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RESUMO 

 

 
Esta dissertação tem como objetivo analisar a ação da política pública, mais 
precisamente a efetividade do Programa de Promoção e Desenvolvimento dos 
Arranjos Produtivos Locais – PAPL/AL, incidente sobre os arranjos produtivos 
localizados no Estado de Alagoas. O interesse surgiu da importância que este 
processo inovativo trouxe para as transformações econômicas e sociais nos 
territórios. A opção é, também, fruto de observações quanto ao processo de 
desenvolvimento dos territórios, conjugada com a integração cada vez maior entre 
as economias dos países e a globalização crescente das atividades econômicas. 
Deste modo, foi envidado esforços no sentido de caracterizar cada arranjo produtivo 
no Estado de Alagoas, partindo do processo metodológico e instrumentos de 
intervenção propostos pelo PAPL/AL, além de um breve histórico sobre as políticas 
de intervenção baseadas em um modelo de desenvolvimento endógeno nos 
territórios alagoanos. Para a realização do trabalho, foram utilizados dados 
primários, coletados por meio de questionários semiestruturados, com observação 
direta não-participante, além de dados secundários, constituindo-se num estudo de 
caso. Observou-se que a atuação do PAPL/AL (2004-2008), através dos seis temas 
que recebem o aporte de recursos (humano, financeiro, econômico, etc.) do 
programa (tecnologia, comercialização, capacitação, crédito, infraestrutura e 
Marketing), e que são alvos da proposta de intervenção, fortaleceu a produção dos 
beneficiários do programa, com ações que promoveram o associativismo e 
cooperativismo, a inovação, e o fortalecimento da gestão. Ressalta-se que um maior 
esforço terá que ser despendido para a estruturação, no nível local, ações que deem 
suporte aos arranjos, onde ainda vigoram alguns óbices ao desenvolvimento, tais 
como: pouca cultura cooperativista, falta de produtos diferenciados para o público do 
APL, principalmente pelos agentes financeiros e carência de assistência técnica, 
entre outros problemas pontuais. Nesse sentido, é preciso considerar o acumulado e 
a larga experiência na construção e implementação de políticas públicas mais 
consequentes, em planos e programas de desenvolvimento local e territorial que os 
entes estaduais têm acumulado. Desta forma, o principal desafio será consolidar o 
processo de desenvolvimento sustentável dos arranjos, tendo como base as 
necessidades diferentes, estruturando projetos diferentes para os atores distintos. 
 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento local sustentável. Aglomerados ou clusters. 

Arranjo produtivo local. Avaliação de política pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to analyze the action of public policy, specifically the 
effectiveness of the Program for Promotion and Development of Local Productive 
Arrangements - PAPL / AL, levied on productive arrangements located in the state of 
Alagoas. The interest arose from the importance of this innovative process has 
brought to economic and social transformations in the territories. The option is also 
the product of observations about the process of development of territories, coupled 
with the increasing integration between the economies of countries and the 
increasing globalization of economic activities. Thus, it was endeavored to 
characterize each productive arrangement in the state of Alagoas, starting with the 
methodology and instruments of intervention proposed by PAPL/AL, and a brief 
history of policy interventions based on a model of endogenous development in 
Alagoas territories. To conduct the study, we used primary data collected through 
semistructured questionnaires non-participant direct observation, addition of 
secondary data, thus acting as a case study. It was observed that the performance of 
PAPL/AL (2004-2008), through the six subjects receiving the input of resources 
(human, financial, economic, etc.) Program (technology, marketing, training, credit, 
infrastructure and marketing), which are targets of the proposed intervention, 
strengthened the production of program beneficiaries, with actions that promoted the 
associations and cooperatives, innovation, and strengthening financial management. 
It is noteworthy that a greater effort must be expended for the structure at the local 
level, actions that support the arrangements, which were still in place some obstacles 
to development such as: limited cooperative ethos, lack of differentiated products to 
the public of APL mainly by staff and lack of financial assistance, among other 
specific problems. Accordingly, we must consider the cumulative and extensive 
experience building and implementing public policies more consequential in plans 
and local development programs and state territorial entities that have accumulated. 
Thus, the main challenge will be to consolidate the sustainable development process 
of the arrangements, considering the different needs, different developing projects for 
the different actors. 
 
 
 
Keywords: Sustainable site development. Clusters or clusters. Local cluster. 
Evaluation of public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho avalia a ação da política pública incidente sobre os arranjos 

produtivos localizados no Estado de Alagoas. O interesse da pesquisa surgiu da 

importância que este processo inovativo trouxe para as transformações econômicas 

e sociais nos territórios. A opção é, também, fruto de observações quanto ao 

processo de desenvolvimento dos territórios, conjugada com a integração cada vez 

maior entre as economias dos países e a globalização crescente das atividades 

econômicas.  

 

Alagoas é um dos Estados mais pobres do Brasil e seu desempenho 

econômico e social recente não tem contribuído para o desenvolvimento do Estado. 

Em 2006, o PIB per capita do Estado atingiu R$ 5.164, o terceiro mais baixo do 

Brasil (apenas superior aos de Piauí e Maranhão), sendo 15% menor do que o PIB 

per capita da Região Nordeste de R$ 6,030 e apenas 40% da média nacional de 

R$12,688. 

 

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, mais 

da metade dos alagoanos (56,6 %) estão na pobreza absoluta, e um terço (32,3 %) 

dessa mesma população é considerada como miserável. 

 

Desta forma, a situação do Estado demanda, dos gestores públicos e das 

lideranças da sociedade civil, uma postura inovadora. Os graves problemas do 

Estado não serão superados com abordagens convencionais.  

 

Do mesmo modo, o desenvolvimento do Estado requer mudanças profundas 

da cultura prevalecente, no sentido de instituir um novo relacionamento entre 

governo e sociedade, respaldado por um processo de transformação que leve ao 

aumento crescente do capital social e da coesão da sociedade em torno de novos 

padrões de civismo. Sendo necessário, assim, construir neste momento uma 

economia inclusiva, distributiva, geradora de oportunidades de trabalho descente, 

que seja impulsionada pelo empreendedorismo, em especial dos pequenos 
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negócios, pelo associativismo e cooperativismo. 

 

As aglomerações de produtores vêm provocando significativas 

transformações nos determinantes da dinâmica de sua economia. Estas mudanças 

vêm se manifestando através do surgimento de vantagens sistêmicas decorrentes 

da especialização da produção como fator endógeno do processo de concorrência e 

do crescimento econômico. 

 

Neste sentido, a análise consiste em avaliar a efetividade do Programa de 

Promoção e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Alagoas 

PAPL/AL (2004-2008): na perspectiva dos beneficiários do Programa. 

 

O programa incide sobre 09 (nove) arranjos produtivos, abrangendo um total 

de 67 (sessenta e sete) municípios, com cerca de 60.000 produtores/empresários. 

 

O PAPL/AL define a estratégia de atuação do governo de Alagoas em 

conjunto com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/AL e 

parceiros, para a geração de ocupação e renda, tendo como base a atuação 

prioritária em ações coletivas e integradoras direcionadas ao desenvolvimento dos 

micros e pequenos negócios. 

 

Desta forma, o problema básico é identificar o que mudou e o que 

permaneceu, após sua implementação. 

 

A pesquisa de avaliação, do ponto de vista institucional, se constitui no 

aprendizado organizacional, com a revisão das ações do programa, sugerindo 

possíveis ajustes e se deve continuar ou não com o programa (gerando feedback); 

saber sobre os resultados auferidos pelo programa quanto à sua eficiência, eficácia 

e efetividade, se os objetivos estão sendo cumpridos ou não e suas razões, ou seja, 

como o programa funciona; e, por último, as questões relativas à transparência nas 

ações do governo – accountability.  

 

O texto está dividido em seis capítulos: o primeiro trata de federalismo, o segundo 

descreve o sistema de transferências federais brasileiro, o terceiro explica o FPE, o quarto 
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aborda os indicadores de análise, o quinto analisa indicadores e o sexto fala dos impactos 

do FPE nas políticas públicas.  

 

 

1  Desenvolvimento Regional e Local 

 

 

À luz da concepção da matriz teórica sobre o sistema de produção e 

desenvolvimento econômico, tomam-se algumas questões importantes, as quais 

serão analisadas dentro de uma estrutura teórica que busca, nesse trabalho, a 

recuperação contemporânea do território como unidade relevante de análise 

especialmente os estudos de clusters, inspirados pelos trabalhos de Porter (1989), 

que retoma a contribuição de Marshall para analisar as vantagens competitivas dos 

países baseados em economias externas de aglomeração. 

 

Um dos objetivos principais dessas teorias é dar resposta à seguinte 

pergunta: por que se concentra a atividade econômica em determinadas localidades 

em vez de se distribuírem uniformemente pelos territórios? Ou colocado de outra 

forma: o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico são territorialmente 

desequilibrados? 

 

O fluxograma na página seguinte apresenta um arcabouço de múltiplas 

teorias, próprias ou emprestadas, que têm tratado de dar respostas a essa pergunta. 
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Fluxograma de múltiplas teorias 

 

 

Entretanto, conforme Lemos et.al (2005), existe uma grande variedade de 

elementos territoriais que condicionam os processos de geração e absorção de 

externalidades derivados dos processos de aglomeração de produtores. 

 

As estratégias de desenvolvimento endógeno surgem da capacidade de 

organização coletiva e nutrem-se de processos de inclusão social e valorização da 

cultura. 

 
Em Buarque (1999, p.10): 
 
 

Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas 
unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o 
dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. 
Representa uma singular transformação nas bases econômicas e na 
organização social em nível local, resultante da mobilização das energias da 
sociedade, explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. 

 

 

Outra vertente para explicar o desenvolvimento do território seria a vertente 

neo-Schumpeteriana da economia da inovação, por meio da análise dos sistemas 

locais de inovação, em especial gestões referentes ao campo da economia do 

aprendizado. Tendo como marco teórico a perspectiva evolucionista dos três fatores-

chave da economia da inovação e do aprendizado: cumulatividade, especificidade e 

apropriabilidade, 
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É de se ressaltar que as políticas que visavam à correção das disparidades 

interregionais de cunho Keynesiano começaram a dar lugar ao planejamento de 

políticas que atribuíam o conceito de capital social proposto por Putnam (1996), 

entre outros, dentro de um processo endógeno de crescimento. 

 

A nova discussão teórica traz grandes contribuições para o desenvolvimento 

econômico. Entre os elementos-chave está a competitividade determinada por uma 

ampla difusão do conhecimento e do progresso técnico como uma condição de 

sobrevivência das unidades produtivas em aglomerados. Destaca-se, também, a 

superação da concepção do desenvolvimento como crescimento econômico, 

agregando ao debate as questões ligadas ao meio ambiente e as desigualdades 

sociais. 

 

Segundo Boisier (1996, p.135):  

 

O desenvolvimento de um território organizado, (...), depende da existência, 
da articulação e das condições de manejo de seis elementos que 
normalmente estão presentes em qualquer território organizado. Esses 
elementos são: atores, instituições, cultura, procedimentos, recursos e 
entorno. 

 

Nesta ceara, o surgimento dos aglomerados, ou clusters, seria favorecido 

em função de forças advindas das vantagens locais, dentro de um crescimento 

endógeno. 

 

Porter (1999, p.211) identifica os seguintes aspectos para um aglomerado: 

 

(...) um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de 
empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, 
vinculadas por elementos comuns e complementares. O escopo geográfico 
varia de uma única cidade ou estado para todo um país ou mesmo uma rede 
de países vizinhos. Os aglomerados assumem diversas formas, dependendo 
de sua profundidade e sofisticação, mas a maioria inclui empresas de 
produtos ou serviços finais, fornecedores de insumos especializados, 
componentes, equipamentos e serviços, instituições financeiras e empresas 
em setores correlatos. 
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O desenvolvimento endógeno sustentável ocorreria quando a renda gerada 

na atividade local transborda para outros setores da economia local, ou seja, há 

transversalidade da atividade principal na economia local (North 1977). 

 

Para Buarque (1995, p.58), o desenvolvimento sustentável é: 

 

O processo de mudança social e elevação das oportunidades da sociedade, 
compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência 
econômicos, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a eqüidade 
social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre 
gerações. 

 

O processo de transformação da produção em uma determinada área 

geográfica em que se pretende melhorar a competitividade e a eficiência dos 

agentes em um quadro de equidade e desenvolvimento faz-se necessário a 

transformação produtiva articulando-se em uma economia competitiva e sustentável 

do território, e a ligação desse território econômico com mercados dinâmicos. 

 

Concomitante, o desenvolvimento sustentável deve ser baseado no 

chamado “tripé mágico”: prudência ecológica, eficiência econômica e justiça social 

(Sachs 1990).   

 

Na redução dos óbices para o desenvolvimento local, é fundamental o papel 

governamental no planejamento, coordenação e execução das ações pactuadas, no 

sentido de perseguir a criação de ambientes com vantagens competitivas, com 

ações em infraestrutura e disseminação das inovações (Sicsú et.al 2007). É 

fundamental o papel do Estado para incentivar e facilitar a interação e coordenação 

de atores no território. As empresas entre si, indivíduos com instituições e empresas 

com instituições, dos atores do território e os atores externos. Aumentando as 

oportunidades para as empresas locais e outras partes interessadas a participar no 

processo e seus benefícios distribuídos para a sociedade local. 

 

 

2 Aglomerados ou Clusters 
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A vantagem de aglomeração de produtores no processo de concorrência 

capitalista foi inicialmente apontada por Marshall (1985), que analisou as 

experiências dos distritos industriais da Inglaterra no século XIX.  

 

Segundo este autor, a presença concentrada de firmas em uma mesma 

região pode prover ao conjunto de produtores, vantagens competitivas que não 

seriam verificadas se eles estivessem atuando isoladamente. Chama a atenção para 

o fato de que em função dessas externalidades positivas, os produtores locais 

tenderiam a apresentar um desempenho competitivo superior, já que tais vantagens 

são específicas ao âmbito local. 

 

Em Santos et.al (2009, p.6): 
 

O que se costuma chamar de cluster, na realidade, é um conglomerado de 

empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais (governo, 
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa, etc.). 
Evoluindo nesse processo um APL ao tornar-se mais competitivo pode 
transformar-se em um cluster econômico, ou seja, um agrupamento de 

produtores geradores de riqueza via comercialização de produtos 
competitivos em mercados estratégicos, abastecidas por uma rede de 
fornecedores de insumos e serviços. 

 

 

A aproximação dos produtores também dá ensejo ao processo de circulação 

das informações e dos conhecimentos tendo canais próprios de comunicação e de 

fontes específicas de informação, permitindo, desta forma, o desenvolvimento de 

novas capacidades organizacionais e tecnológicas. 

 

Podemos definir clusters como concentrações geográficas de companhias e 

instituições interrelacionadas num setor específico, com característica fundamental o 

ganho de eficiência coletiva derivada das economias externas locais e da ação 

conjunta dos agentes (Porter, 1999).  

 

A experiência dos clusters no estado de Alagoas permeia a abordagem da 

nova concepção de desenvolvimento econômico, em que o espaço deixa de ser 

contemplado simplesmente como suporte físico das atividades e dos processos 
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econômicos, dentro da perspectiva da nova geografia econômica, passando a 

valorizar os territórios, as relações entre seus atores sociais, suas organizações 

concretas, as técnicas produtivas, o meio ambiente e a mobilização social e cultural.  

 

 

3 Arranjos Produtivos Locais – APL 

 

 

Na definição da REDESIST/SEBRAE (2003), arranjos produtivos locais são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas, que apresentam vínculos mesmo 

que incipientes. E caracteriza-se através de uma dimensão territorial, uma 

diversidade de atividades de atores econômicos, políticos e sociais, um processo de 

geração, compartilhamento e socialização de conhecimento, uma fonte de inovação 

e aprendizado interativos, diferentes modos coordenação entre os agentes e 

atividades – governança, e um maior grau de enraizamento entre os diferentes 

agentes do APL, com as capacitações e os recursos humanos, naturais, técnico-

científicos e financeiros. 

 

O conceito abordado aqui sobre arranjos produtivos locais insere-se na 

caracterização desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC, e elaborada pelo Grupo de Trabalho Permanente para 

Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), através do Termo de Referência, em que 

caracteriza um APL contendo os seguintes aspectos: 

 Ter um número significativo de empreendimentos no território e de indivíduos 

que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante; e 

 Que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 

governança. Pode incluir pequenas, médias e grandes empresas (Fonte: 

Termo de Referência para a Política de Apoio ao Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais). 

 

A versão brasileira de APL seria, assim, aglomerações de empresas 

localizadas na mesma área que tenham vínculos e fabricação conjunta, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, 
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associações empresariais e instituições de crédito. Havendo coesão econômica, 

política e social incidente sobre um conjunto específico de atividades produtivas que 

estão ligadas, mesmo que sejam incipientes. E que traz inerentes no seu 

desenvolvimento diferentes modos de coordenação entre os agentes e atividades 

que estão relacionadas com a produção e distribuição de bens e serviços, bem como 

a geração, disseminação e utilização de conhecimentos e inovações, ou seja, o 

processo de governança. 

 

Portanto, APL, na concepção brasileira, é uma aglomeração de empresas na 

mesma área que se especializaram na produção e mantém laços de articulação, 

interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como 

governo, associações empresariais e instituições de crédito, formação e 

investigação. 

 

Os APL têm diferentes modos de coordenação entre os agentes e atividades 

que estão relacionadas com a produção e distribuição de bens e serviços, bem como 

o processo de geração, difusão e uso do conhecimento e da inovação, mas 

possuem características básicas como: 

- Dimensão territorial; 

- Diversidade de atividades e atores; 

- Conhecimento tácito; 

- Inovação e aprendizado e a ação conjunta; 

- Governança; e 

- A formação de vínculos territoriais.  
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Fonte: SEPLAN/AL 

 

Os APL seriam, assim, aglomerações territoriais com coesão econômica, 

política e social incidente sobre um conjunto específico de atividades produtivas que 

estão ligadas, mesmo que sejam incipientes. Que dentro dos territórios existem 

aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais com foco num conjunto 

específico de atividades econômicas (Lastres e Cassiolato, 2003) em que 

estratégias de desenvolvimento endógeno surgem da capacidade de organização 

coletiva e nutrem-se de processos de inclusão social e valorização cultural. 

 

 

4 O Papel do Planejamento Público 

 

 

A contribuição da teoria econômica para o desenvolvimento do território traz 

embutido o papel do Estado na função de coordenação, dada as falhas de 

coordenação do mercado em economias em desenvolvimento. 

 

Cluster ou agrupamento 

avançado 

Setores de 

intercâmbio 

Setores 

relacionados 

Instituições 

de apoio 

 fornecedores 
intermediários; 

 supridores de bens 
de capital; 

 produtores de 
serviços; 

 consultores; 

 contratos de P & D, 
etc. 

 tecnologias 
similares; 

 mercado de trabalho 
comum; 

 estratégias 
semelhantes, etc. 

 educação; 

 treinamento; 

 P & D; 

 estruturas 
regulatórias, 
etc. 
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Desta forma, o processo de intervenção nos territórios pelas instituições 

governamentais na promoção dos clusters, denominado de ações minimalistas 

(Tendler, 1987) visam promover cluster já existente na localidade, mas nunca fazer 

surgir uma nova atividade.  

 

No caminho desta visão, Tendler (1987) e Kilby (1979) enfatizam que essas 

políticas não se restringem à promoção dos clusters, mas a políticas de 

desenvolvimento de uma forma geral (associativismo, cooperativismo, ONG, etc.). 

 

Ademais, o fenômeno da globalização acirra desigualdades e promove 

fragmentação revalorizando a escala regional. Assim, as políticas de 

desenvolvimento regional são importantes instrumentos de redução de desigualdade 

e valorização das diversidades. 

 

Ressalta-se, também, que a natureza das instituições públicas que 

interagem com a comunidade local é em Putnam (1996) e Locker (1995) de 

fundamental importância para a um melhor desempenho no desenvolvimento.  

 

O papel das instituições públicas é, assim, de fundamental importância para 

a elaboração consistente de projetos regionais, reforçando a capacidade de 

negociação dos pequenos produtores, a formalização das relações com 

fornecedores e intermediários e a acesso a mercados mais exigentes, através de 

ações que visem melhorar a qualidade dos produtos ou serviços. 

 

 

5 Governança e Cooperação 

 

 

A existência e tipos de interação e cooperação entre as empresas do arranjo 

propiciam desenvolvimento tecnológico, empréstimo de maquinário, marketing, 

participação em consórcios, visita a outros produtores, troca de informações em 

reuniões sociais no desenvolvimento de produto, treinamento de trabalhadores, 

compra de insumos entre outros aprendizados coletivos. Corroborando com o fato 
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de que as atitudes inovadoras em um território dependem da densidade de seu 

tecido institucional e capital de relações (MAILLAT, 2002). 

 

Ou ainda, o conceito de equilíbrio utilizado na teoria dos jogos em Nash, por 

Pinheiro (2005), onde cada indivíduo coopera com os demais na sua comunidade 

quando a estrutura e as decisões são em prol da coletividade, pode ser utilizado 

para avaliar as interações dentro dos territórios. 

 

A confiança em seus pares é de suma importância ao desenvolvimento da 

comunidade e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 

começa a entender, baseado nos trabalhos de Paul Zak e Stephen Knack (2008), 

que a confiança está entre um dos principais pré-requisitos ao desenvolvimento das 

nações. 

 

Assim, a pesquisa demonstra que países com menores níveis de confiança 

entre os agentes são pobres porque os habitantes se dedicam a um número muito 

pequeno de investimentos a longo prazo, os quais criam empregos e aumentam o 

salário, acarretando baixa cooperação e baixa confiança na sociedade desses 

países, aumentando desta forma, os custos sociais de transação. 

 

Entretanto, o modelo de gestão proposto deve ser compatível com as 

formulações pactuadas e com o modelo de desenvolvimento (desenvolvimento 

sustentável), e com as opções estratégicas, ressaltando a democratização e 

participação da sociedade e a descentralização do processo decisório e da 

execução das ações (Buarque, 1999).  

 

A ação política do Governo visa à satisfação de demandas dos atores 

sociais ou reivindicações destes, e que novos atores são aqueles que já existiam, 

mas de forma não organizada (Rua, 1996). 

 

Importante assim, vigorar na comunidade a capacidade e as pré-condições 

de autoestima, autoconhecimento, abertura e ação coletiva, e que uma concepção 

adequada do desenvolvimento do território deve conter, como elemento essencial, 

um crescente processo de inclusão social. 
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6 Avaliação de Políticas Públicas 

 

 

A partir da Reforma do Aparelho do Estado na área de administração pública 

brasileira, mais notadamente no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

(1995), buscando adotar técnicas de administração gerencial focalizada em 

resultados, foram reformuladas  as formas de planejamento e execução das políticas 

públicas, visando aumentar a capacidade do governo em melhor atender às 

carências e demandas da população (Bresser, 1999). 

 

Podemos ressaltar que avaliar uma política pública torna-se uma 

necessidade, vez que é um campo de aprendizado e gestação de conhecimento, e 

consoante uma sociedade democrática. 

 

O interesse de se avaliar o PAPL/AL surge, portanto, da necessidade 

institucional quanto ao processo de inserção dessa política pública nas reais 

necessidades do seu público alvo. Ademais, e conforme Patton (1990), avaliar o 

programa é necessário, pois aprecia o mérito desse programa, serve como subsídio 

para sua melhoria e visa o conhecimento geral do programa. 

 

Mediante a avaliação pode-se determinar, ainda, se os objetivos e 

indicadores foram alcançados. Deste modo, a avaliação é necessária para 

determinar se alguns dos resultados documentados foram, efetivamente, 

consequências da intervenção que se avalia. 

 

É fundamental que a avaliação possa proporcionar informação em que forma 

e sob quais circunstâncias funciona ou não o programa. 

  

Para Garcia (2001, p.27): 

 

Avaliação é uma operação na qual é julgado valor de uma iniciativa 
organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão comparativo 
previamente definidos. Pode ser considerada, também, como a operação de 
constatar a presença ou a quantidade de um valor desejado nos resultados 
de uma ação empreendida para obtê-lo, tendo como base um quadro 
referencial ou critérios de aceitabilidades pretendidos. 
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7 Quadro Metodológico 

 

7.1 Escopo 
 

 

Esta dissertação foi desenvolvida de forma a aproveitar as informações 

disponíveis, capazes de articular, técnica e empiricamente, a provável hipótese. 

Assim, como método de trabalho adotou-se a taxionomia de Vergara (1990) para os 

tipos de pesquisa: 

a) Quanto aos fins; 

b) Quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, haja vista que, computados cinco 

anos desde a implantação do PAPL/AL, não há estudos específicos que avaliem o 

programa. É descritiva, pois descreve percepções dos beneficiários; é explicativa, 

tentando explicar as relações de causalidade entre as variáveis; e, por fim, é 

metodológica, pois o caminho utilizado para captação da realidade foi de cunho 

dedutivo, partindo-se do contexto global e nacional sobre arranjos produtivos. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa é de campo, que representa o processo 

empírico propriamente dito, em que foi realizada através de coletas de dados e 

questionários abertos e fechados cujos resultados foram obtidos através das 

respostas dadas para o questionário, abrangendo os seis temas que recebem o 

aporte de recursos (humano, financeiro, econômico, etc.) do programa (tecnologia, 

comercialização, capacitação, crédito, infraestrutura e Marketin.; é documental, onde 

foram consultados os acervos das agências públicas e privadas; e, é bibliográfica, 

que já foi iniciada no período de execução do projeto. 

 

A linha de investigação caracteriza-se como estudo de caso, uma vez que 

se busca interpretar a realidade sob diferentes ângulos, permitindo uma abordagem 

mais genérica de todo o contexto examinado. Segundo Yin (2001) esta estratégia 

apresenta-se apropriado quando se faz questões do tipo “como” e “por que” sobre 
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um conjunto contemporâneo de eventos sobre os quais o pesquisador tem pouco ou 

nenhum domínio.  

 

Para Gil (1991) o propósito do estudo de caso é propiciar uma visão global 

do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por eles 

influenciados.  

Na análise dos dados da pesquisa, a sua fundamentação está baseada na 

perspectiva qualitativa. Conforme Merriam (1998), a pesquisa qualitativa é aquela 

que auxilia o pesquisador elucidar o significado do fenômeno social dentro do 

contexto real.  

A abordagem qualitativa se expressa pela heterogeneidade e flexibilidade 

que apresenta, sendo aplicáveis a vários casos (Alves-Mazzotti, et al., 1998). 

Para a coleta de dados, utilizou-se também da observação direta, que 

permitiu avaliar as condições e dimensões de todo o contexto (PATTON, 2001).  
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II HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL NO ESTADO DE 
ALAGOAS 
 

 

8 Intervenção nos Territórios 

 

 

Apesar da linha de investigação nesta pesquisa não se constituir numa 

análise das experiências de intervenção de políticas públicas nos territórios, através 

do protagonismo local, importante, porém, fazer um retrospecto da evolução das 

políticas, através de aprendizado coletivo de interação. 

 

É de se esperar que em um mundo cada vez mais globalizado, os governos 

locais e regionais devem assumir novos desafios, entre eles o de criar e melhorar as 

capacidades competitivas e transformar os arranjos produtivos locais. Se for certo 

que são as empresas que competem, é certo também que a capacidade de 

competição pode ser reforçada se o entorno territorial facilita essa competição. 

 

Desta forma, as intervenções através das políticas públicas tendem a 

melhorar a dinâmica das economias locais, criando externalidades através de fortes 

laços desenvolvidos por grupos (Sicsú et.al, 2007). 

 

Ademais, com a competição cada vez mais acirrada da economia é 

importante desenhar instrumentos e políticas públicas dirigidas a estimular o 

aproveitamento dos recursos locais endógenos para estimular novos modelos de 

desenvolvimento baseados nas potencialidades das economias locais, como 

complemento indispensável para as políticas de desenvolvimento em nível nacional. 

 

 

9 Projetos de Desenvolvimento Local Sustentável 
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O elenco de políticas públicas de cunho metodológico participativo para 

apoio ao desenvolvimento das unidades produtivas de pequeno porte no nível local, 

começa a ser balizado a partir do Projeto Piloto do Programa Regional de 

Desenvolvimento Local Sustentável, implantado em parceria entre SUDENE/Pnud, 

secretarias estaduais, prefeituras municipais entre outros, com a meta de trabalhar 

em 33 municípios dos 11 Estados da áreas de atuação da SUDENE.  

 

O projeto partia da visão de que a região Nordeste tem uma economia que 

responde aos investimentos e apresentava uma grande janela de oportunidades, 

faltando integração entre os diversos gestores econômicos através da 

complementação de infraestrutura e de investimento na área social. 

 

Trabalhando com as prefeituras, organizações comunitárias e não-

governamentais, entre os diversos segmentos sociais organizados, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento local sustentável, objetivava contribuir para a 

redução da desigualdade socioeconômica nos municípios. 

 

O programa previa, também, promover a articulação, coordenação, 

adensamento e melhoria dos padrões de gestão pública para o desenvolvimento 

local, além de desenvolver uma metodologia, com base participativa a este fim. 

 

Tinha como diretriz a articulação entre as instituições públicas e privadas, 

mobilização de forças sociais dos municípios, capacitação como processo educativo 

na socialização do conhecimento e comunicação/informação como atividades 

permanentes. 

 

Como dito antes, o Projeto Piloto do Programa de Desenvolvimento Local 

Sustentável, foi desenvolvido em 33 municípios dos 11 Estados da área de atuação 

da SUDENE, sendo selecionadas as localidades que apresentaram os mais baixos 

Índices de Desenvolvimento Humano – IDH e os que tiveram melhores 

desempenhos durante a execução do Programa Federal de Combate aos Efeitos da 

Seca, em 1998. 
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Com esses critérios, foram incluídos ao projeto piloto os municípios abaixo 

selecionados:  

 Municípios com os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH): Afonso Cunha, Presidente Vargas e Timbiras (MA); Cocal e 

Conceição do Canindé (PI); Granjeiro e Croatá (CE), Senador Elói de 

Souza, Bento Fernandes (RN); São Miguel de Taipu e Salgadinho (PB); 

São Bento do Sul e Itaiba (PE), São José da Tapera e Campo Grande 

(AL); Nova Itarana e Pedro Alexandre (BA); Bandeira e Rio Prado (MG); 

Conceição da Barra e Baixo Guandu (ES). 

 Municípios com o melhor desempenho durante a execução do Programa 

Federal de Combate aos Efeitos da Seca, em 1998: Monsenhor Gil (PI); 

Trairi (CE); Jucurutu (RN); Monteiro (PB); Tabira (PE); Paulo Jacinto (AL); 

Itabi (SE); Brumado (BA); Jaíba (MG); Mucurici (ES). 

 

A estratégia operacional do projeto consistia na mobilização e articulação 

para toda população dos municípios selecionados, assim como, instituições, 

organizações, grupo e atores sociais locais. Uma análise participativa da localidade, 

através de comissões temáticas, com instituições e atores sociais para discutirem a 

realidade local, identificando potencialidades, os problemas e as alternativas para 

orientar a demanda da capacitação, os Planos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável (PMDS) e os projetos locais, para a definição de uma agenda local. 

 

As comissões temáticas, os grupos de apoio local e os agentes de 

desenvolvimento local, eram capacitados em Desenvolvimento Local Sustentável 

(DLS) para elaborarem o PMDS, que trabalhavam com a comunidade para atuarem 

de forma efetiva no processo. 

 

O projeto propunha resultados para dois espaços temporais: 12 meses e 24 

meses. 

 

Em 12 meses: 

 Trinta e três municípios mobilizados e organizados para implementar e 

gerenciar seus projetos locais; 
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 Atores sociais dos trinta e três municípios com capacidade multiplicadora 

nas áreas de educação, saúde, trabalho e renda; 

 Cerca de cem agentes de desenvolvimento local sustentável capacitados 

e atuando nos municípios. 

 

Em 24 meses: 

 Metodologias e instrumento em DLS válidos e apropriados pela Sudene; 

 Estratégias de inclusão social validadas e difundidas pela Sudene; 

 Colegiados locais gerenciando planos municipais de desenvolvimento 

local sustentável. 

 

Apesar de o projeto ter contribuído num esboço de intervenção na busca de 

um desenvolvimento local sustentável e num processo endógeno do 

desenvolvimento, alguns aspectos foram fundamentais, se não para bloquear a 

convergência de esforços ao desenvolvimento econômico, serviram para reduzir o 

potencial do projeto em transformar a realidade, desde a falta de recursos para o 

cumprimento das agendas dos planos municipais, a sobreposição de ações de 

diversos programas levados a cabo na mesma área de atuação do projeto piloto: 

Comunidade Ativa; SEBRAE DLIS; Porta Aberta. Tendo o projeto piloto que agir de 

forma compartilhada. 

 

 

10 Projeto Territórios Produtivos Locais de Alagoas 

 

 

O Projeto Territórios Produtivos de Alagoas foi iniciado em 2003. Executado 

pelo Instituto Paraíba do Meio, uma organização social constituída por 

pesquisadores da UFAL, patrocinados pelo Governo do Estado de Alagoas. 

 

Repartia o Estado em oito mesorregiões. Tinha como objetivo promover o 

surgimento de acordos e pactos produtivos construídos estrategicamente com os 

atores locais e externos. Tentando, desta forma, compreender a lógica da cadeia 
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produtiva local, regional e nacional, ou internacional onde o setor dinâmico na 

economia se articula (Sicsú et AL, 2007). 

 

O projeto partia da visão de dar um nível de estruturação social e econômica 

nos territórios com vista a incentivar o empreendedorismo e o protagonismo local, 

alavancado o desenvolvimento e aumentando a competitividade, criando as pré-

condições necessárias para se articular e incrementar programas que visavam 

incentivar arranjos produtivos com a estruturação institucional, de infraestrutura e de 

recursos humanos qualificados. 

 

O projeto também previa mobilizar sete forças como pré-condições para 

reverter o quadro de baixo desenvolvimento socioeconômico: 

- Qualificação de recursos humanos; 

- Logística adequada; 

- Aproveitamento das vantagens competitivas; 

- Aproveitamento da tradição e da cultura; 

- Maior cooperação entre os atores; 

- Ênfase nos pequenos negócios; e  

- Disponibilidade de crédito compatível com o perfil da demanda. 

 

Foram feitas algumas caracterizações com potencial de desenvolvimento, 

dentre as mais importantes podemos destacar:  

- Turismo nas regiões das lagoas; 

- Horticultura e floricultura na Zona da Mata Norte; 

- Inhame no Vale do Rio Paraíba; 

- Agroecologia no Agreste; 

- Fruticultura no Agreste; 

- Ovinocaprinocultura no Sertão; 

- Laticínio no Sertão; 

- Apicultura no Rio São Francisco, na Zona da Mata e no Sertão; 

- Couro no município de Batalha; e 

- Laranja no Agreste. 

Vê Sicsú et.al (2007). 
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Contavam com a elaboração de Projetos Técnicos de Investimento (PTI), 

formatados a partir dos indicadores: densidade empresarial; atividades produtivas 

identificadas e estruturadas; investimentos prioritários definidos; e instrumentos de 

participações formatados. 

 

Nas palavras de Sicsú et.al (2007, p.12): 

 

Apesar do Projeto Territórios Produtivos de Alagoas ser um avanço em 
termos de metodologia no planejamento de desenvolvimento local, 
apresentou limitações metodológicas e dificuldades de implementação. 

 
 
Nos aspectos dos PTI elaborados, houve disparidades nas intervenções com 

escalas de intervenções bastante diferentes. Divergências nos níveis de 

envolvimento dos atores locais e externos. Disparidades quanto ao protagonismo 

local, com diferentes estágios de articulação, reduzindo as possibilidades de êxito 

das intervenções. Sobreposições das ações de outros programas/projetos nos 

territórios. Falta de tratamento equânime nas demais áreas, como na educação, no 

meio-ambiental e de infraestrutura, privilegiando os aspectos produtivos. 

Concatenando as experiências metodológicas, assim como o aprendizado 

institucional, surge o PAPL/AL que buscava a competitividade autêntica e não 

espúria para os territórios. 
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III PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS 
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO ESTADO DE ALAGOAS 
PAPL / AL 
 

 

11. Concepção do Programa 
 

 

O PAPL aglutina-se a partir das experiências de intervenção nos territórios.  

 

A economia alagoana fortemente dependente do setor público e da 

agroindústria canavieira, com o seu dinamismo praticamente concentrado no entorno 

da capital, necessitava de políticas que tivessem como características fundamentais 

a desconcentração espacial da economia e o fortalecimento dos micros e pequenos 

empresários e produtores, com o empoderamento da comunidade local. 

 

Desta forma, o Governo do Estado de Alagoas e o SEBRAE/AL, com a 

consultoria da PHORUM Consultoria, elaboraram uma metodologia para a 

identificação, mapeamento, classificação e seleção de Arranjos Produtivos Locais 

em Alagoas. 

 

As características básicas para a seleção dos arranjos produtivos eram:  

 O PAPL deve atribuir prioridade para aqueles arranjos que permitem 

melhor articular os critérios de eficiência e de competitividade com os 

critérios de justiça e equidade social, no médio e no longo prazo; 

 Os critérios que compõem o PAPL/AL, sob a dimensão ambiental, devem 

definir o uso eficiente e racional dos recursos naturais, orientando-se para 

a melhoria da qualidade de vida da população de Alagoas, desde que 

observado o imperativo moral de respeito pelas necessidades das 

gerações futuras. 

 

Com estas premissas elaboradas, partiu-se para a seleção dos arranjos a 

partir de alguns critérios. 
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11.1 Critérios para Avaliação e Seleção dos APL no Estado de Alagoas 

 

 

Foram assim utilizados os seguintes critérios: 

CRITÉRIO 01 – Priorizar os arranjos produtivos locais que se localizam nos 

municípios de Alagoas com maior potencialidade de desenvolvimento. 

 

Indicador de referência: Índice de Potencial de Desenvolvimento – 2000. 

 

Proposta: selecionar como prioritários os arranjos produtivos locais nos 

municípios de Alagoas com o índice de potencial de desenvolvimento com valor 

entre 50,01 a 100,00 e acima de 100,00. 

 

CRITÉRIO 02 – Priorizar os arranjos produtivos locais que se localizam nos 

municípios de Alagoas onde são maiores os índices de pobreza e desigualdade 

social. 

 

Indicadores de Referência: Índice de Desigualdade Social – 2000 e Índice de 

Pobreza – 2000. 

 

Proposta: selecionar como prioritários os arranjos produtivos nos municípios 

de Alagoas com o índice de pobreza com valor entre 0,000 e 0,200, e com o índice 

de desigualdade social de 0,004 a 0,020; o critério dominante entre os dois é o do 

índice de pobreza. 

 

CRITÉRIO 03 – Priorizar os arranjos produtivos locais que se localizam nos 

municípios de Alagoas onde são menores os índices de renda per capita e do 

produto interno bruto (PIB) per capita. 

 

Indicadores de Referência: a Taxa de Crescimento da Renda (2000-1991) e o 

Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita de 2000. 
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Proposta: selecionar como prioritários os arranjos produtivos locais nos 

municípios de Alagoas com menores índices da taxa de crescimento da renda (com 

variação negativa até 30% e variação positiva até 10%) e do PIB Per Capita (de R$ 

1.127,20 a R$ 1.757,00); o critério dominante entre os dois é o do PIB Per Capita de 

2000. 

 

CRITÉRIO 04 – Priorizar os arranjos produtivos locais que se localizam nos 

municípios de Alagoas que apresentam baixos índices de desenvolvimento na saúde 

e na educação de seus habitantes. 

 

Indicadores de Referência: o Índice de Educação de 2000 e o Índice de 

Longevidade de 2000. 

 

Proposta: selecionar como prioritários os arranjos produtivos locais nos 

municípios de Alagoas com baixo e médio-baixo índice de educação e/ou com baixo 

e médio-baixo índice de longevidade. 

 

CRITÉRIO 05 – Priorizar os arranjos produtivos locais que se localizam em 

municípios de Alagoas com graves problemas de desenvolvimento econômico e 

social. 

 

Indicadores de Referência: o Índice de Desenvolvimento Humano de 2000. 

 

Proposta: selecionar como prioritários os arranjos produtivos locais nos 

municípios de Alagoas com o valor do IDH-M baixo e médio-baixo em 2000. 

 

CRITÉRIO 06 – Priorizar os arranjos produtivos locais que se localizam nos 

municípios de Alagoas que apresentam melhores condições político-institucionais de 

respostas endógenas aos estímulos e incentivos do PAPL-AL 

 

Indicadores de Referência: Taxa de Crescimento Demográfico 2000/1991, 

Índice de Qualidade Institucional do Município 2000 (IQIM) e outros de natureza 

Político-Institucional. 
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Caberiam as equipes técnicas da SEPLAN e do SEBRAE/INSTITUTO 

PARAÍBA DO MEIO combinarem nestes e outros indicadores (Comprometimento 

Comunitário Proativo, por exemplo) que caracterizariam a capacidade de 

desenvolvimento endógeno dos municípios alagoanos. 

 

Complementado a metodologia, foram elaborados/selecionados os seguintes 

Índices e Indicadores de Desenvolvimento Econômico, Social e Político, utilizados  

para seleção dos arranjos.  

 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

IDHM – Renda 

IDHM – Longevidade. 

IDHM – Educação. 

PIB Per Capita do município. 

IQIM – Índice de Qualidade Institucional dos Municípios. 

IPDM – Índice do Potencial de Desenvolvimento do Município. 

Índice de Exclusão Social. 

Índice de Pobreza. 

Índice de Desigualdade. 

Índice de Taxa de Crescimento Demográfico. 
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DIAGRAMA DA METODOLOGIA DE SELEÇÃO DOS ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS EM ALAGOAS 

 

 

Fonte: SEPLAN/AL 

 

 

Utilizando-se este processo metodológico, foram identificados 27 potenciais 

de arranjos, com 19 atividades diferentes. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS APL 

 

 

 

Fonte: SEPLAN/AL 

 

 

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 do São Francisco

Xingó

16AGRONEGÓCIOS 11

Apicultura

Banana

Piscicultura

Maceió

Arapiraca

Laticínios Sertão

Mármores e Granitos Maceió

Movelaria Agreste

Plástico Maceió

Cultura Maceió/ Jaraguá

Tecnologia da Informação Maceió

Lagoas

Litoral Norte

Litoral Sul

TOTAL 19 27

3 5

Confecções

SERVIÇOS

Turismo

5 6INDÚSTRIA
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APL/TERRITÓRIOS SELECIONADOS 2004/2005 

 

Fonte: SEPLAN/AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANJO / TERRITÓRIO REGIÃO SETOR 

APICULTURA SERTÃO AGRONEGÓCIOS 

OVINOCAPRINOCULTURA SERTÃO AGRONEGÓCIOS 

LATICÍNIOS SERTÃO INDÚSTRIA 

MOVELARIA AGRESTE INDÚSTRIA 

MANDIOCA AGRESTE AGRONEGÓCIOS 

PISCICULTURA DELTA DO SÃO 
FRANCISCO 

AGRONEGÓCIOS 

  TURISMO COSTA DOS 
CORAIS  

LITORAL 
NORTE 

SERVIÇOS 

TURISMO LAGOAS REGIÃO DAS 
LAGOAS 

SERVIÇOS 

TEC. DA INFORMAÇÃO MACEIÓ SERVIÇOS 

CULTURA EM JARAGUÁ MACEIÓ SERVIÇOS 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS APL EM ALAGOAS 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPLAN/AL 
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PAPL – INVESTIMENTOS E EVENTOS. 2004-2008 

APL  
VALORES  

INVESTIDOS  
 (R$ 1,00)  

NÚMERO  
DE EVENTOS  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES  

APICULTURA NO SERTÃO  2.656.236  154  6.488  

OVINOCAPRINO NO SERTÃO  8.710.660  221  8.697  

LATICÍNIOS NO SERTÃO  1.124.317  89  2.244  

PISCICULTURA NO DELTA 
DO SÃO FRANCISCO  

6.313.167  329  11.348  

MANDIOCA NO AGRESTE  27.230.638  235  9.533  

MÓVEIS NO AGRESTE  1.885.619  308  2.287  

TURISMO NA COSTA DOS 
CORAIS  

2.914.917  176  5.271  

TURISMO NAS LAGOAS E 
MARES DO SUL  

2.292.261  217  5.916  

TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO EM MACEIÓ    

14.010.134  396  8.767  

TOTAL  67.137.949  2.125  60.551  

Fonte: SEPLAN/AL – SEBRAE 

 

 

11.2 Característica do PAPL/AL 

 

 

Para se focalizar a análise do processo do PAPL/AL, será necessário fazer 

um esboço das principais características do programa: objetivo, consistência, metas, 

meios, etc. Buscando, desta forma, analisar a repercussão do processo de 

implantação junto aos beneficiários diretos do programa.  

 

Desta maneira, o PAPL/AL tem como objetivo geral definir uma estratégia de 

atuação visando a mobilizar ações coletivas e integradoras para gerar renda e 
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emprego, direcionadas para a promoção do desenvolvimento dos micro e pequenos 

negócios, que, para isto, conta com a parceria de instituições públicas e privadas. 

 

Os principais benefícios esperados do Programa são: o aumento da 

interação e da cooperação entre produtores e empreendedores; maior atração de 

capitais; aumento do dinamismo empresarial; redução dos custos e riscos 

empresariais; promoção de inovações tecnológicas; maior agilidade e flexibilidade 

da mão-de-obra; e melhoria da qualidade de vida no Estado. 

 

O PAPL/AL possui uma estratégia de atuação que retrata o processo de 

implementação do programa, dede sua implantação até sua configuração mais 

recente. 

• Identificação e seleção dos APL; 

• Formação de rede de parceiros; 

• Elaboração de planos;  

• Negociação das ações; 

• Acompanhamento das ofertas. 

 

A identificação e seleção dos APL partiu do processo anteriormente descrito 

com a utilização de critérios para a construção de indicadores, índices e as 

respectivas propostas. Concatenando para a escolha dos nove APL. 

 

Formação de rede de parceiros em que cada APL selecionado é nomeado um 

Gestor Local (pago com recursos do programa), que articula uma rede de parceiros 

– agentes financeiros, entidades de ensino e tecnologia, instituições públicas nos 

seus três níveis, Fóruns e Câmaras setoriais, entre outros - e produtores e 

empreendedores visando à construção de um Plano de Ação para o 

desenvolvimento do arranjo. 

 

A elaboração dos Planos de Ação dar-se em três etapas: 

1ª – São discutidas, com a coordenação da SEPLAN/AL, propostas de 

intervenções, com os técnicos das secretarias específicas de cada arranjo, com 

base num diagnóstico sobre as necessidades imediatas; 
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2ª – Reunião com parceiros. Elaboração da estratégia global com o comitê 

gestor e parceiros;  

3ª – Validação das ações com os produtores/empreendedores. 

 

A realização das ações previstas é negociada através das rodadas de 

negociação com os parceiros, organizada por temas: tecnologia, comercialização, 

capacitação, crédito, infraestrutura e Marketing. 

 

As ações são implementadas por cada parceiro, sendo a integração das 

ações efetivadas através do acompanhamento permanente do conjunto de atores do 

arranjo, com a elaboração de mecanismos de avaliação e controle dos Planos de 

Ação. 

 

Este processo sistêmico incorpora-se num desenvolvimento dos arranjos com 

base em três pilares: eficiência, sustentabilidade e rentabilidade. 

 

O grande volume negociado através das rodadas de negociações evidencia a 

credibilidade dos parceiros que apostam e investem no programa. Segundo Ronaldo 

Morais, coordenador do PAPL/AL pelo SEBRAE/AL, vários parceiros já reserva parte 

dos seus orçamentos para investirem em ações dos arranjos, o que a cada ano, 

durante as rodadas de negociação há um incremento no número de parceiros, tanto 

públicos como privados. 

 

 

11.3 Característica Específica de Cada APL Selecionado 

 

 

No intuito de avaliar a efetividade do programa junto aos beneficiários 

diretos, faz-se mister uma descrição, mesmo que resumida, dos objetivos de cada 

APL selecionado. 
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APL OBJETIVO MUNICÍPIOS BENEFICIÁRIOS 

APILCULTURA NO 

SERTÃO 

Desenvolver os 

apicultores do sertão 

alagoano, inserindo-os 

na cadeia produtiva da 

apicultura, através da 

criação e fortalecimento 

de suas organizações 

associativas e 

empresariais, do 

aumento de produção e 

agregação de valor ao 

produto, com geração 

de atividades produtivas 

e renda. 

Água Branca, 

Delmiro Gouveia, 

Olho D’Água do 

Casado, Pariconha, 

Pão de Açúcar, 

Piranhas, São José 

da Tapera 

 

6.488 Apicultores 

 

OVINOCAPRINOCULTURA 

NO SERTÃO 

Desenvolvimento do 

agronegócio familiar da 

Ovinocaprinocultura na 

região do sertão 

alagoano com vistas a 

torná-lo sustentável e 

competitivo 

Água Branca, 

Batalha, Canapi, 

Carneiros,Delmiro 

Gouveia, Inhapi, 

Jacaré dos 

Homens, 

Maravilha, Mata 

Grande, 

Monteirópolis, Olho 

D'Água das Flores, 

Olho D'Água do 

Casado,Ouro 

Branco, Palestina, 

Pão de Açúcar, 

Pariconha, 

Piranhas, Poço das 

Trincheiras, 

Santana do 

Ipanema, São José 

da Tapera, 

Senador Rui 

Palmeira. 

8.697 pequenos 

produtores  

 

LATICÍNIOS NO SERTÃO 

 

Fortalecer a indústria de 

laticínios no sertão 

alagoano, tornando-a 

sustentável e 

competitiva, visando a 

geração de emprego e 

renda, com 

planejamento ambiental  

 Major Izidoro, Olho 

D’Água das Flores, 

Monteirópolis, 

Jacaré dos 

Homens, Batalha, 

Cacimbinhas, 

Santana do 

Ipanema. 

2.244 

empresários de 

micro e 

pequenos 

laticínios  

MANDIOCA NO AGRESTE Implantar o principal 

pólo nordestino de 

industrialização da 

mandioca, visando 

Arapiraca, Campo 

Grande, Coité do 

Nóia, Craíbas, 

Feira Grande, Girau 

9.533 produtores 

e 201 

empreendimentos 

de 
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promover o 

desenvolvimento local, 

através do 

fortalecimento da 

organização, da 

melhoria do nível de 

conhecimento 

tecnológico, do 

beneficiamento e da 

diversificação dos 

produtos 

do Ponciano, Igaci, 

Junqueiro, Lagoa 

da Canoa, Limoeiro 

de Anadia, Olho 

D’Água Grande, 

São Sebastião, 

Taquarana 

processamento 

de farinha e 

fécula de 

mandioca 

MÓVEIS DO AGRESTE Estruturar o setor 

moveleiro de Arapiraca 

e Palmeira dos Índios 

de forma atuante e 

organizada buscando 

oportunidades de 

negócios em novos 

mercados, 

incrementando a 

rentabilidade do setor e 

satisfazendo o cliente 

Arapiraca e 

Palmeira dos Índios 

 

2.287 

empreendedores 

de micro e 

pequenas 

PISCICULTURA NO 

DELTA DO SÃO 

FRANCISCO 

A consolidação da 

piscicultura no Delta do 

São Francisco, através 

do aumento sustentável 

da produção 

Jequiá da Praia, 

Coruripe, Feliz 

Deserto, 

Piaçabuçu, 

Penedo, Igreja 

Nova, Porto Real 

do Colégio, São 

Braz, São 

Sebastião 

11.348 

produtores e 

empresários de 

micro e pequenas 

empresas 

TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO EM 

MACEIÓ    

Incrementar a economia 

digital do Estado de 

Alagoas e seus 

benefícios para a 

economia local, através 

de ações para 

qualificação, aumento 

de competitividade e 

integração das 

empresas e 

organizações 

componentes do APL 

de TI de Maceió  

Maceió 8.767 

empresários de 

micro e pequenas 

empresas 

TURISMO NA COSTA DOS 

CORAIS 

Transformar a região da 

Costa dos Corais de 

Alagoas em um destino 

turístico consolidado e 

Paripueira, Barra 

de Santo Antônio, 

Passo de 

Camaragibe, São 

Miguel dos 

5.271 

empresários de 

micro e pequenas 

empresas ligadas 

as atividades 
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sustentável Milagres, Porto de 

Pedras, 

Japaratinga, 

Maragogi e Porto 

Calvo 

turísticas               

e  120 artesãos 

TURISMO NAS LAGOAS  Transformar a Região 

das Lagoas em um 

destino turístico 

consolidado e 

sustentável 

Maceió , Marechal 

Deodoro, Barra de 

São Miguel, Santa 

Luzia do Norte, 

Coqueiro Seco, 

Pilar 

5.916 

empresários de 

micro e pequenas 

empresas ligadas 

às atividades 

turísticas e 400 

artesãos 

Fonte: SEPLAN/AL – SEBRAE 

 

 

É importante destacar que o público do PAPL/AL se constitui, em sua 

maioria, de pequenos produtores, agricultores e empreendedores periurbanos, 

sendo o programa, assim, relevante para o desenvolvimento local, principalmente 

das áreas rurais. 

 

O incremento da competitividade via ações coletivas depende de agentes 

que planejem, executem e coordenem essas ações, de modo que se esses não 

forem capazes de estabelecer mecanismos de governança que estimulem o 

estabelecimento de ações compartilhadas entre si, os empreendimentos produtivos 

se beneficiarão muito pouco das vantagens do aglomerado, principalmente no que 

concerne à inovação, cooperação e aprendizagem.  

 

A seguir, serão apresentados as características fundamentais dos setores 

dos APL na economia de Alagoas e seus potenciais de transformação 

socioeconômica. 

 

 

 

11. 4 Arranjo Produtivo Local: Apicultura no Sertão 
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Quando do início das ações do PAPL/AL, a apicultura de Alagoas era uma 

atividade recente e caracterizava-se pela produção como atividade secundária, 

através de pequenos apiários fixos, baixo manejo dos enxames, desconhecimento 

da flora apícola, falta de controle de qualidade do produto e cooperativismo 

incipiente. 

 

Para o desenvolvimento deste APL, levou-se em conta os aspectos 

socioeconômicos e ambientais do Estado, tendo como ponto de partida as 

características geográficas e edafoclimáticas de cada mesorregião. 

 

Os municípios de Pão de Açúcar, São José da Tapera, Piranhas, Olho 

d’Água do Casado, Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca localizam-se no 

Sertão alagoano e constituem o território do APL. Nestes municípios a apicultura era 

uma atividade relativamente nova e veio a ter impulso nos últimos quatro anos. 

 

As articulações engendradas pelo PAPL/AL possibilitaram a construção de 

diversas melhorias, entre elas, a Casa do Mel (centros de beneficiamento e 

processamento de mel) aprovada pelo Conselho de Agricultura Familiar – Cedrafa, 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, possibilitando a melhoria e a 

qualidade dos produtos, além de garantir a melhoria da comercialização/inserção 

dos produtos do APL no mercado local. Um entreposto para armazenar os produtos, 

apoiar a comercialização e estocar os insumos utilizados na produção dos 

apicultores. E o apoio à organização de três cooperativas de apicultores.  

 

Vários produtos se apresentam como um potencial significativo de produção 

e consequente benefícios para o Estado, como o aumento da produção através da 

polinização, na agricultura, a geração de renda para produtores e trabalhadores 

rurais e produtores de insumos, além do favorecimento do meio ambiente através da 

recuperação de áreas degradadas por erosão, queimadas e desmatamentos. 

 

 

11.5 Arranjo Produtivo Local: Laticínios no Sertão 
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A região da bacia leiteira alagoana (micro região de Batalha) configurou-se 

há cerca de 80 anos, tornando-se conhecida nacionalmente por sua alta produção 

diária de leite e boa qualidade genética do rebanho bovino.  

 

Durante muitos anos a região destacou-se exercendo um papel importante 

na economia alagoana. Em 1990, a bacia leiteira de Alagoas formava o maior centro 

produtor in natura de leite da região Nordeste do Brasil.  

 

Contudo, atualmente, essa atividade enfrenta sérios problemas de 

competitividade, por diversos motivos, especialmente no segmento de pequenos 

produtores. 

 

 A importância desta atividade na economia dos municípios integrantes da 

bacia leiteira é tão significativa que quando a produção está fragilizada, toda a 

economia dos municípios é afetada, provocando séria crise no comércio local. 

 

Atualmente, cerca de 70 a 80% dos produtores de leite, de toda a cadeia de 

laticínios, são considerados pequenos. Dentre todos os produtores desta cadeia, 

40% produz 50 litros/leite/dia, e apenas 7% produz acima de 500 litros/dia, e apenas 

7% produz acima de 500 litros/dia. 

 

A cada ano, essa cadeia se expande nos pólos de Viçosa e União dos 

Palmares, assim como no vale do Rio Paraíba, na zona da mata alagoana, e 

também no litoral norte. 

 

Atualmente, o Estado de Alagoas possui a terceira mais importante bacia 

leiteira do nordeste. Além disso, o Estado ainda detém excelentes índices que 

valorizam sua bacia leiteira, tanto na média de produção vaca/dia/ano, quanto na 

qualidade genética dos rebanhos. 

 

Neste aspecto, o município de Major Isidoro apresenta-se como o principal 

ator na liderança, participação e negociação dos conflitos nos processos decisórios 

locais dessa região, devido à existência de um grupo de produtores que se encontra 
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organizado através da Associação Comercial e pelo Núcleo de Queijarias de projeto 

Empreender.  

 

A existência e atuação do mencionado núcleo fazem com que o município 

assuma a governança desse território. Por esse motivo, as ações iniciais de 

promoção deste território produtivo se deram a partir do município de Major Izidoro, 

e, consequentemente, se irradiaram pela microrregião (Olho D’Água das Flores, 

Monteirópolis, Jacaré dos Homens, Batalha, Cacimbinhas e Santana do Ipanema).  

 

 

11.6 Arranjo Produtivo Local: Mandioca no Agreste 

 

 

O arranjo produtivo da mandioca, considerando suas peculiaridades 

específicas dos municípios quanto aos aspectos de infraestrutura e serviços, é 

formado, basicamente, por um mesmo grupo étnico-cultural, onde a produção de 

mandioca e farinha está totalmente territorializada nessa região, as quais mesmo 

com baixa viabilidade econômica, encontram-se enraizadas nas práticas e relações 

locais.  

 

 No início das ações do PAPL/AL, não havia um esforço no sentido de maior 

integração com unidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para melhorias 

na produtividade e na qualidade genética. 

 

As ações do PAPL/AL garantem apoio às organizações associativas e aos 

empreendimentos de beneficiamento e processamento de farinha e a indústria de 

fécula, inseridos nos municípios de Arapiraca, Campo Grande, Craíbas, Coité do 

Nóia, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro 

de Anadia, São Sebastião, Olho D’Água Grande e Taquarana, 

 

No território existem 341 associações de produtores, 04 federações e 03 

cooperativas no seguimento agrícola. 
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Arapiraca se constitui em um núcleo de governança, tanto por concentrar 

uma melhor estrutura institucional pública e privada, bem como em face da 

localização estratégica, junto às principais áreas de produção e beneficiamento.  

 

O APL sofre com a desativação do serviço de assistência técnica pública. 

Em função disso, novos espaços de organização dos produtores e o envolvimento 

de instituições locais impulsionam a formação do sistema de coordenação no 

arranjo, a partir do estabelecimento de redes de cooperação horizontal bilateral. 

Muito embora o êxito desse processo dependa não somente das relações de 

confiança entre os empreendimentos existentes, bem como da definição clara dos 

objetivos da cooperação e a apropriação dos resultados dessas ações, visto que a 

desconfiança em relação aos comportamentos oportunista mina esse tipo de 

cooperação. 

 

O PAPL/AL procura transformar o APL da Mandioca de uma cultura de 

subsistência em uma forte agroindústria, com a modernização de casas de farinhas, 

introdução de novas variedades, apoio à irrigação, a técnicas de cultivo avançadas, 

à mecanização, e à fábrica de fécula localizada no município de Arapiraca.  

 

Conforme a Associação dos Beneficiadores de Mandioca – Abeman, o 

escoamento da produção se dava através das casas de farinha da exportação in 

natura (cerca de 50%) para os Estados de Pernambuco e Sergipe. Hoje, a fecularia 

agrega valor com a possibilidade de fornecer matéria-prima às padarias da região, 

com a mistura do trigo com fécula da mandioca. Além do mais, as ações dos 

parceiros possibilitaram à construção do Centro Tecnológico da Mandioca, 

comportando um Instituto Agroalimentar, com recursos no valor de R$ 12 milhões 

financiados pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, e pelo governo de 

Alagoas. 

 

 

11.7 Arranjo Produtivo Local: Móveis no Agreste 
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A atividade moveleira do Agreste Alagoano, mais especificamente nos 

municípios de Arapiraca e Palmeira dos Índios, tem mais de 50 anos de existência, 

sendo que, no início, essa atividade era desenvolvida por um reduzido número de 

empreendedores que ocupavam, em sua grande maioria, um número igual ou 

superior de 10 funcionários.  

 

As ações do programa possibilitaram um crescimento dos negócios, fato que 

deu origem ao grande número de pequenos empreendimentos, hoje presente no 

território do APL de Movelaria da região do Agreste.  

 

Alguns empreendimentos surgiram da fragmentação familiar onde os filhos, 

que deixaram o lar, montaram novas unidades, em geral não vinculadas entre si.  

 

Pequenas quantidades desses negócios surgiram da iniciativa de 

empreendedores que nunca tinham trabalhado com a atividade e nem receberam 

capacitação técnica, mas identificara a produção de móveis como meio de 

sobrevivência.  

 

O setor mobiliário destaca-se, nos municípios de Arapiraca e Palmeira dos 

Índios, como uma atividade industrial predominante. 

 

As ações do PAPL/AL possibilitaram, ainda, a construção de um pólo 

moveleiro no município de Arapiraca, que conta com uma área de130,6m², ao custo 

de R$ 6 milhões, que beneficia cerca de setenta e cinco microempresas. Também 

será construída uma escola de marcenaria para geração de mão-de-obra 

capacitada. .A ideia é transformar os marceneiros em empreendedores e depois em 

empresários 

 

 

 

11.8 Arranjo Produtivo Local: Ovinocaprinocultura no Sertão 
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O território do Sertão alagoano, situado no semiárido, teve sua formação 

histórica, a partir da ocupação de fazendas de gado bovino e de cultivo, 

beneficiamento e industrialização do algodão.  

 

A decadência dessas atividades impeliu a população a buscar novas 

alternativas para sua permanência no meio rural. Entre elas, a da 

ovinocaprinocultura, que passou a ser a principal atividade econômica por abrigar 

grande contingente de produtores, principalmente os micro e pequenos familiares. 

 

O território semiárido apresenta limitações às atividades agrícolas devido 

aos déficits hídricos das precipitações irregulares que causam o fenômeno das 

secas. As ações antrópicas desenvolvidas durante todo o período de ocupação e 

desenvolvimento de atividades produtivas, reduziram a cobertura vegetal da 

caatinga, tanto em suas áreas de floresta como de campo. 

 

As mudanças tecnológicas ocorridas na criação de bovino e no plantio do 

algodão, o primeiro desenvolvido em confinamento de alta densidade animal e o 

segundo mecanizado, desestimulam sua recuperação, por não ter vantagens 

competitivas 

.  

Já a ovinocaprinocultura, apresenta condições muito mais adequadas ao 

semiárido. Seus baixos rendimentos são superáveis por fatores controláveis de 

marketing, tecnologia, gestão, capacitação e formação/ampliação de infraestrutura 

específica e pública. 

 

A organização do território é condição favorável ao fortalecimento da 

ovinocaprinocultura em suas cadeias de leite, carne e pele. 

 

A ovinocaprinocultura, organizada em bases associativas, é uma atividade 

com capacidade técnica e comercial capaz de contribuir, relativamente, para as 

mudanças no quadro social perverso.  

 

A estrutura fundiária dominante é do minifúndio e das pequenas 

propriedades enquadradas no módulo fiscal, seja por propriedades adquiridas por 
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compra e herança ou pelo acesso através de ações de reforma agrária e de 

regularização fundiária.  

 

No APL Ovinocaprinocultura há duas unidades de beneficiamento de leite 

nos municípios de Pão de Açúcar e São José da Tapera, ambas em assentamentos 

de agricultores familiares. Há no município de Maravilha uma cooperativa de 

mulheres que produz cosmético à base de leite de cabra. 

 

 

11.9 Arranjo Produtivo Local: Piscicultura 

 

 

A maior parte dos piscicultores do Estado se encontra nos municípios de 

Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto 

Real do Colégio, São Braz e São Sebastião. 

 

 No início da atual década, grande parte das unidades de pisciculturas 

estava com as atividades paralisadas devido à falta de crédito, dificuldades na 

comercialização e ao pouco sucesso na produção, devido ao pouco conhecimento 

das técnicas de cultivo.  

 

As pisciculturas localizadas no APL são, em geral, de pequeno porte, com as 

maiores raramente excedendo uma área de viveiros de 5ha. Não há uma estimativa 

exata da área total de viveiros instalados no APL. Grande parte destas pisciculturas 

está localizada dentro dos perímetros irrigados da Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasf (o de Itiúba, em Porto Real do 

Colégio, e o do Boacica, em Igreja Nova).  

 

Antes da implantação do APL existiam projetos isolados de cultivo de peixes 

em viveiros e em tanques-rede. Praticamente toda a produção de pescado cultivado 

nestes municípios se destina ao mercado local. 
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Atualmente, os piscicultores contam com unidades de beneficiamento de 

pescado (filetamento e beneficiamento de peixe in natura), construções financiadas 

pela Codevasf, nos municípios de Pão de Açúcar e Penedo.  

 

Tais unidades trouxeram maior dinâmica para a economia local, com a 

produção de peixe em cativeiro. E aumentou o poder de negociação dos produtores 

com a eliminação dos atravessadores. Os empreendimentos trabalham com 

tanques-rede, viveiros e açudes, cultivando as espécies de tilápia, tambaqui, xira, 

piau, pintado, surubim e tambacu. Os produtores estão concentrados em quatro 

cooperativas, treze associações e quatro colônias. 

 

As ações no APL garantem uma gestão profissional, capacidade 

organizacional e apoio ao produtor à comercialização e a credito. Entretanto, há 

deficiência na geração de tecnologia, falta de uma padronização dos produtos e a 

falta de gestão entre os empreendedores.  

 

 

11.10 Arranjo Produtivo Local: Tecnologia da Informação – TI  

 

 

De maneira geral, o setor de Tecnologia da Informação – TI de Maceió é 

caracterizado por empresas de pequeno porte. A maioria tem faturamento inferior a 

R$ 1 milhão, existindo somente uma empresa com faturamento superior a R$ 1,5 

milhão. 

 

O APL-TI envolve cerca de 80 empresas do setor localizadas em Maceió, 

distribuídas nas seguintes categorias: 

 TI – Hardware (Vendas) 

 TI – Software (Desenvolvimento) 

 TI – Serviços (Assistência Técnica) 

 TI – Internet (Provedores) 

 TI – Ensino (Escolas de Informática) 

 TI – Outros (Atividades ligadas a Tecnologia da Informação) 
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Em relação ao associativismo, existe uma representação regional da 

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e 

Internet – ASSESPRO, em Maceió. Porém, o número de associados é reduzido e 

não existe participação efetiva das empresas de hardware e serviços.  

 

A maior concentração de empresas é de desenvolvimento de produto 

corporativo (47%), seguida de desenvolvimento de software sob encomenda (40%). 

Estes segmentos possuem forte relação e a maioria das empresas que atua em um 

deles atua também no outro. É importante ressaltar a alta participação de empresas 

de integração e customização e de consultoria.  

 

 

11.11 Arranjo Produtivo Local: Turismo Costa dos Corais 

 

 

O Território possui oito municípios (Paripueira, Barra de Santo Antônio, 

Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Japaratinga, Porto de Pedras e 

Maragogi),sendo que o mais distante encontra-se a 130 Km de Maceió, e o mais 

próximo a 30 Km. A região é favorecida com a existência de duas rodovias, uma que 

percorre os canaviais do litoral norte e a outra que margeia o litoral. 

 

O APL conta hoje com aproximadamente 50 meios de hospedagem, que 

disponibilizam quase 3.000 leitos, além de contar com o melhor Resort do Estado, 

com 210 apartamentos e hotéis de médio e pequeno porte. Algumas pousadas 

consideradas “Pousadas de Charme”, com excelentes serviços, conhecidas 

internacionalmente e outras chamadas pousadas familiares. 

 

Outro grande atrativo do território é a sua gastronomia, onde se encontra 

aproximadamente 60 estabelecimentos, alguns com deficiências na qualidade dos 

serviços e alimentos. 
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O artesanato na região sobrevive em meio a uma comunidade pobre e com 

falta de oportunidade, encontra-se de forma bastante insipiente possuindo poucos 

grupos organizados. 

 

Apresentam uma grande variedade de artesanatos com expressões culturais 

potencialmente rentáveis, no entanto, não possuem bom acabamento e boa linha de 

produtos. O artesanato como uma forma de arte precisa ser resgatado junto aos 

grandes mestres, conhecedores de técnicas de longa história e tradição, saberes 

quase que esquecidos pela falta de estímulos.   

 

 

11.12 Arranjo Produtivo Local: Turismo nas Lagoas 

 

 

A Região das Lagoas está situada na mesorregião do leste alagoano e 

microrregião de Maceió, compreendendo os municípios de Maceió, Marechal 

Deodoro, Barra de São Miguel, Pilar, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco. 

Destaca-se no contexto estadual pelo seu rico patrimônio cultural e natural 

integrado.  

 

O acesso para esta região se dá por rodovias nacionais (BRs 101 e 316) e 

estaduais (Als 101, 215, 220), bem como por água. A Região das Lagoas, que dá 

nome ao Estado, está inserida no complexo Estaurino-Lagunar Mundaú-Manguaba, 

composto por duas lagoas e canais que interligam os municípios e seus povoados. 

Existe também uma área de Preservação Ambiental (APA) de Santa Rita, instituída 

por decreto na década de 1980. 

 

Os núcleos urbanos de Marechal Deodoro e Pilar constituem, hoje, destinos 

turísticos subutilizados, uma vez que apresentam atrativos históricos, arquitetônicos 

e paisagísticos que merecem atenção, aliados a uma boa infraestrutura de acesso 

rodoviário e a equipamentos turísticos incipientes, que poderiam ser adensados, 

através de investimentos adequados.  
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Atrelados a estes dois municípios existem também atrativos culturais e 

naturais nos municípios de Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte que se podem 

trabalhar na perspectiva de um roteiro turístico integrado na região das Lagoas. 

 

O artesanato da renda de filé tem seu ponto forte no bairro do Pontal da 

Barra, onde o grande número de artesãos e dezenas de lojas transforma o bairro no 

maior centro de artesanato de Maceió, ponto de referência para o turista que visita o 

Estado, além de contribuir de forma significativa para a renda domiciliar, 

assegurando ocupação e renda para significativa parcela da população local. 

Marechal Deodoro também se destaca pela existência de grupos de artesãos, que 

trabalham as rendas de filé e labirinto. As artesãs de Coqueiro Seco (200 artesãs 

aproximadamente) trabalham na produção da rede do filé. 

 

 Em termos de gastronomia, a tradicional culinária de frutos do mar, pode ser 

degustada nos pitorescos bares e restaurantes que margeiam os canais na 

Massagueira e Barra Nova, povoados de Marechal Deodoro e no Pontal da Barra 

(Maceió) pólos de atração para os visitantes e populações vizinhas, principalmente 

nos finais de semana. A atividade turística, através da apropriação dos patrimônios 

natural e cultural (histórico, arquitetônico e artesanal) e da ampliação da 

infraestrutura necessária ao setor, tem contribuído para o desenvolvimento da 

economia da região das Lagoas.  
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IV O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 

Para avaliação do PAPL/AL, concomitante a hipótese levantada pela 

pesquisa, faz-se uso de uma estratégia metodológica de avaliação cujo foco é 

avaliar a dinâmica do processo de implantação propriamente dito, levando-se em 

conta a repercussão imediata junto aos beneficiários diretos. 

 

Constituindo-se, assim, o caráter propositivo da pesquisa, ao produzir 

recomendações e sugestões aos gestores públicos e parceiros responsáveis pelas 

implementações das ações do programa. 

 

 

12.1 Processo de Coleta, Avaliação e Análise dos Dados 

 

 

A avaliação da extensão da satisfação dos beneficiários do programa foi 

feita através de questionários com perguntas dicotômicas (sim/não) e abertas – com 

análise de conteúdo, aplicados ao Grupo Gestor de cada APL, onde as questões 

forma colocadas da mesma forma e na mesma sequência, e segundo as 

recomendações de Vergara (2007) de que o número de questões seja adequado 

para a obtenção das respostas que se busca. 

 

Os resultados foram obtidos através das respostas dadas para o 

questionário, abrangendo os seis temas que recebem o aporte de recursos 

(humano, financeiro, econômico, etc.) do programa (tecnologia, comercialização, 

capacitação, crédito, infraestrutura e Marketing), e que são alvo da proposta de 

intervenção. 

 

A entrega dos questionários ficou a cargo do pesquisador, que participou 

das reuniões dos grupos gestores de cada APL específico, em nove municípios 

alagoanos, distribuindo os questionários aos integrantes de cada grupo. Retornando 

uma semana após para a coleta.  
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Já a análise dos dados verificou-se que as ações do PAPL/AL propiciam o 

desenvolvimento endógeno dos APL, com o aumento da produção, facilitação do 

processo de inovação, da socialização da informação, das decisões compartilhadas, 

das capacitações, do cooperativismo e do associativismo, do fortalecimento da 

gestão e das mudanças organizacionais significativas para o crescimento dos 

negócios. 

 

Além de aspectos gerais ligados ao desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios. 

 

 

12.1 Característica da Amostra 

 

 

A amostra da pesquisa compõe-se de oitenta e oito produtores/empresários 

que responderam ao questionário, com o quantitativo distribuído nos seguintes APL: 

 

QUANTITATIVO DE PRODUTORES/EMPRESÁRIOS QUE 
RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO, POR APL 

ARRANJO PRODUTIVO NÚMERO DE PESSOAS QUE 
COMPÕE A PESQUISA 

Arranjo Produtivo Local: Turismo nas Lagoas 
 

12 

Arranjo Produtivo Local: Turismo Costa dos Corais 
 

09 

Arranjo Produtivo Local: Tecnologia da Informação – TI 05 

Arranjo Produtivo Local: Piscicultura 10 

Arranjo Produtivo Local: Ovinocaprinocultura no Sertão 08 

Arranjo Produtivo Local: Móveis no Agreste 09 

Arranjo Produtivo Local: Mandioca no Agreste 09 

Arranjo Produtivo Local: Laticínios no Sertão 12 

Arranjo Produtivo Local: Apicultura no Sertão 

 

08 

TOTAL 82 
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Do total de beneficiários integrantes dos grupos gestores que responderam 

ao questionário, trinta e três pessoas são produtores e cinquenta e cinco são 

empresários. Destes, nove pessoas são mulheres e setenta e nove são homens. 

 

A escolaridade média da amostra é de 7% de pessoas com pós-graduação, 

11% com nível superior completo, 4% com nível superior incompleto, 28% com 

segundo grau completo, 19% com segundo grau incompleto, 14% com primeiro grau 

completo e 17% de pessoas com primeiro grau incompleto. 

  

A faixa etária é de 22% de pessoas que se enquadram na faixa de 26 a 35 

anos, 47% na faixa de 35 a 50 anos e  31% de pessoas acima de 50 anos. 

  

 

12.2 Análise dos Dados 

 

 

A análise dos dados foi feita consoante os seis temas objeto das ações do 

programa:  

 Tecnologia; 

 Comercialização;  

 Capacitação; 

 Crédito; 

 Infraestrutura; e  

 Marketing. 

 

Além de perguntas de cunho geral ligadas a aspectos de desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios, que se constituem em estratégia para dotar os APL 

de maior competitividade.  

 

Os resultados foram obtidos através dos questionários, onde se buscou a 

percepção dos produtores/empresários sobre a importância do arranjo e das ações 

do PAPL/AL, e identificando, na visão dos beneficiários, questões a respeito do 
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desenvolvimento de um APL como estratégia competitiva através da coordenação e 

articulação do poder público.  

 

 

12.2.1 Tecnologia 

 

 

A inovação tecnológica que eleva a produtividade do trabalho e é 

fundamental para melhorar a  competitividade  sistêmica. 

 

É de se destacar que os beneficiários do programa estão sensíveis à 

questão da inovação tecnológica para aperfeiçoamento das técnicas produtivas 

entendendo que isto é essencial para a competitividade. 

 

As ações em tecnologia estão alinhadas com os interesses comuns do setor, 

ensejando ações coletivas com forte externalidades relacionadas com a tecnologia 

de serviços especializados, centros de formação, promoção de produtos típicos do 

arranjo, interação com centros de pesquisas e inovações, etc. Propiciando, desta 

forma, a atração de novos clientes, de novos produtos, de novos designs e da 

divulgação de informações, estabelecendo relações entre investigação e a produção 

 

Muitos incorporam os estudos e processos tecnológicos inovadores que os 

propiciam ganho de escala e um produto diferenciado, ou simplesmente uma 

combinação de fatores que reduzem os custos de produção. 

 

Nas questões que abordam aspectos relacionados com as mudanças 

ocasionadas com as ações do programa na parte de tecnologia e inovação, 72% dos 

beneficiários que responderam a pesquisa concordam que o arranjo propicia a 

atração e o estímulo para o desenvolvimento de empresas de suporte locais como 

as de treinamento profissional, metrologia e ensaios, apoio tecnológico, 

financiamento, informação sobre mercados, assistência técnica, etc.  

 

Cerca de 90% declararam que o programa fortaleceu a articulação e a 

cooperação em ações conjuntas com instituições de ensino e pesquisa. E 100% 
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declarou que o PAPL/AL garante a promoção da inovação e a difusão de novas 

tecnologias. 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: TECNOLOGIA 

Questões 

Respostas 
apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

O Programa facilitou a atração e o estímulo para o desenvolvimento de empresas de 
suporte locais (treinamento profissional, metrologia e ensaios, apoio tecnológico, 
financiamento, informação sobre mercados, assistência técnica etc.)? 

72 28 

O Programa fortaleceu a articulação e a cooperação em ações conjuntas com 
instituições de ensino e pesquisa (Escola técnica, Universidade, Senai, etc.)? 

90 10 

Você acha que o PAPL/AL garante a promoção da inovação e a difusão de novas 
tecnologias? 

100 - 

 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: TECNOLOGIA 
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12.2.2 Comercialização 

 

 

O PAPL/AL desenvolve ações que visam facilitar e aprimorar o comércio de 

produtos e serviços oriundos dos APL.  

 

Neste intuito, o programa articula e coordena com os parceiros ações que 

visem facilitar a comercialização e inserção dos beneficiários ao mercado local e 

regional através de capacitação em logística, desenvolvimento de  

imagem comercial comum e elaboração dos custos de transação, participação em 

feiras e negócios, visão de contexto do negócio, construção de entreposto para 

estocagem de mercadorias entre outras. 

 

O objetivo é a criação de novas capacidades produtivas e comerciais, 

agregando valor às cadeias de produção. 

 

Já as questões ligadas ao incentivo da comercialização, 85% dos 

beneficiários que responderam a pesquisa concordam que o arranjo, o programa, 

propiciou a cooperação, o estímulo e o apoio para o desenvolvimento de empresas 

com empresas fornecedoras locais.  

 

Também, de 90% concordam que o programa garante o aumento da 

interação e cooperação entre produtores e empreendedores. E 75% declararam que 

a configuração do arranjo garante um maior dinamismo na economia local. 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: COMERCIALIZAÇÃO 

Questões 
Respostas apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

O Programa propiciou a cooperação, o estímulo e o apoio para o 
desenvolvimento de empresas com empresas fornecedoras locais? 

85 15 

Você acha que o PAPL/AL garante o aumento da interação e 
cooperação entre produtores e empreendedores? 

90 10 

Você acha que o APL garante um maior dinamismo na economia 
local? 

75 25 
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RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: COMERCIALIZAÇÃO 

 

 

12.2.3 Capacitação 

 

 

As capacitações além de favorecerem as mudanças de conhecimentos 

possibilitam à especialização cada vez maior dos produtores, gerando aprendizagem 

contínua e aperfeiçoamento das atividades, além da integração entre os 

participantes de um mesmo setor da economia, com a criação ou o desenvolvimento 

das relações entre os atores, provocando mudanças na mentalidade dos atores. 

 

As capacitações em cooperativismo e associativismo trazem significativos 

benefícios para uma ação conjunta, possibilitando o, trabalhando em conjunto para 

alcançar objetivos comuns que visem desenvolver a competitividade, geram 

cooperação entre elas na busca de eficiência coletiva, da aprendizagem conjunta e 

dos mecanismos de inovação coletiva. 
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Nas questões que abordam aspectos relacionados com as mudanças nos 

APL, ocasionadas com as ações do programa na parte de capacitação 60% dos que 

responderam o questionário, concordam que estratégia de atuação do programa é 

adequada aos interesses dos beneficiários e à promoção do arranjo. 100% dos 

beneficiários que responderam o questionário, também concordam que o programa 

propiciou a articulação em ações conjuntas com instituições locais de representação 

política e de fomento. 69% afirmaram que as ações do programa provocam 

mudanças significativas no processo produtivo. 69% dos que responderam o 

questionário também afirmam que o programa facilita ganhos na escala produtiva, 

concomitante a redução de custos e dos riscos. 80% afirmam que as capacitações 

ofertadas pelo programa são condizentes com as necessidades dos beneficiários. E 

58% concordam que as ações do programa propiciam, através das capacitações, 

uma eficiente e racional utilização dos recursos naturais. 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: CAPACITAÇÃO 

Questões 
Respostas apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

A estratégia de atuação do Programa é adequada aos interesses 
dos beneficiários e à promoção do APL? 

60 40 

O Programa propiciou a articulação em ações conjuntas com 
instituições locais de representação política e de fomento (órgãos 
governamentais; local/estadual/federal, sindicato, fóruns e 
associações de classe, entre outros.)? 

100 - 

O PAPL/AL provoca mudanças significativas no processo 
produtivo? 

69 31 

Há ganho na escala produtiva, concomitante a redução de custos e 
dos riscos? 

69 31 

As capacitações ofertadas pelo Programa são condizentes com as 
necessidades dos beneficiários? 

80 20 

Na sua opinião, as ações em tecnologia, capacitação, crédito, 
infraestrutura e Marketing, propiciaram mudanças significativas nos 
territórios, em termos econômicos e sociais? 

72 28 

Você acredita que o Grupo Gestor do APL estabeleceu e manteve o 
apoio nos processos de mudanças propostas pelo Programa? 

99 01 

Na sua opinião, o PAPL/AL propicia, através das capacitações,  
uma eficiente e racional utilização dos recursos naturais? 

58 42 
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RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: CAPACITAÇÃO 
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Alguns pontos merecem destaque nesta pesquisa, como a visão da 

estratégia condizente aos interesses dos beneficiários, o que envolve as articulações 

mobilizações e alinhamento nas capacitações adequadas aos interesses do seu 

público alvo.  

 

Na percepção do beneficiários as ações em capacitação necessitam de um 

maior refinamento, principalmente no que são descritos pelo público alvo do 

programa: 

Falta compreensão/apoio por parte das prefeituras. 

Não há recursos para implantar os cursos. 

Dificuldades em encontrar parceiros. 

Não há acompanhamento técnico. 

Falta uma visão empreendedora por parte dos beneficiários. 

Estão em processo de maturação. 

 

Pode-se notar que o tema capacitação necessita de melhorias na sua 

estratégia de atuação que vai desde um planejamento coerente na execução das 

ações até o aporte de recursos condizentes com suas necessidades. 

 

 

12.2.4 Crédito 

 

 

As ações em microcrédito buscam desenvolver uma ampla gama de 

serviços financeiros, mais exatamente nos microcréditos.  

 

A oferta inclui o financiamento de capital de giro, financiamento de 

investimento e linhas de crédito diferenciadas, ou seja, condicionadas ao perfil 

específico do público alvo do programa.  

 

Os APL contam com o apoio de instituições de grande porte, como o Banco 

do Brasil – BB, e o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, com o aporte do programa 

de Desenvolvimento Local Sustentável – DLS, atuando com produtos específicos 

para o público do PAPL/AL, buscando, entre seus principais objetivos, benefícios 
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para indivíduos e empresas envolvidas em projetos produtivos, mas sem acesso a 

instituições financeiras tradicionais. 

 

Estes programas destinam-se a simplificar o processo de concessão de 

empréstimos e reduzir os requisitos tradicionais no intuito de reduzir os custos de 

transação. 

 

Na experiência de políticas de fomento, foi criada a Agência de Fomento de 

Alagoas – AFAL, uma agência de microcrédito que tem, entre seus principais 

objetivos, benefícios para indivíduos e empresas dentro dos arranjos produtivos em 

projetos produtivos, mas sem acesso a instituições financeiras tradicionais. 

 

O objetivo é simplificar o processo de concessão de empréstimos e reduzir 

os requisitos tradicionais, trabalhando diretamente com as comunidades, a 

realização de inspeções no local e fornecimento de aprovação rápida do crédito. 

 

Nas questões que inferem sobre aspectos relacionados com o aporte e 

disponibilidade aos beneficiários do programa, 89% dos beneficiários que 

responderam o questionário afirmaram que as ações do programa facilitaram uma 

maior atração de capital, 64% responderam que os parceiros estavam motivados 

para implantarem as mudanças nos territórios, com aplicação de recursos 

financeiros e/ou econômicos. 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: CRÉDITO 

Questões 
Respostas apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

Em sua opinião, as ações do Programa facilitaram  uma maior 
atração de capital?  

89 11 

Você acha que os parceiros estavam motivados para implantarem 
as mudanças nos territórios, com aplicação de recursos financeiros 
e/ou econômicos? 

64 36 
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RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: CRÉDITO 

 

 

As dificuldades levantadas pelos beneficiários nesse tema foram: 

- Dificuldade de acesso ao crédito por informalidade dos beneficiários. 

- Não há disponibilidade de financiamento para investimentos de porte 

médio. 

 

A disponibilidade de crédito que atenda as especificidades do público-alvo 

do programa é um fator importante na estratégia de promoção ao desenvolvimento 

local 

 

 

12.2.5 Infraestrutura 

 

 

O conjunto de atividades de um arranjo produtivo condiciona o tipo de 

suporte necessário para se desenvolver, com melhorias no nível de infraestrutura 

básica. 
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As condições de infraestrutura física são determinantes no que se refere em 

qualidade e custo. Em infraestrutura o programa foca sua atuação nas condições de 

transporte, energia elétrica, água, telecomunicações, etc. 

 

 Cada arranjo tem suas necessidades específicas em infraestrutura, que são 

determinantes para geração e absorção de externalidades. Porém, verifica-se que a 

maioria dos arranjos elenca o déficit de infraestrutura em transporte no principal 

óbice à maior inserção e integração dos mercados locais para produtos e serviços 

dos APL. 

 

Nas questões que inferem sobre aspectos relacionados com o aporte de 

recursos para ações de infraestrutura, 47% dos beneficiários que responderam o 

questionário afirmaram que os esforços de investimentos são suficientes às 

demandas dos arranjos, e 50% responderam que as ações do programa promovem 

investimentos de preservação ambiental (tratamento de água, cuidado com a 

poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a poluição das praias e 

preservação dos mangues, etc.). 

 

 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA 

Questões 
Respostas apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

Em sua opinião, os esforços de investimentos são suficientes às 
demandas do APL? 

47 53 

Há ganho na escala produtiva, concomitante a redução de custos e 
dos riscos? 

50 50 
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RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA 

 

 

 

Entretanto, através do percentual de respostas apresentadas, chega-se a 

ilação que os esforços em infraestrutura, na capacidade das ações do programa em 

angariar investimentos estruturantes não estão de acordo com as necessidades do 

público alvo.  

 

Algumas declarações apresentam as maiores dificuldades enfrentadas neste 

tema: 

- As ações não são realizadas por falta de recursos. 

- Os recursos disponíveis para o APL são absolutamente insuficientes. 

- Não atendem a totalidade das nossas demandas. 

- As instituições envolvidas no programa devem assumir o compromisso em 

suas ações a ser desenvolvidas. 

 

Deste modo, há problemas de ordem financeira que afetam a execução de 

importantes ações em investimentos na maioria dos arranjos. Há ainda a falta de 
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comprometimento de alguns parceiros quanto à efetiva execução dos compromissos 

assumidos nas rodadas de negociação, conforme depoimentos. 

 

 

12.2.6 Marketing 

 

 

O programa desenvolve ações que visão à construção e à consolidação das 

marcas dos produtos e serviços de alguns produtos e serviços provenientes dos 

arranjos, na busca por uma identidade que fortaleça a comercialização desses 

produtos na região. 

 

As ações coletivas em Marketing tentam acrescentar aspectos qualitativos 

aos produtos (natural, humano, etc.) em virtude do meio geográfico em que são 

produzidos.  

 

A criação de selos de qualidade, indicação de procedência, denominação de 

origem, são alguns exemplos que buscam garantir maior aceitação no mercado. 

 

Nas questões que abordam aspectos relacionados com as mudanças nos 

APL, ocasionadas com as ações que visão aspectos de marketing, 99% dos 

beneficiários que responderam ao questionário, o programa propiciou a articulação 

com ações conjuntas com outras empresas do ramo, através de campanhas em 

marca própria no território. 72% responderam que o PAPL/AL garante acesso ao 

mercado regional de forma competitiva, através de ações de marketing. Além do 

mais, 82% responderam que as ações do programa facilitaram a cooperação e o 

estímulo para o desenvolvimento de associações de classes, fóruns, sindicatos, 

federações, etc., em virtude de uma maior divulgação das ações dos arranjos.  
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RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: MARKETING 

Questões 
Respostas apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

O Programa propiciou a articulação  com ações conjuntas com 
outras empresas do ramo, especialmente do território? 

99 01 

Você acha que o PAPL/AL garante acesso ao mercado regional de 
forma competitiva? 

72 28 

As ações do Programa facilitaram a cooperação e o estímulo para o 
desenvolvimento de associações de classes, fóruns, sindicatos, 
federações etc.? 

82 18 

 

 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA NA TEMÁTICA: MARKETING 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

O Programa propiciou a 
articulação  com ações 
conjuntas com outras 

empresas do ramo, 
especialmente do 

território?

Você acha que o PAPL/AL 
garante acesso ao 

mercado regional de 
forma competitiva?

As ações do Programa 
facilitaram a cooperação 

e o estímulo para o 
desenvolvimento de 

associações de classes, 
fóruns, sindicatos, 
federações etc.?

Respostas apresentadas (%) Sim

Respostas apresentadas (%) Não



72 
 

 

Nas questões voltadas para aspectos gerais ligados ao desenvolvimento 

sustentável, decorrente da política de intervenção nos territórios, 84% dos 

beneficiários que responderam o questionário acham que o PAPL/AL, no médio e 

longo prazo, pode trazer melhorias da qualidade de vida para as comunidades, 

através do seu potencial transformador. 69% afirmam que o programa facilitou o 

acesso dos beneficiários num maior nível de renda e ocupação. E 74% alegam que 

as ações do programa promoveram um ambiente favorável ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTÁVEL 

Questões 
Respostas apresentadas 

(%) 

  Sim Não 

Você acha que o PAPL/AL, no médio e longo prazos, pode trazer 
melhoria da qualidade de vida para as comunidades atingidas pelo 
Programa? 

84 16 

Em termos gerais, o Programa facilitou o acesso dos beneficiários 
num maior nível de renda e ocupação? 

69 31 

As ações do Programa promoveram um ambiente favorável ao 
desenvolvimento sustentável? 

74 26 
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RESPOSTAS DADAS PELOS RESPONDENTES SOBRE AS AÇÕES DO 
PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

A percepção quanto às questões de âmbito geral como o desenvolvimento 

local facilitado pela política de intervenção, não é de fácil mensuração pelos 

beneficiários, refletido, apenas, mudanças ocasionadas em seus círculos de atuação 

e conforme suas percepções. 
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V CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES 
 

 

13 Considerações 

 

 

Esta pesquisa buscou avaliar o Programa de Promoção e Desenvolvimento 

dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Alagoas PAPL/AL (2004-2008): na 

perspectiva dos beneficiários do Programa, constituído-se numa política pública 

voltado para a mobilização, execução e acompanhamento dos projetos dos arranjos 

produtivos, localizados no Estado de Alagoas.  

 

Em sua concepção, buscou-se selecionar os territórios que permitissem 

articular melhor os critérios de eficiência e de competitividade com os critérios de 

justiça e equidade social, no médio e no longo prazo, além de definir o uso eficiente 

e racional dos recursos naturais. 

 

Além de priorizar o processo de promoção dos arranjos nos territórios que 

possuíssem vocação em determinada atividade, incorporando, também, critérios que 

contemplem territórios com baixos índices sociais.  

 

O programa possui um processo metodologia de atuação nos arranjos em 

que, através de ações pactuadas nas rodadas de negociação, suas ações são 

planejadas e executadas por temas: tecnologia; comercialização; capacitação; 

crédito; infraestrutura; e, marketing. 

 

Sua dinâmica tenta buscar alternativas embasadas nas realidades e nas 

dificuldades locais. Levando-se em conta a dinâmica e a realidade histórica, social, 

política, cultural e econômica de cada território, onde estão inseridos cada APL. 

Convergindo esforços para propiciar maior produtividade e sustentabilidade, 

econômica, social e ambiental, como fatores essenciais da competitividade. 
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O ponto forte do programa é sua adequação dos instrumentos e estruturas 

ao meio em que é aplicada determinada ação. Possuindo uma metodologia centrada 

na interferência direta da sociedade civil, com a pactuação dos objetivos e ações, 

formatadas em grupos gestores. 

 

Na percepção dos beneficiários do programa é alto o potencial 

transformador de suas ações, provocando mudanças organizacionais, disseminando 

o conhecimento e a inovação, apoiando a comercialização e gerando melhorias na 

infraestrutura básica nos territórios. 

 

Ressalta-se, que um esforço maior terá que ser despendido para dinamizar 

os arranjos, com maior mobilização e comprometimento por parte do poder público 

local e instituições públicas, em seus três níveis, oferecendo maior suporte aos APL. 

Intervenção. 

 

Em graus diferentes, ficou constatada a existência de problemas específicos 

em cada APL, mas que em linhas gerais se configuram em: pouca cultura 

cooperativista, falta de produtos diferenciados para o público do APL, principalmente 

pelos agentes financeiros e carência de assistência técnicas, entre outros problemas 

pontuais, necessitando de um melhor refinamento da política de intervenção.  

 

Nesse sentido, é preciso considerar o acumulado e a larga experiência na 

construção e implementação de políticas públicas mais conseqüentes, em planos e 

programas de desenvolvimento local e territorial que os entes estaduais têm 

acumulado. 

 

Diante do exposto, os arranjos produtivos podem representar uma solução 

em um mudo cada vez mais globalizado e onde o processo da intensificação da 

tecnologia é maior, o que gera um maior nível de desemprego. 
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14 Proposições 

 

 

Através das pesquisas foi possível elencar algumas correções na proposta 

de execução do programa. 

 

Entre elas está: 

 

a) A melhoria do nível de realização das capacitações, com o 

comprometimento dos parceiros nas realizações destas capacitações; 

b) Garantia do aporte de recursos financeiros e econômicos acordados 

nas rodadas de negociações; 

c) Garantir um maior volume de recursos para investimentos de 

infraestrutura; 

d) Criar instrumentos que garantam a contratualização das ações 

negociadas nas rodadas de negociação, pois os parceiros assumem 

certos compromissos que posteriormente não são cumpridas; 

e) Ampliar a comercialização dos bens e serviços ofertados pelos 

beneficiários do programa, para que se garanta a sustentabilidade dos 

empreendimentos. Um bom exemplo seriam ações voltadas para a 

compra de relação de itens que são adquiridos pelos entes públicos 

(licitações, merenda escolar, dispensa, etc.); 

f) A questão do crédito também tem relevância fundamental para os APL, 

pois qualquer intervenção do governo na concessão de microcrédito 

deve começar por definir claramente as necessidades locais dos 

serviços financeiros, especialmente aqueles não atendidos pelos 

serviços existentes.  

g) Por fim, sugere-se a interrelação com outros programas nas áreas 

educacionais e ambientais, potencializando, desta forma, o 

protagonismo local e criando sinergia para a busca de resultados. 
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ANEXO - A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
 

FORMULÁRIO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAPL/AL 
O presente questionário será utilizado pelo Mestrando Araken Barbosa da Silva 
como base da dissertação do Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento 
do Nordeste, com o tema: “Avaliar a efetividade do Programa de Promoção e 
Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Alagoas PAPL 
/ AL (2004 – 2008): na perspectiva dos beneficiários do Programa.” 

O uso das informações é exclusivo de ordem acadêmica. 
 
Data:______________ 
 
NOME:______________________________________________________________ 
Endereço:______________________________________Nº__________ 
Telefone:_________________ 
E-Mail:_______________________________ 
 
GÊNERO: (  ) MASCULINO (  ) FEMININO 
 
FAIXA ETÁRIA:  (  ) 18 A 25 ANOS 

(  ) 26 A 34ANOS 
(  ) 35 A 50ANOS 
(  ) ACIMADE50ANOS 

 
BENEFICIÁRIO:     PRODUTOR (   )  EMPRESÁRIO  (   )         
 
GRÁU DE ESCOLARIDADE 
( ) 1º GRAU INCOMPLETO 
( ) 1º GRAU COMPLETO 
( ) 2º GRAU INCOMPLETO 
( ) 2º GRAU COMPLETO 
( ) SUPERIOR INCOMPLETO 
( ) SUPERIOR COMPLETO 
( ) PÓS-GRADUAÇÃO 

NOME DO APL:_________________________________________________ 

1) Em sua opinião, os esforços de investimentos são suficientes às demandas do 

APL? 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?__________________ 
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__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) A estratégia de atuação do Programa é adequada aos interesses dos 
beneficiários e à promoção do APL? 
 
 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?_______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3) O Programa propiciou a articulação  com ações conjuntas com outras empresas 
do ramo, especialmente do território? 
 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 

 
4) O Programa facilitou a  atração e o estímulo para o desenvolvimento de empresas 
de suporte locais (treinamento profissional, metrologia e ensaios, apoio tecnológico, 
financiamento, informação sobre mercados, assistência técnica etc.)? 
 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 

 
 5) O Programa propiciou a articulação em ações conjuntas com instituições locais 
de representação política e de fomento (órgão governamentais; 
local/estadual/federal, sindicato, fóruns e associações de classe, entre outros.)? 
 
 

 1. Sim (  )  2. Não (  ) 
 
6) O Programa fortaleceu a articulação e a cooperação em ações conjuntas com 
instituições de ensino e pesquisa (Escola técnica, Universidade, Senai etc.)? 
 
 

 1. Sim (  )  2. Não (  ) 
 
  
 7) O Programa propiciou a cooperação, o estímulo e o apoio para o 
desenvolvimento de empresas com empresas fornecedoras locais? 
 
 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 
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8) Você acha que o PAPL/AL garante a promoção da inovação e a difusão de novas 

tecnologias? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 

 

9) O PAPL/AL provoca mudanças significativas no processo produtivo? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?__________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Há ganho na escala produtiva, concomitante a redução de custos e dos riscos? 

 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Você acha que o PAPL/AL garante acesso ao mercado regional de forma 

competitiva? 

 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12) Você acha que o PAPL/AL garante o aumento da interação e cooperação entre 

produtores e empreendedores? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13) Você acha que o APL garante um maior dinamismo na economia local? 

 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?_______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
14) Em sua opinião, as ações do Programa facilitaram  uma maior atração de 
capital?  
 
 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 
 

15) As ações do Programa facilitaram a cooperação e o estímulo para o 
desenvolvimento de associações de classes, fóruns, sindicatos, federações etc.? 
 

 
1. Sim (  )  2. Não (  ) 

 
16) As capacitações ofertadas pelo Programa são condizentes com as necessidades 

dos beneficiários? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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17) Na sua opinião, as ações em tecnologia, capacitação, crédito, infraestrutura e 
Marketing, propiciaram mudanças significativas nos territórios, em termos 
econômicos e sociais? 
 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
18) Você acredita que o Grupo Gestor do APL estabeleceu e manteve o apoio nos 
processos de mudanças propostas pelo Programa? 
 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?_______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
19) Você acha que os parceiros estavam motivados para implantarem as mudanças 
nos territórios, com aplicação de recursos financeiros e/ou econômicos? 
 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

20) Há ações de preservação ambiental (tratamento de água, cuidado com a 

poluição dos rios, controle de doenças, cuidado com a poluição das praias e 

preservação dos mangues etc.) previstas pelo Programa no APL? 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 
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21) Na sua opinião, o PAPL/AL propicia, através das capacitações,  uma eficiente e 

racional utilização dos recursos naturais? 

1. Sim (  )  2. Não (  ) 

22) Você acha que o PAPL/AL, no médio e longo prazos, pode trazer melhoria da 

qualidade de vida para as comunidades atingidas pelo Programa? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?_______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23) Em termos gerais, o Programa facilitou o acesso dos beneficiários num maior 

nível de renda e ocupação? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  )  .Se Não, por quê?______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

24) As ações do Programa promoveram um ambiente favorável ao desenvolvimento 

sustentável? 

 

1. Sim (  )  2. Não (  ) .Se Não, por quê?_______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO B 
 

Índices e Indicadores de Desenvolvimento Econômico, Social e Político, 

utilizados para Seleção dos Arranjos.  

 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Um índice que mede o nível de desenvolvimento socioeconômico do município. O 

IDH é construído a partir de três características desejáveis e esperadas do processo 

de desenvolvimento socioeconômico: a) a longevidade de uma população, expressa 

pela esperança de vida ao nascer; b) o seu grau e conhecimento, traduzido por 

variáveis educacionais; c) a sua renda ou PIB per capita, ajustada para refletir a 

paridade de poder de compra entre os países. A ONU classifica os países, regiões e 

municípios segundo os valores observados para o IDH: a) países, regiões e 

municípios com baixo desenvolvimento humano, quando o IDH for menor do que 

0,500; b) países, regiões e municípios de médio desenvolvimento humano, para os 

valores entre 0,500 e 0,800; c) países, regiões e municípios de alto desenvolvimento 

humano, quando o índice for superior a 0,800. 
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Alagoas - Índice de Desenvolvimento Humano - 2000

Legenda IDH 2000

0.479 - 0.500 Baixo IDH

0.501 - 0.600 Médio Baixo IDH

0.601 - 0.700 Médio IDH

0.701 - 0.800 Médio Alto IDH

0.801 - 1.000 Alto IDH± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte: IPEA/FJP/PNUD - Atlas de Desenvolvimento Humano

Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 
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IDHM – Renda 

 

Um dos componentes do IDHM, com peso de 1/3 em sua formação. É estimado em 

termos de renda real per capita ajustada. Para dar um tratamento mais científico a 

este assunto, as organizações internacionais (ONU, Banco Mundial, etc.) têm feito 

as comparações dos PIB’s nacionais em termos de Paridade de Poder de Compra 

(Parity Purchasing Power) em dólares. A conversão pelas taxas oficiais de câmbio 

não medem o poder de compra doméstico relativo das diferentes moedas. As PPC’s 

usam um conjunto comum de preços internacionais para todos os bens e serviços 

produzidos. Mais precisamente, a PPC de uma moeda de um país é definida como o 

número de unidades desta moeda necessário para adquirir a mesma quantidade de 

bens e serviços no mercado local quanto 1 dólar adquiriria nos EE.UU. Assim, se 

num país os preços domésticos são mais baixos, as medidas do PIB em termos de 

PPC serão maiores do que as estimativas que utilizam as taxas de câmbio como 

fator de conversão. Uma desvalorização cambial que não tenha impacto inflacionário 

significativo sobre os índices de custo de vida (como foi o caso da 

maxidesvalorização de janeiro de 1999) pode alterar muito pouco o PPC do real. 
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

  

 

Alagoas - Taxa de Crescimento da Renda - 2000/1991

Legenda Crescimento Renda

Variação negativa até 30%

Variação positiva até 10%

de 10% a 20%

de 20% a 30%

de 30% a 40%

acima de 40%± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte: Consórc io Monitor/Boucinhas - Campos
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IDHM – Longevidade 

 

Um dos componentes do IDHM com peso de 1/3 em sua formação. A longevidade da 

população de um município é medida pela esperança de vida ao nascer, ou seja, o número 

de anos que as crianças recém-nascidas viveriam desde que submetidas aos riscos da 

mortalidade prevalecentes na população na época de seu nascimento. 

. 

Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

Alagoas - Índice de Longevidade - 2000

Legenda Longevidade 2000

0.000 a 0.500 Baixo IDH-L

0.501 a 0.600 Médio Baixo IDH-L

0.601 a 0.700 Médio IDH-L

0.701 a 0.800 Médio Alto IDH-L

0.801 a 1.000 Alto IDH-L± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte : IPEA/FJP/PNUD - Atlas de Desenvolvimento Humano
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IDHM – Educação 

 

Um dos componentes do IDHM com peso de 1/3 em sua formação. Mede o grau e 

educação (conhecimento) da população do município através da média de duas 

variáveis: a taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrículas nos 

três níveis de ensino. 

 

Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

 

 

 

Alagoas - Índice de Educação - 2000

Legenda Educação 2000

0.000 a 0.500 Baixo IDH-E

0.501 a 0.600 Médio Baixo IDH-E

0.601 a 0.700 Médio IDH-E

0.701 a 0.800 Médio Alto IDH-E

0.801 a 1.000 Alto IDH-E± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte: IPEA/FJP/PNUD - Atlas de Desenvolvimento Humano
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PIB per capita do município 

 

O PIB mede o total de bens e serviços finais (o seu cálculo elimina transações 

intermediárias) produzido dentro do Estado, por residentes e não-residentes. O 

procedimento adotado para o seu cálculo, pela SEPLAN-AL, baseia-se na distribuição pelos 

municípios do valor adicionado das atividades econômicas das Contas Regionais do Brasil, 

construídas pelos órgãos estaduais de estatísticas sob a coordenação do Departamento de 

Contas Nacionais (DECNA) do IBGE. O PIB e o seu crescimento não são, contudo, uma 

medida adequada para indicar as diferenças de padrão de vida médio dos brasileiros 

vivendo em diferentes Estados, regiões e municípios, uma vez que: a) no cálculo do PIB, 

estima-se o valor total da produção de bens e serviços agregados em cada região (ou 

Unidade da Federação), sem se retirar deste valor a parcela da renda líquida enviada para 

outras regiões ou países; b) como o crescimento econômico das áreas periféricas ocorreu, 

nas últimas décadas, com intensa participação de capitais incentivados das regiões mais 

desenvolvidas do País ou do exterior, é muito significativa a parcela dos rendimentos destes 

capitais que é computada na estimativa do PIB, e que não entra na composição da renda 

regional, e é esta renda que é relevante para o bem-estar das populações locais.  
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

  

 

Alagoas - PIB Per Capita - 2000

Legenda PIB 2000

$ 1127.20 a $ 1757.00

$ 1757.01 a $ 2388.00

$ 2388.01 a $ 3018.00

$ 3018.01 a $ 3648.00

$ 3648.01 a $ 4279.00

Maior que $ 4279.01± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte: SEPLAN/AL
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IQIM – Índice de Qualidade Institucional dos Municípios 

No novo projeto de Atualização dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento, foi concebido e calculado o Índice de Qualidade Institucional 

dos Municípios Brasileiros (IQIM), a partir de três conjuntos de sub-indicadores, 

com peso igual, identificados como: grau de participação (existência de conselhos, 

conselhos instalados, conselhos paritários, conselhos deliberativos, conselhos que 

administram Fundos), capacidade financeira (existência de consórcios, receita 

corrente x dívida, poupança real per capita) e capacidade gerencial (IPTU ano da 

planta, IPTU adimplência, instrumentos de gestão, instrumentos de planejamento). 

Os 5507 municípios foram classificados em oito classes de acordo com o valor do 

IQIM; este valor varia de 1,00 a 6,00, e quanto maior o IQIM melhor a situação da 

qualidade político-institucional do município. Ou seja, quanto maior o grau de 

participação comunitária na gestão do município, quanto maior a capacidade 

financeira do município e quanto maior a capacidade gerencial do município, maior 

será o valor do IQIM. 

 

Diagrama: Indicador de Qualidade Institucional Municipal 

 

Fonte: PHORUM Consultoria 

Existência de Conselhos  4%

Conselhos Instalados  4%

Conselhos Paritários 7%

Conselhos Deliberativos  7%

Conselhos que administram Fundos  11%

Grau de
Participação

(33,3%)

Existência de Consórcios 11%

Receita Corrente X Dívida 11%

Poupança Real per capita  11%

Capacidade
Financeira

(33,3%)

IPTU Ano da Planta 8%

IPTU Adimplência 8%

Instrumentos de Gestão 8%

Instrumentos de Planejamento 8%

Capacidade
Gerencial
(33,3%)

IQIM
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

Alagoas
Índice de Qualidade Institucional do Município

2000

Legenda Institucional 2000

1.00 a 2.00

2.01 a 3.00

3.01 a 4.00

4.01 a 5.00

5.01 a 6.00± 0 40 80 12020
Kilometers

* quanto maior o índice melhor a situação institucional

Fonte: Monitor/Boucinhas - Campos
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IPDM – Índice do Potencial de Desenvolvimento do Município 

O Índice de Potencial de Desenvolvimento do Município (IPDM) foi calculado pelo 

Consórcio Monitor/Boucinhas-Campos para o novo projeto de Atualização dos Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Este índice foi construído para avaliar o 

potencial de desenvolvimento dos municípios brasileiros como um dos componentes 

que permitem delimitar as áreas economicamente deprimidas do País. A 

metodologia utilizada foi formada por três passos: aplicação da análise fatorial, 

construção de um fator ponderado e aplicação de análise espacial. Em torno do 

potencial normalizado, construiu-se um índice onde os municípios são 

hierarquizados desde os que estão abaixo da média = 100 ( um número expressivo 

no NE) e os que estão acima da média (o número mais expressivo no SUL e 

SUDESTE). Para detectar o potencial de desenvolvimento dos municípios foram 

utilizados dados de 21 variáveis, observadas para cada um dos 5507 municípios 

brasileiros. As variáveis foram agrupadas em conjuntos menores como, por exemplo, 

variáveis inerentes aos setores industrial, comercial e a condicionantes urbanos; 

variáveis relacionadas às condições de vida; variáveis relacionadas com o setor 

agrícola, com o intuito de melhor caracterizar os fatores. 
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

  

 

Alagoas - Potencial de Desenvolvimento - 2000

Legenda Desenvolvimento

até 20.00

de 20.01 a 30.00

de 30.01 a 40.00

de 40.01 a 50.00

de 50.01 a 100.00

acima de 100.00± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte: Consórcio Monitor/Boucinhas - Campos
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Índice de Exclusão Social 

Índice capaz de medir, a partir do afastamento em relação à linha de inclusão social, 

qual o grau de exclusão/inclusão em determinado município. A Tabela 1 mostra os 

temas analisados para compor o Índice de Exclusão e a Figura 1, o esquema desta 

composição. O índice varia de 0,0 a 1,00 e quanto maior o índice melhor a situação 

social, ou seja, as piores condições de vida equivalem a valores próximos a zero, 

enquanto as melhores situações sociais estão próximas de um. 
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

 

 
 

  

 

Alagoas - Índice da Exclusão Social - 2000

Legenda Exclusão 2000

0.000 a 0.200

0.201 a 0.400

0.401 a 0.500

0.501 a 0.600

0.601 a 1.000± 0 40 80 12020
Kilometers

* quanto maior o índice melhor a situação social

Fonte: Atlas da E xclusão Socia l - Márcio Pochmann e Ricardo Amorim (org.)
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Temas Analisados pelo Índice de Exclusão Social, os Índices 
Construídos e suas Ponderações 

 

ASPECTOS ÍNDICES CRIADOS PESO 

Um padrão de vida digno  Medido pela pobreza dos chefes de família do município; 

 Medido pela taxa de emprego formal sobre a PIA; 

 Medido por uma proxi de desigualdade renda. 

17,0% 

17,0% 

17,0% 

Conhecimento  Medido pela taxa de alfabetização de pessoas acima de 5 

anos; 

 Medido pelo número médio de anos de estudo do chefe de 

domicílio. 

5,7% 

 

11,3% 

Risco juvenil  Medido pela porcentagem de jovens na população; 

 Medido pelo número de homicídios por 100 mil habitantes. 

17,0% 

15,0% 

 

Fonte: Atlas da Exclusão Social 
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Esquema de Composição do Índice de Exclusão Social 

 

COMPONENTE 
   

INDICADOR Pobreza Emprego 
formal 

Desigualdade Anos de 
estudo 

Alfabetização Concentraçã
o de jovens 

violência 

ÍNDICE DO 
INDICADOR 

Índice de 
Pobreza 

Índice de 
Emprego 

Índice de 
Desigualdade 

Índice de 
Anos de 
estudo 

Índice de 
Alfabetização 

Índice de 
Concentraçã
o de jovens 

Índice de 
violência 

ÍNDICE DO 
COMPONENTE 

Índice de Padrão  

de vida digno 

Índice de  

Conhecimento 

Índice do  

Risco Juvenil 

ÍNDICE DE 

EXCLUSÃO SOCIAL 

Fonte: Atlas da Exclusão Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de Vida Digno Conhecimento Risco Juvenil
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Índice de Pobreza 

Mede a porcentagem de “chefes de família pobres” no município ou a participação 

de chefes de família com rendimentos abaixo da linha que define a pobreza. Trata-

se de estabelecer um valor monetário associado ao custo do atendimento das 

necessidades médias de uma pessoa de uma determinada população. Quando se 

trata especificamente das necessidades nutricionais, esse valor é denominado linha 

de indigência, ou de extrema pobreza, em referência ao caráter essencial das 

necessidades alimentares. O valor do índice varia de 0,00 a 1,00 e quanto maior o 

índice melhor a situação social (ver Sônia Rocha – Pobreza no Brasil: Afinal, de 

que se trata? FGV Editora, 2003, Rio). 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

  

 

Alagoas - Índice de Pobreza - 2000

Legenda Pobreza 2000

0.000 a 0 .200 Baixo

0.201 a 0 .400 Médio Baixo

0.401 a 0 .600 Médio

0.601 a 0 .800 Médio Alto

0.801 a 1 .000 Alto± 0 40 80 12020
Kilometers

* quanto maior o índice melhor a situação social
Fonte: Atlas da E xclusão Social - Márcio Pochmann e Ricardo Amorim (org.)
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Índice de Desigualdade 

Trata-se de uma proxi do índice de desigualdade de renda, calculado pela razão 

entre a quantidade de chefes de família que ganham acima de dez salários mínimos 

sobre o número de chefes de família que ganham abaixo disso. O valor do índice 

varia de 0,00 a 1,00 e quanto maior o índice melhor a situação social. 
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alagoas - Índice da Desigualdade Social - 2000

Legenda Desigualdade 2000

0.004 a 0.020

0.021 a 0.040

0.041 a 0.100

0.101 a 0.200

0.201 a 1.000± 0 40 80 12020
Kilometers

* quanto maior o índice melhor a situação social

Fonte: Atlas da Exclusão Social - Márcio Pochmann e Ricardo Amorim (org.)
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Índice de Taxa de Crescimento Demográfico 

 

A mudança positiva do número de indivíduos de uma população dividida por uma 

unidade de tempo. 

 

Para entender o comportamento das populações de um ecossistema, é necessário 

fazer o estudo do crescimento populacional. Quando se faz a medição do 

tamanho da população de tempos em tempos, pode-se ter uma idéia se ela está 

aumentando ou diminuindo, podendo correlacionar com outros fatores como clima, 

alimento, etc.  

 

A taxa de crescimento de uma população é a variação do número de indivíduos num 

determinado espaço de tempo. 

 

Quando levamos em conta apenas a variação do número de indivíduos em um 

determinado período, estamos falando de taxa de crescimento absoluto, que é 

calculada da seguinte forma: 

 

Taxa de crescimento absoluto = (Nf – Ni) / t 

Onde: 

Ni = número de indivíduos no início do período considerado 

Nf = número de indivíduos no final do período considerado 

t = duração do período considerado. 

 

A variação do número indivíduos de uma população em relação ao seu número 

inicial é chamada de taxa de crescimento relativo, e é calculada da seguinte forma: 

Taxa de crescimento relativo = ((Nf – Ni) / Ni) / t 

 

Se estivermos utilizando o cálculo entre duas espécies, podemos saber qual está 

crescendo mais rápido que a outra. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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Fonte: SEPLAN/AL / IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alagoas - Taxa de Crescimento Demográfico
2000/1991

Legenda Crescimento
Demográfico

Variação negativa até 30%

Variação positiva até 10%

de 10% a 20%

de 20% a 30%

de 30% a 40%

acima de 40%± 0 40 80 12020
Kilometers

Fonte: Consórcio Monitor/Boucinhas - Campos
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