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RESUMO 
Na busca pela competitividade, as pequenas e medias empresas buscam avançar em seus controles 
e novas formas estratégicas de aglomerações, e como forma de alcançar estes objetivos utilizam os 
arranjos produtivos locais. Entre os benefícios esperados com a implantação dos APLs que podem 
colaborar para o crescimento dos negócios estão à redução de custo, desenvolvimento de novas 
estratégias comerciais e melhor acesso ao credito financeiro. Nesse contexto, este estudo teve por 
objetivo compreender como os APLs do setor de panificação artesanal contribuem para a estratégia 
financeira das PMEs do setor, confrontando o referencial teórico com a prática empresarial. Para 
alcançar o objetivo proposto neste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, para proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e uma investigação na forma 
de estudo de caso realizado no APL do setor de panificação artesanal do RN, com o intuito de 
proporcionar aos pesquisadores um contato real com o ambiente de um APL e o contato direto com 
um projeto de desenvolvimento de melhoria contínua na área financeira. 
 
Palavras-chave: Arranjo produtivo local; Gestão estratégica;Pequenas e médias empresas. 
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ABSTRACT 

In the quest for competitiveness, small and medium enterprises seeking to advance their strategic 
controls and new forms of settlement, and in order to achieve these objectives using local productive 
arrangements. Among the expected benefits of the implementation of APL which can contribute to 
business growth are cost reduction, development of new business strategies and better access to 
financial credit. In this context, this study aimed to understand how clusters of artisan bakery sector 
contribute to the financial strategy of the SME sector, comparing the theoretical with the practical 
business. To achieve the proposed objective in this work, we performed a literature search to provide 
greater familiarity with the problem in order to make it more explicit and an investigation in the form of 
a case study conducted at APL craft bakery sector RN , in order to provide researchers with real 
contact with an APL environment and direct contact with a development project of continuous 
improvement in the financial area. 

Keywords: Local Productive Arrangements; Strategic management; Small and medium enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os arranjos produtivos no brasil consolidaram-se a partir do colapso do 

desenvolvimento economico nos anos de 1970 e 1980, em meio à crise do modelo 

fordista e a crise fiscal brasileira e suas consequências óbvias sobre o emprego, 

com massas de pessoas deixadas sem alternativas de sobrevivência em postos de 

trabalhos formais. Por sua iniciativa, com recursos próprios, sem credito e sem 

orientação, essas pessoas começaram a organizar pequenas unidades produtivas, a 

grande maioria delas estritamente familiares, a partir de uma pequena concentração 

setorial, aproveitando alguma oportunidade existente no seu retorno. 

Nos últimos anos os arranjos produtivos locais (APLs) vêm se constituindo como 

um importante instrumento de política econômica (COSTA, 2010). Com todo 

consenso corre o risco de resvalar para o modismo e consequentemente trivialidade, 

é sempre conveniente checar esses elementos e verificar sua racionalidade, seu 

alcance e possibilidade de eficácia 

A partir deste resgate conceitual do território “real”, não abstrato, disseminou-se 

uma vertente de estudos, que se propõem a estudar as relações inter-firmas imersas 

no ambiente localizado, ou seja, no sistema de produção local ou clusters. 

Genericamente, clusters ou sistemas locais de produção podem ser definidos como 

uma concentração setorial e espacial de firmas (SCHMITZ E NADVI, 1999).  

Uma estratégia para estas empresas se fortalecerem competitivamente consiste em 

organizarem-se em Arranjos Produtivos Locais (APLs), cujo objetivo é o 

desenvolvimento coletivo a partir do esforço conjunto de empresários/empresas, 

instituições de ensino e financeiras e do governo local (VIEIRA et al., 2012). 

 A fim de quantificar melhor os resultados obtidos com a sua implementação 

do Arranjo Produtivo Local (APL) e tentar melhorar as estratégias financeiras das 

empresas pertencente do mesmo, faz-se relevante analisar a estrutura financeira, 

para descobrir os pontos fortes e os fracos de sua implementação.  

O artigo está estruturado em 5 seções. A seção 2 apresenta síntese da 

discussão teórica dos temas abordados. A seção 3 apresenta os aspectos 

metodológicos. A seção 4 apresenta os resultados alcançados, respectivamente. E 
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por fim a seção 5 traz as conclusões, limitações e recomendações para futuros 

trabalhos. 

 

2. REFERENCIAL TEORICO  

 

2.1 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 
 

Santana, Ítavo e Silva (2011) comenta que o Arranjo Produtivo Local 

compreende uma interação e cooperação entre atores que, de forma compartilhada, 

contribuem para o desenvolvimento comunitário. As trajetórias históricas, de 

construção de identidades econômicas com vínculos territoriais, em meios de base 

social, cultural, política e econômica comum, passaram a ser observadas, tanto na 

escala regional como local. 

De acordo Albagli e Brito (2002) Arranjo Produtivo Local é definido como a 

aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma 

atividade produtiva, principal, bem como empresas correlatas e complementares 

como fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e 

serviços, comercializadoras, clientes, entre outros, em um mesmo espaço geográfico 

(um município, conjunto de municípios ou região), com identidade cultural local e 

vinculo, mesmo que incipiente, de articulação, interação, cooperação e 

aprendizagem entre si e com outros atores locais e instituições públicas e privadas 

de treinamento, promoção e consultoria, escolas técnicas e universidades, como 

também instituições de apoio empresarial e de financiamento. 

Vários enfoques procuram ressaltar a importância da articulação de empresas 

em aglomerados e seu envolvimento com a dimensão territorial. Cassiolato e 

Szapiro (2003) afirmam que, apesar de serem diferentes entre si, muitas vezes estas 

abordagens e conceitos apresentam pontos confluentes em relação à estrutura, 

operação e atores envolvidos. Por outro lado, suas divergências se relacionam 

primeiramente às especificidades dos casos baseados nas experiências analisadas 

para o desenvolvimento de um conceito ou nomenclatura e, por fim, ao peso dado a 

determinadas características ou vantagens das aglomerações. Dentro deste 
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contexto, a Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 

(Redesist) desenvolveu, por questão de adaptação para o Brasil,  

Segundo o estudo da Redesist, os arranjos produtivos locais (APL) são 

definidos como aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais 

– com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam 

vínculos, mesmo que incipientes. 

Para Costa (2010) As aglomerações produtivas passam a ser entendidas 

como organizações heterogêneas que aprendem, inovam e evoluem, e nas quais os 

conhecimentos externos e os fluxos de informações assumem importância 

fundamental na “fertilização cruzada” dos agentes; nos spill-overs de conhecimento, 

que potencializam a localidade um efeito sinérgico positivo; e no bojo do 

relacionamento e da interdependência entre empresas e destas com outras 

instituições locais responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento e difusão de 

conhecimento tecnológico. 

Uma vez existindo o aglomerado, suas unidades produtivas passam a usufruir 

de economias externas, capazes de acelerar e até mesmo os determinantes do 

desenvolvimento desses arranjos produtivos (BRASIL, 2000). 

Diante do entendimento de Rosa (2004), denota-se que a aglomeração de empresas 

em determinado espaço geográfico em si não necessariamente implica em ter que 

haver cooperação entre estas, pois, uma vez tenha ocorrido esta interação e 

cooperação, a classificação deste aglomerado passa a ter a configuração de um 

cluster. 

O órgão de apoio e consultoria, como o SEBRAE-RN (2002), consideram 

cluster como sinônimo de APLs, e consideram que na composição de um clusters, 

além da proximidade física e da forte relação com os agentes da localidade, há em 

comum o fato de possuírem a mesma dinâmica econômica. 

Conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDCI 

2010), o apoio a Arranjos Produtivos Locais é fruto de uma nova percepção de 

políticas públicas de desenvolvimento, em que o local passa a ser visto como um 

eixo orientador de promoção econômica e social. Seu objetivo é orientar e coordenar 

os esforços governamentais na indução do desenvolvimento local, buscando-se, em 

consonância com as diretrizes estratégicas do governo, a geração de emprego e 

renda e o estimulo ás exportações. 
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Carvalho (2012, p.59) explica que uma alternativa economicamente viável 

para micro e pequenas empresas de um mesmo segmento é a constituição de 

Arranjos Produtivos Locais (APLs). 

As afirmações das pequenas e médias empresas passam por problemas 

voltados, dentre outros, para as questões das inovações e melhorias organizacionais 

que possam trazer a elas flexibilidade, qualidade, ganhos logísticos e soluções para 

possíveis gargalos (SANTO; ROMEIRO FILHO, 2013, p.58) 

 
2.3 O SETOR DE PANIFICAÇÃO ARTESANAL BRASILEIRO 
 

Em pesquisa realizada em 2009 pela ABIP (Associação Brasileira das 

Indústrias de Panificação e Confeitaria), o segmento produtivo da panificação está 

entre os seis maiores segmentos industriais do país e encontra-se constantemente 

em busca de novas tecnologias que permitam a afirmação definitiva como setor de 

relevância no cenário econômico brasileiro. (AGUIAR; ARAÚJO, 2013) 

As empresas de Panificação e Confeitaria brasileira mantém o crescimento, 

que vem ocorrendo desde 2007. Em 2011, o índice de crescimento estimado foi de 

11,88% o que representa um faturamento de R$ 62,99 bilhões. O levantamento dos 

números foi feito pelo Instituto Tecnológico ITPC, em parceria com a Associação 

Brasileira da Indústria de Panificação e confeitaria– Abip, através de pesquisa em 

mais de 1.200 empresas de todo o país, abrangendo das pequenas e medias 

empresas até grandes representantes do setor. Esta projeção de faturamento 

abrange as cerca de 20% de empresas informais que compõem o setor (SEBRAE, 

2013). 

O setor de panificação vem contribuindo consideravelmente, nos últimos 

anos, para o crescimento do food service no Brasil. Em 2011 a participação 

aproximada foi de 36,05% do faturamento do setor de food service, que foi de R$ 

89,1 bilhões. Produtos assados na hora, além de novos produtos e variações de 

receitas padarias se tornem “Centros Gastronômicos”, capazes de receber e suprir o 

seus momentos de compra. (SEBRAE, 2013) 

 O gráfico (1) abaixo mostra a evolução do faturamento do setor nos últimos 

anos: 
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Gráfico 1: Faturamento do setor 

 

 
 

Fonte: SEBRAE (2013) 

 Outro gráfico (2) indica mais índices reunidos pela pesquisa: 
 

Gráfico 2: Rateio por Departamento 

Fonte: SEBRAE (2013) 
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Houve um aumento de 2,8% no número de postos de trabalhos gerados em 

2011, o que representa 21 mil funcionários contratados pelas padarias. O setor 

representa cerca de 780 mil empregos diretos e 1,8 milhão de forma indireta. 

Isso reflete os resultados obtidos a partir dos investimentos em novos modelos de 

serviços e linhas de produtos, ajudando a consolidar a maior presença das 

empresas de Panificação e Confeitaria no cotidiano dos brasileiros. 

 A seguir apresenta-se um gráfico mostrando o crescimento da Panificação em 

2011 comparado a outros setores ligados à alimentação e varejo. As empresas 

panificadoras registram um crescimento maior que concorrentes diretos, como os 

supermercados. 

Gráfico 3: Crescimento dos Segmentos 

 

 
Fonte: SEBRAE (2013) 

 
2.4 A TRANSFORMAÇÃO DO SETOR DE PANIFICAÇÃO 
 

 O setor de panificação vem passando por transformações, numa dinâmica de 

concorrência crescente. Essa movimentação tem estimulado a diversificação de 

produtos e serviços para atender à demanda em expansão, bem como se firmar 

frente aos novos competidores, compostos em sua maioria por empresas de maior 

porte que estão incorporando os panificados em seu mix. 

As padarias estão deixando de ser apenas estabelecimentos responsáveis 

pela fabricação artesanal e venda de pães fresquinhos, biscoitos, bolos e outras 

guloseimas, frequentados pelos clientes em determinados horários do dia e da noite. 
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As panificadoras e confeitarias, como passaram a ser chamadas nos últimos anos, 

estão se transformando em centros de convivência, gastronomia e serviços. Hoje e 

no futuro, as panificadoras e confeitarias serão cada vez mais acolhedoras, espaços 

onde as pessoas contarão com conforto e bom atendimento para degustar, se 

alimentar, conversar e até se divertir, compensando a correria e o excesso de 

individualismo e distanciamento comuns em outros tipos de estabelecimentos 

comerciais.  

As mudanças de comportamento, necessidades e preferências do consumidor 

ditam os novos tempos da panificação e confeitaria no País e no mundo. A 

introdução e diversificação de produtos mais saudáveis, contendo 0% em gorduras 

trans, ingredientes de melhor qualidade e menos óleo e açúcar nas receitas, é uma 

das providências para acompanhar o gosto da clientela de hoje e dos próximos 

anos. 

 Em termos de gestão, o negócio também está mudando bastante e se 

tornando mais sofisticado, abrangendo práticas dos setores industrial, de comércio e 

de serviços. O estilo empírico de administrar padarias, por vezes amador, está 

virando coisa do passado. A gestão das panificadoras e confeitarias está cada vez 

mais planejada, profissional e tecnológica. 

O consumo de pães tem aumentado entre os brasileiros. Com a inclusão de 

produtos elaborados com outras matérias-primas (mandioca e milho, por exemplo), 

esse número sobe para 33,61 kg de pães/ano. Esse comportamento mostra que se 

preparar para atender a essa demanda crescente por panificados é uma 

necessidade das panificadoras. 

 
2.5  O DESAFIO DO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DAS PANIFICADORAS 
PMES NO BRASIL 
 
 Mesmo com o cenário favorável ao setor de Panificação no Brasil, muitas 

empresas PMEs não conseguem se estabilizar no mercador, a falta de planejamento 

é um dos fatores principais que levam parte das pequenas empresas de panificação 

a encerrar suas atividades ou mesmo funcionar de forma inadequada, perdendo 

mercado justamente na fase que seria de expansão. 
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Começar um negócio exige mais que saber fazer, na prática. Na panificação, das 

cerca de 63 mil padarias brasileiras, 96,3% são micro e pequenas empresas. 

Estima-se ainda que o nível de informalidade chegue a 40%, sendo que a maioria se 

coloca num nível de faturamento de até R$ 46 mil/mês (Abip / Propan).  

Nestas empresas, observam-se problemas de gerenciamento, muito em 

decorrência do próprio início do negócio, despreparo do empresário em nível 

gerencial e por vários erros no processo produtivo – há média de 14% no índice de 

falhas, acarretadas pela falta de controle de fabricação e consumo de matéria-prima, 

retrabalho, entre outros. Como esse é um custo não calculado a princípio, quando o 

empresário o percebe já está num nível tão alto que acaba por minar o negócio. 

De acordo com a ABIP, estudos mostram que um profissional só consegue 

fabricar em média uma tonelada por mês de panificados em uma pequena empresa 

artesanal. Tomando isso como base, o empresário, quando vai contratar mais um 

funcionário para lhe ajudar na produção, deveria embutir esse valor de hora 

trabalhada no preço final do produto, o que não é feito. O valor da hora trabalhada 

lidera os gastos na panificação, incidindo em 33% do custo, seguidos da matéria-

prima, impostos e energia (veja gráfico 4). 

 
 

Fonte: Propan (2007) 

 

Como isso não é feito, o empresário começa a sentir os “efeitos colaterais” 

das encomendas. Aumenta o preço para tentar manter a rentabilidade, mas não 

consegue equilibrar custos e vendas. Daí, não cresce o como o planejado e desta 



  
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
106 

 

APL COMO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO: UM ESTUDO DE CASO 
NO SETOR DE PANIFICAÇÃO ARTESANAL BRASILEIRO 

 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n. 2, jul./dez. 2013: 96 - 119 

forma alega que não consegue fidelizar clientes de maior potencial e, 

consequentemente, se estabilizar. Assim, perde oportunidades de ampliar mercado, 

vender para supermercados e empresas de maior porte e mesmo atuando no varejo, 

na venda direta, sua performance será prejudicada, pois também se esqueceu 

desse custo de produção. Ou seja, o maior problema das empresas que continuam 

na falta de informação sobre a composição da estrutura de custo dos produtos. O 

empresário até alega que não consegue se manter devido aos altos impostos a que 

está sujeito, mas não consegue fazer isso justamente porque criou uma estrutura de 

trabalho inviável, montou uma referência de preço que não permite seu crescimento. 

Ficando escravo da sua própria composição de estrutura financeira. 

Para o SEBRAE o fechamento de uma padaria não se dá por acaso e nem 

por causa do azar. As decisões equivocadas é que causam o insucesso e 

consequentemente o fechamento da empresa. O empreendedor deve desenvolver 

uma visão estratégica do negócio. Assim ao decidir por investir em uma padaria é 

preciso elaborar estudos sobre os consumidores, produtos e tendências do setor. 

Isto vai permitir o direcionamento dos investimentos e revisão das estratégias 

sempre que necessário. 

 
3. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa identificou as principais características das micro e pequenas 

empresas que integram o APL de panificação artesanal, além de identificar as 

necessidades de gestão financeira dos gestores dessas empresas, a fim de propor 

diretrizes para a elaboração de um modelo de Gestão econômica e financeira. 

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, para proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito. Envolvendo artigos científicos, no período de 2002 até 2013 e 

dados online, com as disponibilidades obtidas, como o SEBRAE (endereço na 

Internet: http://gestaoportal.sebrae.com.br), ABIA (endereço na Internet: 

http://www.abia.org.br) e MDIC (endereço na Internet: http://www.mct.gov.br).  

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento 

de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas 

e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato 
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direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o 

cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela 

pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

Como também uma investigação na forma de estudo de caso realizado no 

APL do setor de panificação artesanal do RN, cujo objetivo foi proporcionar aos 

pesquisadores um contato real com o ambiente de um APL e o contato direto com 

um projeto de desenvolvimento de melhoria contínua na área financeira, de forma 

que as diretrizes propostas ganhassem um caráter mais aplicável às reais macro 

características e realidade do tipo de cenário em que poderão ser implementadas: 

APLs. 

 
4. RESULTADOS 
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS APLs NO BRASIL 

Os arranjos produtivos locais constituem importantes formas de organização 

empresarial caracterizadas por diferentes tipos de cooperação de empresas de um 

mesmo setor ou ramo de atividade. Essa cooperação normalmente ocorre no 

processo de produção, com vistas à obtenção de economia de escala e de escopo; 

melhorias dos índices de qualidade e de produtividade; implementação tecnológica; 

processo de compras coletivas. Enfim, os arranjos produtivos locais agregam os 

diversos interesses das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas 

que buscam a redução de custos e o aumento das condições de competitividades 

que assegurem o fortalecimento do mercado e dos resultados econômicos e 

financeiros dos investimentos privados. 

No presente capítulo são apresentadas as principais metodologias utilizadas 

no desenvolvimento das APLs no setor brasileiro. Essa avaliação contempla as 

seguintes avaliações e resultados: 

 

• Cooperação entre empresários e entidades públicas e privadas; 

• Melhorias de competitividade; 

• Avanços tecnológicos; 

• Informação e Acessos a Mercados; 

• Serviços básicos; 

• Organização da Produção; 
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• Políticas Públicas e diretrizes de atuação; 

• Crédito e financiamento; 

• Formação e capacitação. 

 

De acordo com as metodologias utilizadas no desenvolvimento dos APLs, 

pode-se exemplificar com o caso do novo programa de arranjo produtivo local, onde 

o setor de panificação do RN terá, ao longo de 2013, o desenvolvimento de ações 

para assegurar melhorias nos processos produtivos, além da qualificação de 

profissionais e empresários. O projeto do APL da Panificação foi apresentado em 

janeiro, durante encontro de representantes do setor na sede do Sindicato da 

Indústria da Panificação e Confeitaria do Rio Grande do Norte (Sindipan-RN), em 

Natal. 

O APL da Panificação do Rio Grande do Norte vai ser realizado com a adesão 

de pelo menos 25 empresas do setor. Para esse Arranjo Produtivo Local, estão 

programadas ações em três áreas: Boas Práticas de Fabricação, Recursos 

Humanos e Coletas de Dados. 

Uma das intenções é criar um banco de talentos para que os empresários 

possam consultar e selecionar profissionais visando o preenchimento de vagas nas 

panificadoras. Outra ação programada é a promoção de cursos de liderança 

empresarial. O APL vai reunir também informações para uma avaliação sobre o 

desenvolvimento do setor ao longo do APL. (RN, 2013) 

 
COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 
 

O IEL menciona o papel fundamental do engajamento das comunidades na 

construção da Cooperação junto aos centros de tecnologia e pesquisa, instituições 

de ensino, Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) e entidades públicas ou 

privadas com o setor empresarial. Tudo isso possibilita a geração de maior 

competência às empresas, maior competitividade e inserção em novos mercados, 

inclusive externos. As empresas instaladas em APLs exercem o aprendizado 

coletivo, a troca de informações, a eficiência coletiva e o aumento da 

competitividade. 
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A cooperação dos Arranjos Produtivos se consagra como importante 

estratégia de desenvolvimento econômico integrado. O êxito dos arranjos produtivos 

é marcado pela interlocução entre os setores públicos e privado, aumentando o 

poder de negociação das empresas que compõem os mesmos e o compromisso de 

empresários e instituições locais com a execução de projetos de estímulo à 

competitividade. 

O consenso em torno do seu potencial como estratégia de desenvolvimento 

envolve grande número de atores públicos e privados. O Governo Federal acolheu-

os como conceito e foco no Plano Plurianual de Ações 2004–2007, ao passo que um 

número importante de ministérios e agentes públicos vêm implantando programas 

de ações aplicadas em diversos arranjos localizados em todo o território nacional. 

Enquanto isso, entidades empresariais e suas lideranças têm dedicado grande 

atenção para as estruturas produtivas concentradas territorialmente. O Sebrae, por 

sua vez, tem direcionado parte significativa de seus recursos para a ação nos APLs, 

o que garante um aporte consistente de meios e de capacidade de iniciativa. Nos 

territórios onde projetos já foram estruturados, observa-se o efetivo envolvimento 

das lideranças políticas e empresariais locais, de forma que é perfeitamente 

adequado, nesse caso, usar a expressão consenso – o que, de resto, constitui 

oportunidade a não ser desperdiçada. 

 
MELHORIAS DE COMPETITIVIDADE 

 

As principais capacidades competitivas dos APL são relacionadas 

basicamente com um ambiente local mais propício para a difusão e o 

desenvolvimento de conhecimento, a facilidade de acesso a ativos e serviços 

complementares, ou especialmente propício para a cooperação multilateral entre 

firmas, instituições e poder público (BNDES, 2010). 

A união de pequenos empresários e a organização destes em arranjos 

constituem-se como uma importante fonte geradora de vantagens competitivas, tais 

como: a capacidade de gerar economias de escala, de investir em inovação 

produtiva e gerencial, inserir firmas de pequeno porte no mercado externo e 

contribuir para o aumento do padrão de qualidade dos produtos. Torna-se então 

necessário o estabelecimento de novas formas de organização e de ação junto aos 
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pequenos negócios, de forma a superar as deficiências originadas do porte e do 

isolamento das micro e pequenas empresas brasileiras. 

 
AVANÇOS TECNOLÓGICOS  
 

No eixo dos avanços tecnológicos, trabalham-se os fundamentos de natureza 

interativa do desenvolvimento daquele setor econômico, atingindo, de forma ampla, 

o contexto social e institucional do território. As instituições que atuam sob a 

inspiração de fundamentos técnicos, em áreas como formação de mão-de-obra, 

regulação da base legal das empresas, organização da sociedade civil, e o poder 

público, de forma geral, todos devem envolver-se de alguma maneira. O trabalho 

nesse eixo visa gerar iniciativas de aperfeiçoamento dessa interação social, nos 

diversos vetores conectados com o setor empresarial em questão. Coloca-se então 

o tema da boa governança. 

A governança está associada à: (1) qualidade das lideranças empresariais, 

políticas, sindicais, e sua relação com os problemas das empresas; (2) construção 

de centros tecnológicos prestadores de serviço – estruturas que as empresas não 

poderiam suportar de forma isolada, que cumprem o papel que os núcleos de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) e recursos humanos desempenham nas grandes 

empresas; (3) gestão dos recursos naturais, com vistas a uma conservação 

adequada das condições ambientais, garantindo que a atividade produtiva não se 

tornará destrutiva da qualidade ambiental; (4) geração de solidariedade, confiança 

mútua e atenção para com os problemas sociais; e (5) construção de atitudes 

positivas no rumo do desenvolvimento técnico, tecnológico e econômico. 

 
INFORMAÇÃO E ACESSO A MERCADOS 
 
 Com relação à Informação e Acesso a Mercados inclui tudo o que está 

relacionado com a venda, a “realização” das mercadorias. Aqui, aloja-se o problema 

da agregação de valor ao faturamento das empresas, de forma individual e coletiva. 

O que impõe a necessidade de conhecer: (1) o mercado, seu modus operandi, os 

interesses dominantes, secundários e emergentes; (2) as avaliações sobre a 

qualidade do produto vendido e do pós-venda das empresas do APL; e (3) os 
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concorrentes, seus interesses e sua capacidade em termos de produtos, preços e 

serviços. Trata-se, portanto, de construir uma visão do posicionamento competitivo 

do arranjo.  

Trabalhar esse eixo significa aperfeiçoar, de forma permanente, o 

conhecimento de tudo aquilo que está fora do arranjo e que resume seu objetivo 

final: vender a produção. Nesse âmbito, torna-se fundamental o fomento da 

produção qualificada, o mapeamento de novos canais de comercialização e de 

novos padrões de logística, além do incremento de projetos de marketing. A 

participação em feiras e eventos é uma atividade de imenso impacto nas empresas, 

já que permite o cotejamento “do que se faz” com o “como se faz”, no APL e no 

mundo, com a percepção das diferenças e dos ganhos obtidos pelos caminhos 

produtivos seguidos. 

 
SERVIÇOS BÁSICOS  

 

A partir do momento em que os empresários começam a organizar-se melhor, 

a demanda por serviços básicos especializados e focados no setor. É próprio da 

dinâmica distrital ter uma ampla oferta de serviços conectados às demandas 

empresariais, e é necessário fomentar isso no programa de APL. Na experiência do 

setor, os distritos industriais normalmente possuem um centro físico, gerido por um 

conselho composto de governo, empresários e agências de fomento, que supre a 

demanda de serviços – desde a capacitação de mão-de-obra até a busca de novas 

tecnologias para a diferenciação de produto. 

Julga-se mais importante mobilizar os parceiros já existentes na região para 

fornecerem os serviços demandados pelo pólo, de forma mais focada. Já existem, 

no Brasil, diversas instituições de apoio, centros tecnológicos e universidades 

razoavelmente equipados, com potencial para prover os serviços de que o pólo 

necessita. O problema é que essas instituições nem sempre estão atualizadas com 

as demandas do público-alvo. São instituições muito mais voltadas para a criação de 

produtos do que para o conhecimento do empresariado local. Assim, o centro de 

serviços visa articular as instituições existentes e trabalhar em conjunto, oferecendo 

ao pólo uma ampla gama de soluções integradas e atualizadas. Vale ressaltar que 

um serviço essencial para o desenvolvimento do APL, e raramente disponível para 
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os pequenos negócios no Brasil, é o serviço financeiro. Daí a necessidade de 

trabalhar em conjunto com o sistema financeiro nacional para buscar um melhor 

acesso por parte das pequenas empresas a tal serviço. 
 
ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 
 A organização da Produção abrange os temas mais conhecidos e mais bem 

desenvolvidos teoricamente: os assuntos relativos à produção e à produtividade, em 

termos quantitativos e qualitativos. Aqui, trabalha-se tudo que constitui o fundamento 

da produtividade física da empresa. Entram em cena as questões da eficiência 

tecnológica, da qualidade, do design e da logística, requisitos essenciais à geração 

de uma relação qualidade/preço que viabilize o crescimento de mercado. Trabalhar 

esse eixo é trabalhar o gerenciamento das empresas de forma ampla. Custos, 

recursos humanos, produção, fluxo de caixa, tecnologia e finanças, estão entre os 

problemas em jogo.  

Não é possível empreender a melhoria dos processos produtivos sem 

investimento em formação gerencial. Programas de qualificação de gestores, de 

enriquecimento e ampliação do capital humano das empresas, de formação 

profissional, de empreendedorismo e de aprimoramento de processos burocráticos 

visando alcançar maior eficiência, são algumas das iniciativas essenciais para a 

melhoria dos processos produtivos. A elaboração de um plano de trabalho sólido e 

realizável pelas empresas, que defina a estratégia de cada uma e estabeleça sua 

linha de atuação em consórcios; de planos de redução de custos; de investimentos 

em tecnologia e design, com o objetivo de qualificar e certificar seus produtos e 

processos complementam o conjunto de ações fundamentais nesse eixo. Em se 

tratando de APL, o fomento da produção cooperativa é essencial. Possibilita 

dinamizar a relação entre gestão, cooperação e competitividade de maneira a 

assegurar o crescimento da empresa e sua contribuição para a sustentabilidade 

regional, derivada da agilidade empreendedora. Nesse âmbito, a produção 

cooperativa permite mapear insumos de uso comum, criar rotinas coletivas de 

inovação tecnológica ou da sua difusão, estabelecer mecanismos de inovação em 

design. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DIRETRIZES DE ATUAÇÃO 

 Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

as ações integradas de políticas públicas para arranjos produtivos locais é estimular 

processos locais de desenvolvimento, através da promoção da competitividade e da 

sustentabilidade dos empreendimentos no território onde o APL está inserido. 

Busca-se, assim: 

a) O desenvolvimento econômico; 

b) A redução das desigualdades sociais e regionais; 

c) A inovação tecnológica; 

d) A expansão e a modernização da base produtiva; 

e) O crescimento do nível de emprego e renda; 

f) A redução da taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas; 

g) O aumento da escolaridade e da capacitação; 

h) O aumento da produtividade e competitividade; 

i) O aumento das exportações. 

 Para que os objetivos acima sejam alcançados, é de fundamental importância 

que as instituições sigam algumas diretrizes, que refletem aspectos normalmente 

presentes naqueles arranjos que, em especial, têm mostrado uma maior 

competitividade, sustentabilidade e um tipo de desenvolvimento inclusivo. 

 Na busca de uma atuação integrada que promova o desenvolvimento dos 

APLs, as ações das diversas instituições deverão observar os seguintes aspectos: 

• O protagonismo local: as ações serão sempre concebidas, implementadas e 

avaliadas de forma a levar os atores locais a aumentar sua autonomia, 

corresponsabilidade e gerenciamento do processo de desenvolvimento da 

localidade, estimulando, nesse sentido, o reconhecimento do papel das 

lideranças locais e a necessidade de sua capacitação como forma de 

contribuir ao esforço dos atores locais em estarem participando do processo 

de desenvolvimento; 

• A promoção de um ambiente de inclusão: as ações devem estimular a 

articulação dos diversos agentes locais visando o acesso das unidades 
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produtivas ao mercado, à informação, à tecnologia, ao credito, à capacitação, 

e a outros bens e serviços comuns;  

• A elevação do capital social: as ações devem promover a interação e a 

cooperação entre os atores no território, facilitando o desenvolvimento de 

relações de confiança, o aprendizado interativo, o fluxo de conhecimento 

tácito, o associativismo e o cooperativismo; 

• A preservação do meio-ambiente: as ações devem estimular a criação de 

mecanismos endógenos de minimização dos impactos ambientais das 

atividades produtivas, a utilização de tecnologias ecologicamente 

sustentáveis e o aproveitamento de subprodutos e resíduos; 

• A integração com outros atores: as ações devem estimular o processo de 

integração entre as instituições (nacionais, estaduais e locais) que atuam no 

APL; 

• A colaboração entre os entes federados: a política nacional de promoção de 

arranjos atuará de forma complementar e em cooperação com aquelas 

desenvolvidas no âmbito dos estados e municípios. 

• O mercado: as ações nos arranjos deverão estar orientadas para o mercado; 

• A sustentabilidade: as ações devem estimular a capacidade de o arranjo se 

organizar, se manter ao longo do tempo e adquirir autonomia; 

• A inovação: as ações devem estimular a absorção, a geração, a incorporação 

e 11 a difusão de tecnologias adequadas ao contexto do arranjo; 

• As relações de trabalho: as ações devem promover mecanismos que 

estimulem os empreendimentos pertencentes aos APLs na direção do 

trabalho decente, entendido como: trabalho produtivo executado em 

condições adequadas de saúde e segurança, com respeito aos direitos 

fundamentais do trabalho, que garante remuneração adequada, dispõe de 

proteção social e ocorrem em um ambiente de diálogo social, liberdade 

sindical, negociação coletiva e participação; 

• A redução das desigualdades regionais: as ações devem contribuir para a 

incorporação de novos territórios ao processo de desenvolvimento nacional, 

de forma a valorizar a diversidade regional e a superar o baixo dinamismo 

econômico. 
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CRÉDITO E FINANCIAMENTO 
 
 Questões externas ao arranjo tais como crédito e infraestrutura, devem 

também ser pensadas permanentemente, seja no sentido de pressionar os 

responsáveis no sistema financeiro e no Estado, seja no sentido de buscar soluções 

alternativas. Assim, por exemplo, as instituições ligadas aos APLs, ou mesmo o 

Estado, mediante o uso de informação privilegiada sobre os tomadores de 

empréstimo, podem melhorar a classificação de risco desses agentes, contribuindo 

para reduzir as taxas de juros dos empréstimos. O acesso ao crédito e aos serviços 

financeiros pode ser significativamente facilitado se os bancos locais trabalharem na 

solução dos pontos de bloqueio do financiamento, como a assimetria de informações 

e o elevado custo administrativo das operações. Fundos e leilões de recebíveis ou 

sociedades de garantia de crédito, bem como a geração de informações positivas 

sobre as empresas, podem constituir estratégias promissoras.  

A Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) tem exercido importante 

papel, com vistas a fortalecer e tornar os APLs mais competitivos, notadamente 

através de créditos não reembolsáveis. Essa atuação tornou-se mais visível a partir 

da criação dos Fundos Setoriais e das captações de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento, do Fundo de Amparo aos Trabalhadores e do Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. 
 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Sobre a formação e capacitação das pessoas envolvidas com as empresas 

do arranjo, deve-se apresentar: 

 

a) Perfil educacional dos trabalhadores dos APLs; 

b) Onde os trabalhadores aprendem seu ofício (em centros de treinamento 

financiados pela empresa, em centros de treinamento financiados pelo próprio 

empregado, no trabalho na empresa, no trabalho nos empregos anteriores, 

outros). É necessário que se especifique e quantifique essas informações; 

c) Instituições que ofertam capacitação para mão-de-obra existentes no arranjo: 

número de Centros de Educação Tecnológica (centros públicos ou privados, 
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Federais, Estaduais ou Municipais) que participam direta ou indiretamente do 

APL; número de universidades, faculdades e centros de ensino envolvidos no 

APL; número de laboratórios disponíveis e de pesquisadores e bolsistas 

envolvidos; 

d) Cursos ofertados pelas instituições: número de cursos técnicos e 

profissionalizantes que atendam algum segmento da cadeia produtiva do APL 

e número de vagas nesses cursos; número de cursos de graduação, 

mestrado e doutorado que atendam algum segmento da cadeia produtiva do 

APL e número de vagas ofertadas nesses cursos; 

e) Demanda potencial de capacitação em termos de cursos, tamanho das 

turmas e periodicidade; 

f) Disponibilidade de estágios supervisionados; 

g) Número de publicações científicas/tecnológicas decorrentes da parceria entre 

Instituições de Ensino Superior e o APL. 

 

5. CONCLUSÕES 
 
 O objetivo deste estudo foi de analisar o cenário das panificadoras no Brasil, 

visando à melhoria dos índices de rentabilidade e produtividade através dos APLs. 

Considerando um referencial teórico que trata da contextualização do tema 

abordado, atentando para as dificuldades e das vantagens competitivas das 

empresas PMEs no setor de panificados no Brasil. 

 Em termos gerais, as empresas que constituem o cenário pertencente ao 

desafio do crescimento sustentável no setor da panificação, podem ser consideradas 

como empresas modelos para a implementação dos Arranjos Produtivos Locais. Por 

meio de dados coletados pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 

Confeitaria (ABIB), as empresas PMEs deste setor não possuem um planejamento 

empresarial e nenhum conhecimento em gestão financeira, com isso acarretando a 

falência imatura de seus empreendimentos. 

 Um fato relevante é a existência dos altos custos de produção, devido ao 

preço elevado da matéria-prima e do custo da mão-de-obra, acarretando uma perda 
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significativa no lucro liquido, perdendo margens de contribuição e o aumento do 

custo médio dos produtos vendidos (CMV). 

Há também um desafio concreto na perspectiva das PMEs do setor artesanal, 

que não conseguem cobrar mais pelos seus produtos para manter equilibrado seus 

custos e as vendas. Neste contexto mercadológico, constata-se a falta de estratégia 

para comunicar os atributos de valor de um produto artesanal. Ou seja, o mercado 

consumidor de alimentos das PMEs do setor de panificação é exigente, mas não 

reconhece o esforço dos fabricantes de pães na área artesanal.  

 O objetivo desta pesquisa é apresentar um modelo sustentável para os micros 

empresários do setor da panificação artesanal através dos APLs, com o intuito de 

um desenvolvimento estratégico para a sobrevivência destas empresas no mercado. 

Observou-se que existem propostas de criação para uma estratégia sustentável para 

as empresas que procuram se aglomerar, são: (1) os incentivos de políticas públicas 

voltada para a promoção da competitividade e da sustentabilidade dos 

empreendimentos no território onde o APL está inserido, conforme foi apresentado 

na construção da metodologia de desenvolvimento dos APLs, (2) como também a 

oferta de linha de créditos e de financiamento para este tipo de atividade, através de 

instituições privadas e estatais de bancos, que incentivam a pratica da aglomeração. 

(3) Outra forma de incentivo são as instituições de apoio ao micro empresário, como 

o SEBRAE, IEL e Instituições de Ensino Superior, que possibilita a capacitação 

gerencial dos gestores, criação de núcleos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

treinamento da mão-de-obra. 

 Nas limitações da pesquisa, foi ressaltada a inexistência de demonstrações 

contábeis para uma análise econômico-financeiro das empresas pertencentes do 

setor, estes dados seriam de suma importância para a análise de um modelo que 

propõe um mecanismo que possa estimular essas empresas para uma melhor 

economia de escala, para que possam enfrentar um mercado cada vez mais 

competitivo. 

Todos os desafios mencionados poderão ser resolvidos, se os empresariados 

do setor de panificação artesanal não atentarem para a aglomeração das pequenas 

empresas do setor, como forma de fortalecimento, construção de estratégias e 

vantagens competitivas. Dessa forma, aprofundar o conhecimento sobre o potencial 

dos APLs para a disseminação de práticas de desenvolvimentos estratégicos, 
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visando à melhoria dos índices de Rentabilidade e Produtividade é um fator 

essencial para assegurar a sustentabilidade das organizações de pequeno porte em 

seu sentido mais amplo. 
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	1. INTRODUÇÃO
	Os arranjos produtivos no brasil consolidaram-se a partir do colapso do desenvolvimento economico nos anos de 1970 e 1980, em meio à crise do modelo fordista e a crise fiscal brasileira e suas consequências óbvias sobre o emprego, com massas de pessoa...
	Nos últimos anos os arranjos produtivos locais (APLs) vêm se constituindo como um importante instrumento de política econômica (COSTA, 2010). Com todo consenso corre o risco de resvalar para o modismo e consequentemente trivialidade, é sempre convenie...
	A partir deste resgate conceitual do território “real”, não abstrato, disseminou-se uma vertente de estudos, que se propõem a estudar as relações inter-firmas imersas no ambiente localizado, ou seja, no sistema de produção local ou clusters. Genericam...
	Uma estratégia para estas empresas se fortalecerem competitivamente consiste em organizarem-se em Arranjos Produtivos Locais (APLs), cujo objetivo é o desenvolvimento coletivo a partir do esforço conjunto de empresários/empresas, instituições de ensin...
	A fim de quantificar melhor os resultados obtidos com a sua implementação do Arranjo Produtivo Local (APL) e tentar melhorar as estratégias financeiras das empresas pertencente do mesmo, faz-se relevante analisar a estrutura financeira, para descobri...
	O artigo está estruturado em 5 seções. A seção 2 apresenta síntese da discussão teórica dos temas abordados. A seção 3 apresenta os aspectos metodológicos. A seção 4 apresenta os resultados alcançados, respectivamente. E por fim a seção 5 traz as conc...
	2. REFERENCIAL TEORICO
	2.1 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
	Santana, Ítavo e Silva (2011) comenta que o Arranjo Produtivo Local compreende uma interação e cooperação entre atores que, de forma compartilhada, contribuem para o desenvolvimento comunitário. As trajetórias históricas, de construção de identidades ...
	De acordo Albagli e Brito (2002) Arranjo Produtivo Local é definido como a aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva, principal, bem como empresas correlatas e complementares como fornecedoras de ...
	Vários enfoques procuram ressaltar a importância da articulação de empresas em aglomerados e seu envolvimento com a dimensão territorial. Cassiolato e Szapiro (2003) afirmam que, apesar de serem diferentes entre si, muitas vezes estas abordagens e con...
	Segundo o estudo da Redesist, os arranjos produtivos locais (APL) são definidos como aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos, mesmo qu...
	Para Costa (2010) As aglomerações produtivas passam a ser entendidas como organizações heterogêneas que aprendem, inovam e evoluem, e nas quais os conhecimentos externos e os fluxos de informações assumem importância fundamental na “fertilização cruza...
	Uma vez existindo o aglomerado, suas unidades produtivas passam a usufruir de economias externas, capazes de acelerar e até mesmo os determinantes do desenvolvimento desses arranjos produtivos (BRASIL, 2000).
	Diante do entendimento de Rosa (2004), denota-se que a aglomeração de empresas em determinado espaço geográfico em si não necessariamente implica em ter que haver cooperação entre estas, pois, uma vez tenha ocorrido esta interação e cooperação, a clas...
	O órgão de apoio e consultoria, como o SEBRAE-RN (2002), consideram cluster como sinônimo de APLs, e consideram que na composição de um clusters, além da proximidade física e da forte relação com os agentes da localidade, há em comum o fato de possuír...
	Conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDCI 2010), o apoio a Arranjos Produtivos Locais é fruto de uma nova percepção de políticas públicas de desenvolvimento, em que o local passa a ser visto como um eixo orientador ...
	Carvalho (2012, p.59) explica que uma alternativa economicamente viável para micro e pequenas empresas de um mesmo segmento é a constituição de Arranjos Produtivos Locais (APLs).
	As afirmações das pequenas e médias empresas passam por problemas voltados, dentre outros, para as questões das inovações e melhorias organizacionais que possam trazer a elas flexibilidade, qualidade, ganhos logísticos e soluções para possíveis gargal...
	2.3 O SETOR DE PANIFICAÇÃO ARTESANAL BRASILEIRO
	Em pesquisa realizada em 2009 pela ABIP (Associação Brasileira das Indústrias de Panificação e Confeitaria), o segmento produtivo da panificação está entre os seis maiores segmentos industriais do país e encontra-se constantemente em busca de novas te...
	As empresas de Panificação e Confeitaria brasileira mantém o crescimento, que vem ocorrendo desde 2007. Em 2011, o índice de crescimento estimado foi de 11,88% o que representa um faturamento de R$ 62,99 bilhões. O levantamento dos números foi feito p...
	O setor de panificação vem contribuindo consideravelmente, nos últimos anos, para o crescimento do food service no Brasil. Em 2011 a participação aproximada foi de 36,05% do faturamento do setor de food service, que foi de R$ 89,1 bilhões. Produtos as...
	O gráfico (1) abaixo mostra a evolução do faturamento do setor nos últimos anos:
	Gráfico 1: Faturamento do setor
	/
	Fonte: SEBRAE (2013)
	Outro gráfico (2) indica mais índices reunidos pela pesquisa:
	Gráfico 2: Rateio por Departamento
	Houve um aumento de 2,8% no número de postos de trabalhos gerados em 2011, o que representa 21 mil funcionários contratados pelas padarias. O setor representa cerca de 780 mil empregos diretos e 1,8 milhão de forma indireta.
	Isso reflete os resultados obtidos a partir dos investimentos em novos modelos de serviços e linhas de produtos, ajudando a consolidar a maior presença das empresas de Panificação e Confeitaria no cotidiano dos brasileiros.
	A seguir apresenta-se um gráfico mostrando o crescimento da Panificação em 2011 comparado a outros setores ligados à alimentação e varejo. As empresas panificadoras registram um crescimento maior que concorrentes diretos, como os supermercados.
	/
	Fonte: SEBRAE (2013)
	2.4 A TRANSFORMAÇÃO DO SETOR DE PANIFICAÇÃO
	O setor de panificação vem passando por transformações, numa dinâmica de concorrência crescente. Essa movimentação tem estimulado a diversificação de produtos e serviços para atender à demanda em expansão, bem como se firmar frente aos novos competid...
	As padarias estão deixando de ser apenas estabelecimentos responsáveis pela fabricação artesanal e venda de pães fresquinhos, biscoitos, bolos e outras guloseimas, frequentados pelos clientes em determinados horários do dia e da noite. As panificadora...
	As mudanças de comportamento, necessidades e preferências do consumidor ditam os novos tempos da panificação e confeitaria no País e no mundo. A introdução e diversificação de produtos mais saudáveis, contendo 0% em gorduras trans, ingredientes de mel...
	Em termos de gestão, o negócio também está mudando bastante e se tornando mais sofisticado, abrangendo práticas dos setores industrial, de comércio e de serviços. O estilo empírico de administrar padarias, por vezes amador, está virando coisa do pass...
	O consumo de pães tem aumentado entre os brasileiros. Com a inclusão de produtos elaborados com outras matérias-primas (mandioca e milho, por exemplo), esse número sobe para 33,61 kg de pães/ano. Esse comportamento mostra que se preparar para atender ...
	2.5  O DESAFIO DO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DAS PANIFICADORAS PMES NO BRASIL
	Mesmo com o cenário favorável ao setor de Panificação no Brasil, muitas empresas PMEs não conseguem se estabilizar no mercador, a falta de planejamento é um dos fatores principais que levam parte das pequenas empresas de panificação a encerrar suas a...
	Começar um negócio exige mais que saber fazer, na prática. Na panificação, das cerca de 63 mil padarias brasileiras, 96,3% são micro e pequenas empresas. Estima-se ainda que o nível de informalidade chegue a 40%, sendo que a maioria se coloca num níve...
	Nestas empresas, observam-se problemas de gerenciamento, muito em decorrência do próprio início do negócio, despreparo do empresário em nível gerencial e por vários erros no processo produtivo – há média de 14% no índice de falhas, acarretadas pela fa...
	De acordo com a ABIP, estudos mostram que um profissional só consegue fabricar em média uma tonelada por mês de panificados em uma pequena empresa artesanal. Tomando isso como base, o empresário, quando vai contratar mais um funcionário para lhe ajuda...
	/
	Fonte: Propan (2007)
	Como isso não é feito, o empresário começa a sentir os “efeitos colaterais” das encomendas. Aumenta o preço para tentar manter a rentabilidade, mas não consegue equilibrar custos e vendas. Daí, não cresce o como o planejado e desta forma alega que não...
	Para o SEBRAE o fechamento de uma padaria não se dá por acaso e nem por causa do azar. As decisões equivocadas é que causam o insucesso e consequentemente o fechamento da empresa. O empreendedor deve desenvolver uma visão estratégica do negócio. Assim...
	3. METODOLOGIA
	Esta pesquisa identificou as principais características das micro e pequenas empresas que integram o APL de panificação artesanal, além de identificar as necessidades de gestão financeira dos gestores dessas empresas, a fim de propor diretrizes para a...
	Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, para proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Envolvendo artigos científicos, no período de 2002 até 2013 e dados o...
	Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato dire...
	Como também uma investigação na forma de estudo de caso realizado no APL do setor de panificação artesanal do RN, cujo objetivo foi proporcionar aos pesquisadores um contato real com o ambiente de um APL e o contato direto com um projeto de desenvolvi...
	4. RESULTADOS
	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS APLs NO BRASIL
	Os arranjos produtivos locais constituem importantes formas de organização empresarial caracterizadas por diferentes tipos de cooperação de empresas de um mesmo setor ou ramo de atividade. Essa cooperação normalmente ocorre no processo de produção, co...
	No presente capítulo são apresentadas as principais metodologias utilizadas no desenvolvimento das APLs no setor brasileiro. Essa avaliação contempla as seguintes avaliações e resultados:
	Cooperação entre empresários e entidades públicas e privadas;
	Melhorias de competitividade;
	Avanços tecnológicos;
	Informação e Acessos a Mercados;
	Serviços básicos;
	Organização da Produção;
	Políticas Públicas e diretrizes de atuação;
	Crédito e financiamento;
	Formação e capacitação.
	De acordo com as metodologias utilizadas no desenvolvimento dos APLs, pode-se exemplificar com o caso do novo programa de arranjo produtivo local, onde o setor de panificação do RN terá, ao longo de 2013, o desenvolvimento de ações para assegurar melh...
	O APL da Panificação do Rio Grande do Norte vai ser realizado com a adesão de pelo menos 25 empresas do setor. Para esse Arranjo Produtivo Local, estão programadas ações em três áreas: Boas Práticas de Fabricação, Recursos Humanos e Coletas de Dados.
	Uma das intenções é criar um banco de talentos para que os empresários possam consultar e selecionar profissionais visando o preenchimento de vagas nas panificadoras. Outra ação programada é a promoção de cursos de liderança empresarial. O APL vai reu...
	COOPERAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
	O IEL menciona o papel fundamental do engajamento das comunidades na construção da Cooperação junto aos centros de tecnologia e pesquisa, instituições de ensino, Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) e entidades públicas ou privadas com o setor ...
	A cooperação dos Arranjos Produtivos se consagra como importante estratégia de desenvolvimento econômico integrado. O êxito dos arranjos produtivos é marcado pela interlocução entre os setores públicos e privado, aumentando o poder de negociação das e...
	O consenso em torno do seu potencial como estratégia de desenvolvimento envolve grande número de atores públicos e privados. O Governo Federal acolheu-os como conceito e foco no Plano Plurianual de Ações 2004–2007, ao passo que um número importante de...
	MELHORIAS DE COMPETITIVIDADE
	As principais capacidades competitivas dos APL são relacionadas basicamente com um ambiente local mais propício para a difusão e o desenvolvimento de conhecimento, a facilidade de acesso a ativos e serviços complementares, ou especialmente propício pa...
	A união de pequenos empresários e a organização destes em arranjos constituem-se como uma importante fonte geradora de vantagens competitivas, tais como: a capacidade de gerar economias de escala, de investir em inovação produtiva e gerencial, inserir...
	AVANÇOS TECNOLÓGICOS
	No eixo dos avanços tecnológicos, trabalham-se os fundamentos de natureza interativa do desenvolvimento daquele setor econômico, atingindo, de forma ampla, o contexto social e institucional do território. As instituições que atuam sob a inspiração de ...
	A governança está associada à: (1) qualidade das lideranças empresariais, políticas, sindicais, e sua relação com os problemas das empresas; (2) construção de centros tecnológicos prestadores de serviço – estruturas que as empresas não poderiam suport...
	INFORMAÇÃO E ACESSO A MERCADOS
	Com relação à Informação e Acesso a Mercados inclui tudo o que está relacionado com a venda, a “realização” das mercadorias. Aqui, aloja-se o problema da agregação de valor ao faturamento das empresas, de forma individual e coletiva. O que impõe a ne...
	Trabalhar esse eixo significa aperfeiçoar, de forma permanente, o conhecimento de tudo aquilo que está fora do arranjo e que resume seu objetivo final: vender a produção. Nesse âmbito, torna-se fundamental o fomento da produção qualificada, o mapeamen...
	SERVIÇOS BÁSICOS
	A partir do momento em que os empresários começam a organizar-se melhor, a demanda por serviços básicos especializados e focados no setor. É próprio da dinâmica distrital ter uma ampla oferta de serviços conectados às demandas empresariais, e é necess...
	Julga-se mais importante mobilizar os parceiros já existentes na região para fornecerem os serviços demandados pelo pólo, de forma mais focada. Já existem, no Brasil, diversas instituições de apoio, centros tecnológicos e universidades razoavelmente e...
	ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
	A organização da Produção abrange os temas mais conhecidos e mais bem desenvolvidos teoricamente: os assuntos relativos à produção e à produtividade, em termos quantitativos e qualitativos. Aqui, trabalha-se tudo que constitui o fundamento da produti...
	Não é possível empreender a melhoria dos processos produtivos sem investimento em formação gerencial. Programas de qualificação de gestores, de enriquecimento e ampliação do capital humano das empresas, de formação profissional, de empreendedorismo e ...
	POLÍTICAS PÚBLICAS E DIRETRIZES DE ATUAÇÃO
	CRÉDITO E FINANCIAMENTO
	Questões externas ao arranjo tais como crédito e infraestrutura, devem também ser pensadas permanentemente, seja no sentido de pressionar os responsáveis no sistema financeiro e no Estado, seja no sentido de buscar soluções alternativas. Assim, por e...
	A Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) tem exercido importante papel, com vistas a fortalecer e tornar os APLs mais competitivos, notadamente através de créditos não reembolsáveis. Essa atuação tornou-se mais visível a partir da criação dos Fun...
	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
	Sobre a formação e capacitação das pessoas envolvidas com as empresas do arranjo, deve-se apresentar:
	Perfil educacional dos trabalhadores dos APLs;
	Onde os trabalhadores aprendem seu ofício (em centros de treinamento financiados pela empresa, em centros de treinamento financiados pelo próprio empregado, no trabalho na empresa, no trabalho nos empregos anteriores, outros). É necessário que se espe...
	Instituições que ofertam capacitação para mão-de-obra existentes no arranjo: número de Centros de Educação Tecnológica (centros públicos ou privados, Federais, Estaduais ou Municipais) que participam direta ou indiretamente do APL; número de universid...
	Cursos ofertados pelas instituições: número de cursos técnicos e profissionalizantes que atendam algum segmento da cadeia produtiva do APL e número de vagas nesses cursos; número de cursos de graduação, mestrado e doutorado que atendam algum segmento ...
	Demanda potencial de capacitação em termos de cursos, tamanho das turmas e periodicidade;
	Disponibilidade de estágios supervisionados;
	Número de publicações científicas/tecnológicas decorrentes da parceria entre Instituições de Ensino Superior e o APL.
	5. CONCLUSÕES
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