,95 2 6 

Taquarana 6 21 10,00 6 9 

TOTAL 47 210 100 182,5 - 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados do SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2008a 

A governança do APL Horticultura no Agreste é exercida pela coordenação do 

PAPL/AL e pelo comitê gestor, porém ao passo que o arranjo alcançar a autossuficiência em 

relação à governança, ela será gradativamente transferida ao longo do prazo de validade do 

projeto para uma organização que continue atuando ativamente à frente do processo de 

coordenação do APL. (LUSTOSA et al., 2009a, 2009c, 2009d). 

Para suprir a carência de uma organização endogenamente localizada que coordene o 

processo de desenvolvimento do APL Horticultura no Agreste, a Cooperativa Terragreste foi 

escolhida para desempenhar o papel de empresa motriz ou empresa-âncora. A transferência do 

processo de governança acontecerá gradativamente, ao passo que esta cooperativa está 
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passando por um processo de reestruturação para que consiga atingir a confiança dos 

horticultores e se torne capaz de continuar desempenhando as ações rumo ao pleno 

desenvolvimento do APL Horticultura no Agreste. 

Apesar dos esforços em repassar gradativamente a governança do APL para outra 

instituição, nesse caso a Cooperativa Terragreste, a geração dos resultados do APL sempre 

depende dos esforços e recursos procedentes dos parceiros, principalmente de forma 

majoritária do SEBRAE/AL e do governo estadual, impossibilitando estipular um prazo 

finalístico para a saída da coordenação do PAPL/AL da governança de todos os APLs. 

(LUSTOSA et al., 2009b). 

Sobre a Cooperativa Terragreste, constituída no dia 26 de Dezembro de 200720, 

localizada no Município de Arapiraca, criada mesmo antes do início das atividades do Projeto 

APL Horticultura no Agreste, com apoio do SEBRAE/AL, MMT, Instituto Paraíba do Meio e 

Prefeitura de Arapiraca, é composta por 24 cooperados que praticam horticultura no sistema 

agroecológico. (SEBRAE/AL; SEPLAN/AL; SEAGRI/AL, 2010). 

No sentido de fortalecer o funcionamento institucional e estrutural da Cooperativa 

Terragreste, foi celebrado em 28 de Abril de 2009 o convênio entre o Instituto Cooperforte, 

SEBRAE/AL, SEAGRI/AL, Prefeitura de Arapiraca e Cooperativa Terragreste com o 

objetivo de realizar instrutórias e consultorias e a criação de uma central de comercialização, 

que funcionará na sede da SEAGRI/AL em Arapiraca, com vistas à melhoria da 

comercialização dos produtos oriundos da cooperativa que produzem produtos orgânicos. 

O convênio está alocando um montante de R$ 263.263,50, dos quais R$ 9.720,00 serão 

destinados à criação da central de comercialização da Cooperativa Terragreste que será 

estruturada com mobiliários e equipamentos para escritório e ponto de armazenamento de 

hortaliças. (SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2008a). 

A central de comercialização da Cooperativa Terragreste certamente agregará valor aos 

produtos orgânicos que terão melhor apresentação e higienização. Recentemente, 17 

horticultores da Cooperativa Terragreste participaram do processo de adequação às normas 

orgânicas vinculadas ao edital de 2008 para chamada nacional de projetos de certificação de 

produtos e/ou processos e receberam a certificação orgânica, expedida pela empresa 

certificadora francesa ECOCERT.  

_____________ 

20
 Segundo Estatuto Social da Cooperativa dos Produtores Agroecológicos de Alagoas Ltda. – Terragreste. 
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O selo de produtos orgânicos consequentemente ampliará o acesso ao mercado formado 

por consumidores e varejistas bastante exigente, garantindo um produto livre de defensivos e 

fertilizantes químicos, respeitando o meio ambiente com produtos de qualidade nutricional e 

biológica, além de promover a qualidade de vida no campo. 

Para facilitar a distribuição dos produtos hortícolas, a equipe da Cooperativa Terragreste 

foi uma das 15 instituições contempladas com o I Edital de Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais de Baixa Renda do Estado de Alagoas, 

lançado pela DESENVOLVE – Agência de Fomento de Alagoas S.A., captando recursos que 

serão investidos na aquisição de transporte para viabilizar o escoamento da produção, uma 

vez que, cerca de 60% do lucro dos produtores que vão a Maceió expor seus produtos em 

feiras livres é destinado ao pagamento do frete do transporte. 

E, para finalizar, as ações realizadas pelos parceiros são alimentadas e monitoradas pela 

coordenação do PAPL/AL, utilizando para acompanhar a execução das ações o Sistema de 

Informação da Gestão Estratégica Orientada para Resultados (SIGEOR)21. 

4.2 A Realidade Local durante a primeira década do Século XXI: O caso do 

município de Arapiraca 

A partir de 2000, a Região Agreste de Alagoas, com destaque para o Município de 

Arapiraca, vem passando por um intenso processo de organização institucional com a 

implantação de políticas públicas e a instalação de importantes instituições governamentais e 

não-governamentais com o intuito de promover um ambiente favorável capaz de transformar 

o cenário local em um sistema produtivo e inovativo localizado que possa alavancar o 

desenvolvimento regional. 

Atualmente, concentra-se no município de Arapiraca, o Projeto APL Mandioca no 

Agreste, o Projeto APL Móveis do Agreste e o Projeto APL Horticultura no Agreste e 

algumas ações presentes e futuras são destinadas para os três APLs e outras específicas para 

cada um deles. O estudo proposto focalizará apenas o APL Horticultura no Agreste e suas 

respectivas modificações no cenário local. 

_____________ 

21
 Para maiores esclarecimentos acessar o sítio: <http://www.sigeor.sebrae.com.br>. 
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4.2.1 Âmbito Político-Institucional 

No sentido de fortalecer a agricultura tradicional e familiar de base agroecológica e 

cooperativa, bem como incentivar a produção de alimentos, o Governo Federal por intermédio 

do MDS, visa garantir a segurança alimentar e nutricional com a aplicação de políticas 

públicas voltadas para o estímulo à produção, circulação e distribuição e consumo de 

alimentos, promovendo a acessibilidade e estruturação de sistemas alimentares locais e 

regionais justos e solidários que ofertem alimentação adequada à população em situação de 

insegurança alimentar e nutricional. (BRASIL, 2011a). 

A parceria bem-sucedida entre Prefeitura de Arapiraca e MDS resultou nos seguintes 

benefícios para a comercialização de produtos oriundos dos horticultores da região: 

Restaurante Popular, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Feira Popular da 

Agricultura Familiar. 

A implantação do Restaurante Popular Alonso de Abreu Pereira - mais conhecido como 

Jerimum Restaurante Popular - inaugurado em 17 de Março de 2008, oferta diariamente no 

mínimo 1.000 refeições ao preço de R$ 2,00, baseando-se fundamentalmente no combate ao 

desperdício, segurança alimentar e nutricional voltado para a inclusão social de trabalhadores 

formais e informais de baixa renda, desempregados, estudantes, aposentados e famílias em 

situação de risco social, além de promover a educação alimentar e nutricional. 

O fornecimento dos insumos necessários à produção das refeições são adquiridos 

através do PAA na modalidade Compra Direta Local da Agricultura Familiar22 (CDLAF), 

com a aquisição de frutas, hortaliças, feijão, farinha de mandioca, entre outros produtos 

vindos diretamente do campo. 

O PAA faz parte da estratégia do Programa Fome Zero e foi instituído pela Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto nº 5.873, de 15 de agosto de 

2006, é operacionalizado com recursos disponibilizados pelo MDS e MDA, e desenvolvido a 

partir de parcerias entre CONAB, estados e municípios. 

Para pleitear os recursos financeiros do PAA é necessário participar de editais públicos. 

Nesse sentido, em 2006 a Prefeitura de Arapiraca através da SEMAG, visando incentivar a 

produção e a comercialização dos agricultores familiares do Município, participa pela 

primeira vez do edital público na modalidade Compra Direta Local da Agricultura Familiar 

_____________ 

22
 A Lei nº 11.326, de 24 de Julho de 2006, estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 
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(CDLAF) e consegue firmar convênio com o MDS que disponibilizou recursos financeiros na 

ordem de R$ 238.515,00, que beneficiaram 101 agricultores familiares que receberam pelos 

produtos comercializados um valor máximo de R$ 2.500,00 ao ano por agricultor familiar.  

Nos anos subsequentes foram publicados outros editais que contaram com a 

participação frequente de propostas do Município de Arapiraca e no ano de 2011 serão 

destinados recursos financeiros no valor de R$ 1.677.400,00 que beneficiarão 334 agricultores 

familiares cadastrados no PAA/CDLAF que receberão pelos produtos comercializados até R$ 

4.500,00 ao ano por agricultor familiar, recebendo seus proventos em até 10 dias úteis a 

contar da data da emissão da nota fiscal. 

O PAA/CDLAF exige que as ações de distribuição e consumo dos alimentos perecíveis 

e característicos dos hábitos alimentares locais oriundos dos horticultores familiares sejam 

operacionalizadas através de um polo de compra, credenciado pela CONAB, que distribui e 

abastece semanalmente cerca de 20 toneladas de alimentos que atendem aproximadamente 

9.700 pessoas por semana, distribuídas em 19 instituições socioassistenciais locais indicadas 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 06 associações de moradores que 

servem sopa comunitária, 01 módulo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), 02 hospitais filantrópicos, 01 casa de passagem, 01 Restaurante Popular (Jerimum) e 

creches e escolas municipais, principalmente, as escolas de tempo integral. 

O PAA/CDLAF é o principal responsável pelas mudanças na rotina dos agricultores 

familiares que são inseridos de forma participativa no mercado através da comercialização de 

grande parte do que é produzido em cada propriedade, gerando impacto positivo na economia 

local ao facilitar a produção e escoamento dos produtos alimentícios, bem como ao aumento 

da renda dos agricultores gerando aquecimento da economia local. 

Em 2010, foi lançada a Feira Popular da Agricultura Familiar que é realizada todos os 

sábados no período das 5 horas às 12 horas, no Parque Ceci Cunha, centro de Arapiraca. A 

implantação do projeto Feira Popular da Agricultura Familiar de Arapiraca foi orçada em R$ 

161.220,00, dos quais R$ 150.000,00 foram repassados pelo Governo Federal e R$ 11.220,00, 

como contrapartida, garantida pela Prefeitura de Arapiraca. 

A Feira Popular da Agricultura Familiar de Arapiraca possui 75 agricultores familiares 

que atendem 06 setores: carnes, hortaliças convencionais, hortaliças orgânicas, tubérculos, 

frutas e alimentos diversos (doces caseiros, mel e embutidos), com localização privilegiada no 

centro da cidade, preços competitivos e higienização do local. Esses fatores atraem clientes 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/alimentoseabastecimento/paa/modalidades/compra-com-doacao-simultanea/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
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devido à infraestrutura que contempla barracas padronizadas, uniformes de trabalho, 

equipamentos de feira livre e cursos de capacitação. 

Continuando com a política-institucional, visando garantir uma alimentação saudável na 

rede educacional e incentivar a agricultura familiar local foi instituída a Lei nº 11.947, de 16 

de Junho de 2009, que normatiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

determina que, no mínimo, 30% dos gêneros alimentícios adquiridos para merenda escolar 

sejam provenientes da agricultura familiar, sem a necessidade de processo licitatório, 

possibilitando, dessa forma, uma alimentação saudável para os estudantes da rede educacional 

e, consequentemente a geração de emprego e renda no meio rural. 

O objetivo do PNAE é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.  

Os recursos financeiros necessários para a viabilidade do PNAE são transferidos 

gradativamente em parcelas para os Estados, Distrito Federal e Municípios através do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do MEC, para a aquisição, 

exclusivamente de gêneros alimentícios para a merenda escolar, sem a necessidade de 

convênio, mediante depósito em conta corrente específica. 

As principais vantagens do PNAE é o fortalecimento da economia local e do agricultor 

familiar, contribuindo para o aumento do lucro, mediante a negociação das suas vendas sem 

intermediação de terceiros (atravessadores), que geralmente têm lucro superior aos 

agricultores familiares. Consequentemente, se a Lei nº 11.947/2009, que regulamenta o 

PNAE, for cumprida de acordo com seus princípios, proporcionará uma melhora significava 

na distribuição de renda e auxiliará a permanência do agricultor familiar no campo, evitando 

sua migração para a cidade. 

Há a preocupação premente do Governo Municipal para que os agricultores familiares 

se formalizem através de cooperativas ou associações para poderem participar da chamada 

pública e vender seus produtos de forma mais efetiva, no sentido de incluir produtos agrícolas 

na merenda escolar em toda rede municipal de ensino que conta com 21 creches, sendo 14 na 

zona urbana e 07 na zona rural, e 60 escolas, 29 na zona urbana e 31 na zona rural. 

A 3ª Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº 01/2010, publicada em 

Arapiraca, no dia 04 de Março de 2011, estipulava adquirir produtos provenientes da 

agricultura familiar, respeitando o limite de R$ 9.000,00 por agricultor, 70.897 Kg de 



Capítulo 4   Contextualização 

 72 

hortaliças, 261.290 Kg de Frutas, 132.040 Kg de raízes e tubérculos e 58.920 Kg de outros 

gêneros alimentícios, totalizando 523.147 Kg de alimentos para atender 41.734 estudantes da 

rede municipal de educação. 

Com a efetividade do PNAE no município de Arapiraca, certamente incentivará a 

participação dos horticultores familiares inseridos no APL Horticultura no Agreste nas 

chamadas públicas para fornecer hortaliças para a rede pública educacional do município e 

assim, expandir a comercialização dos produtos agrícolas e impulsionar o crescimento das 

atividades no meio rural. 

Em 2005, seguindo a proposta da Organização Mundial de Saúde (OMS)23, o Governo 

Federal lançou o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, 

fruto da ação conjunta entre MDA, que coordena o programa, MAPA, MF, Ministério da 

Saúde (MS), Ministério da Casa Civil e Ministério das Relações Institucionais que integraram 

suas políticas públicas para a agricultura familiar para subsidiar o processo de diversificação 

da produção nas regiões produtoras de fumo que garantam a sustentabilidade das propriedades 

rurais, geração de renda e qualidade de vida, baseadas nos princípios da segurança alimentar, 

participação, parceria e assistência técnica. (GREGOLIN, 2010). 

Gradativamente, a fumicultura será substituída nos municípios da Região Agreste de 

Alagoas, conhecidos nacionalmente pela grande produção de fumo e, particularmente 

Arapiraca intitulada como a Capital Brasileira do Fumo, pelas melhores alternativas 

encontradas que foram milhocultura, horticultura, cotonicultura, fruticultura e mandiocultura, 

possibilitando verificar se há mercado, viabilidade, linhas de financiamento e assistência 

técnica. 

Para consolidar o Programa de Diversificação, o MDA está apoiando outros programas 

que tenham a finalidade de incentivar a agricultura familiar como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), PAA, PNAE e, principalmente, a Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 

(PRONATER), ambos instituídos pela Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que 

proporcionará serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), incluídos no Plano 

Safra 2011/2012, que visam melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais, por 

_____________ 

23
 A proposta da OMS prevê a diminuição do hábito de fumar e, consequentemente, das áreas plantadas com 

fumo, em substituição por outras culturas que continue gerando emprego e garantindo renda para os agricultores 

familiares, conforme as condições ambientais de cada região. 
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meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo de acesso a recursos, 

serviços e renda, de forma sustentável. 

Com a intenção de atuar em todo território nacional, as chamadas públicas permitirão a 

participação de Estados, Distrito Federal, organizações governamentais e não-governamentais 

de ATER e os movimentos sociais do campo com a destinação de recursos financeiros para 

contratação de instituições que ofereçam a melhor proposta de prestação de serviços de 

ATER. 

Para reforçar as ações de ATER em Alagoas e participar das chamadas públicas para 

captar recursos financeiros com o objetivo de ampliar os serviços de tecnologias de gestão e 

organização produtiva na agricultura familiar, atendendo as especificidades de cada 

localidade, contribuindo para a qualidade de vida e dignidade no meio rural, o Governo 

Estadual constitui o Projeto de Lei para a criação do Instituto de Inovação para o 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 

O Projeto de Lei foi publicado em 12 de Agosto de 2011, e visa substituir a antiga 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), empresa pública que foi 

extinta em 2000. A Nova EMATER, como está sendo denominada, objetiva fortalecer e 

consolidar a produção e a comercialização no meio rural, por intermédio, especialmente, da 

geração, validação e apropriação, por parte do homem rural, de conhecimentos e tecnologias, 

viabilizando a cooperação técnica especializada, prestada de forma efetiva, contínua e com 

qualidade, dando prioridade ao agricultor familiar e às comunidades tradicionais. 

A seleção pública para compor o quadro de pessoal da Nova EMATER foi estabelecida 

pelo Edital FAPEAL/SEAGRI/AL nº 02/2010, que prevê a concessão de bolsas de Apoio 

Técnico em Extensão Rural para profissionais recém-graduados, no intuito de prepará-los 

para futuramente ingressar no mercado de trabalho, contemplando os seguintes profissionais: 

(1) Nível Superior – Administrador, Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Contador, 

Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Alimentos, Engenheiro Civil, 

Engenheiro Florestal, Engenheiro de Pesca, Economista, Médico Veterinário, Nutricionista, 

Psicólogo Organizacional, Tecnólogo em Cooperativismo e Zootecnista; e, (2) de Nível 

Médio – Técnico em Agropecuária e Técnico em Edificações. 

Em 2009, foi inaugurado o SESC Arapiraca que possui um Banco de Alimentos do 

Programa de Segurança Alimentar Mesa Brasil, equipado com câmera frigorífica com 

capacidade máxima de 10 toneladas de alimentos que é abastecida por meio da parceria entre 

voluntários, doadores e entidades sociais que de forma compartilhada garante o direito 
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humano à alimentação de várias pessoas em situação de insegurança alimentar e 

vulnerabilidade social, combatendo o desperdício de alimentos, principalmente os perecíveis. 

Participam do Mesa Brasil em Arapiraca na condição de doadores 152 feirantes, 03 

supermercados, 09 panificadoras, 03 atacadistas, 05 quitandas, 23 açougues e, eventualmente, 

recebem doações do Projeto Cinturão Verde de Arapiraca e PAA/CDLAF. 

Os alimentos doados são coletados e transportados através de 02 veículos apropriados 

até o Banco de Alimentos do Mesa Brasil, local onde os alimentos passam por um processo de 

seleção, armazenamento e separação por lotes para que posteriormente as 58 instituições 

sociais cadastradas com reconhecido trabalho em prol de pessoas em situação de risco social 

possam recolhê-los. 

Com o crescimento da produção de hortaliças no agreste alagoano e a construção da 

nova Central de Abastecimento de Alagoas (CEASA/AL), na Capital Maceió, a 

comercialização dos produtos hortícolas seria facilitada, entretanto apenas os comerciantes 

atacadistas tiveram permissão para comercializar nas novas instalações, impedindo e 

prejudicando os comerciantes varejistas e horticultores familiares que comercializavam no 

antigo local se transferissem para as novas instalações. Inaugurada em 2006, as novas 

instalações da CEASA/AL é atualmente administrada pelo Instituto de Desenvolvimento 

Rural e Abastecimento de Alagoas (IDERAL) e foi considerada como a Central de 

Abastecimento de Alimentos mais moderna do Brasil. 

É curioso notar que Maceió era a única cidade do Brasil que a CEASA/AL funcionava 

em uma área urbana e depois de 30 (trinta) anos de existência torna-se a primeira capital 

brasileira a construir uma nova CEASA/AL, cuja obra foi orçada em R$ 10 milhões. Com 

área de 73 mil m
2
, a nova CEASA/AL possui infraestrutura moderna com estacionamento 

para 850 veículos, 08 galpões, 67 lojas e 994 pedras, por onde mensalmente circulam no local 

em média de 80 mil pessoas e 30 mil veículos, comercializando em média 15 mil toneladas de 

alimentos por mês, divididos em 190 produtos, que obedecem aos mais rigorosos critérios de 

higiene e qualidade. 

A vigilância sanitária dos alimentos comercializados na CEASA/AL é de 

responsabilidade da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (ADEAL) que 

possui um posto de fiscalização no local para o acompanhamento da chegada de todos os 

produtos, principalmente de madrugada e, emite as Permissões de Trânsito de Vegetais 

(PTV), documento obrigatório para o transporte de cargas de vegetais. 
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Vale salientar que uma das principais metas da gestão atual da CEASA/AL contempla o 

processo de interiorização, tornando realidade a construção de uma grande unidade de 

abastecimento no interior do Estado. 

4.2.2 Âmbito Educacional e Tecnológico 

A transformação da Fundação Universidade Estadual de Alagoas (FUNESA) em 

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) a partir da Lei nº 6.785, de 21 de Dezembro de 

2006, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, contribuiu para consolidação, 

fortalecimento e garantia de recursos próprios para a educação superior no orçamento 

estadual. 

Em constante processo de reestruturação e visando o fortalecimento da educação 

superior no município, a Prefeitura de Arapiraca doou um terreno com área superior a 30.000 

m
2
 nas imediações do Lago da Perucaba para que a instituição possa angariar recursos 

financeiros estadual e/ou federal para viabilizar a construção da sede própria do Campus I – 

Arapiraca, haja vista a instituição atualmente compartilha espaço físico com a Escola Estadual 

Costa Rêgo. (ARAPIRACA, 2011). 

A UNEAL está presente em 05 municípios do Estado de Alagoas com diversos Campi e 

disponibiliza no seu vestibular anual atualmente 1.130 vagas por ano nos 15 cursos ofertados, 

conforme Tabela 4.3: 
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Tabela 4.3 – Cursos ofertados pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) 

CURSOS 
Campus I - 

Arapiraca 

Campus II – 

Santana do 

Ipanema 

Campus III – 

Palmeira dos 

Índios 

Campus IV – 

São Miguel 

dos Campos 

Campus V – 

União dos 

Palmares 

Bacharelados 

Administração de 

Empresas 

40 vagas 

(noturno) 
- - - - 

Administração Pública* 
40 vagas 

(noturno) 
- - - - 

Ciências Contábeis 
40 vagas 

(noturno) 
- - 40 vagas 

(noturno) 
- 

Direito 
40 vagas 

(vespertino) 
- - - - 

Zootecnia - 
40 vagas 

(diurno) 
- - - 

Licenciaturas 

Ciências Biológicas 

40 vagas 

(noturno) e 40 

vagas 

(matutino) 

40 vagas 

(noturno) 

40 vagas 

(noturno) 
- - 

Geografia 
40 vagas 

(noturno) 
- 

40 vagas 

(noturno) 
- 

40 vagas 

(noturno) 

História 
40 vagas 

(noturno) 
- 

40 vagas 

(noturno) 
- - 

Letras/Espanhol - - - 

15 vagas 

(vespertino) e 

15 vagas 

(noturno) 

- 

Letras/Francês 
10 vagas 

(noturno) 
- - - - 

Letras/Inglês 
20 vagas 

(noturno) 
- 

25 vagas 

(noturno) 

15 vagas 

(vespertino) e 

15 vagas 

(noturno) 

25 vagas 

(noturno) 

Letras/Português 
20 vagas 

(noturno) 
- 

25 vagas 

(noturno) 

20 vagas 

(vespertino) e 

20 vagas 

(noturno) 

25 vagas 

(noturno) 

Matemática 
40 vagas 

(noturno) 
- 

40 vagas 

(noturno) 
- - 

Pedagogia 
40 vagas 

(matutino) 

40 vagas 

(noturno) 

40 vagas 

(noturno) 
- - 

Química 
40 vagas 

(noturno) 
- 

40 vagas 

(noturno) 
- - 

TOTAL 490 vagas 120 vagas 290 vagas 140 vagas 90 vagas 

*extensão Maceió, desde 2005. 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da UNEAL, 2011 

Com o processo de interiorização das Universidades Federais, a Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL) iniciou em 2006 a implantação do Campus Arapiraca, aprovado pela 

Resolução nº 20/2005, de 01 de agosto de 2005, do Conselho Universitário da Universidade 

Federal de Alagoas. 
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O Campus Arapiraca possui estrutura inovadora com extensões nos Polos de Palmeira 

dos Índios, Penedo e Viçosa. São 19 cursos de graduação, sendo 14 cursos em Arapiraca, 02 

cursos em Palmeira dos Índios, 02 cursos em Penedo e 01 curso em Viçosa, disponibilizando 

810 vagas por ano, conforme Tabela 4.4: 

Tabela 4.4 – Cursos ofertados pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Campus Arapiraca 

CURSOS Arapiraca 
Palmeira dos 

Índios 
Penedo Viçosa 

Bacharelado 

Administração 40 vagas (diurno) - - - 

Administração 

Pública* 
50 vagas (noturno) - - - 

Agronomia 40 vagas (diurno) - - - 

Arquitetura e 

Urbanismo 
40 vagas (diurno) - - - 

Ciências da 

Computação 
40 vagas (diurno) - - - 

Enfermagem 40 vagas (diurno) - - - 

Engenharia de 

Pesca* 
- - 40 vagas (diurno) - 

Medicina 

Veterinária* 
- - - 40 vagas (diurno) 

Psicologia - 40 vagas (diurno) - - 

Serviço Social - 40 vagas (diurno) - - 

Turismo* - - 40 vagas (diurno) - 

Zootecnia 40 vagas (diurno) - - - 

Licenciatura 

Ciências Biológicas 40 vagas (diurno) - - - 

Educação Física 40 vagas (diurno) - - - 

Física 40 vagas (diurno) - - - 

Letras/Língua 

Portuguesa 

40 vagas (diurno) e 

40 vagas (noturno) 

- - - 

Matemática 40 vagas (diurno) - - - 

Pedagogia 40 vagas (noturno) - - - 

Química 40 vagas (diurno) - - - 

TOTAL 610 vagas 80 vagas 80 vagas 40 vagas 

*Cursos novos na UFAL 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da UFAL, 2011 

O município de Arapiraca também foi contemplado com a implantação do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) que vai oferecer inicialmente 

80 vagas para o Curso Técnico de Informática (médio integrado) e 80 vagas para o Curso 

Técnico em Eletromecânica (médio integrado) no total de 160 vagas por ano com a previsão 

de inclusão de mais dois cursos, Curso Técnico em Edificações e Curso Técnico em 

Eletrotécnica. 

A obra de implantação do IFAL – Campus Arapiraca foi orçada em R$ 4,5 milhões, 

sendo R$ 1,5 milhão de contrapartida da prefeitura de Arapiraca referente à viabilização da 
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construção e a doação de uma área de aproximadamente 70.000 m
2
 e o restante R$ 3 milhões 

são recursos provenientes do Ministério da Educação. A área edificada terá 5.205 m
2
 

divididos em dois blocos compostos de setor administrativo, secretaria, biblioteca, setor de 

saúde, sala de professores, salas de aula, laboratórios, cantina, sala de estudantes, auditório e 

estacionamento. (ARAPIRACA, 2011). 

No quesito P&D, a parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da 

Inovação de Alagoas (SECTI/AL) e Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) está 

viabilizando a formação do Parque Tecnológico Social/Agroalimentar (PqTS/Agro) com a 

construção de dois centros tecnológicos no segmento agroalimentar nas Regiões Sertão e 

Agreste de Alagoas para fomentar e disseminar o desenvolvimento da política de ciência, 

tecnologia e inovação direcionada para o apoio e assistência técnica aos pequenos produtores 

agrícolas que cultivam mandioca, hortaliças e frutas e pequenos criadores de gado e 

produtores de leite que estão inseridos nos APLs e Cadeias Produtivas no Estado. 

(ALAGOAS, 2008, 2011b, 2011e; IDERAL, 2007). 

Para a realização do projeto de construção desses centros tecnológicos serão destinados 

recursos na ordem de R$ 12.053.225,48, sendo R$ 7.991.225,48, provenientes do 

MCT/FINEP, por parte do Governo Federal; R$ 3 milhões da FAPEAL e R$ 1,062 milhão da 

SECTI/AL, por parte do Governo do Estado de Alagoas. (ALAGOAS, 2008, 2011b). 

Em Arapiraca, Região Agreste, será instalado o Centro Tecnológico Agroindustrial 

(CETAGRIN)24, em um terreno de 08 hectares localizado próximo à Barragem da Bananeira, 

doado pela Prefeitura de Arapiraca, com área edificada de 1.795 m², composto por 03 

Núcleos: (1) Núcleo de Tecnologia Agroindustrial (NUTAGRIN), (2) Núcleo de Gestão 

Administrativa (NUGAD), (3) Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação 

Agroalimentar (NEPEDI). (ALAGOAS, 2008). 

O CETAGRIN destinará estudos e pesquisas nas áreas de mandiocultura, fruticultura e 

horticultura com a prestação de serviços que compreende os segmentos da Agrometeorologia, 

Biotecnologia, Suporte ao Produtor, Certificação, Análises Físico-Químicas e Análises 

Microbiológicas. (ALAGOAS, 2008, 2011b). 

A inauguração do CETAGRIN está prevista para Abril de 2012 e as instituições que 

estão diretamente envolvidas na constituição do CETAGRIN são: UNEAL, UFAL, IFAL, 

FAPEAL, SEAGRI/AL, SECTI/AL, SEBRAE/AL, SENAI/AL, Federação da Indústria do 

_____________ 

24
 ANEXO 3 – Apresentação do Projeto do Centro Tecnológico Agroindustrial (CETAGRIN) que será 

implantado em Arapiraca. 
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Estado de Alagoas (FIEA), Prefeitura de Arapiraca, Associação dos Municípios Alagoanos 

(AMA), Consórcio Intermunicipal de Produção, Industrialização e Comercialização dos 

Produtos da Agricultura Familiar da Região do Agreste de Alagoas (CONSIAGRE) e 

FAEAL. (ALAGOAS, 2008, 2011b). 

Para incentivar o processo de pesquisa e desenvolvimento, bem como a inovação 

tecnológica do Estado de Alagoas, o Governo Estadual constituiu a Lei nº 7.117, de 12 de 

Novembro de 2009, denominada de Lei Estadual de Inovação Tecnológica
25

, concebida pela 

SECTI/AL, que visa incentivar a pesquisa cientifica e tecnológica, a inovação e a proteção da 

propriedade intelectual em ambiente produtivo e social no Estado de Alagoas, proporcionando 

a competitividade e o desenvolvimento industrial no âmbito estadual, além de ampliar 

parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas. 

A partir da concretização dessas obras, a população de Arapiraca e seu entorno terá a 

sua disposição todas as instituições de ensino superior e tecnológico que supram as carências 

de mão-de-obra qualificada com a promoção de conhecimentos codificados que gerem o 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

Para dinamizar os investimentos em melhorias em produtividade e inovações nos 

empreendimentos ligados aos APLs, as instituições financeiras estão especificando suas linhas 

de crédito para expandir as áreas de atuação e atender esse segmento. O objetivo principal é 

facilitar o acesso às linhas de crédito com prazos maiores e juros menores para que esses 

empreendimentos possam crescer e gerar emprego e renda. 

4.2.3 Âmbito Financeiro e Creditício 

Entre as diversas instituições financeiras, apenas o Bradesco, Caixa Econômica Federal 

e Banco do Brasil possuem linha de créditos especificas para MPMEs participantes de APLs 

com taxas de juros diferenciadas no mercado. 

O Bradesco oferece as linhas de crédito Capital de Giro - APL Bradesco e o Crédito 

Direto ao Consumidor (CDC) – APL Bradesco, destinado ao financiamento de compra de 

ativos fixos, ou seja, na aquisição de máquinas e equipamentos novos e usados. 

A Caixa Econômica Federal possui o Programa CAIXA APL que visa fornecer apoio 

técnico e financeiro com soluções em produtos e serviços que estimulem o crescimento e 

_____________ 

25
 Tal Lei Estadual é baseada nas disposições normatizadas pela Lei Federal nº 10.973, de 02 de Dezembro de 

2004, que também dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do 

País. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
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atendam às necessidades e os objetivos das MPMEs que fazem parte dos APLs. A linha de 

crédito ofertada pelo Programa CAIXA APL possui recursos provenientes do BNDES através 

do Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda 

(PROGEREN), destinados para capital de giro com o objetivo de aumentar a produção, o 

emprego e a renda das MPMEs. 

O Banco do Brasil tem como prioridade a oferta de crédito às MPMEs que participam 

dos APLs e cadeias produtivas no sentido de promover o desenvolvimento regional 

sustentável como forma de impulsionar as atividades das empresas vinculadas aos APLs. A 

linha de crédito BB Giro APL tem como finalidade incentivar e assegurar a geração de 

emprego e renda, proporcionando mais competitividade às MPMEs que participam dos APLs. 

O Banco do Nordeste do Brasil, embora não possua linhas de crédito específicas para os 

APLs, é considerado como um dos principais agentes financeiros do PRONAF, programa 

executado pelo MDA, que conta com recursos financeiros subsidiados oriundos do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e tem como objetivo o fortalecimento 

das atividades produtivas geradoras de renda das propriedades familiares de produção, com 

linhas de crédito adequadas à sua realidade. Vale salientar que o PRONAF possui linhas de 

crédito com a finalidade de financiar o custeio da produção agrícola e de investir em 

infraestrutura de produção e serviços agropecuários. 

Apesar dos esforços e das ações verificadas pelas instituições financeiras, os principais 

gargalos para os participantes ligados aos APLs, sobretudo ao APL Horticultura no Agreste, 

refere-se ao alto grau de informalidade, desconhecimento e despreparo no momento de buscar 

opções de linhas de crédito, falta de garantias por parte dos horticultores, carência de 

treinamentos e capacitação em gestão empresarial e investimentos sem foco específico. 

Em 2004, o Governo de Alagoas publicou a Lei nº 6.488, de 16 de Junho de 2004, que 

estabelece a DESENVOLVE – Agência de Fomento de Alagoas S.A.26, entidade vinculada à 

SEPLANDE/AL, cuja finalidade é acelerar o desenvolvimento sustentável e estimular 

investimentos que proporcionem a geração de emprego e renda através de financiamento de 

microcréditos destinados à execução de projetos empresariais das micro e pequenas empresas, 

modernização das estruturas produtivas, aumento da competitividade estadual e redução das 

desigualdades sociais e regionais. 

_____________ 

26
 Em 2004, inicialmente foi denominada de Agência de Fomento de Alagoas S.A. (AFAL), e atualmente é 

chamada de DESENVOLVE – Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
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A DESENVOLVE é uma instituição financeira autorizada e supervisionada pelo Banco 

Central de Brasil, constituída sob a forma de sociedade anônima de economia mista de capital 

fechado sob o controle acionário do Estado de Alagoas, permitindo a participação societária 

da União, municípios alagoanos e de acionistas estatais ou privados. Entre os principais 

parceiros da DESENVOLVE, pode-se destacar a Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (AECID), o Banco Interamericano do 

Desenvolvimento (BID), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ABDE), SEBRAE/AL 

e BNDES. 

Para dinamizar as atividades das cooperativas e associações ligadas aos APLs do Estado 

de Alagoas, em 2011 a DESENVOLVE lançou o I Edital de Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais de Baixa Renda do Estado de Alagoas com 

o objetivo de selecionar e apoiar a execução de projetos que desenvolvam atividades de 

produção ou comercialização de bens e serviços ligados à área rural – agricultura familiar, 

assentamentos, atividades agrícolas ou não agrícolas – e à área urbana – áreas da periferia. 

Os recursos destinados ao apoio financeiro dos projetos foram garantidos através do 

convênio entre o Governo de Alagoas e o BNDES, que disponibilizaram recursos financeiros 

não reembolsáveis na ordem de R$ 5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões provenientes do Fundo 

Social do BNDES e R$ 2,5 milhões provenientes do Governo Estadual oriundos do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP).  

O edital previa que cada projeto somente poderia pleitear um valor máximo de R$ 300 

mil que deveriam ser enquadrados nas categorias inovação e/ou melhorias estruturais. O 

processo seletivo foi bastante disputado com a participação de 68 instituições que 

demandaram um montante total de cerca de R$ 20 milhões, porém o edital somente 

disponibilizava apenas R$ 5 milhões. 

As 68 instituições participantes enfrentaram 04 etapas, todas de caráter eliminatório, às 

quais foram analisadas por uma comissão técnica formada pela DESENVOLVE, 

UFAL/RedeSist, SEPLANDE/AL e um consultor de mercado, na qual 28 instituições foram 

aprovadas na habilitação jurídica e análise técnica; 18 instituições foram aprovadas na 

habilitação técnica; 15 instituições foram aprovadas na inspeção técnica do projeto; e, 15 

instituições foram aprovadas na classificação final e aguardam a liberação dos recursos. 

Das 15 instituições presentes na classificação final do Edital, 09 são cooperativas e entre 

elas está a Cooperativa dos Produtores Agroecológicos de Alagoas Ltda. (Terragreste), 
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localizada na Cidade de Arapiraca, na qual pertence ao APL Horticultura no Agreste e pôde 

comprovar sua capacidade de organização na elaboração de projetos. 

Apesar de todos os esforços dos projetos estatais e os atrativos proporcionados pela 

Região Agreste, há a necessidade de inovações no processo principalmente com relação à 

logística empresarial e a melhoraria das práticas e técnicas referentes à horticultura a fim de 

reduzir a quantidade de desperdício no que tange à produção (seleção de mudas, plantio, 

preparação do solo e água de qualidade); colheita (transporte do campo e armazenamento); e, 

pós-colheita (conservação do produto no armazém, lavagem, seleção dos produtos, transporte, 

embalagem e distribuição física dos produtos até os clientes/consumidores); ocasionando que 

qualquer distúrbio, principalmente na produção e na colheita, refletirá na pós-colheita onde 

justamente as práticas logísticas estão mais concentradas. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta como as mudanças ocorridas no cenário mundial estão 

influenciando a forma de gestão dos empreendimentos formais e informais, bem como o 

surgimento de aglomerados de empreendimentos que se formam com o objetivo de superar as 

adversidades que sozinhos dificilmente conseguiriam. Por conseguinte, serão apresentadas as 

etapas da logística que darão sustentação ao trabalho e conterão informações minuciosas 

sobre o processo produtivo atualmente utilizado pelos horticultores em estudo e as possíveis 

inovações que melhorariam tanto o processo produtivo quanto a logística da cadeia produtiva 

da horticultura no Agreste Alagoano. 

5.1 Considerações Preliminares sobre a Logística no Aglomerado de 

Horticultores do Agreste Alagoano 

Em pleno Século XXI, com a redução das fronteiras mercadológicas dos países e a 

formação de blocos econômicos continentais provocados pela globalização e os avanços 

tecnológicos que aceleraram a transmissão da informação e comunicação em todo mundo, tais 

fatores foram essenciais na transformação do mercado internacional, tornando-o altamente 

competitivo, exigindo que as empresas localizadas em qualquer lugar do planeta se adaptem a 

essa nova realidade para poder sobreviver. 

As MPMEs foram as que mais sofreram com a concorrência acirrada das grandes 

empresas por causa dos limitados recursos financeiros para investimentos em tecnologia e 

inovação, além do despreparo gerencial de seus gestores que reflete a falta de visão de 

mercado. Para superar as dificuldades desse novo cenário mundial, algumas regiões ao redor 

do mundo presenciaram a formação natural de aglomerados de empresas e/ou 

empreendedores que conseguiram superar as adversidades impostas pela competitividade do 

mercado e prosperaram devido à proximidade geográfica, ao trabalho realizado em conjunto, 

à confiança mútua, à sinergia e à cooperação entre todos os atores do aglomerado. 

A formação natural dos aglomerados acontece quando o território encontra-se em 

dificuldades socioeconômicas e necessita de alternativas viáveis que deem sustentação 

econômica à localidade. O estudo proposto buscou analisar a formação do aglomerado de 

horticultores da Região Agreste de Alagoas, com foco no município de Arapiraca por 

concentrar a maior parte dos horticultores da região e por ser responsável pelo abastecimento 

de produtos hortícolas em grande parte do estado. 
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A formação desse aglomerado foi impulsionada pela dificuldade enfrentada pela região 

na época do declínio da fumicultura, na qual obrigou os agricultores a buscarem alternativas 

para continuar no setor agrícola. Ao perceber as dificuldades enfrentadas pelos fumicultores e 

na intenção de evitar o êxodo rural que, consequentemente, causaria o inchaço na zona urbana 

e exploração desenfreada da mão-de-obra, surgem o Projeto Cinturão Verde de Arapiraca e o 

Programa Vida Rural Sustentável que incentivaram a produção da horticultura nos espaços 

antes ocupados pela fumicultura. 

A horticultura foi entendida como a melhor alternativa à fumicultura devido à 

topografia territorial plana, solo fértil, disponibilidade de água subterrânea propícia à 

irrigação, clima adequado ao cultivo de hortaliças, índices pluviométricos com quantidade de 

chuvas capazes de repor a água extraída do subsolo, extensão das propriedades com no 

máximo 60 hectares, proximidade geográfica dos horticultores, retorno rápido por causa do 

curto ciclo de colheita de algumas hortaliças e a necessidade premente requerida pelo 

mercador consumidor de alimentos ricos em nutrientes e mais saudáveis. 

Todos esses fatores contribuíram decisivamente para que a horticultura se proliferasse 

na região e em virtude desse visível potencial e da grande concentração de horticultores, 

despertou a atenção da coordenação do PAPL/AL (SEBRAE/AL e SEPLANDE/AL) para a 

implantação do Projeto APL Horticultura no Agreste. 

A implantação do Projeto APL Horticultura no Agreste aconteceu no dia 16 de outubro 

de 2008, possuindo como meta principal a geração de emprego e renda através da capacitação 

dos empreendedores envolvidos no processo. Seria interessante aproveitar os esforços 

desprendidos pelo projeto para incentivar também a geração de conhecimentos, tácito e 

codificado, que proporcione o desenvolvimento endógeno e a sustentabilidade do aglomerado. 

Embora não estimule a capacidade de desenvolvimento endógeno da região, o projeto 

APL Horticultura no Agreste está transformando gradativamente a região, tanto que após o 

levantamento de dados das pesquisas T0 e T127 foi possível avaliar o desempenho dos 

horticultores que pertencem ao APL Horticultura no Agreste e verificar os pontos críticos que 

necessitam de reajustes para atingir os resultados intermediários e finalísticos do projeto, 

conforme descrito na Tabela 5.1: 

_____________ 

27
 A pesquisa T0 foi o primeiro levantamento de dados realizado na região do Projeto APL Horticultura no 

Agreste com o objetivo de formar um banco de dados e identificar a situação socioeconômica e produtiva dos 

horticultores que participam do projeto. Já a pesquisa T1, foi realizada para comparar o desempenho das ações 

executadas pelo projeto durante o transcorrer do ano anterior, apontadas na pesquisa T0. Infelizmente, no 

momento da pesquisa de campo para elaboração desta dissertação, a pesquisa T2, ainda não estava disponível. 
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Tabela 5.1 – Comparativo entre as Pesquisas T0 e T1 referentes aos Resultados Intermediários e Finalísticos do 

Projeto APL Horticultura no Agreste 

RESULTADOS UNIDADE 
PESQUISA 

T0 

PESQUISA 

T1 
% 

Intermediários 

Aumentar em 10% a produtividade 

dos produtores do agreste até 

dezembro de 2009, 10% até 

dezembro de 2010, 10% até 

dezembro de 2011 e 10% até 

dezembro de 2012. 

Kg/m
2
 9,76 18,34 87,91 

Aumentar a diversificação da cultura 

na região em 5% até dezembro de 

2009, 5% até dezembro de 2010, 5% 

até dezembro de 2011 e 5% até 

dezembro de 2012. 

Espécies 29 32 10,34 

Aumentar em 10% a quantidade de 

horticultores envolvidos com a 

atividade. 

Produtores 210 187 -11,00 

Finalísticos 

Aumentar a renda do horticultor em 

5% até dezembro de 2009, 5% até 

dezembro de 2010, 5% até dezembro 

de 2011 e 5% até dezembro de 2012. 

R$ 482,30 869,90 80,36 

Aumentar em 5% o volume de 

vendas até dezembro de 2009, 5% até 

dezembro de 2010, 5% até dezembro 

de 2011 e 5% até dezembro de 2012. 

Toneladas 4.663,23 1.393,80 -70,12 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados do SEBRAE, 2011b 

Ao comparar os resultados das pesquisas T0 e T1, percebe-se que houve melhorias 

significativas que na maioria das vezes superaram as expectativas. Entre os resultados 

intermediários que obtiveram níveis satisfatórios a produtividade média aumentou 87,91% e a 

diversificação das espécies de hortaliças tiveram aumento de 10,34%. Em relação aos 

resultados finalísticos com nível satisfatório foi registrado aumento de 80,36% da renda média 

mensal dos horticultores. 

O resultado intermediário que previa aumentar a quantidade de horticultores apresentou 

redução de 11%, motivada pela migração desses horticultores para o Projeto Produção 

Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS), parceria entre SEBRAE e FBB, que capacita os 

horticultores para a produção agroecológica sustentável e fornece suporte técnico e kits para a 

implantação de hortas ecológicas. 

A mensuração numérica para o resultado finalístico que previa o aumento do volume de 

vendas dos produtos hortícolas ficou bastante confusa, pois apresentou redução de 70,12%, 

mesmo verificando que houve aumento da produtividade e da renda dos horticultores. Desta 

forma, deduz-se que essa redução aconteceu por causa da baixa qualidade dos produtos 

hortícolas provenientes do transporte e manuseio rudimentar que provoca perdas inevitáveis. 
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O grande desafio da gestora do Projeto APL Horticultura no Agreste será, sem dúvida, 

atrair os horticultores da região para o projeto e o comprometimento dos mesmos, porém a 

falta de tempo, o desinteresse dos horticultores, a falta de cultura de cooperação, a 

desconfiança de alguns horticultores em relação ao papel desempenhado pelas organizações 

governamentais e não-governamentais são os principais obstáculos a serem superados. 

Apesar de todo potencial constatado da região para o cultivo de hortaliças, o processo 

produtivo ainda é bastante rudimentar devido à falta de capacitação dos horticultores em 

relação às técnicas apropriadas à horticultura, refletindo em grande desperdício. Apesar das 

ineficiências, a horticultura ainda é considerada uma cultura viável e rentável para esses 

produtores. 

O desperdício de alimentos entre a propriedade rural e o consumidor atingem índices 

alarmantes de 30% de perdas, um agravante para um país subdesenvolvido que há pessoas em 

situação de pobreza e extrema miséria que não têm nada para comer. Muito desses produtos 

não têm mais valor comercial devido às injúrias mecânicas (amassamentos, cortes, podridões 

e outros fatores) causadas pelo processo produtivo inadequado de manuseio, embalagem, falta 

de refrigeração dos produtos, adubação incorreta e carência de procedimentos fitossanitários. 

(ABASTECER BRASIL, 2011). 

Acredita-se que para minimizar a grande quantidade de desperdício causado pelo 

processo produtivo inadequado são necessárias medidas de conscientização, capacitação e 

formação de pessoas capazes de atuar em todo processo produtivo com a aplicação das 

ferramentas logísticas que promovam inovações em melhoria da qualidade e produtividade no 

sentido de reduzir o desperdício da produção e, ao mesmo tempo, agregar valor aos produtos, 

de forma que sejam perceptíveis pelos clientes/consumidores e, maximizem o lucro dos 

horticultores. 

Inserido neste cenário, é necessário que os empreendimentos agrícolas acompanhem a 

modernidade dos sistemas produtivos com conhecimento de práticas e técnicas de 

administração, como: controle financeiro, marketing, gestão de pessoal, boas práticas de 

produção e, principalmente logística, que nos últimos anos recebeu atenção especial por ser 

uma técnica gerencial capaz de agregar valor aos produtos/serviços percebidos pelos 

clientes/consumidores. 

Vale salientar que grande parte dos estudos referentes ao setor de agronegócios são 

limitados apenas à produção de determinada cultura, não levando em consideração o 

gerenciamento de todo o sistema produtivo inserido na cadeia produtiva. A competitividade 
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do mercado requer que os produtores rurais sejam capacitados com noções básicas de 

administração, não permitindo que os empreendimentos rurais apresentem excesso de 

desperdício e o pensamento ingênuo de que propriedades rurais não são consideradas como 

negócios lucrativos. Com os horticultores capacitados em noções básicas de administração 

poderão elaborar seus próprios planos de negócios, um dos principais requisitos para pleitear 

recursos financeiros junto às instituições financeiras. A partir do momento que os 

horticultores elaborarem seus próprios planos de negócios, terão mais credibilidade perante as 

instituições financeiras e, estas, por sua vez, se sentirão mais seguras no momento de 

disponibilizar tais recursos. (REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO, 2009). 

O crescimento do poder aquisitivo da classe média brasileira fez com que os clientes 

ficassem mais exigentes em relação à qualidade dos produtos ofertados, além da preferência 

em consumir uma alimentação saudável e rica em nutrientes encontrados facilmente em frutas 

e hortaliças. A Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam ingeridas 400 gramas de 

hortaliças por dia, porém apenas 18,9% dos brasileiros atingem essa meta. (EMBRAPA, 

2011). 

Estudos realizados por nutricionistas e médicos de todo o mundo enfatizam sobre a 

necessidade de se consumir uma alimentação saudável e rica em nutrientes, baseada em 

hortaliças e frutas para prevenir doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, diabetes e 

hipertensão decorrentes da alimentação de má qualidade e estresse da vida moderna. O 

mesmo estudo aponta que a participação de frutas e hortaliças no gasto familiar com 

alimentação representou 18,7%, em 2002, e o consumo per capita anual de hortaliças no 

Brasil é de 27,075 Kg ao ano por pessoa estando muito aquém tomando por base os países 

desenvolvidos como Itália e Estados Unidos que correspondem 157,7 Kg ao ano por pessoa e 

98,5 Kg ao ano por pessoa, respectivamente. (ABCSEM, 2011). 

No sentido de evitar confusão e melhorar o entendimento sobre o termo hortaliça, faz-se 

necessário esclarecer alguns conceitos e definições. Para muitas pessoas hortaliças, verduras e 

legumes são sinônimos. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

define de forma clara os termos hortaliças, verduras e legumes. 

Com base no disposto, hortaliça é a planta herbácea da qual uma ou mais partes são 

utilizadas como alimento na sua forma natural, sendo considerada como verdura, quando 

utilizadas as partes verdes e legumes, quando utilizado o fruto ou a semente, especialmente 

das leguminosas e, raízes, tubérculos e rizomas, quando são utilizadas as partes subterrâneas. 

(BRASIL, 1978). 
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Com relação a esse quesito, Almeida (2002) demonstra que a horticultura é um termo 

amplo e está dividido, conforme o Quadro 5.1, a seguir: 

Classificação das Hortaliças 
Utilização 

Alimentar Ornamental 

Espécies 

Predominantes 

Herbáceas 

Olericultura 

Plantas Aromáticas e 

Medicinais 

Floricultura 

Arbóreo-arbustivas 
Fruticultura e 

Viticultura 
Arboricultura 

Quadro 5.1 – Classificação das hortaliças 

Fonte: Adaptado de Almeida, 2002, p. 4 

Ao propor o Quadro 5.1 supracitado, procurou-se evitar confusões, duplicações e 

indefinições a respeito da horticultura que no trabalho em questão será analisada a horticultura 

herbácea alimentar, mais precisamente olericultura. 

Esclarecido o segmento da horticultura a ser estudado, cabe no momento apresentar as 

subdivisões da logística que será utilizada para explicar o funcionamento do aglomerado dos 

horticultores da Região Agreste. Tal modelo foi demonstrado por Alves (2001) e pode ser 

visualizado através da Figura 5.1, que mostra como estão dispostas as subdivisões da logística 

aplicada ao segmento agrícola: 

Figura 5.1 – Ciclos de Desempenho Logístico 

Fonte: Alves, 2001, p. 180 

1 

2 

3 
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As subdivisões da logística apontadas na Figura 5.1, podem ser explicadas da seguinte 

forma: (1) Ciclo de suprimento à produção agrícola que diz respeito aos insumos utilizados no 

processo produtivo, que envolve a utilização de sementes, adubos, máquinas, ferramentas, 

equipamentos, mão-de-obra, entre outros; (2) Ciclo de apoio à produção agrícola que se refere 

às técnicas aplicadas à produção, armazenagem, movimentação e manuseio dos produtos; e, 

(3) Ciclo de distribuição física que compreende todas as formas de transporte de suprimentos, 

escoamento e comercialização da produção pelos diversos canais de distribuição. 

5.2 Insumos Necessários à Atividade Hortícola 

A escolha dos insumos adequados para a horticultura é considerada como uma das 

etapas mais importante em todo sistema logístico, pois é onde se caracteriza o início da cadeia 

produtiva da horticultura e é a partir dessa etapa que se podem determinar os padrões de 

qualidade de todo processo produtivo, afinal o objetivo da logística é evitar rupturas no 

suprimento entre os membros da cadeia produtiva. 

A aquisição de sementes e mudas deve ser cuidadosamente selecionada para não romper 

o ciclo do processo produtivo e não comprometer a qualidade do produto. As sementes são 

adquiridas facilmente em lojas especializadas no segmento agropecuário ou também podem 

ser adquiridas com empreendimentos rurais localizados na região que comercializam e 

entregam em domicílio, principalmente defensivos agrícolas, sementes e mudas. 

O plantio das hortaliças pode ser realizado além de sementes e mudas, através de brotos, 

ramas, tubérculos, bulbilhos e frutos, conforme Quadro 5.2, que discrimina os tipos de 

hortaliças para cada forma de plantio. 

 

FORMA DE PLANTIO 

 

 

TIPOS DE HORTALIÇAS 

 

Sementes 

Jerimum, Alface, Beterraba, Berinjela, Cebola, Cebolinha, Cenoura, 

Coentro, Couve, Couve-flor, Feijão-vagem, Jiló, Pimentão, Pimenta, 

Tomate e Quiabo; 

Mudas Couve e alface 

Brotos Cebolinha 

Ramas Batata-doce 

Tubérculos Batatinha ou Batata Inglesa 

Bulbilhos Alho 

Frutos Chuchu 

Quadro 5.2 – Características do plantio de algumas hortaliças 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de CENTEC, 2004 

Os horticultores da região em estudo poderiam produzir suas próprias mudas em 

sementeiras, local específico onde as sementes germinam resultando em mudas que 
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posteriormente serão transplantadas para os canteiros definitivos. A implantação de uma 

sementeira em uma pequena propriedade requer estruturas de proteção para as plantas 

germinarem e cuidados técnicos com tratos fitossanitários, representando um elevado custo 

para manutenção e a possibilidade de 30% perdas. (SOUSA; LÉDO; SILVA, 1997). 

A comercialização de mudas de hortaliças é um mercado bastante promissor por causa 

da grande demanda dos horticultores que preferem adquirir mudas de terceiros, tendo em vista 

os aspectos de espaço limitado das propriedades, alto índice de propagação das mudas no 

canteiro definitivo, dedicação exclusiva com o plantio, colheita e, em alguns casos a 

comercialização em feiras livres, proximidade do fornecedor aos horticultores, e, praticidade 

no momento do plantio. 

A grande concentração de horticultores na região despertou o interesse de dois 

empreendimentos rurais que se tornaram fornecedores de insumos (mudas, sementes e 

defensivos agrícolas) localizados na região, um na comunidade de Batingas e o outro na 

comunidade de Taquara, na qual cada um possui estufas que produzem mudas, principalmente 

de alface, que são fornecidas em recipientes coletivos, ideais para comercialização, chamados 

também de canteiros móveis, com células individuais em formato piramidal invertida onde 

cada célula representa uma muda. 

Para cada tipo de hortaliças existem canteiros móveis específicos que facilitam a 

germinação das mudas, conforme Quadro 5.3, a seguir: 

Quantidade de Células Profundidade (mm) Utilização de Mudas 

288 47 

acelga, alface, almeirão, 

beterraba, brócolis, chicória, 

couve, couve-flor, couve-chinesa, 

repolho, mostarda e fumo; 

128 60 

abóbora, aipo (salsão), berinjela, 

ervilha, espinafre, feijão-de-

vagem, jiló, melancia, melão, 

moranga, morango, pepino, 

pimenta, pimentão, quiabo, 

tomate, cana-de-açúcar, citrus, 

fumo, maracujá, ornamentais, 

pêssego e pinus;  

128 120 

café, pinus, citrus, eucalipto, 

maracujá, ornamentais, pêssego e 

seringueira;  

72 120 

algaroba, cacau, jojoba, mamão, 

ornamentais, seringueira e 

urucum. 

Quadro 5.3 – Modelos de bandejas de isopor existentes no comércio 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados de CENTEC, 2004 
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No estudo em questão, os canteiros móveis utilizados pelos estabelecimentos que 

comercializam as mudas de hortaliças são padronizados e possuem 200 (duzentas) células 

com profundidade de 47 mm, diferenciando-se dos modelos disposto no Quadro 5.3, 

supracitado. Os canteiros móveis de isopor (poliestireno expandido) estão sendo 

gradativamente substituídos por canteiros móveis de plástico, material mais resistente que 

facilita a higienização, transporte e transplante das mudas, visto que quando as mudas são 

retiradas do canteiro móvel de plástico suas raízes ficam intactas, agilizando o processo de 

transplante, conforme Figura 5.2, diferente do que acontece com o canteiro móvel de isopor 

no qual o horticultor tem que pressionar no fundo do canteiro para que as raízes se 

desprendam. 

Figura 5.2 – Demonstração de Muda semeada em canteiro móvel de plástico 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

As mudas são entregues em domicílio de forma rudimentar, o que contribui para o 

elevado risco de contaminação fitopatogênica, reduzindo consideravelmente o nível de 

propagação das mudas. Seria ideal que os empreendimentos rurais que comercializam as 

mudas utilizassem veículo com raques para acomodar os canteiros móveis e com sistema de 

resfriamento, visando manter a qualidade das mudas, aumentar o tempo de vida útil e evitar a 

contaminação fitopatogênica. 

Para facilitar o trabalho no campo e proporcionar maior proteção individual, os 

horticultores do APL estudado utilizam ferramentas, utensílios, equipamentos e máquinas 

necessários à prática da horticultura que são facilmente encontrados no comércio de Arapiraca 

em lojas especializadas em produtos agropecuários. As principais ferramentas de trabalho 

encontradas nas propriedades visitadas foram enxada, enxadão, ancinho ou rastelo, pá, 

carrinho de mão, carroça com duas rodas, faca de corte, riscador, afofador, kit com 

ferramentas diversas (alicate, chaves de fenda, martelo, pregos, parafusos etc.), kit de 

irrigação, entre outros. 
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Para recompor os nutrientes do solo desgastado pelas sucessivas colheitas e garantir sua 

fertilidade, os horticultores pesquisados realizam a restauração e manutenção da fertilidade do 

solo com a aplicação de fertilizantes químicos com destaque para o farelo de mamona, torta, 

uréia, esterco (bovino, ovino, caprino e de galinha) e concentrado de sais e minerais. 

Os fertilizantes químicos são compostos por macronutrientes que contêm nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S); e, com 

micronutrientes que contêm boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), 

molibdênio (Mo) e zinco (Zn). (CENTEC, 2004). 

A utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos para reposição de 

nutrientes no solo e controle de pragas e doenças é praticada de forma desordenada sem 

qualquer orientação de um técnico agrícola ou engenheiro agrônomo, profissionais 

qualificados para receitar os tipos de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos e os 

cuidados quanto ao cálculo das dosagens apropriadas, período de carência e forma de 

aplicação. 

Uma preocupação constante para o poder público e para a sociedade civil refere-se à 

qualidade das hortaliças que estão contaminadas com alta incidência de agrotóxicos que são 

nocivos ao meio ambiente e à saúde de animais e seres humanos com efeitos que podem 

persistir anos e ao descarte inadequado das embalagens vazias provenientes dos defensivos 

agrícolas. 

A pesquisa indicou que 90,48% dos horticultores entrevistados utilizam defensivos 

agrícolas para controlar a ação devastadora de pragas e doenças que possam prejudicar o 

desenvolvimento das hortas comerciais. Os defensivos agrícolas encontrados nas propriedades 

rurais visitadas foram fungicidas das marcas dithane NT, Amistar, Agrinose; inseticidas das 

marcas Karate Zeon, Confidor, Lannate, Tamaron BR, Decis 25 CE, Formitek Gel; herbicida 

da marca Tordon; e, substrato da marca Bioplant. 

As embalagens vazias desses defensivos agrícolas, na maioria dos casos, são 

amontoadas a céu aberto, geralmente nos fundos das casas, local inapropriado sem qualquer 

proteção do contato direto com o solo, animais e pessoas e, quando tivesse um montante 

considerável efetuaria a devolução. Vale salientar que um horticultor informou que entrega os 

recipientes vazios para um catador de materiais que efetua o recolhimento para reciclagem, 

sem qualquer noção do perigo do contato desses resíduos para o meio ambiente e para a saúde 

humana. 
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Com relação ao descarte das embalagens, pode-se comprovar que os horticultores não 

utilizam os procedimentos regulamentados pela Lei nº 9.974, de 06 de Junho de 2000 e 

normatizado pelo Decreto nº 4.074, de janeiro de 2002, que determina a responsabilidade 

compartilhada a todos os atores inseridos na cadeia produtiva agrícola sobre o destino final de 

resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos entre os agricultores, sistema de 

comercialização, fabricantes e poder público. 

O decreto supracitado determina que o produtor deve realizar a tríplice lavagem e 

perfurar as embalagens vazias para evitar a reutilização (Figura 5.3), devendo armazená-las 

em local adequado com cobertura, ventilação e distante de residências ou alojamento de 

pessoas ou animais e longe de alimentos ou rações por no máximo um ano, ficando o produtor 

responsável pela devolução das embalagens vazias nos estabelecimentos onde foram 

comprados, conforme endereço constante na Nota Fiscal do produto comprado que por sua 

vez emitirá um comprovante de devolução que deve ser guardado por um ano para efeitos de 

fiscalização. 

Figura 5.3 – Como fazer a tríplice lavagem 

Fonte: Terra Brasil, 2009b, p. 49 

Em Alagoas, a ADEAL é responsável pela fiscalização e aplicação das respectivas 

penalidades, bem como responsável pelo cumprimento da legislação sobre agrotóxicos e 

crimes ambientais no meio rural. O último destino das embalagens vazias de agrotóxicos 

http://www.inpev.org.br/responsabilidades/legislacao/images/Senado_Federal.pdf
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deveriam ser as unidades de recebimento gerenciadas pelo Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), que decide se as embalagens devolvidas 

serão recicladas ou incineradas. 

Como parceira do APL Horticultura no Agreste, a ADEAL está frequentemente 

promovendo cursos de capacitação sobre o uso de agrotóxicos e utilização de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), estimulando a produção de hortaliças orgânicas na região com o 

objetivo de reduzir a dependência de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos na lavoura 

para não afetar o lençol freático e evitar que as embalagens vazias não poluam o meio 

ambiente e não causem acidentes de trabalho. 

A ADEAL está preparando previamente esses horticultores para não causar surpresas no 

momento em que a entidade iniciar ações de fiscalização no sentido de punir e fazer cumprir a 

legislação e, ao mesmo tempo, recompensar aqueles que produzem através do sistema 

orgânico e os que, mesmo utilizando defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, estão 

obedecendo à legislação pertinente. Cabem às entidades locais responsáveis pela preservação 

ambiental, governamentais ou não-governamentais, procurar sensibilizar os horticultores 

sobre os males causados pela utilização dos agrotóxicos, descarte inadequado das embalagens 

vazias e a importância da tríplice lavagem. 

A realidade local demonstra que os horticultores que utilizam agrotóxicos não 

descartam adequadamente as embalagens vazias, resultando que 23,81% são jogadas no lixo 

comum recolhido pela coleta de lixo público; 52,38% são queimadas; 14,28% são descartadas 

em fossa; e, 14,28% são devolvidas aos locais onde foram compradas, opção mais apropriada, 

porém com a necessidade de cuidados ao manter estas embalagens vazias na propriedade. 

Os horticultores em geral têm apresentado pouca consciência sobre os danos causados 

pela aplicação descontrolada de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos e descarte 

inadequado das embalagens para o meio ambiente. A utilização de defensivos agrícolas e 

fertilizantes químicos em excesso certamente afetará o lençol freático, pois a água disponível 

no subsolo é essencial para manter o sistema de irrigação da atividade hortícola e 

principalmente porque 80,95% dos entrevistados utilizam esta água para consumo humano, 

sobretudo naquelas comunidades que não possuem sistema de abastecimento público de água. 

Para manter a disponibilidade de água é preciso fazer o gerenciamento dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos de forma que esse recurso não venha faltar no futuro e 

interrompa o desenvolvimento socioeconômico dos agricultores, fazendo o uso racional da 
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água com sistemas de irrigação apropriados para suprir a lavoura com a qualidade e 

quantidade exata de água. 

Segundo Mascarenhas, Beltrão e Souza Junior (2005), responsáveis pelo levantamento 

sobre a qualidade das águas subterrâneas do município de Arapiraca, estudo realizado para o 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM), constatou-se que entre os 109 poços avaliados (05 

cacimbões e 104 poços tubulares) apresentaram a situação qualitativa das águas subterrâneas, 

conforme Figura 5.4, em relação aos aspectos: doce, salobra e salgada. 

Figura 5.4 – Qualidade das águas subterrâneas do Município de Arapiraca 

Fonte: Adaptado de Mascarenhas, Beltrão e Souza Junior, 2005, p. 11 

As formas de extração de água do subsolo comumente encontradas nas propriedades 

rurais que utilizam água subterrânea para irrigação são cacimbões e poços tubulares. Essas 

formas de extração de água são facilitadas pela formação geológica do município de 

Arapiraca que possui um lençol freático raso e com água suficiente para a prática da irrigação. 

Raramente a extração de água para a irrigação acontece através das águas superficiais, visto 

que os mananciais presentes no município e que estão próximo às propriedades estão poluídos 

por causa dos resíduos urbanos que são lançados sem qualquer tipo de tratamento. 

As principais causas da poluição da água são as invasões imobiliárias para as áreas 

periféricas, desmatamento, lixões a céu aberto e lançamento de dejetos nos mananciais, além 

dos resíduos provenientes das lavouras agrícolas que fazem a utilização descontrolada de 

defensivos agrícolas e fertilizantes químicos que poluem as águas superficiais e subterrâneas. 

A água dos cacimbões e/ou poços tubulares é extraída com auxílio de bombas d’água 

com sistema de encanação, para serem armazenadas em reservatórios que posteriormente 

seguirão para a irrigação da lavoura, como pode ser observado na Figura 5.5. O 

armazenamento da água em reservatórios é utilizado por 90,48% dos horticultores 
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entrevistados, enquanto os demais utilizam a água extraída diretamente na irrigação através da 

prática conhecida como mangueirão.   

Figura 5.5 – Sistema de Captação de Água 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Os horticultores têm se sensibilizado pouco sobre noções de higiene e limpeza da água, 

demonstrando total desconhecimento em relação aos males provocados à saúde humana. Em 

algumas propriedades, o reservatório de água serve também para a criação de peixes. 

O armazenamento da água que é extraída de cacimbões e/ou poços tubulares nas 

comunidades visitadas, apresentaram-se bastante precários, sem a utilização de proteção 

contra sujeira e insetos, construídos de plástico ou alvenaria, conforme Figura 5.6, abaixo: 

Figura 5.6 – Situação dos Reservatórios de Água 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A água utilizada para a irrigação das hortaliças deve ser protegida, limpa e isenta de 

ovos e larvas de parasitas e coliformes fecais, principalmente nos tipos de hortaliças que são 

consumidas na forma in natura, como por exemplo, a maioria das hortaliças folhosas. O 

controle da qualidade da água é essencial para se obter produtos limpos, saudáveis e garantir a 

segurança dos alimentos. A realização do controle fitossanitário é um grande desafio para os 
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órgãos de fiscalização a fim de se ter produtos livres da contaminação provocada em parte, 

pelo mau uso da água. 

Os sistemas de irrigação mais utilizados pelos horticultores são: mangueiras planas de 

polietileno com micro perfurações feitas a laser (conhecido como mangueira da marca 

Santeno), encanações aéreas com micro perfurações feitas a laser (conhecido como tubo laser) 

e micro aspersores, conforme se pode visualizar na Figura 5.7, abaixo: 

Figura 5.7 – Sistema de Irrigação Utilizado nas Propriedades Hortícolas 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A carência de procedimentos produtivos adequados por parte dos horticultores é 

supostamente derivado, em muitos casos, da baixa escolaridade e da falta de capacitação 

sobre a atividade. Para que o aglomerado de horticultores alcance crescimento e 

desenvolvimento, faz-se necessário consolidar de forma equitativa o conhecimento codificado 

e tácito, para gerar inovações sobre o cultivo e técnicas administrativas no sentido de 

melhorar a qualidade, produtividade e rentabilidade com sustentabilidade. 

As futuras gerações não têm qualquer incentivo para formar empreendimentos rurais em 

virtude da baixa remuneração proporcionada pela atividade agrícola, precariedade das 

condições de trabalho que praticamente é braçal e desinteresse da mão-de-obra em trabalhar 

na atividade rural que somente optam pela atividade agrícola em caso de extrema necessidade. 



Capítulo 5  Resultados 

 98 

Esse desinteresse pode ser percebido pela porcentagem apresentada de 79,19% dos 

entrevistados terem informado que nunca participaram de qualquer curso, palestra ou 

capacitação sobre horticultura. 

A cidade de Arapiraca representa um importante polo educacional para a Região 

Agreste em virtude da grande quantidade de instituições públicas e privadas que atuam no 

setor de educação, com destaque para o Campus Avançado da UFAL, Campus da UNEAL, 

Campus do IFAL, Posto Avançado do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), Unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e futuramente 

o CETAGRIN que atuará nos segmentos de C&T e P&D. 

Para que essas instituições possam impulsionar o desenvolvimento e gerar pessoal 

qualificado para atuar no APL é necessário capacitá-las em tecnologia dos processos 

produtivos, agroindustriais e gerenciais, bem como a inclusão de cursos técnicos 

profissionalizantes e superiores ou adequação de disciplinas especificas ao APL. É curioso 

notar que, em meio a todas essas modificações no cenário local e implantações de instituições 

educacionais na região, infelizmente não há nenhum curso específico ao APL Horticultura no 

Agreste. 

5.3 Produção Aplicada à Horticultura 

O apoio à produção é a fase em que os insumos adquiridos para suprir as necessidades 

da atividade hortícola serão aplicados na produção propriamente dita para logo após o período 

de maturação ser colhida, lavada, organizada e armazenada até o momento de ser 

comercializada e distribuída no mercado consumidor. 

De posse dos insumos necessários à horticultura, os horticultores realizam os tratos 

culturais para garantir a máxima produtividade e, no período de maturação, realiza a colheita 

das hortaliças que serão acondicionadas provisoriamente até o momento de serem distribuídas 

no mercado consumidor. 

Antes da horticultura, os produtores rurais da região produziam fumo no inverno (safra 

do fumo termina entre os meses de setembro e outubro) e na entressafra, aproveitando os 

espaços vazios e a grande concentração de adubos e fertilizantes no solo, plantavam 

respectivamente, mandioca, feijão ou milho. Convém enfatizar que alguns produtores rurais 

iniciaram a atividade hortícola no período da entressafra do fumo. 

A pesquisa de campo indicou que os horticultores entrevistados estão na atividade 

hortícola em média há 14 anos, correspondente ao mesmo período em que se deu o declínio 
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da fumicultura, em uma área média de aproximadamente 3,3 tarefas (equivalente a 01 hectare) 

em regime de agricultura familiar, produzindo principalmente, as espécies hortícolas: coentro, 

alface, cebolinha e couve, gerando em média 07 pontos de trabalho por propriedade. 

Nitidamente esses horticultores possuem uma vocação para a produção de lavouras do 

tipo folhosas, que teve início com a fumicultura, cultura que ainda possui suas práticas 

enraizadas na região e contribuiu decisivamente para que esses horticultores buscassem 

produzir hortaliças do tipo folhosas para substituir a fumicultura. 

Todos os horticultores entrevistados produzem alguma espécie de hortaliças folhosas e 

de acordo com um rápido levantamento sobre a quantidade produzida semanalmente foi 

possível comprovar que as principais hortaliças folhosas cultivadas foram, em ordem 

decrescente, o coentro com 86.380 molhos, a alface com 53.180 pés, a cebolinha com 11.000 

molhos e a couve com 600 molhos. 

A convivência cotidiana fez com que os horticultores aprendessem de forma intuitiva os 

tratos culturais empregados à horticultura. Basicamente, os tratos culturais consistem em 

práticas de preparação do solo com a confecção de canteiros que receberão as sementes e 

mudas, levando em consideração as especificações técnicas de cada espécie que necessitam da 

aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, capina dos canteiros com a limpeza 

de matos concorrentes por luz, água e nutrientes, um sistema de irrigação com a quantidade de 

água suficiente para manter o solo sempre úmido e tratamento fitossanitário. 

O baixo nível de escolaridade dificulta a compreensão dos horticultores que trabalham 

há anos na atividade da mesma forma que aprenderam em sua vida cotidiana, rejeitando 

qualquer medida de mudança no processo produtivo, vindo de especialistas contratados para 

realizar Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Entre essas mudanças, o sistema de 

cultivo agroecológico é visto com bastante desconfiança pelos produtores que, por sinal, 

arriscam em falar que a produção de hortaliças orgânicas é praticamente impossível. 

A mudança do sistema de produção convencional para o sistema de produção orgânico é 

um processo complexo e requer um período de conversão para que o solo seja desintoxicado e 

o horticultor passe a adotar práticas ecológicas em todas as fases do processo produtivo, além 

de se enquadrarem nas normas constantes na Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que 

regulamenta a agricultura orgânica. (TERRA BRASIL, 2009a). 

O sistema de produção convencional se caracteriza como uma atividade que explora de 

forma predadora, poluidora e agressora o meio ambiente, tendo como principal objetivo 

apenas os aspectos econômicos em detrimento aos aspectos ambientais e sociais. A principal 
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forma para controlar a proliferação de pragas e doenças utilizada pelo sistema de produção 

convencional é a aplicação de defensivos agrícolas, produto perigoso e nocivo à saúde 

humana e agressora do meio ambiente. 

Alternativamente, uma das formas capazes de impedir a presença de pragas e doenças 

nas propriedades hortícolas é a rotação de culturas que tem a finalidade de cultivar espécies 

hortícolas diferentes e sem repetição contínua na mesma propriedade, requerendo que o 

horticultor tenha controle e planejamento rotativo e consorciação de espécies. 

O cultivo de hortaliças em estufas, com ambiente controlado e protegido, é também uma 

forma de diminuir a proliferação e auxiliar o controle de pragas e doenças que afetam a 

produtividade das hortaliças e as mantém livre de intempéries climáticas, proporcionando 

produção contínua e fornecimento constante e sem interrupções provocadas pela sazonalidade 

em determinadas épocas do ano. A construção de uma estufa, no entanto, requer um 

investimento muito alto para os horticultores da região. Caso esse investimento fosse possível, 

os ganhos apresentados pela redução dos riscos de prejuízos com a safra poderiam ser 

compensados com o aumento da produtividade dos horticultores. 

A saúde e segurança no trabalho é um assunto bastante importante para o bem-estar de 

todo e qualquer trabalhador, pois todas as organizações estão sujeitas aos riscos do ambiente 

de trabalho que podem causar doenças, lesões ou até mesmo a morte de trabalhadores. Os 

trabalhadores rurais estão expostos aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de 

acidentes que podem comprometer a saúde e segurança do trabalhador. Ao conhecer os riscos 

que estão expostos, é extremamente importante que os horticultores conheçam noções 

preliminares sobre primeiros socorros em caso de urgências e emergências. 

É de fundamental importância que horticultores que utilizam constantemente defensivos 

agrícolas para pulverizar a plantação estejam protegidos adequadamente da exposição desses 

defensivos agrícolas, conforme Figura 5.8. Entretanto, os horticultores entrevistados, 

praticamente ignoram a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e não têm se 

quer noção do perigo que esses produtos causam à saúde humana. 
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Figura 5.8 – Vestimenta Adequada para Aplicação de Agrotóxico 

Fonte: Alagoas, 2011a, não paginado  

O EPI completo, visualizado na Figura 5.8 é composto de touca árabe, viseira facial, 

respirador, jaleco, avental, luvas, calças e botas que, além de proteger contra a exposição dos 

agrotóxicos, também evita que os horticultores fiquem expostos excessivamente aos raios 

solares que podem causar doenças, principalmente o envelhecimento precoce e o câncer de 

pele. 

Em relação à atividade produtiva, os horticultores têm dificuldade em administrar seus 

empreendimentos rurais como uma empresa por não saberem e não possuírem noções básicas 

de administração, desconhecendo um dos princípios fundamentais para o gerenciamento de 

qualquer empreendimento, qual seja: o planejamento da produção – que prevê quais os tipos 

de hortaliças devem ser cultivadas em determinados períodos do ano, favorecendo a 

diversificação de produtos e observando as adversidades climáticas, a demanda do mercado 

consumidor e a carência de acesso a recursos financeiros que comprometem o funcionamento 

do empreendimento rural. 

Mesmo sem fazer qualquer tipo de planejamento da produção, os horticultores 

observam, antes de plantar as hortaliças, as necessidades dos clientes. Os horticultores 

entrevistados levam em consideração que 14,29% das hortaliças produzidas estão de acordo 

com a demanda da feira livre anterior, enquanto que 85,71% informaram que não realizam 

nenhum tipo de planejamento. Dos horticultores que não realizam planejamento 55,56% 

informaram que já possuem clientela certa e não necessitam fazer planejamento, enquanto que 

44,44% informaram que levam seus produtos para feira livre para arriscar a sorte. 

Em relação ao prejuízo com a safra, os horticultores apontaram como principais causas, 

em ordem decrescente, a falta de energia elétrica, pragas e doenças, excesso de chuvas, oferta 

excessiva de produtos no mercado, quantidade insuficiente de água em determinadas épocas 



Capítulo 5  Resultados 

 102 

do ano, equipamento de irrigação quebrado, precariedade na produção e utilização de 

defensivo agrícola errado que prejudicou a produção. 

A precariedade da produção pode ser observada quando as hortaliças atingem o ponto 

de maturação e se inicia o processo de colheita, na qual as hortaliças são colocadas e 

amontoadas em um carrinho de mão, que também é usado para transportar fertilizantes 

químicos e estrume, Figura 5.9, para serem manuseadas até o local onde serão lavadas e 

colocadas em caixas de plástico e posteriormente levadas para um local específico na 

propriedade até o momento de serem transportadas e distribuídas no mercado consumidor.  

Figura 5.9 – Manuseio das hortaliças da horta até o local para lavagem 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

O transporte das hortaliças no ambiente interno das propriedades hortícolas 

entrevistadas é feito por carrinho de mão, sendo que 90,48% usa esse tipo de transporte, 

enquanto que 9,52% transportam as hortaliças manualmente com auxílio de caixas plásticas. 

Ao observar o processo de lavagem das hortaliças, Figura 5.10, fica evidente que perdas e 

desperdícios são inevitáveis com estas formas rudimentares, segundo os horticultores, de 

beneficiar as hortaliças comercializadas. 



Capítulo 5  Resultados 

 103 

Figura 5.10 – Processo de Lavagem das Hortaliças 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Os locais usados para realizar a higienização dos produtos após a colheitas são precários 

e inapropriados, pois em muitos casos isso acontece a céu aberto com a improvisação de uma 

caixa d’água sem adição de produtos sanitizantes, onde as hortaliças, principalmente a alface 

(consumida in natura), são mergulhadas dentro da água para retirar o excesso de terra e as 

folhas impróprias para comercialização e assim sucessivamente até o momento em que a água 

da caixa fica totalmente escura e suja. 

As hortaliças após serem lavadas e acondicionadas em caixas plásticas são transportadas 

para um salão e/ou alpendre, local em que são realizadas algumas atividades específicas 

(amarrar e organizar em caixas de plástico), dependendo da espécie da hortaliça, aguardando 

o momento para serem transportadas até o mercado consumidor. 

Apesar do APL da Horticultura no Agreste ser considerado um aglomerado incipiente, 

com poucos laços de interação entre os horticultores e instituições, ao serem indagados sobre 

a possibilidade da produção ser insuficiente para atender às necessidades dos 

clientes/consumidores, os horticultores pesquisados responderam que 47,62% procuram 

comprar hortaliças de outro horticultor para completar seus pedidos, também em 47,62% 

responderam que fornecem apenas a quantidade produzida e apenas 4,75% produz a 
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quantidade solicitada pelo cliente/consumidor. Aqueles que compram de outros horticultores 

são representados pelos produtores que levam sua produção para as feiras livres e de forma 

simples possuem relativa interação entre os horticultores. 

A atividade de armazenagem refere-se ao processo de acondicionamento, conservação, 

movimentação, embalagem e pré-processamento dos produtos. Em se tratando de produtos 

perecíveis, como é o caso das hortaliças, esse procedimento é de vital importância para 

assegurar a qualidade do produto e a rentabilidade do produtor. Após a colheita das hortaliças, 

os horticultores necessitam transportá-las (internamente), lavá-las, acondicioná-las e 

armazená-las, mesmo que seja por pouco tempo, pois são produtos altamente perecíveis, até o 

carregamento e transporte (externamente) para o mercado consumidor e/ou clientes. 

(FERREIRA, 2009). 

Os horticultores informaram que 71,43% possuem um local para armazenar as 

hortaliças após a colheita, enquanto 28,57% não possuem, deixando as caixas plásticas 

contendo as hortaliças nas calçadas e nos fundos e/ou outãos das residências, comprovando 

que o processo de armazenamento não protege as hortaliças da ação de insetos e/ou roedores, 

ficando expostas diretamente no chão sem qualquer proteção, amontoadas e em temperatura 

ambiente, Figura 5.11, que causam perdas e reduzem a qualidade das hortaliças. Para que as 

hortaliças não fiquem murchas, elas são cobertas com estopas molhadas, justamente para 

manter a umidade até o momento de serem transportadas. 



Capítulo 5  Resultados 

 105 

Figura 5.11 – Formas como as hortaliças são acondicionadas até serem distribuídas 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

O processo de colheita apresenta muitas dificuldades, despreparo e desconhecimento 

dos horticultores com relação ao manuseio adequado das hortaliças desde a horta até o local 

de armazenagem em algumas propriedades. A utilização de procedimentos adequados e os 

devidos cuidados certamente refletirão em redução dos custos e diminuição das perdas de 

produção. 

Entre os principais anseios apontados pelos horticultores para melhorar a produção 

estão o aumento da capacidade de captação de água, assistência técnica, incentivo do governo, 

condições para melhorar o sistema de irrigação, aumentar o tamanho da propriedade, 

melhorar a capacidade da linha de transmissão de energia elétrica na zona rural que apenas 

serve para iluminação residencial e pública, aquisição de veículo próprio para transportar seus 

produtos e, por fim, a formação de uma cooperativa. Infelizmente, nenhum horticultor 

destacou que necessita melhorar as condições do processo de colheita e pós-colheita. 

Os horticultores praticam erroneamente os procedimentos de manuseio, processamento 

e armazenagem dos produtos hortícolas, comprometendo, dessa maneira, a segurança 

alimentar desses produtos. Após ajustar o processo de plantação e colheita com boas práticas 

hortícolas, uma das medidas para solucionar a deficiência dos procedimentos de manuseio e 
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armazenagem do processo pós-colheita seria pertinente a construção de um local específico, 

Packing House, para realizar atividades de pré-processamento como: seleção, limpeza, 

sanitização, embalagens e armazenagem com sistema de refrigeração, respeitando as 

especificações técnicas de cada espécie e assim aumentar o tempo de vida útil do produto 

hortícola. 

Ao adotar Boas Práticas de Produção com o ajustamento do processo de plantação e 

colheita, combinando com a armazenagem correta e o controle da temperatura dos produtos 

hortícolas, certamente ocorrerá redução de perdas e desperdícios dos produtos que saem do 

campo e não chegam ao consumidor final, resultando em aumento da renda e qualidade de 

vida dos horticultores. 

5.4 Comercialização e Distribuição Física das Hortaliças 

A comercialização e distribuição física dizem respeito à identificação das melhores 

maneiras de disponibilizar produtos/serviços, observando o tempo e o lugar com o intuito de 

proporcionar um maior valor agregado, satisfazendo os anseios de clientes/consumidores ao 

menor custo total. Contudo, além de considerar os canais de distribuição externos ao 

empreendimento rural, existem outros procedimentos internos ao empreendimento rural que 

merecem atenção, como é o caso da armazenagem e manipulação dos produtos, 

processamento e recepção de pedidos e fluxo de estocagem. 

A sobrevivência das propriedades hortícolas depende do desempenho proporcionado 

pela logística de distribuição que disponibiliza os produtos no mercado consumidor reduzindo 

as distâncias ao menor tempo possível, haja vista são produtos de baixo valor intrínseco 

(commodities agrícolas) que em alguns casos antes de chegarem ao mercado consumidor 

passam por um pré-processamento que agrega valor a tais produtos através de procedimentos 

efetuados em um Packing House. (ALVES, 2001). 

Ao focalizar os produtores de hortaliças como elemento central da cadeia produtiva da 

horticultura na região, pode-se visualizar todos os elos e atores participantes, Figura 5.12, 

tanto à montante quanto à jusante da produção agrícola propriamente dita. 
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Figura 5.12 – Cadeia Produtiva de Hortaliças de Arapiraca/AL 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2009, p. 100  

No centro da cadeia produtiva da horticultura estão os horticultores que dependem do 

montante dos atores que são responsáveis por supri-los com insumos necessários à produção 

das hortaliças e à jusante estão os atores que são fundamentais para a comercialização e 

distribuição das hortaliças ao mercado consumidor. 

A pesquisa de campo apontou que os principais canais de comercialização dos produtos 

hortícolas são as feiras livres – venda direta ao consumidor – na qual o próprio horticultor 

atua como feirante e é responsável pelos custos de transporte e prováveis perdas decorrentes 

do percurso; CEASA/AL, PAA, mercado público, supermercados, restaurantes, churrascarias 

e sacolões – venda direta ao cliente – na qual o transporte às vezes é realizado pelo horticultor 

ou clientes, mas o horticultor se responsabiliza pelas perdas de transporte; e, atravessadores – 

compradores intermediários – que adquirem e transportam sob sua responsabilidade as 

hortaliças, entretanto, é um dos canais que diminui consideravelmente a rentabilidade dos 

horticultores. 

A rapidez no processo de distribuição e comercialização de produtos perecíveis é 

extremamente importante para abastecer em tempo hábil, na quantidade e na qualidade 
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requisitada pelo mercado consumidor de produtos hortícolas. Recentemente, as hortaliças 

estão sendo beneficiadas para atender aos novos hábitos de consumo das pessoas que, em 

muitos casos moram sozinhas em grandes centros urbanos e preferem praticidade, 

conveniência, qualidade e segurança no momento de comprar hortaliças e, estão dispostas a 

pagar um valor mais alto por esses benefícios oferecidos. 

As principais formas de agregar valor às hortaliças que poderão proporcionar um 

diferencial competitivo e inovador e, ao mesmo tempo, conquistar consumidores são: (1) as 

hortaliças minimamente processadas que são submetidas à seleção, classificação, corte, 

fatiamento, sanitização, enxágue, centrifugação e embalagem; (2) os produtos in natura pré-

embalados em porções; (3) os produtos desidratados por processo de secagem; (4) hortaliças 

pré-industrializadas (sopas, molhos, saladas prontas, entre outras); e, (5) as hortaliças 

orgânicas produzidas sem adição de agrotóxicos e fertilizantes químicos. (ABASTECER 

BRASIL, 2010b, 2011). 

A utilização de embalagens dá aparência e formato aos produtos, mantém suas 

propriedades organolépticas, reduz perdas provocadas por avarias e injúrias mecânicas, 

aumenta o prazo de durabilidade dos produtos, facilita o manuseio e o transporte e 

proporciona a rastreabilidade do produto através das informações técnicas contidas nas 

embalagens dos produtos. 

As embalagens devem manter a integridade das hortaliças com responsabilidade 

ambiental e para isso já estão sendo desenvolvidas embalagens ecológicas e sustentáveis, 

biodegradáveis ou retornáveis, que não agridem o meio ambiente ou reduzem seus efeitos. 

Para comercializar as hortaliças nas feiras livres, a colheita é realizada geralmente ao 

entardecer para aproveitar as temperaturas mais amenas e à noite, durante a madrugada, 

período mais arejado que reduz possíveis perdas provocadas pelas altas temperaturas, daí as 

hortaliças são carregadas e transportadas até as cidades onde acontecem as feiras livres. 

Considerando que muitos dos horticultores em estudo não têm recursos financeiros para 

adquirir um veículo para transportar sua produção até o mercado consumidor, a alternativa 

mais utilizada é o fretamento de caminhão e/ou caminhonete feito por um grupo de 

horticultores que expõem seus produtos em feiras livres. 

O transporte das hortaliças que serão comercializadas em feiras livres e no atacado é 

realizado em 33,33% pelo próprio horticultor através de frete de transporte em conjunto com 

outros horticultores, em 28,57% o transporte é de responsabilidade dos atravessadores, 

23,81% possuem transporte próprio e 14,29% freta o transporte sozinho.  
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Os horticultores que comercializam com os atravessadores colhem os produtos e deixam 

embalados em caixas plásticas e ficam aguardando até à noite quando os caminhões dos 

atravessadores passam pelas propriedades rurais recolhendo os produtos que serão 

transportados até o mercado consumidor. Muitos horticultores preferem comercializar com os 

atravessadores para dedicar mais tempo à produção das hortaliças, embora vendam os 

produtos mais baratos devido ao poder de barganha e à forte influência nas condições de 

pagamento (à vista) pelos atravessadores. 

Após a colheita e os preparativos necessários para escoar a produção para as feiras 

livres, o modal rodoviário frequentemente empregado pelos horticultores entrevistados são os 

caminhões, fretados em conjuntos com outros horticultores que levam seus produtos para 

serem comercializados nas feiras livres, proporcionando custos mais viáveis para o pequeno 

produtor. Observa-se que tais caminhões, Figura 5.13, não dispõem de sistema refrigerado, 

aumentando as perdas e reduzindo consideravelmente a qualidade das hortaliças em virtude 

da distância percorrida, o excesso de ventilação causada pela viagem e a precariedade da 

forma de acondicionamento das hortaliças no veículo. 

Figura 5.13 – Caminhões Carregados com Hortaliças prontos para Distribuição 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A situação piora drasticamente quando está chovendo, contribuindo para o 

apodrecimento precoce, o excesso de umidade que favorece o desenvolvimento de 

microorganismos e a precariedade do acesso às comunidades rurais produtoras de hortaliças 

pelas estradas vicinais que praticamente ficam intransitáveis. A pavimentação asfáltica das 

estradas vicinais que interligam as comunidades rurais às principais rodovias, bem como a sua 

recuperação e manutenção, facilitará o escoamento e acelerará a comercialização e 

distribuição física das hortaliças. 

No geral, os principais destinos para onde os horticultores entrevistados escoam seus 

produtos são as cidades de: Maceió, Arapiraca, Teotônio Vilela, Batalha, Junqueiro, Dois 
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Riachos, São Miguel dos Campos, Igreja Nova, Major Isidoro, Campo Alegre, Viçosa, Feira 

Grande, São Sebastião, São José da Tapera, Lagoa da Canoa, Pão de Açúcar, Igaci, Olho 

D’Água das Flores, Santana do Ipanema, Jaramataia, Cajueiro, Penedo, Capela e Taquarana, 

demonstrando a extensão alcançada pelo aglomerado de horticultores do agreste. 

Apesar das perdas e desperdícios ocorridos no processo de colheita, armazenamento, 

comercialização e distribuição física das hortaliças, todos os horticultores informaram que a 

atividade dá retorno financeiro, proporcionando que eles conseguissem adquirir bens móveis e 

imóveis, investir na propriedade e garantir sua sobrevivência. 

A Revista Hortifruti Brasil analisou os principais motivos das perdas ocasionadas nas 

etapas da pós-colheita, Figura 5.14, e apresentou que o Brasil, assim como os demais países 

subdesenvolvidos, são recordistas em perdas e desperdícios de alimentos, ocasionados em sua 

maior parte por injúrias mecânicas, condições de armazenamento inapropriadas, embalagens 

inadequadas e manuseio incorreto dos produtos. 

Figura 5.14 – Principais Perdas do Pós-colheita de Frutas e Hortaliças 

Fonte: Adaptado de Hortifruti Brasil, 2011, p. 12 

As perdas pós-colheita no Brasil representam, no geral, entre 20% a 30% do total 

produzido de frutas e hortaliças que não chegam ao consumidor final. Por isso, é 

extremamente importante implementar inovações e procedimentos logísticos que possam 

contribuir com soluções viáveis para a redução de perdas no pós-colheita, frente ao desafio de 

alimentar uma população crescente e cada vez mais preocupada com a alimentação saudável. 

(EMBRAPA, 2011; LUENGO; CALBO, 2006). 

Quando as hortaliças chegam ao mercado consumidor, as perdas e os desperdícios não 

param, os produtos necessitam ser manuseados e transportados e o meio de locomoção mais 

utilizado são os carrinhos de mão, Figura 5.15, serviço prestado pelos carregadores e/ou 

chapas que fazem a distribuição logística com precariedade nas feiras livres, mercados 

públicos e na CEASA/AL. 
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Figura 5.15 – Transporte utilizado pelos Carregadores nas Feiras livres 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

A precariedade no processo de transporte e acomodação das hortaliças no momento em 

que chegam ao mercado consumidor provocam perdas inevitáveis. Para evitar perdas e sobras, 

os horticultores pesquisados dão destinação à sobra oriunda das feiras livres ao lixo no 

próprio local e/ou distribui com pessoas carentes ao final das feiras livres, doam a instituições 

que prestam serviços socioassistenciais, comercializam a qualquer preço para não retornar 

com os refugos ou retornam com as sobras para alimentar animais (gado, porco, galinha e 

peixe), misturam as sobras com esterco para transformar em composto orgânico ou fazem o 

replante no caso da cebolinha. 

A maioria dos consumidores que adquirem hortaliças nas feiras livres encontra um 

produto sem qualquer tipo de beneficiamento e que deixam muito a desejar no que se refere às 

condições de higiene e sanitização adequadas para os produtos hortícolas. Os consumidores 

que frequentam as feiras livres estão mesmo interessados em comprar as hortaliças ao menor 

preço possível, visto que os custos agregados aos produtos beneficiados são relativamente 

altos, pois limitam um maior consumo das classes sociais com menor poder aquisitivo.   

Os horticultores de forma geral não têm a preocupação de agregar valor aos seus 

produtos, pois os comercializam na forma in natura. A embalagem comumente utilizada para 

acomodar as hortaliças nas feiras livres são sacos de náilon, sacolas tipo rede de náilon, 

sacolas plásticas – branca ou transparente e caixas de plástico. 

Diante do exposto, verificou-se nas observações in loco que os procedimentos logísticos 

da cadeia produtiva da horticultura como um todo, apresentam potencialidades e 

vulnerabilidades, necessitando de organização gerencial e produtiva, além de investimentos 

na formação de capital humano que promova inovação nos processos produtivos com a 

utilização das ferramentas de logística e, assim, possam ser aplicadas para proporcionar o 
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desenvolvimento socioeconômico do aglomerado de horticultores do agreste alagoano, no 

sentido de torná-lo competitivo, frente a um mercado consumidor cada vez mais exigente. 

5.5 Inovações e Tecnologias Aplicadas à Horticultura 

Não obstante, mesmo utilizando procedimentos produtivos rudimentares foi constatado 

que há algumas inovações corporificadas que são mais fáceis de serem implantadas. Para 

concretizar tais inovações são necessários investimentos em novas máquinas que permitam 

melhor rendimento do processo produtivo que é pouco intensivo em tecnologia. 

Entre as inovações implementadas antes da etapa de plantio das hortaliças que 

aumentou a produtividade e proporcionou mais agilidade na preparação do solo foi a 

utilização de microtratores (Figura 5.16) que segundo os horticultores que possuem tal 

maquinário, dependendo do porte, podem substituir o equivalente a 04 trabalhadores que 

fazem a mesma atividade braçal. Para adquirir esse maquinário é necessário um investimento 

mínimo em torno de R$ 4.000,00, relativamente alto em se tratando de pequenos 

horticultores. 

Figura 5.16 – Micro Trator Usado para Fofar o Solo 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Para movimentar e manusear com mais facilidade e agilidade os canteiros móveis na 

etapa de plantio das hortaliças foi desenvolvido pelos próprios horticultores um carrinho de 

mão específico, Figura 5.17 adiante, construído artesanalmente na qual os canteiros móveis 

são encaixados e empilhados com ou sem a presença de mudas. 
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Figura 5.17 – Carrinho de Mão Adaptador para Transportar Canteiros Móveis 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Depois da preparação do solo e confecção dos canteiros definitivos, os horticultores 

utilizam uma ferramenta curiosa e simples feita artesanalmente, Figura 5.18, que serve para 

semeação de coentros. A semeação de coentro era feita manualmente, o que causava um 

desconforto na coluna cervical dos trabalhados que a todo tempo estava se abaixando para pôr 

as sementes nos canteiros, enquanto que essa inovação contribuiu para que o trabalhador faça 

a mesma atividade com a coluna ereta. 

Figura 5.18 – Semeadora de Coentro 

Fonte: Adaptado de SEBRAE/AL; SEPLAN/AL, 2009b, não paginado 

Quando os canteiros estão semeados e transplantados com as mudas, após certo período 

de tempo, para que as plantas iniciem o processo de propagação, é realizada a pulverização 

com defensivos agrícolas através de bomba costal que é feita manualmente ou através de 

pulverizador motorizado (Figura 5.19), inovação tecnológica encontrada em poucas 

propriedades que foi adaptado com a mesma estrutura do carrinho de mão para ser 

movimentado com mais facilidade. 
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Figura 5.19 – Pulverizador Motorizado Adaptado ao Carrinho de Mão 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Os horticultores que possuem veículo próprio acoplam um reboque (Figura 5.20) para 

transportar as hortaliças até o mercado consumidor, no qual é carregado com caixas plásticas 

contendo as hortaliças, ficando assim independentes do veículo fretado e/ou atravessadores. 

Figura 5.20 – Reboque usado para Transportar Hortaliças 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011 

Finalmente, duas iniciativas referentes à comercialização de frutas e hortaliças foram 

destacadas porque chamaram a atenção pela inovação, pioneirismo, higiene e limpeza, 

comodidade e praticidade proporcionadas aos clientes que correspondem ao “Programa 

Sacolão na Comunidade” de iniciativa da CEASA/RJ (Figura 5.21) e ao “Projeto CEASA nos 

Bairros” de iniciativa da CEASA/CE (Figura 5.22) que transformaram um ônibus em sacolões 

sobre rodas levando alimentos frescos e saudáveis às residências mais distantes. 
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Figura 5.21 – Programa Sacolão na Comunidade, CEASA/RJ 

Fonte: Adaptado de Abastecer Brasil, 2010a, p. 48 

Figura 5.22 – Unidade Móvel do Projeto CEASA nos Bairro, Fortaleza (CE) 

Fonte: Abastecer Brasil, 2011, p. 24 

O processo produtivo atual é pouco intensivo de tecnologia, necessitando que as 

instituições governamentais e não-governamentais invistam em P&D que gerem inovações 

em máquinas e equipamentos poupadoras de mão-de-obra, haja vista os postos de trabalho 

não são preenchidos, em virtude de programas sociais do governo e baixas remunerações 

pagas pela atividade hortícola. 

5.6 Ameaças ao Desenvolvimento da Horticultura na Região de Arapiraca 

A expansão do cultivo de hortaliças está sendo ameaçada pelo crescimento imobiliário 

desordenado para as áreas onde estão situadas as propriedades hortícolas, visto que a cidade 

de Arapiraca cresce rapidamente no sentido horizontal atingindo as regiões periféricas da 

zona urbana, invadindo a zona rural que possui solo com topografia plana, geralmente 

ocupado com a horticultura, também ideal para a construção civil. 
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Muitos horticultores da região estão vendendo suas propriedades que são bem 

localizadas para que sejam feitos loteamentos residenciais e com isso, mudam-se para outras 

propriedades rurais mais distantes dos canais de comercialização e de difícil acesso pelas 

estradas vicinais, causando posteriormente a perda de interesse em trabalhar na atividade 

agrícola em decorrência das dificuldades citadas. Tal desinteresse já é repassado para as 

gerações futuras, tornando-se insustentável a continuação da formação de empreendimentos 

rurais, principalmente que cultive hortaliças em virtude do trabalho desgastante que muitas 

vezes não tem o retorno esperado. Afinal, se esses horticultores pararem de trabalhar na 

atividade agrícola e suas gerações futuras não se interessarem pela horticultura, quem irá 

produzir esses alimentos? Como ficará a população dessa região? 

Algumas instituições estão atuando na região onde está localizado o Projeto APL 

Horticultura no Agreste de forma individualizada com propósitos meramente políticos, 

demonstrando que estão atuando com melhorias para a população. Essas ações 

individualizadas sem sintonia com o propósito maior que é impulsionar o desenvolvimento 

socioeconômico da Região Agreste de Alagoas, deixam os horticultores à margem desse 

desenvolvimento. 

Essa falta de sintonia está sendo refletida na possibilidade da região voltar a cultivar 

fumo para comercializar com a China que, após anos de recessão, a fumicultura volta a ser 

discutida com bastante entusiasmo no cenário alagoano. Os constantes acordos bilaterais entre 

Brasil e China fizeram com que os rumos da fumicultura brasileira fossem discutidos com 

destaque para a possibilidade dos Estados de Alagoas e Bahia serem inseridos como 

exportadores de fumo para a maior nação do mundo, a China. 

A China é a maior importadora de fumo do mundo e quer expandir a quantidade 

comercializada do produto brasileiro e para que o negócio se concretize de fato é necessário 

que o Estado de Alagoas comprove através de certificação que está localizado em zona livre 

do mofo azul, apesar da região nunca ter apresentado indícios da doença, que é considerada 

como uma das piores doenças causada por um fungo que ataca as folhas jovens deixando-as 

amareladas que, consequentemente, provoca a perda do valor comercial da folha do fumo. 

Após longo período de estudos e rigorosas auditorias, o Estado de Alagoas através da 

ADEAL conseguiu em 2011 a tão esperada certificação de zona livre do mofo azul, requisito 

solicitado pela missão técnica chinesa que esteve no Brasil para fiscalizar as áreas produtoras 

de fumo e sinalizou que os produtores alagoanos estão liberados para exportar seus produtos 

fumígeros para o mercado chinês. 
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Tais ameaças, principalmente, o retorno da fumicultura na região, coloca em risco um 

trabalho de anos que incentivou a horticultura na região com investimentos em equipamentos, 

assistências técnicas, programas de políticas públicas voltadas para a horticultura, 

capacitações, entre outras atividades, realizado pelo Projeto Cinturão Verde de Arapiraca, 

Programa Vida Rural Sustentável e Projeto APL Horticultura no Agreste. 

5.7 Perspectivas para a Consolidação do APL Horticultura no Agreste 

A melhoria do nível de escolaridade dos horticultores é um dos grandes desafios para a 

consolidação do APL Horticultura no Agreste, visto que, 69,52% dos horticultores possuem 

no máximo ensino fundamental completo, conforme demonstram SEBRAE/AL e 

SEPLAN/AL (2009a), aumentando, com isso, a dificuldade de promover capacitações 

produtivas e empresariais que melhorem o processo produtivo que envolve desde a aquisição 

de insumos necessários à atividade hortícola até o cliente/consumidor final. 

O Projeto APL Horticultura no Agreste deve criar mecanismos que despertem o 

comprometimento e atraiam os horticultores para participar do projeto. O distanciamento dos 

horticultores é motivado por experiências anteriores malsucedidas que causa desconfiança em 

relação a qualquer tentativa de juntar os horticultores da região. 

As dificuldades em se deslocar para participar das reuniões e capacitações na cidade, 

geralmente no escritório do SEBRAE/AL em Arapiraca, são empecilhos na qual exigem que 

os horticultores deixem de lado o trabalho na atividade hortícola e assumam os custos com 

transporte e alimentação. 

O problema poderia ser sanado caso as reuniões e capacitações acontecessem de forma 

itinerante em comunidades rurais com localização estratégica para facilitar o acesso dos 

horticultores e nos horários mais convenientes para eles. Nesse caso, as parcerias com as 

associações comunitárias rurais tornam-se essenciais. Dessa forma, acredita-se que não haverá 

motivos plausíveis para que os horticultores não participem do projeto, exceto, se os mesmos 

persistirem no desinteresse, desmotivação, baixo grau de autoestima e sentimento 

inferioridade. 

A implantação de instituições governamentais e não-governamentais e programas de 

políticas públicas na Região Agreste, principalmente em Arapiraca, são e estão sendo 

essenciais para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, bem como atrair outras 

instituições para se instalarem na região. 
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Este novo cenário que está se formando deve criar condições favoráveis que possam 

estimular a geração de conhecimento endógeno baseado na gestão da inovação contínua de 

instituições de C&T e P&D que estejam localizadas na região do APL Horticultura. A 

implantação do CETAGRIN em Arapiraca, prevista para 2012, será determinante para a 

geração de inovações que melhorem a atividade hortícola, bem como estimule o 

desenvolvimento socioeconômico na região. 

A implantação de uma unidade da EMBRAPA Hortaliças certamente incentivaria a 

geração de P&D direcionada para o APL Horticultura, observando as áreas de atuação da 

instituição que correspondem à Agricultura Orgânica, Biologia Celular, Biotecnologia, 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, Conservação de Germoplasma, Economia Rural, 

Entomologia, Fitotecnia, Fertilidade de Solos, Fitopatologia, Irrigação e Manejo de Água e 

Solo, Meio Ambiente, Melhoramento Genético, Manejo Pós-Colheita, Sociologia Rural, 

Tecnologia de Sementes e Virologia. 

A construção de uma Central de Abastecimento de Frutas e Hortaliças em Arapiraca iria 

melhorar o processo de comercialização centralizado em um único local, bem como facilitaria 

a fiscalização da ADEAL em relação ao controle fitossanitário dos produtos comercializados 

no local, requerendo preparação prévia por parte dos horticultores, que obrigatoriamente 

deveriam possuir a Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV), emitida pela ADEAL, 

garantindo ao cliente/consumidor produtos saudáveis e seguros. 

Tal Central de Abastecimento ainda poderia criar um banco de caixas, sistema utilizado 

em algumas CEASA, que realizam o armazenamento, comercialização, higienização e 

disponibilização de caixas plásticas padronizadas de acordo com as normas exigidas pela lei. 

Os horticultores não estão habituados com os procedimentos formais e as inúmeras 

exigências para comercialização com um mercado institucional crescente como 

supermercados, restaurantes, lanchonetes fast food, hospitais, clínicas, escolas, academias e 

hotéis. Além das dificuldades descritas, os horticultores familiares isoladamente não têm 

capacidade produtiva de abastecer continuamente esses clientes em potencial. 

A saída para tal questão seria a inclusão desses horticultores em associações e/ou 

cooperativas que possam dotá-los de capacidade produtiva capaz de fornecer produtos 

hortícolas na quantidade e no momento requisitado com agregação de valor perceptível pelo 

cliente/consumidor e com todas as documentações exigidas para a concretização de qualquer 

negócio, seja com entidades públicas e/ou privadas. 

http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/entomologia.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/fitopatologia.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
http://www.cnph.embrapa.br/paginas/areas_pesquisa/areas.htm
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Cabe aos próprios horticultores decidirem qual a melhor forma de organização coletiva 

entre associação ou cooperativa. As associações28 são organizações caracterizadas por realizar 

atividades sem fins lucrativos, visando promover assistência social, educacional, cultural, 

filantrópica, entre outras. Já as cooperativas29 são organizações com finalidade essencialmente 

econômica, viabilizando a comercialização coletiva da produção de seus sócios-cooperados 

perante o mercado consumidor em condições mais vantajosas que individualmente não seria 

possível, atuando desde os processos de produção, industrialização, comercialização, crédito e 

prestação de serviços. 

Espera-se que associações ou cooperativas, promovam capacitações, assistências 

técnicas, estimule a realização de feiras de exposição e eventos no segmento hortícola; 

construa um sítio na internet com catálogo dos produtos, serviço de atendimento ao 

consumidor (SAC), portal de vendas, contatos, histórico; e, disponibilize um acervo repleto de 

livros, revistas especializadas, vídeos e materiais de divulgação. 

A partir da capacitação produtiva e empresarial e da organização coletiva dos 

horticultores, provavelmente aumentariam as chances de se conseguir recursos financeiros 

junto aos bancos e instituições de fomento, com a disponibilização de linhas de crédito e 

financiamento especiais para investir em uma central de comercialização e processamento de 

hortaliças (packing house) com agregação de valor, perceptível pelo cliente/consumidor e em 

infraestrutura logística que ofereça sustentabilidade ao processo produtivo. 

_____________ 

28
 A legislação referente a associação está prevista na Constituição Federal (artigo 5º, XVII A XXI, e artigo 174, 

§ 2º) e no Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, artigos 51 a 63. 
29

 A legislação sobre as cooperativas estão dispostas na CF, Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e Lei do 

Cooperativismo (Lei nº 5.764/1971). 
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6 CONSIDERAÇÕES GERAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações gerais da pesquisa que foram obtidas 

com base no objetivo geral e nos objetivos específicos. A partir das considerações gerais foi 

possível indicar sugestões para trabalhos futuros que proporcionem conhecer melhor o 

desempenho do aglomerado de horticultores da Região Agreste de Alagoas. 

6.1 Considerações Gerais 

O novo cenário mundial transformou o mercado consumidor em um ambiente altamente 

competitivo, forçando as empresas a se adaptarem a esta nova realidade. As MPMEs foram as 

que mais sofreram com essa mudança, necessitando de capacitação produtiva e empresarial e 

investimentos em inovações e tecnologias, para que pudessem competir em situação menos 

desfavorável com as grandes empresas. Para superar as dificuldades proporcionadas pela 

competitividade por espaço no mercado, foram surgindo ao redor do mundo aglomerados de 

MPMEs formais e informais, que estão transformando o mercado local em busca de competir 

no mercado internacional. 

A formação desses aglomerados acontece quando uma região passa por problemas 

socioeconômicos e necessitam de alternativas para contornar tal situação. Dessa forma, no 

caso em questão, a Região Agreste de Alagoas passou por uma grave crise econômica com 

efeitos devastadores para a sociedade devido ao declínio da fumicultura, atividade que por 

anos proporcionou crescimento e deu sustentabilidade econômica e social para a região.  

Os espaços vazios deixados pela fumicultura fizeram com que os produtores agrícolas 

inovassem radicalmente, optando pela horticultura que se tornou uma das alternativas mais 

viáveis para manter os agricultores no campo devido aos fatores como solo fértil, topografia 

territorial plana, disponibilidade de água subterrânea propícia para irrigação, índices 

pluviométricos suficientes para recompor a extração da água do subsolo utilizada para 

irrigação, clima adequado ao cultivo de hortaliças, pequenas glebas com no máximo 60 

hectares, proximidade geográfica dos horticultores, retorno rápido por causa do curto ciclo de 

colheita de algumas hortaliças e a necessidade premente requerida pelo mercador consumidor 

por alimentos saudáveis e ricos em nutrientes. 
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Os fatores supracitados são essenciais para a sustentabilidade da horticultura na região, 

porém em meio às transformações ocorridas no cenário mundial torna-se inadmissível que os 

empreendimentos, formais e informais, utilizem procedimentos rudimentares e improvisados, 

principalmente no que se refere às propriedades hortícolas que produzem alimentos que 

muitas vezes são consumidos na forma in natura, necessitando de procedimentos adequados 

que contemplem a inclusão da gestão empresarial das propriedades hortícolas, melhoria do 

processo produtivo com a incidência de tecnologia e inovações que utilizem procedimentos 

logísticos que proporcione higiene, limpeza e proteção aos produtos para garantir alimentos 

seguros e saudáveis. 

O Projeto Cinturão Verde de Arapiraca e o Programa Vida Rural Sustentável tiveram 

suas parcelas de contribuição na expansão da horticultura na região, principalmente no 

Município de Arapiraca, que foram determinantes para que a coordenação do PAPL/AL 

(SEBRAE/AL e SEPLANDE/AL) observasse a grande concentração de horticultores e 

optassem pela implantação do Projeto APL Horticultura no Agreste. 

O Projeto APL Horticultura no Agreste está transformando a região com o objetivo 

principal de proporcionar a geração de emprego e renda. Grande parte dos investimentos no 

projeto está direcionada para a capacitação produtiva e empresarial dos horticultores que 

apresentaram melhorias em relação à compreensão sobre a necessidade de gerenciar as 

propriedades hortícolas. 

Em toda a Região Agreste existe apenas a Cooperativa Terragreste, formada 

especificamente por horticultores, que está sendo preparada para futuramente, quando o 

projeto encerrar suas atividades, que por enquanto não há prazo definido, assumir a 

governança do APL Horticultura no Agreste. Isso não impede que os horticultores de outros 

municípios criem suas associações e/ou cooperativas. 

Observando que a região possui potencial para a horticultura, o processo produtivo 

utilizado no aglomerado de horticultores apresenta técnicas e práticas rudimentares, artesanal 

e improvisadas, dificultando a implantação de procedimentos logísticos adequados devido à 

falta de medidas de conscientização e capacitação produtiva e gerencial dos horticultores em 

relação às boas práticas hortícolas. 

O processo produtivo inadequado provoca perdas e desperdícios inevitáveis, um 

agravante para um país que apresenta pessoas em situação de pobreza e extrema miséria. Para 

solucionar esse problema é imprescindível a inovação do processo produtivo sintonizado com 

os procedimentos logísticos adequados que promovam melhoria na qualidade, produtividade, 
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redução de desperdícios e perdas e, agreguem valor aos produtos percebidos pelos 

clientes/consumidores, aumentando assim a lucratividade dos horticultores. 

Embora haja perdas e desperdícios em todo processo produtivo e nos procedimentos 

logísticos nas propriedades hortícolas, os horticultores informaram que a atividade tem 

retorno financeiro que em muitos casos possibilitou-lhes a aquisição de bens móveis e 

imóveis, investir na propriedade e garantir sua sobrevivência. 

A pesquisa proporcionou a descrição da utilização de procedimentos de manuseio, 

processamento, armazenagem, distribuição e comercialização dos produtos hortícolas 

praticados de forma errônea pelos horticultores, comprometendo, dessa maneira, a segurança 

dos alimentos. A melhoria e os cuidados fitossanitários, principalmente a partir da maturação 

das hortaliças, são importantes para garantir produtos isentos de contaminação por 

microorganismos. 

Quando os horticultores atingirem a conscientização de que precisam mudar e melhorar 

sua atividade, buscando constantemente capacitação produtiva e empresarial e organizando-se 

através da formação de empreendimentos coletivos de horticultores (associação e/ou 

cooperativa) que viabilize investimentos na construção uma central de comercialização e 

processamento de hortaliças (packing house) e em infraestrutura logística que envolva desde a 

aquisição de insumos necessários à atividade hortícola até o cliente/consumidor final, 

certamente, possuirão capacidade produtiva com a disponibilização de produtos e serviços 

com valor agregado que serão competitivos frente às exigências do mercado consumidor. 

Os horticultores pesquisados de forma geral não se preocupam em criar formas de 

agregar valor aos seus produtos, comercializando-os na forma in natura. Ao contrário dessa 

postura, é possível encontrar no mercado consumidor inovações que agregam valor aos 

produtos, dando-lhes um caráter diferencial e competitivo aos demais dos produtos hortícolas, 

despertando a atenção de clientes/consumidores, como é o caso das hortaliças minimamente 

processadas, produtos in natura pré-embalados em porções, produtos desidratados, hortaliças 

pré-industrializadas e hortaliças orgânicas. 

Para que o aglomerado de horticultores alcance crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico faz-se necessário consolidar de forma equitativa o conhecimento codificado e 

tácito, para gerar inovações sobre boas práticas hortícolas e novas formas de gestão 

empresarial específicas à horticultura, no sentido de melhorar a qualidade, produtividade e 

rentabilidade das propriedades hortícolas, através de instituições governamentais e não-
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governamentais que proporcionem o desenvolvimento endógeno da região por meio de 

capacitações em tecnologia do processo produtivo, agroindustrial e gerencial. 

Diante das potencialidades e vulnerabilidades apresentadas na cadeia produtiva da 

horticultura da Região Agreste de Alagoas, são necessárias medidas urgentes que reduzam as 

perdas e os desperdícios provocados pelo processo produtivo e procedimentos logísticos 

inadequados. Dessa forma, a formação de capital humano na região consciente e capaz de 

formar empreendimentos coletivos com organização produtiva e gerencial no sentido de 

torná-los competitivos, frente a um mercado consumidor cada vez mais exigente, promover a 

gestão da inovação nos processos produtivos, somados aos procedimentos logísticos 

adequados, será essencial para proporcionar o desenvolvimento socioeconômico do 

aglomerado de horticultores da Região Agreste de Alagoas. 

6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Durante a pesquisa de campo para a elaboração desse trabalho foi identificada que há 

uma demanda de pesquisas proveniente do Projeto APL Horticultura na Agreste para 

solucionar problemas existentes na produção de hortaliças. Tais pesquisas são financiadas 

através da parceria com a FAPEAL e abordam os seguintes títulos: 

 Avaliação da qualidade da água e identificação das demandas de ampliação, 

manutenção e recuperação das fontes; 

 Introdução de novas variedades de coentro resistentes à fusariose; 

 Controle do caramujo africano nas áreas de hortaliças; 

 Avaliação da qualidade do solo; 

 Controle de fungos em hortaliças. 

Em relação às pesquisas sobre a gestão empresarial, infelizmente ainda não foram 

demandadas pelo referido projeto, assim espera-se que este trabalho sirva de motivação para o 

surgimento de novas pesquisas que complementem o trabalho proposto, bem como aborde 

outras temáticas como: 

 Custos inseridos na Cadeia Produtiva de Hortaliças; 

 A Importância da Agrometeorologia para a Horticultura; 

 Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicada à Horticultura; 

 Associativismo na Cadeia Produtiva de Hortaliças da Região Agreste; 

 Gestão da Qualidade em toda Cadeia Produtiva de Hortaliças; 

 Censo dos produtores de hortaliças da Região Agreste. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

DIRECIONADA AOS HORTICULTORES 

1)  Quanto tempo reside nesta propriedade? 

2)  O que era produzido na propriedade antes das hortaliças? Por que deixou de plantar? 

3)  O que levou a plantar hortaliças? 

4)  Fez algum curso relacionado ao cultivo de hortaliças? 

5)  Inicialmente teve algum incentivo do governo? 

6)  Há quanto tempo está cultivando hortaliças? 

7)  Qual o tamanho da área produzida? 

8)  Quais as hortaliças produzidas em sua propriedade? 

9)  Sabe informar a quantidade média produzida por semana ou mês? 

10)  Utiliza algum tipo de tecnologia para a produção de hortaliças? 

11)  Onde são comprados os insumos utilizados em sua propriedade (adubos, defensivos 

agrícolas, caixas de plástico, sacolas de plástico, fitilho, entre outros)? 

12)  Caso utilize defensivos agrícolas, o que são feitas com as embalagens vazias?  

13)  Utiliza água para irrigar as hortaliças? 

14)  Onde esta água é armazenada? Esta água armazenada é utilizada para consumo? 

15)  Antes de plantar as hortaliças, como saber as necessidades dos clientes? 

16)  Já teve algum prejuízo com a safra? Tal prejuízo foi relacionado a o quê? 

17)  Há um local específico na propriedade onde as hortaliças são acomodadas após a 

colheita? 

18)  Como é realizado o transporte das hortaliças até este local? 

19)  Que atividades são desenvolvidas neste local? 

20)  Em sua atividade há a necessidade de utilizar equipamentos de proteção individual? 

21)  Quem trabalha em sua propriedade? 

22)  Quando você fica doente, o que acontece com a produção de hortaliças? 

23)  Como comercializa as hortaliças? 

24)  Quais os locais onde as hortaliças são comercializadas? 
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25)  Quando sua produção não é suficiente para atender aos pedidos dos clientes, o que você 

faz? 

26)  As hortaliças são embaladas antes de serem transportadas até os clientes? 

27)  Como é feita a distribuição até o local de comercialização? Que tipo de transporte é 

utilizado? 

28)  Caso não consiga vender todas as hortaliças, o que é feito com as sobras? 

29)  Realiza algum tipo de compra ou venda com algum outro horticultor? 

30)  Há retorno financeiro no cultivo de hortaliças? Tal retorno financeiro cobre as despesas e 

os custos da produção e ainda sobra lucro? 

31)  Que benefícios obtiveram com o lucro da horticultura? 

32)  Você faz parte do APL Horticultura no Agreste? Em caso negativo por quê? 

33)  Você faz parte de alguma associação ou cooperativa? 

34)  Você tem alguma necessidade para melhorar a produção e/ou comercialização?  
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

DIRECIONADA À GESTORA DO APL HORTICULTURA NO 

AGRESTE 

1)  Como foi identificado este APL? 

2)  Quais os objetivos deste APL? 

3)  Quais as deficiências encontradas nas propriedades que fazem parte do APL? 

4)  Quais os critérios utilizados para a escolha dessas propriedades? 

5)  Os horticultores do APL estão dispostos em uma área vasta, todavia como será realizada 

a interação entre os diversos atores que compõe o APL? 

6)  Quais as medidas que estão sendo tomadas para reduzir o desperdício e aumentar a 

produtividade das hortaliças? 

7)  Em se tratando de produtos de alta perecibilidade, quais as medidas que estão sendo 

tomadas com relação à infraestrutura logística? 

8)  Como será realizado o monitoramento e controle dos produtos hortícolas para que sejam 

padronizados? 

9)  Como será realizado o processo de transferência de governança? 

10)  Há alguma empresa-âncora na região capaz de proporcionar o desenvolvimento deste 

APL? 



  Anexos 

 136 

ANEXOS 

ANEXO 1 – FÔLDER INFORMATIVO SOBRE O PROJETO CINTURÃO 

VERDE DE ARAPIRACA 
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ANEXO 2 – MAPA POLÍTICO DE ALAGOAS 

Fonte: ALAGOAS, 2011e. 
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ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO 

TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL (CETAGRIN) QUE SERÁ 

IMPLANTADO EM ARAPIRACA 

 


