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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar a atual estrutura de apoio disposta aos Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) no estado do Rio Grande do Norte. Com este intuito, 

realiza-se um estudo das principais teorias que tratam das aglomerações 

territoriais: passando desde o conceito pioneiro de distrito industrial 

marshalliano até conceitos neo-schumpeterianos mais recentes provindo dos 

sistemas de inovação. De maneira complementar, realiza-se um estudo dos 

principais motivos que trouxeram as atividades produtivas aglomeradas a uma 

posição central no debate econômico e na formação de políticas públicas, 

procurando compreender qual a relação deste fenômeno com as diferentes 

abordagens das políticas de desenvolvimento regional compreendidas nos 

últimos anos. Por fim, pretendeu-se compreender de que forma os órgãos 

responsáveis pelo apoio aos APLs no estado do Rio Grande do Norte atuam na 

seleção e apoio a estes arranjos, analisando quais as principais políticas 

implementadas e procurando compreender quais são os principais 

instrumentos utilizados no apoio a estes APLs no estado. 

 

PALAVRAS-CHAVES : Arranjos Produtivos Locais; Aglomerações; Sistemas 

de Inovação; Políticas de Desenvolvimento Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT   

 

This paper aims to analyze the current support structure ready to Local 

Productive Arrangements (APLs) in the state of Rio Grande do Norte. To this 

end, it was done a study of major theories dealing with territorial 

agglomerations: moving from the pioneering concept of Marshallian industrial 

district to neo-Schumpeterian concepts coming from the latest innovation 

systems. In a complementary way, there will be a study of the major reasons 

that brought the crowded productive activities to a central position in the 

economic debate and the formation of public policy, seeking to understand what 

the relationship of this phenomenon with the different approaches of regional 

development policies which are included in recent years. Finally, it sought to 

understand how the bodies responsible for supporting clusters in the state of 

Rio Grande do Norte act in the selection and support of these arrangements, 

analyzing what the main policies implemented and trying to understand what 

are the main instruments used to support these clusters in the state.  

 

KEY WORDS: Local Productive Arrangements; Agglomerations, Innovation 
Systems, Regional Development Policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

No último quarto do século XX importantes transformações foram 

introduzidas nas teorias do desenvolvimento econômico regional e nas 

possibilidades de políticas de desenvolvimento regional. Aspectos relacionados 

à flexibilização e descentralização produtiva modificaram de forma relevante o 

ambiente de produção e organização das empresas. Tais modificações, 

juntamente com os impactos advindos do processo de globalização, trouxeram 

como conseqüência alterações consideráveis nas relações de custo e preços 

relativos das empresas, que passaram a considerar com maior veemência os 

fatores locacionais nas suas estratégias de competitividade. Neste contexto, 

percebeu-se uma forte reestruturação funcional do espaço, onde as 

aglomerações locais ganharam importância como forma de organização 

produtiva competitiva. 

Dentre os determinantes destas mudanças pode-se apontar a crise do 

modelo fordista de produção e o acelerado processo de globalização que se 

iniciam conjuntamente, não por coincidência, no decorrer da década de 1970. 

Em conjunto, esses fatores trouxeram a tona um novo paradigma tecnológico, 

que veio reforçar o interesse sobre os processos de geração, distribuição e uso 

da informação e do conhecimento, vistos a partir deste momento como 

variáveis chave nos processos de inovação.  

Este conjunto complexo de modificações, discutidos até este momento, 

também refletiu mudanças nas políticas de desenvolvimento regional que, 

segundo Helmsing (1999), se metamorfosearam em três distintas gerações: as 

políticas regionais top-down, influenciadas pelo marco institucional 

keynesianista do paradigma da produção em série; as políticas regionais 

botton-up, que foram fortemente influenciadas pelo paradigma da 

especialização flexível e uma terceira geração de políticas de desenvolvimento 

regional que procura superar as perspectivas exógenas e endógenas, vistas 

como possibilidades contrapostas nas gerações anteriores. 

No Brasil, as atuais políticas de apoio e desenvolvimento regional tem 

incorporado crescentemente a perspectiva da terceira geração, principalmente 

através do uso do termo arranjo produtivo local cunhado pela RedeSist no final 
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da década de 1990, que se desenvolveu através da perspectiva dos Sistemas 

Locais de Inovação. Este enfoque visa entender a dinâmica da produção a 

partir da idéia de competitividade fundada na capacidade inovativa de 

empresas e instituições locais, levando-se em consideração a interação que 

existe entre os atores presentes em determinado ambiente.  Dentro desta 

perspectiva ganha importância conceitos como aprendizado, interações, 

competências, seleção, path-dependencies, governança, complementaridades, 

inovação, cooperação, territorialidade, entre outros (LASTRES e 

CASSIOLATO, 2003).  

Salienta-se que tal abordagem é relativamente recente no país e os 

estudos referentes aos arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais são 

de suma importância para que se demonstrem com maior clareza as 

possibilidades de apoio que efetivamente permitam aos APLs maiores 

possibilidades de sobrevivência, inovatividade e competitividade.  

A partir do exposto, este estudo pretende analisar a estrutura de apoio 

disposta aos APLs no estado do Rio Grande do Norte.  Para tanto, busca 

responder as seguintes questões: Como está montada a estrutura de apoio a 

aglomerações produtivas no estado do Rio Grande do Norte? Quem são os 

principais agentes envolvidos e quais são as funções que eles exercem? Os 

conceitos utilizados por estes agentes são condizentes com a atual perspectiva 

sistêmica discutida na terceira geração de políticas regionais? Quais são os 

principais instrumentos utilizados no apoio, existe uma coordenação central 

que realize um planejamento estratégico de apoio?  

Assim, a atual pesquisa se justifica pela contribuição relevante ao estudo 

sobre a estrutura de políticas de apoio aos arranjos produtivos no estado do 

Rio Grande do Norte. Ademais, também se mostra importante por trazer uma 

discussão acerca dos elementos que reposicionaram a temática dos 

“aglomerados” ao centro da análise econômica e das políticas de 

desenvolvimento regional. E, nesse sentido, apresentar os principais modelos 

teóricos desenvolvidos nesta perspectiva, tanto na ortodoxia quanto nas teorias 

evolucionárias. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados no estudo perpassam pelas 

seguintes etapas: (1) revisão teórica acerca do tema, (2) levantamento das 

organizações que atuam no apoio aos APLs no Rio Grande do Norte; (3) 

análise da estrutura de apoio frente aos conceitos e critérios adotados pelas 

organizações para atuar junto aos APLs.     

Para tanto, o estudo pressupõe a realização de uma pesquisa baseada 

em quatro eixos básicos, que se complementam: 

1 – Exposição das abordagens da nova economia regional e da 

economia da inovação com a utilização de seus conceitos-chave (dialética 

global-local, processo de inovação e aprendizado, paradigma tecnológico, entre 

outros); estudo das principais teorias que tratam das aglomerações territoriais, 

a partir de focos distintos: inicialmente procurou-se recuperar o pioneirismo de 

Marshall, através da discussão dos distritos industriais; e, posteriormente, 

buscou-se abordar a questão através das novas abordagens em três principais 

enfoques: os distritos industriais (vertente italiana), a nova geografia econômica 

e a abordagem dos sistemas de inovação. 

2 – Apresentação dos principais motivos que trouxeram as atividades 

produtivas aglomeradas novamente a uma posição central no debate 

econômico e na formação de políticas públicas, com base tanto no conceito de 

ruptura industrial, presente em Piore e Sabel (1993), quanto nos conceitos neo-

schumpeterianos de revolução tecnológica e ondas longas de 

desenvolvimento, abordados em Perez (2004); ademais, de maneira 

complementar, procura-se compreender qual a influência destes fatos na 

formação das políticas de desenvolvimento regional.   

3 – Análise do processo de desenvolvimento da temática dos arranjos 

produtivos locais no Brasil, utilizando-se da experiência vivida pela redesist na 

introdução do conceito e do seu posterior desenvolvimento. Procura-se realizar 

também uma análise do caminho percorrido pelas políticas públicas que 

adotaram o termo APL em sua composição, principalmente no que diz respeito 

às políticas de cunho Federal, haja vista que estas serviram de base para o 

desenvolvimento de políticas mais “descentralizadas” ligadas mais diretamente 

a atuação dos próprios agentes locais.  
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4 – Estudo de caso da realidade de apoio dos Arranjos Produtivos 

Locais do estado do Rio Grande do Norte. Nesta etapa, buscou-se, através de 

pesquisa de campo e entrevistas, compreender de que forma os órgãos 

responsáveis pelo apoio aos APLs no estado percebem o conceito e atuam na 

seleção e apoio a estes arranjos. De forma complementar, procurou-se analisar 

quais as principais políticas implementadas por estes órgãos, procurando 

compreender os principais instrumentos utilizados no apoio a APLs no estado 

do Rio Grande do Norte1.  

O estudo está estruturado em cinco capítulos, além desta introdução, no 

segundo capítulo desenvolve-se uma breve descrição das principais teorias 

que utilizam as aglomerações de empresas como possibilidade produtiva 

competitiva na atual lógica capitalista; no terceiro capítulo, realiza-se um estudo 

das transformações cíclicas e das rupturas industriais que trouxeram as 

aglomerações para o centro do debate econômico na atualidade, além de 

demonstrar rapidamente que as políticas de desenvolvimento regionais 

sofreram forte influência destas mudanças de paradigma; no quarto capítulo, 

realiza-se um estudo sobre o desenvolvimento do teórico e político dos arranjos 

produtivos locais na realidade brasileira; no quinto capítulo, apresenta-se o 

estudo sobre a realidade de apoio das aglomerações produtivas inseridas na 

realidade do estado do Rio Grande do Norte; e, por fim, são apresentadas as 

considerações finais, que objetiva apresentar uma discussão associada aos 

quatro eixos apresentados em cada um dos capítulos, visando apontar novos 

caminhos para o apoio ao desenvolvimento local e regional de países como o 

Brasil.   

 

 

 

 
                                                           
1 O autor fez parte da Equipe Rio Grande do Norte do projeto de pesquisa Análise do 
Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos  Locais no Norte, Nordeste e Mato 
Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais  no Nordeste  financiado pelo 
BNDES, com a interveniência da FUNPEC.  
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CCaappííttuulloo  22  

AASSPPEECCTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  SSOOBBRREE  AAGGLLOOMMEERRAAÇÇÕÕEESS  PPRROODDUUTTIIVVAASS  

  

2. INTRODUÇÃO 

A recente literatura sobre desenvolvimento regional, que passa a 

considerar a aglomeração espacial de pequenas e médias empresas como um 

dos elementos importantes para o processo de desenvolvimento de algumas 

localidades, ao mesmo tempo também relata de forma bastante convergente 

que nas últimas décadas do século XX o mundo assistiu a ocorrência de 

importantes transformações nas lógicas de funcionamento das estruturas 

produtivas e das relações técnicas e sociais de produção. 

Os principais determinantes destas mudanças foram a crise do modelo 

fordista de produção e o acelerado processo de globalização que se iniciam 

conjuntamente, não por coincidência, no decorrer da década de 1970. Em 

conjunto esses fatores trazem a tona um novo paradigma tecnológico, que vem 

reforçar o interesse sobre os processos de geração, distribuição e uso da 

informação e do conhecimento, vistos a partir deste momento como variáveis 

chave nos processos de inovação.  

De acordo com Lemos (2003, p. 14), as principais fontes das mudanças 

ocorridas no período apontaram, “para a saturação dos mercados de massa e 

para as dificuldades advindas para o sistema de produção, pouco flexível e 

ágil, atender a demanda dos produtos especializados e diferenciados”. Estes 

motivos podem ser enunciados como os principais responsáveis pela 

emergência de um novo formato de organização produtiva, com características 

mais flexíveis, com empresas mais especializadas, com ganhos advindos das 

economias de aglomeração, com características cooperativas e principalmente 

estruturadas de uma maneira menos hierárquica. 

Essa nova economia baseada no conhecimento, que ganha importância 

com o advento do novo paradigma tecnológico, está cada vez mais associada 
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ao tema do aprendizado; porém, de acordo com Vargas (2002) a forma de 

aprendizado2 que mais reflete o momento de transição deste capitalismo, que 

se transfere da “escala” para a “aglomeração”, é o aprendizado pela interação 

(learning-by-interacting3), conceito que destaca “a natureza interativa e 

cumulativa do processo de aprendizado” (VARGAS, 2002, p. 1). 

Como conseqüência, esse novo ambiente, marcado por profundas 

transformações, contribuiu para o surgimento de uma nova dinâmica territorial 

de desenvolvimento, mais seletiva e desigual entre países e regiões, e 

redesenhou uma nova disposição geográfica produtiva, fazendo surgir “novos e 

dinâmicos espaços produtivos” em diversos países do mundo, não se 

restringindo apenas a áreas ligadas aos setores de alta tecnologia (Vale do 

Silício e Rodovia 128 nos EUA, Corredor M4 na Inglaterra, Baden-Württemberg 

na Alemanha, Tecnopôle de Sophia Antípolis na França, Tecnópolis de 

Tsukuba no Japão, entre outras), mas englobando também tradicionais áreas 

manufatureiras (Distrito Industrial da Emília-Romagna na Itália e Complexo 

cooperativo de Mondragón na Espanha). Esse processo foi acompanhado pelo 

enfraquecimento de alguns velhos núcleos industriais ligados diretamente ao 

modo de produção fordista (Detroit e Chicago nos EUA, Liverpool na Inglaterra 

e Osaka no Japão) (COSTA, 2007).         

Essa nova configuração geográfico-produtiva pode ser enxergada como 

uma “janela de possibilidades para que regiões e locais, fora dos grandes eixos 

de aglomeração fordista ou fora da dualidade centro-periferia, pudessem 

engendrar seus processos de desenvolvimento” (AMARAL FILHO, 2001, p. 6). 

Desta forma, os processos de desintegração vertical e integração horizontal 

ganham cada vez mais importância. Essas modificações são voltadas para 

gerar maior flexibilidade para as empresas e dotá-las de possibilidades de 

enfrentamento das incertezas do período. Neste contexto as aglomerações de 

pequenas e médias empresas passam a ter vantagens no aproveitamento 

dessas “janelas de oportunidades” (DOSI, 1984) que são também “janelas 

locacionais” (AMARAL FILHO, 2001), no sentido de que os agentes produtivos 

                                                           
2 A questão do aprendizado foi desenvolvida de forma diversa na teoria econômica. Para 
melhor entendimento de alguns enfoques, veja Queiroz (2006). 
3 Para maior conhecimento sobre o conceito veja Lundvall (1992).  
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passam a ter vínculos territoriais gerando efeitos de diferenciação regional ou 

local no processo de desenvolvimento (DINIZ e GONÇALVES, 2005). 

Essas modificações apontaram para a existência de algumas 

experiências bem sucedidas em regiões que não participaram do processo de 

acumulação fordista. Estes novos espaços se caracterizaram por configurações 

de maior densidade produtiva, compostas por um grande número de empresas 

conexas e inter-relacionadas, em geral, de pequeno e médio porte (VALE, 

2006). Esta nova geografia produtiva gerou importantes transformações nas 

teorias de desenvolvimento regional que passou a incorporar a questão da 

endogeneização tanto entre os autores da economia imperfeita (nova geografia 

econômica), que rompem com a teoria da localização tradicional, como entre 

os autores evolucionistas e institucionalistas que passam a admitir que “é 

negócio ser pequeno, mas em grupo” (AMARAL FILHO, 2002). 

De forma complementar, autores como Pecqueur e Zimmermann (2005) 

demonstram que existiu um cruzamento entre os campos da economia 

industrial e da economia regional. De um lado, a vertente da economia 

industrial abre-se a uma releitura da teoria econômica que leva em 

consideração a dimensão territorial do processo produtivo; de outro, existiu 

uma preocupação da ciência regional em reatar seus laços teóricos com uma 

tradição mais dinâmica, onde os processos de inovação passam a ser 

considerados ponto chave para as análises. 

Desta forma, na tentativa de interpretar tais fenômenos, a pesquisa 

econômica e social contemporânea adentrou no “território” do desenvolvimento 

local. Surgiram a partir daí um leque de novos conceitos; alguns ressurgiram, 

como o distrito industrial de Marshall; e, outros, apoiaram-se neste para criar 

força, tais como: regiões inteligentes, agrupamentos industriais, ambiente 

inovador, sistemas locais de produção, motores regionais e assim por diante.  

Porém, em algumas destas abordagens, o “local” passou a ser 

demasiadamente valorizado, fazendo emergir algumas críticas em relação à 

escala de atuação das políticas propostas por essas teorias. Para Brandão, 

Costa e Alves (2006) não existe uma escala mais adequada que outra por si 

própria, sendo importante discutir o desenvolvimento em uma concepção 
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multiescalar, onde as escalas micro, meso e macro terão que ser levadas em 

consideração, complementando a dualidade global-local e fazendo surgir 

definitivamente um corpo teórico regional inserido na perspectiva sistêmica.  

Neste sentido o conceito de desenvolvimento local passa a ter uma nova 

conotação para estes autores, que buscam dar sentido ao papel central 

[...] de uma entidade intermediária entre o ator (a empresa, em 
particular) e o sistema como um todo, em relação ao qual o sistema 
local exprime tanto um espaço para cooperação entre atores quanto 
sua imersão em um dado contexto territorial, do qual extraem 
recursos e soluções competitivas que não são facilmente 
reproduzíveis (CONTI, 2005, p. 211). 

 

2.1. Desenvolvimento e espaço 

Os últimos trinta anos do capitalismo mundial foram profundamente 

marcados pela emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado 

particularmente na microeletrônica e que foi responsável por mudanças 

significativas no processo de informação, produção, comercialização, 

organização e difusão das empresas. A partir desta nova lógica, o grau de 

competitividade das firmas, regiões e/ou nações passou a estar cada vez mais 

ligado à sua capacidade inovativa. Ademais, junto ao surgimento deste novo 

paradigma, ocorre também a difusão das novas tecnologias de informação e 

comunicação, que possibilitaram uma ruptura com as antigas formas de troca 

de informação. Com isso, a comunicação, o processamento, o armazenamento 

e a transmissão da informação passaram a se mostrar profundamente velozes 

e atingiram custos bastante reduzidos. 

Neste contexto, a idéia de que os benefícios da nova revolução 

tecnológica estavam cada vez mais difundidos entre as nações e que o 

processo de desenvolvimento das mesmas passariam a ter uma trajetória 

convergente foi alimentada a partir deste momento. Todavia, autores como 

ALBAGLI (1998) e DINIZ (2000) a partir de uma análise mais detida deste fato 

apontam que esta difusão está sendo realizada de forma bastante desigual, 

tanto em uma perspectiva global (entre nações) como em espaços regionais.  
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Na realidade, a globalização e suas modificações alteraram 

profundamente as estruturas produtivas, criando uma dialética espacial, onde 

se aceleraram os processos de integração mundial ao mesmo tempo em que 

provocaram profundas modificações nas relações de poder, criando cadeias de 

valor baseadas em novas formas de cooperação e competição. Existiu um 

processo simultâneo de homogeneização e diferenciação nos espaços locais; 

e, neste caso, as especificidades locais passam a assumir um papel chave na 

determinação das possibilidades de mudança técnica de uma determinada 

região (DINIZ, 2000). 

Todo esse processo provocou acalorados debates no que se refere às 

possibilidades da dialética local-global. O próprio termo globalização foi 

amplamente discutido em duas perspectivas bastante divergentes. A primeira 

percepção preconizou a idéia de que o processo de globalização econômica 

levaria o sistema capitalista para uma nova fase de desenvolvimento mais justo 

e internacionalmente mais integrado, “para um mundo sem fronteiras, com a 

predominância de um sistema internacional autônomo e socialmente sem 

raízes, onde os mercados de bens e serviços se tornariam crescentemente 

globais” (LASTRES et al., 1999, p. 40) e desta maneira o processo de 

desenvolvimento de todas as nações envolvidas convergiriam para uma 

mesma direção. Nesta perspectiva, existiria um esvaziamento dos espaços de 

atuação de países e regiões, que passariam a se portar apenas como 

receptores passivos de grandes conglomerados multinacionais que não 

estariam ligados a nenhum território ou região específica e que escolheriam 

sua localização de acordo com vantagens geográficas e dotações de fatores 

específicos (VARGAS, 2002).  

A segunda idéia sobre o termo globalização é construída a partir de 

parte da crítica do primeiro enfoque, sobretudo em relação à sua inconsistência 

prático-conceitual, uma vez que os efeitos da globalização foram sentidos de 

forma bastante desigual e que o processo de convergência preconizado teve 

um resultado real bastante diferente. Neste novo mundo, dito globalizado, 

existiu uma redução relevante das barreiras comerciais, porém o mesmo não 

ocorreu em  relação as barreiras quanto ao deslocamento das pessoas 

(trabalhadores), que continuaram  elevadas, tornando o processo de 
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aprendizado, em especial o voltado para o   conhecimento tácito, que necessita 

da proximidade geográfica para ser eficientemente transmitido, um limite ainda 

intransponível.  

Assim, a globalização passou a ser vista, nesta segunda perspectiva, 

como um processo assimétrico e desigual, onde as relações de poder 

obedecem a uma forma hierárquica específica, mas não totalmente rígida, 

demonstrando a complexidade envolvida no processo. Tudo isso pode ser 

compreendido a partir da queda do regime da União Soviética, quando o 

mundo deixa de estar “dividido” em dois pólos antagônicos, capitalismo versus 

comunismo, e passa a visualizar a tríade EUA-Japão-Europa como espaço de 

decisão e poder, mas com alguma flexibilidade de inclusão ou exclusão de 

membros emergentes (DINIZ, 2000). 

Alguns exemplos surgem deste ambiente em processo de mutação, 

destacando-se o perfil de novas formas de organização da produção. Para 

Markunsen (1995), os estudos empíricos que tratam dos novos distritos 

industriais4 e das novas perspectivas sobre a especialização flexível são o 

ponto de partida para a demarcação de novas possibilidades de taxonomia. 

Para a autora, quatro possibilidades “ideais” podem ser descritas5 (podendo ser 

reorganizadas, no mundo “real”, em várias outras combinações), são elas: os 

novos distritos marshallianos e sua vertente italiana, que será mais 

profundamente estudada no próximo item; os distritos centro-radiais (hub and 

spoke), onde a estrutura regional se articula em torno de um ou várias grandes 

corporações locais; as plataformas industriais satélite, constituídas de 

filiais/subsidiárias de corporações multinacionais; e os distritos industriais 

ancorados pelo Estado (State-Anchored), caracterizados pela presença do 

capital do Estado em instalações militares, em instituições de pesquisa ou em 

                                                           
4 Distrito Industrial foi definido por Markunsen (1995, p.14-15) como uma área espacialmente 
delimitada, com uma nova orientação de atividade econômica de exportação e especialização 
definida, seja ela relacionada à base de recursos naturais, ou a certos tipos de indústria ou 
serviços. 
5 Este estudo teve suas origens em um projeto que procurou determinar em que medida o 
modelo tradicional sobre novos distritos industriais pode explicar a durabilidade e o vigor de 
economias regionais nos Estados Unidos, no Japão, na Coréia do Sul e no Brasil 
(MARKUNSEN, 1995, p.11). 
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alguma empresa estatal funcionando como âncora do desenvolvimento 

econômico regional. 

Diante deste processo de globalização, que gerou novas possibilidades 

geográficas produtivas, o desenvolvimento de algumas localidades passou a 

depender das suas próprias possibilidades de atração de investimentos no que 

Markunsen (1995) chamou de “Sticky places in slippery spaces”. Nesta 

perspectiva, o “local” passa a ser visto através de uma noção relacional de 

espaço socialmente produzido, onde diversas dimensões são levadas em 

consideração, como: o tamanho/dimensão, associado ao conceito de escala; 

as perspectivas da diferenciação e especificidade; o grau de autonomia das 

atividades locais; os níveis de análise e de complexidade referentes às 

possibilidades de políticas de apoio/incentivo, entre outras, que se expressam 

em termos econômicos, políticos, sociais e culturais (ALBAGLI, 1998).      

 

2.2. Aglomerações produtivas: Principais teorias 

2.2.1. O pioneirismo de Marshall 

A importância da proximidade geográfica para o desempenho 

competitivo de pequenas indústrias foi pioneiramente introduzido no 

pensamento econômico por Alfred Marshall (1985). O autor foi o primeiro a se 

mostrar contrário a conclusão de que o sistema fabril (factory system), ou seja, 

a concentração de todas as atividades produtivas em uma mesma empresa 

com um elevado grau de integração vertical seria necessariamente superior as 

formas de produção mais dispersas no território e menos integradas 

(BECATTINI, 2004).    

Na discussão marshalliana, a questão da localização industrial foi  

apresentada através do episódio das aglomerações de pequenas e médias 

empresas. Isso porque percebia-se que, neste caso, as empresas aglomeradas 

se mostravam competitivas em determinados distritos industriais britânicos. 

Para o referido autor, existiam certas vantagens na “concentração de muitas 

pequenas empresas similares em determinada localidade” (MARSHALL, 1985, 

p. 229). Foi neste sentido que Marshall advogou que o rápido desenvolvimento 
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da manufatura de alguns distritos britânicos estaria relacionado, de alguma 

forma, com o que ele chamou inicialmente de benefícios dos distritos e que, 

posteriormente, se converteram no conceito de “economias externas”, ou seja, 

economias derivadas do desenvolvimento geral da indústria que não foram 

desenvolvidas no interior da empresa.  

Portanto, o conceito de economia externa, desenvolvido por Marshall, 

está intimamente ligado ao entendimento das vantagens eficientes que as 

pequenas empresas conquistam quando estão espacialmente agrupadas. Para 

Marshall, estas vantagens derivam de fatores como: mercado constante de 

mão-de-obra especializada, maior capacidade de entender os méritos dos 

trabalhos bem realizados, maior velocidade da difusão da informação, rápida 

assimilação e adaptação de novas idéias provindas de inovações técnicas, 

aparecimento de atividades subsidiárias fornecedoras de instrumentos e 

matérias-primas nas proximidades do local, complexas organizações de 

comércio capazes de proporcionar economias de material, possibilidade da 

utilização de máquinas de alto preço e altamente especializadas em regiões de 

grande produção de forma conjunta, entre outras (MARSHALL, 1985). 

Neste sentido, a configuração da produção realizada em um distrito 

industrial era vista com um olhar especial por Marshall, uma vez que esta podia 

propiciar um mercado de trabalho qualitativamente diferenciado quando 

comparado as realidades do sistema fabril. Nos distritos britânicos o mercado 

de trabalho local era altamente flexível e a vinculação do trabalhador era muito 

maior à região do que à empresa propriamente dita. Esse poder aglomerativo, 

provindo primordialmente das economias externas, sugere que este ambiente 

consiga atrair e manter eficientemente investimentos importantes para o setor 

específico daquela região (MARKUSEN, 1995).  

Desta forma, percebe-se que Marshall (1985) enfatiza, no conceito de 

distrito industrial, não só as relações comerciais instituídas em um ambiente 

local, mas também a existência de outros aspectos socioculturais relevantes 

para que o sistema se mostre competitivo. Assim, a idéia que permeia na 

discussão é de que a noção de aglomeração, presente no modelo, esteja 

ligada as economias externas disponíveis para cada empresa a partir de um 
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conjunto específico de outras empresas concorrentes, prestadoras de serviço, 

vendedoras de matéria-prima, mão de obra especializada, bancos de crédito, 

etc. e não a cálculos individuais de localização de empresas e/ou trabalhadores 

(ALBERTI, 2004).    

Percebe-se, portanto, que o distrito industrial se comporta como um 

sistema complexo cuja formação depende de um curso de longo prazo, em um 

processo de aprendizado coletivo, onde as informações, que por tese 

encontram-se “soltas no ar”, passam de geração para geração em um processo 

de aprendizado contínuo. Esta “atmosfera industrial” positiva se desdobra em 

vantagens competitivas, uma vez que, neste ambiente, freqüentemente 

promovem-se práticas cooperativas entre os atores. Tal característica se 

cristalizou no que ficou conhecido na literatura recente como identidade cultural 

local. 

Destaca-se que o ponto de partida do nascimento do conceito de distrito 

industrial pode ser encontrado nos escritos do jovem Marshall, quando o autor 

ainda ensaiava seus primeiros passos como economista. Neste período, J. S. 

Mill passou a questionar a suposta mobilidade profissional e territorial que a 

teoria clássica admite tanto para o trabalho como para o capital, uma vez que a 

Inglaterra desta época, vista por muitos como a “terra prometida” das leis 

econômicas clássicas, possuía uma realidade social bastante divergente, onde 

os compartimentos regionais, setoriais e sociais se apresentavam bastante 

segmentados, impedindo a livre circulação dos fatores capital e trabalho que a 

teoria clássica dava como dada (BECATTINI, 2004).    

Tentando entender esta realidade, que se mostrava bastante divergente 

da teoria aceita até aquele momento, Marshall passa a discutir um tema central 

para o surgimento do conceito de distrito industrial, a idéia de “nação 

econômica”. Na sua primeira versão, a nação econômica foi vista como “um 

lugar, ou um sistema de lugares, caracterizado por uma homogeneidade 

cultural (valores e instituições), facilidade de circulação de informação e 

continuidade territorial” (BECATTINI, 2004, p. 12, tradução nossa)6. Nesta 

                                                           
6 [...] un lugar, o un sistema de lugares, caracterizado por uma homogeneidad cultural (valores y 
instituciones), facilidad de circulación de la información y contigüidad territirial.  
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primeira interpretação, Marshall inclui neste conceito qualquer região que 

compartilhe este conjunto de características, englobando localidades que não 

possuem uma consciência concreta de sua autonomia ou mesmo que não 

possuam um mecanismo de governo próprio. Assim, um país, um estado ou 

mesmo um município poderiam ser compostos por várias nações econômicas, 

da mesma forma que uma nação econômica poderia englobar um conjunto de 

países, estados ou municípios. 

Entretanto, em uma segunda interpretação, Marshall trata uma nação 

econômica como um conjunto de sujeitos dentro de um mesmo estado-nação 

que reconhecem como comuns seus interesses econômicos fundamentais, ou 

pelo menos parte deles, em contraposição aos interesses de outro conjunto de 

sujeitos do mesmo país ou do mesmo entorno em que vivem. Esse conjunto de 

interesses pode assumir diferentes escalas, por exemplo, a classe operária de 

um país possui interesses gerais próximos que se contrapõem aos interesses 

gerais dos capitalistas, porém os interesses específicos dos fruticultores de um 

estado podem ser completamente divergentes dos interesses dos industriais do 

mesmo estado, assim como mesmo sendo industriais, os interesses 

específicos dos produtores têxteis podem ser bastante diferentes dos 

interesses específicos do conjunto de produtores de máquinas e equipamentos 

e assim por diante. 

Desta forma, a principal diferença entre as duas noções apresentadas é 

que na segunda versão existe a presença de um governo próprio, que possui 

uma política mais ou menos completa e coerente capaz de decidir as 

possibilidades de aliança entre grupos divergentes, assim como o poder de 

provocar conflitos entre estes grupos. Também fica claro que na segunda 

versão existe um elemento de coesão comum interna a cada grupo que lhe 

contrapõe aos demais, principalmente no que se refere a patrões e 

empregados por existir em toda a sociedade. 

Para Becattini (2004), a grande diferença de interpretação que Marshall 

propõe para a teoria econômica com a introdução do conceito de nação 

econômica é a busca por uma investigação econômica das entidades do 

mundo real. Não sendo demais lembrar que, dentro desta investigação, as 
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noções históricas e geográficas condicionam e são condicionadas pelo 

movimento conjunto das forças socioeconômicas, definindo e redefinindo 

continuamente a unidade de análise do que vem a ser uma determinada nação 

econômica. 

Portanto, a compreensão de nação econômica passa a ser vista como 

um dos núcleos teóricos centrais para a construção do conceito de distrito 

industrial. Entretanto, é importante salientar para um segundo ponto, não 

menos importante, que também se remete aos tempos do jovem Marshall que 

tem suas origens no estudo sobre o funcionamento da mente humana.  

Nas novas discussões sobre os distritos industriais recentes existe uma 

clara alusão a concepção social e dinâmica do processo de crescimento da 

capacidade intelectual do indivíduo, como mola de impulso do processo de 

desenvolvimento humano. Para Marshall o homem se transforma trabalhando e 

se transforma de maneira diferente em contextos organizacionais e sociais 

diferentes. Desta forma, o funcionamento da mente humana, na concepção 

marshalliana, é a própria essência do enraizamento histórico do processo 

social de produção localizado no tempo e no espaço (BECATTINI, 2004). 

Portanto, ao observar a realidade da Inglaterra, ou seja, ao observar o 

mundo real a sua volta e perceber que o que acontecia não se explicava de 

forma satisfatória a partir dos livros textos clássicos de economia, Marshall 

demonstrou uma alternativa à produção em larga escala realizada em uma 

única grande empresa verticalmente integrada. Os distritos industriais passam 

a ser estudados através de suas potencialidades produtivas endógenas e, 

desta forma, a competitividade de uma determinada região pode ser 

determinada por uma atmosfera positiva gerada em um aglomerado de 

pequenas e médias empresas especializadas. 

Becattini (2004) ainda chama a atenção para outra importante 

característica da análise de Marshall, referente aos conceitos de rotinas e 

inovações organizacionais em sentido amplo. Para o autor, a sociedade, assim 

como os indivíduos, alterna entre comportamentos repetitivos e 

comportamentos inovadores, que, quando geram resultados positivos, passam 

a fazer parte do estoque de rotinas, suscitando a cada novo processo novas 
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possibilidades de inovação. Neste sentido, Marshall é o primeiro a incorporar 

as rotinas como um conceito cumulativo, endógeno e derivado da capacidade 

intelectual do homem que está continuamente aberto a inovações.  

A contribuição de Marshall para as teorias recentes sobre a aglomeração 

produtiva de pequenas e médias empresas mostra-se bastante ampla, não se 

restringindo apenas ao conceito de externalidade como acontece em algumas 

releituras teóricas do mainstream da economia regional. 

A despeito disto, a discussão voltada para os problemas do território ou 

para os problemas da localização aglomerada de empresas competitivas em 

espaços restritos foi deixada em segundo plano por um longo período de tempo 

no pensamento econômico. Na realidade, o próprio Marshall, que vivenciava 

intensamente o clima triunfante do fordismo, passou a construir um aparato 

teórico que serviu de base para a teoria do valor do atual mainstream, criando 

mecanismos de adaptação para que as economias externas e internas, que 

nascem com os distritos industriais, se encaixassem no ambiente produtivo da 

“firma média”.  

Este encaixe se mostrou bastante útil para a teoria neoclássica 

tradicional, que abandonou a perspectiva territorial dos distritos industriais e 

enveredou no espaço aberto pelo conceito de “firma média”, sendo seus 

resultados amplamente conhecidos.  

Todavia, a partir da década de 1970, novas perspectivas se abrem com 

o que Piore e Sabel (1993) chamaram de “segunda ruptura industrial”. Neste 

novo ambiente, algumas empresas italianas, principalmente da região da 

Toscana, passaram a ter uma configuração produtiva próxima dos distritos 

britânicos estudados por Marshall e assim, abriram caminho para estudos, 

tanto ortodoxos quanto heterodoxos, de aglomerações produtivas competitivas, 

que voltaram a fazer parte da agenda de pesquisa dos economistas, conforme 

segue. 
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2.2.2. As novas abordagens da aglomeração 

Entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, fatos curiosos 

passam a fazer parte da realidade de algumas regiões do norte da Itália, 

fazendo com que alguns economistas se debruçassem no estudo deste espaço 

para entender melhor a abrangência destes fenômenos. Duas características 

podem ser ressaltadas para resumir tais acontecimentos: em primeiro lugar, 

percebeu-se que nesta região, norte italiano (por exemplo, a região da 

Toscana), grandes empresas ligadas a setores de alta intensidade de capital 

e/ou alta tecnologia passaram a demonstrar claros sinais de declive em sua 

trajetória de desenvolvimento, conjuntamente, percebeu-se que um conjunto de 

pequenas e médias empresas passou a influenciar significativamente o nível de 

renda, o emprego e as exportações daquela região. Em segundo lugar, 

percebeu-se que este conjunto de pequenas e médias empresas, que atuavam 

em aglomerados produtivos, se mostrou tecnicamente compatível com as 

grandes empresas que passaram a competir, demonstrando um importante 

nível de competência na realização das atividades que se propunham a 

realizar.  

Outro fato que chamou a atenção dos especialistas foi a localização 

destas empresas, que passaram a ocupar regiões intermediárias entre as 

grandes cidades industriais e a deprimida região Sul da Itália. Este conjunto de 

estranhos acontecimentos que na realidade negam a corrente teórica clássica 

da localização industrial em conjunto com o fato de estas empresas fabricarem 

produtos de setores considerados retrógrados (têxtil, confecções, calçados, 

moveis de madeira, etc.), faz com que os economistas passem a se perguntar: 

qual o motivo deste retorno para formas arcaicas de agrupamentos produtivos 

inseridos em setores que se mostravam a algum tempo obsoletos? E o que faz 

com que estas empresas se tornem competitivas em seu espaço de atuação no 

mercado? (BECATTINI, 2004)  

Este processo de (re)territorialização passou a atingir não só o espaço 

italiano, mas muitas outras regiões em várias partes do mundo, ficando 

evidente que este não foi um evento específico e localizado, mas sim uma nova 
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dinâmica de desenvolvimento trazida pelo fim do processo de acumulação 

fordista que deu início a uma nova etapa de acumulação flexível (PIORE e 

SABEL, 1993). 

Essa nova lógica faz ressurgir o conceito de distrito industrial, 

inicialmente por economistas italianos (BECATTINI, 2004; BRUSCO, 1982; 

BELLANDI, 1996), porém com força suficiente para atingir alguns economistas 

do mainstream como é o caso da corrente da Nova Geografia Econômica 

(Fujita, Krugman e Venables, 2002) e criando as bases iniciais para que 

economistas ligados a corrente da organização industrial evolucionária 

(LUNDVALL, 1985; FREEMAN, 1987) se fundissem com a lógica da economia 

regional através dos conceitos de Sistema Nacional, Regional e Local de 

Inovação, que dão sustentabilidade para a abordagem de Arranjos Produtivos 

Locais, conceito básico do estudo em tela. 

Muitas outras perspectivas ligadas ao processo de aglomeração de 

pequenas e médias empresas nascem a partir desta redescoberta do conceito 

marshalliano de distrito industrial, não atingindo apenas economistas, mas um 

conjunto considerável de especialistas de outras áreas atuação como 

geógrafos, sociólogos, estudiosos da teoria da organização, entre outros7.        

 

2.2.2.1. Os recentes distritos industriais (variante italiana) 

A principal explicação para que o fenômeno dos distritos industriais 

voltasse a se manifestar como forma organizativa competitiva na lógica 

capitalista foi a presença de componentes endógenos ao sistema de produção 

local que deram potência extra para a produtividade local, influenciando 

positivamente a capacidade inovativa da região. Para Becattini (2004), este 

fenômeno está mais associado à proximidade física das empresas do que a 

investimentos na massa de capital físico, como propunham as teorias 

dominantes da época. 
                                                           
7  Não é objeto deste estudo apresentar as variantes analisadas em outras áreas de atuação 
como geografia, sociologia dentre outras. 
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Desta forma, o conceito de economias externas de Marshall – 

economias realizadas por acontecimentos externos a empresa, mas internos a 

um grupo setorial e territorial de empresas – volta a entrar no debate italiano, 

após praticamente um século de esquecimento, em sua verdadeira forma 

territorial, bastante diferente das economias externas criticadas por Sraffa 

(1997). Porém, essa não é a única via que levou os especialistas italianos a 

(re)formularem o conceito de distrito industrial.  

Brusco (1982), por exemplo, parte de um caminho um pouco diferente, 

aplicando sua análise à fenomenologia industrial de Emilia-Romagna. Desta 

forma, ele não parte de uma base teórica absolutamente marshalliana, não 

fazendo uso do conceito de economia externa. Mas, ao analisar a dinâmica de 

interação entre estrutura produtiva, mercado de trabalho e as principais 

instituições políticas de Emilia-Romagna, o autor, de alguma forma, volta ao 

conceito de distrito industrial, principalmente, através da idéia marshalliana de 

“atmosfera industrial”.  

Esta idéia é corroborada por Tappi (2001) que afirma que na abordagem 

italiana de distritos industriais pelo menos duas principais definições teóricas 

podem ser ressaltadas: uma primeira, que enfatiza a dimensão econômica da 

rede de empresas que compõem um típico distrito industrial. Esta abordagem 

procura enfocar as principais relações que existem entre as empresas do 

distrito e seu imediato entorno. Emerge daí um conjunto de redes de empresas 

relativamente pequenas e verticalmente desintegradas, como demonstrado no 

modelo proposto por Brusco (1982) ao estudar a realidade de Emilia-Romagna.  

A segunda definição de distrito industrial provém de sua vertente italiana 

ligada diretamente aos escritos marshallianos (BECATTINI, 2004; ALBERTI, 

2004) e da abordagem da especialização flexível (PIORE e SABEL, 1993) que 

ressaltam o aspecto socioeconômico envolvido no ambiente distrital. 

Concentram-se na hipótese de que existe uma fusão entre a rede de empresas 

e o sistema social local, fazendo com que as características sociais e históricas 

do território passem a ser primordiais para a análise do surgimento e da 

transformação destes distritos industriais.  
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Teoricamente, o grande avanço introduzido pela (re)utilização do termo 

distrito industrial foi a percepção de que as unidades de análise tradicionais 

(uma única empresa ou uma única indústria) não eram mais uma forma 

adequada de tratar as mudanças econômicas em questão.  Neste sentido, a 

teoria dos distritos italianos avança para uma idéia de aglomerado de 

empresas interconectadas, localizadas em um área especificamente delimitada 

e inserida em uma realidade hitórico-social-econômica específica. Assim, a 

teoria dos distritos italianos recria as bases para uma grande quantidade de 

perspectivas teóricas que passam a enfatizar o ambiente local e as suas 

possibilidades de tomada de decisão. 

O período histórico de ressurgimento da noção de distrito industrial está 

vinculado ao processo de recessão das décadas de 1970 e 1980, quando o 

desemprego e o declínio econômico tornavam-se praticamente uma regra 

geral. Todavia, a despeito desta realidade, algumas regiões, vinculadas a uma 

organização industrial mais flexível, prosperaram neste período, chamando a 

atenção dos estudiosos. 

Neste sentido, para alguns destes (PIORE e SABEL, 1993), a renovação 

do conceito de distrito industrial, no ambiente italiano, está intimamente ligada 

ao declínio do modelo fordista de produção e ao surgimento de organizações 

de produção verticalmente integradas entre empresas independentes de 

pequeno e médio porte, no que ficou conhecido como “modelo de 

especialização flexível”.  Neste “novo” distrito industrial, que continua tendo as 

principais características discutidas por Marshall (1985), as formas 

organizacionais passam a ser cada vez mais regidas pela confiança e 

cooperação, tornando o termo distrito industrial muito próximo do conceito de 

rede. 

Esta rede de conexões que pode ser resumida no conceito de 

cooperação, no caso dos distritos italianos, não é uma idéia absolutamente 

clara em Marshall (1985), uma vez que no distrito marshalliano não existia a 

“necessidade” de uma cooperação consciente entre os atores locais para que o 

distrito existisse e funcionasse. Já na literatura italiana, a busca consciente e 

determinada de formas de cooperação e construção de estruturas de 
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governança adequadas são de suma importância para melhorar o 

desenvolvimento do distrito.  

Outra importante característica ressaltada por Becattini (2004) para que 

o distrito logre um processo de desenvolvimento positivo é que a população 

possua um forte sentimento de pertencimento à comunidade local, para que 

possa existir uma forte fusão entre as atividades de produção e a vida cotidiana 

da população, em outras palavras, é necessário que exista uma coerência 

harmônica entre a organização do processo de produção e as características 

sociais e culturais que se desenvolveram em um lento processo de interação 

local, historicamente definido. 

Outras importantes características dos distritos industriais em sua 

vertente italiana são: a) a existência de elos entre o sistema local de pequenos 

produtores e os mercados externos de matérias-primas e bens finais que 

passam a fazer parte da realidade italiana, os distritos italianos passam a ser 

exportadores de produtos que estão vinculados a “imagem” produtiva/social do 

distrito de origem; b) a existência de  uma combinação peculiar entre 

cooperação e competição dentro do distrito, cooperação vertical quando as 

empresas procuram economias de escala em determinadas atividades 

particulares, como a venda ou comercialização dos produtos, e competição 

horizontal quando as empresas disputam uma mesma fatia do concorrido 

mercado; e c) a existência de um banco local, nascido e criado no distrito, que 

está intimamente ligado com os empresários locais, conhecendo os mínimos 

detalhes de seus empreendimentos, facilitando o acesso ao crédito, que se 

mostra tão difícil para pequenas empresas de outras localidades (ALBERTI, 

2004). 

Desta forma, o (re)surgimento dos distritos industriais, em sua vertente 

italiana, pode ser considerado o primeiro esforço teórico do período de 

transição do fordismo para o período da acumulação flexível. Sendo assim, o 

principal acontecimento teórico para o nascimento de uma grande família 

conceitual que é composta por “sistemas produtivos territoriais”, “estrutura 

industrial local”, “sistema industrial localizado” e muitas outras que se 

alimentaram intensamente da volta das economias externas marshallianas e da 
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integração entre elas e o ambiente social e cultural que fazem parte da 

atmosfera industrial de uma determinada localidade.  (AMARAL FILHO, 2001)   

 

2.2.2.2. A Nova Geografia Econômica 

Como resposta às mudanças ocorridas no mundo pós-1970 existiram 

tentativas de incorporação de pressupostos mais realísticos nas escolas da 

ortodoxia econômica e de suas vertentes mais próximas. Na realidade, a 

grande mudança ocorrida no corpo teórico do mainstream econômico está 

associada ao que Fujita, Krugman e Venables (2002) chamaram das quatro 

ondas da “revolução dos retornos crescentes”. 

De acordo com estes autores, esta “revolução” inicia-se na década de 

1970, no campo da organização industrial, quando Dixit e Stiglitz (1977) 

desenvolveram uma formalização do conceito de Chamberlin de concorrência 

monopolística na presença de retornos crescentes, que apesar de só poder ser 

aceita em um caso muito especial, tornou-se ponto de partida para a 

modelagem teórica em vários campos da ortodoxia econômica.  

A segunda e terceira gerações de modelos com retornos crescentes 

estão associados a “nova teoria do comércio”, em meados da década de 1980 

e a “nova teoria do crescimento” que tiveram Romer (1986) e Lucas (1988) 

como seus principais líderes. E, por fim, a quarta onda da “revolução dos 

retornos crescentes” está associada a “nova geografia econômica” (NGE), 

cujos principais expoentes são Fujita, Krugman e Venables (2002). 

Desta forma, essa NGE passa a tentar entender as concentrações 

populacionais e da atividade econômica, admitindo que tanto as antigas bases 

da ortodoxia são insuficientes para solucionar o novo problema que surge, 

principalmente pela aceitação dos rendimentos decrescentes, como as 

tradicionais abordagens regionais e urbanas “não apresentam uma teoria 

consistente sobre como os agentes (empresas, trabalhadores e consumidores) 

se dispersam e se organizam no espaço” (RUIZ, 2006, p. 144).  



23 

 

Neste sentido, pode-se resumir a preocupação da NGE ao estudo das 

aglomerações econômicas, principalmente ao estudo da existência das cidades 

e do papel das aglomerações industriais. Para Fujita, Krugman e Venables 

(2002, p.18) “essas concentrações se formam e sobrevivem devido a algum 

tipo de economia de aglomeração, na qual a concentração espacial cria o 

ambiente economicamente favorável que sustenta uma concentração ainda 

maior ou continuada”. Ou seja, existe um mecanismo endógeno ao ambiente 

local que sustenta e realimenta o processo de aglomeração, fazendo com que 

este espaço tenha rendimentos crescentes de escala. 

No entanto, para esses autores, não basta apenas supor a existência 

dessas economias de aglomeração, como fez a antiga literatura de sistemas 

urbanos, é necessário “entrar nessa caixa-preta e deduzir o caráter de auto-

reforço da concentração espacial” (FUJITA, KRUGMAN e VENABLES, 2002, p. 

18). Ou seja, é importante entender o processo endógeno embutido no modelo 

para que se possa aprender quando os retornos mudam (tornando-se 

crescentes) e como essa mudança leva a economia a se reorganizar em 

ambientes aglomerativos. 

Desta forma, os autores da NGE passam a se concentrar na modelagem 

de um espaço marcado por retornos crescentes e por concentração espacial de 

empresas e pessoas, haja vista que para Krugman (1995) a teoria econômica é 

feita de uma “coleção de modelos”. Para isto, Krugman adentra nas 

externalidades marshallianas, dando ênfase aos efeitos da proximidade local e 

seus fatores relacionais. 

Com isso, a NGE (FUJITA, KRUGMAN e VENABLES, 2002) passa a 

admitir que as aglomerações são formadas e se auto-reforçam de acordo com 

o que eles chamam de “trindade marshalliana das economias externas” que 

são: os transbordamentos de conhecimento (os mistérios do comércio estão 

“soltos no ar”); os grandes mercados para habilidades especiais; e às conexões 

para trás e para frente. Entretanto, a NGE geralmente descarta os dois 

primeiros motivos pela dificuldade de modelagem e se concentra no papel das 

conexões. 
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O papel das conexões foi estudado por Hirschman (1958) através dos 

conceitos de “efeito para trás e para frente”; todavia, de acordo com Krugman 

(1995) entraram em desuso pela falta de uma formalização modelística. Assim, 

para a NGE a história das conexões pode ser contada de uma maneira 

simples: considere que os produtores escolhem sua localização avaliando o 

acesso a clientes, funcionários especializados e fornecedores. Considere 

também que em um local onde exista uma aglomeração de produtores tende a 

já existir um grande mercado destes insumos (funcionários e fornecedores) e 

clientes, isso faz com que a tomada de decisão corrobore para a existência e 

crescimento desta aglomeração produtiva. Estas são, de forma bastante 

resumida e simplificada, as conexões para trás e para frente da teoria do 

desenvolvimento. Desta forma, uma aglomeração produtiva, uma vez 

estabelecida, pode tender a persistir e mesmo crescer com o tempo. (FUJITA, 

KRUGMAN e VENABLES, 2002) 

De acordo com Ruiz (2003), o modelo que serve de base para o 

caminho teórico da NGE é o “modelo centro-periferia”, que pode ser resumido 

no entendimento de uma economia de dois setores, onde o primeiro setor é 

espacialmente fixo e de concorrência perfeita (agricultura) e o segundo, móvel 

e de concorrência imperfeita (indústria). Ambos possuem firmas integradas e o 

único insumo usado pela indústria é a força de trabalho, representada por uma 

população que migra entre as regiões; enquanto que, na agricultura, o insumo 

utilizado é a própria força de trabalho dos fazendeiros, que moram no local da 

produção, ou seja, é fixa.  

O equilíbrio inicial do modelo é perdido quando, por um “acidente 

histórico”, os trabalhadores decidem migrar de uma região para outra, gerando 

efeitos cumulativos de reorganização do espaço; no entanto, sem levar a uma 

situação de total concentração da mão-de-obra, pois existem forças centrífugas 

que bloqueiam a concentração. Tais forças seriam os mercados periféricos no 

setor da agricultura e sua população espacialmente fixa que continua a existir. 

Ou seja, caso existam mercados periféricos grandes e elevados custos de 

transporte, é possível que empresas industriais se instalem nas regiões 

periféricas e substituam importações, fazendo com que o modelo assuma um 

novo equilíbrio.  
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Desse modelo inicial e simples surgem outros mais complexos e 

detalhados, porém, não deixam de assumir alguns pressupostos que parecem 

distanciá-los de uma análise mais realística. Por exemplo, todos os modelos 

partem de uma suposição de espaço homogêneo, não sendo capaz de 

incorporar situações mais reais de “lugares complexos”, que poderiam 

demonstrar com maior precisão as diversidades sociais que compõem a 

paisagem econômica moderna. 

Segundo Ruiz (2003), essa consideração torna-se bastante relevante, 

pois é nesse “espaço social” que se dão todas as interações importantes para o 

entendimento do processo de aglomeração. Quando a NGE decide não 

considerar as diferenças entre as regiões ou cidades, decide também descartar 

todo o processo de organização produtiva e social dos agentes, como a 

atuação de sindicatos, as políticas locais, a rede de informação e aprendizado 

local, as instituições (formais e informais), a infra-estrutura tecnológica, 

universidades, entre outros importantes aspectos. Provavelmente, essa 

escolha por um “espaço limpo” se dê pelo mesmo motivo que duas das 

“trindades marshallianas” são descartadas, ou seja, incompatibilidade 

modelística.  

Outros problemas ligados a existência de um setor de mercado de 

concorrência perfeita, com a simples intenção de gerar equilíbrio ao modelo e a 

escolha metodológica do agente representativo são passiveis de críticas. No 

entanto, a idéia aqui é expor, mesmo que superficialmente, que a NGE tem a 

finalidade de demonstrar como o processo de endogeneidade surge no 

pensamento do maistream e como as bases teóricas divergem das demais 

correntes mais heterodoxas, como será visto a seguir. 

 

2.2.2.3. Sistemas de inovação: a abordagem neo-shumpeteriana  

Em meados da década de 1980, no mesmo período em que se realizava 

a discussão sobre o processo de globalização, emerge a abordagem neo-

schumpeteriana sobre sistemas de inovação. Esta abordagem mostrou-se 

bastante promissora por servir de ferramenta analítica de compreensão dos 
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processos de criação, uso e difusão do conhecimento, além de permitir um 

melhor entendimento dos processos de mudança técnica e das trajetórias 

históricas de desenvolvimento das nações, regiões ou localidades. 

O conceito de sistema de inovação foi introduzido pioneiramente por 

Lundvall (1985) e Freeman (1987), com o intuito de reforçar a importância da 

inovação para o processo de desenvolvimento, como já demonstrava 

Schumpeter (1985). Porém, estes autores tinham o propósito de demonstrar 

que o aprendizado e a inovação são processos interativos, além de sistêmicos, 

capazes de inserir a empresa em um contexto institucional mais amplo que o 

da literatura até então vigente (MYTELKA e FARINELLI, 2005). Desta forma, 

um sistema de inovação pode ser definido como: 

[...] um conjunto de instituições distintas que contribuem para o 
desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de um 
país, região ou localidade. Constitui-se de elementos e relações que 
interagem na produção, difusão e uso do conhecimento. A idéia 
básica do conceito de sistemas de inovação é que o desempenho 
inovativo de uma economia como um todo depende não apenas do 
desempenho de organizações específicas, como empresas e 
organizações de pesquisa, mas também de como elas interagem 
entre si e com o setor governamental, na produção, distribuição e uso 
do conhecimento, em prol da competitividade, crescimento e bem 
estar social. (LASTRES e CASSIOLATO, 2003, p. 24)  

 

Neste sentido, percebe-se que o foco da análise deixa de ser a empresa 

individual e passa a ser as relações existentes entre elas e as diferentes 

organizações de apoio8 que ajudam o processo inovativo, dentro de um espaço 

geograficamente definido. Assim, na abordagem sobre sistemas de inovação o 

aprendizado e a inovação passam a ser entendidos como processos 

localizados, específicos e inseridos em uma lógica histórica e espacialmente 

definida.  

De acordo com Freeman (1995), a abordagem sobre sistemas de 

inovação não é totalmente recente, pois idéias semelhantes podem ser 

encontradas no trabalho de Friedrich List há mais de um século. Este autor 

                                                           
8  Associações industriais, departamentos de P&D externos, centros de inovação e 
produtividade, organismos de normatização, centros universitários e de treinamento, serviços 
de coleta e análise de informação, serviços bancários, outros mecanismos de financiamento, 
entre outros (MYTALKA e FARINELLI, 2005). 
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criticou os escritos clássicos, principalmente os de Adam Smith, por darem 

atenção insuficiente à ciência, tecnologia e habilidades ao estudarem o 

crescimento das nações.  

Em seus escritos, List advogava proteção especial as indústrias 

nascentes, além de propor políticas de aceleração da industrialização e do 

crescimento econômico, principalmente através dos processos de 

aprendizagem e inserção de novas tecnologias. O principal problema de List 

era fazer a Alemanha ultrapassar economicamente a Inglaterra, e graças as 

suas proposições de política, de acordo com Freeman e Soete (2008), que a 

Alemanha possui hoje uma educação de elevada qualidade e um dos melhores 

sistemas de treinamento técnico do mundo. 

No entanto, a versão moderna de sistemas de inovação não teve List 

como inspirador direto9. A recente literatura sobre sistemas de inovação 

produziu um vasto corpo de pesquisas nos últimos anos, que tem sido 

amplamente utilizado na implementação de políticas públicas em uma 

variedade de contextos regionais. Dois elementos tornam-se presentes como 

características principais deste contexto. Em primeiro lugar, a importância 

central da inovação como fonte de crescimento da produtividade e do 

desenvolvimento; e, em segundo lugar, a compreensão da inovação como um 

processo dinâmico e complexo que envolve diversas instituições. 

A complexidade dinâmica envolvida no processo de inovação provém do 

fato de que esta não é assumida como um processo linear que percorre o 

caminho: pesquisa básica � pesquisa aplicada � desenvolvimento � 

produção � mercado. Pelo contrário, nesta abordagem, a inovação depende 

de uma série de mecanismos de feedback e relações interativas entre ciência, 

tecnologia, aprendizado, produção, política, aspectos sociais e culturais, entre 

outros demais aspectos relevantes. Neste enfoque, assume-se que estes 

elementos se reforçam mutuamente para o sucesso inovativo, ou de modo 

                                                           
9
  Na realidade, autores como Lundvall buscam em List inspiração apenas após o novo conceito 

já ter surgido e está em processo de discussão. Entretanto, para Freeman o livro ‘The national 
system of political economy’ poderia muito bem ser intitulado de “The national system of 
innovation’, uma vez que o autor antecipou muitas das perspectivas contemporâneas sobre 
sistemas de inovação. 



28 

 

contrário, combinam-se negativamente bloqueando os processos de 

aprendizado e inovação. Desta forma, não faz sentido observar a inovação 

como resultado apenas de decisões intra-firma (ou P&D interno), mas sim 

através de um processo interativo e complexo que envolve diferentes atores e 

complicados ambientes institucionais e históricos. (SBICCA e PELAEZ, 2006) 

Um importante ponto ressaltado pela recente abordagem de sistemas de 

inovação é a escolha do nível de agregação para aplicação da análise. Podem-

se estabelecer diversos recortes analíticos como os sistemas nacionais, 

regionais, setoriais ou locais de inovação com a livre possibilidade de 

complementaridade entre esses ou outros níveis de análise. Na realidade, 

deve-se compreender que os sistemas de inovação fazem parte do conjunto 

dos sistemas complexos e desta forma não devem ser analisados de forma 

separada. Todavia, pela complexidade envolvida no processo, a análise 

sistêmica e integrada de um ambiente pode trazer relevantes informações para 

a formação de políticas de apoio e incentivo do aprendizado e da inovação. 

Com o intuito de contribuir para o debate sobre os sistemas de inovação, 

em especial nos casos das aglomerações produtivas locais do Brasil, a 

REDESIST introduziu os conceitos de Arranjos Produtivos Locais. Do ponto de 

vista metodológico os conceitos avançam em relação aos até então utilizados 

para entender a dinâmica das firmas, em razão do caráter sistêmico da análise, 

que permite a superação dos problemas relacionados à visualização apenas de 

unidades produtivas de forma individual e do balizamento apenas na 

abordagem setorial ou de cadeias produtivas. 

Nesse sentido, para a REDESIST o conceito de APLs:  

 
abrange conjuntos de atores econômicos, políticos e sociais e suas 
interações, sejam estas tênues ou consolidadas, incluindo: empresas 
produtoras de bens e serviços finais e fornecedoras de matérias-
primas, equipamentos e outros insumos; distribuidoras e 
comercializadoras; trabalhadores e consumidores; organizações 
voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, informação, 
pesquisa, desenvolvimento e engenharia; apoio, regulação e 
financiamento; cooperativas, associações, sindicatos e demais 
órgãos de representação. (CASSIOLATO, LASTRES e STALLIVIERI, 
2008, p. 14) 
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A abordagem da REDESIST concentra-se em entender os processos de 

sinergias coletivas geradas pela participação em aglomerações produtivas 

locais, tentando demonstrar que esta forma especial de organização fortalece 

as chances de sobrevivência e crescimento das empresas (particularmente das 

MPEs) constituindo-se, desta maneira, em importante fonte geradora de 

vantagens competitivas duradouras. Esta abordagem procura demonstrar 

também que os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica 

inovativa assumem importância fundamental para o enfrentamento dos novos 

desafios colocados pela difusão da chamada Era do Conhecimento (LASTRES 

e CASSIOLATO, 2003). 

O termo APL tem sido crescentemente utilizado tanto por grupos de 

pesquisa como por diversas agências de políticas públicas e privadas 

encarregadas de promover o desenvolvimento da produção de bens e serviços. 

Porém, para que as políticas de desenvolvimento regional tenham resultados 

positivos o conceito deve ser minimamente incorporado pelas organizações 

responsáveis pelo apoio. Uma vez que, quando este conceito não é 

efetivamente reconhecido enquanto tal, as possibilidades de sucesso das 

políticas tornam-se bastante reduzidas, inviabilizando em alguns casos a 

geração de sinergias e complementaridades entre os agentes. 

Esta abordagem corrobora com a visão evolucionista sobre inovação e 

mudança técnica que vêem: a) inovação e conhecimento como elementos 

centrais da dinâmica e do crescimento capitalista; b) a inovação e os processos 

de aprendizado sendo fortemente influenciados por contextos econômicos, 

sociais, institucionais e políticos específicos; c) que os agentes são diferentes 

em relação a sua capacidade de aprender, dependendo de aprendizados 

anteriores; d) que a Informação e o conhecimento codificado representam 

condições crescentes de transferências. e) e que o conhecimento tácito, de 

caráter localizado e específico, continua a ter um papel primordial para a 

inovação e permanece difícil de ser transferido (LASTRES e CASSIOLATO, 

2003).  

Este enfoque visa entender a dinâmica da produção a partir da idéia de 

competitividade fundada na capacidade inovativa de empresas e instituições 

locais, onde os principais conceitos discutidos são: aprendizado, interações, 
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competências, seleção, path-dependencies, governança, complementaridades, 

entre outros (LASTRES e CASSIOLATO, 2003). 

Do exposto, pode-se perceber que a discussão acerca dos Arranjos 

Produtivos Locais perpassa pela abordagem neo-schumpeteriana de sistemas 

de inovação. Na atualidade o tratamento realizado pela Redesist aos APLs 

abrange estruturas produtivas e inovativas com distintas dinâmicas e 

trajetórias, porém, sem perder de vista a fundamental importância da aquisição 

e uso do conhecimento para consolidação da competitividade dinâmica destas 

organizações inseridas nas mais distintas realidades territoriais, históricas, 

sociais, políticas e econômicas. Desta forma, diversas instituições envolvidas 

no apoio/promoção do desenvolvimento brasileiro têm incorporado 

crescentemente este conceito em suas diversas formas de políticas de apoio e 

perspectivas de desenvolvimento regional.  

Assim, a abordagem dos APLs vem ganhando força de forma 

continuada no atual leque de proposições de políticas regionais brasileiras. 

Porém, percebe-se que existem algumas diferenças conceituais relevantes que 

podem gerar perspectivas analíticas bastante divergentes e desta forma gerar 

importantes desencontros nas proposições de políticas. Assim, faz-se 

necessário um estudo mais detalhado sobre os conceitos utilizados pelas 

instituições de apoio aos APLs em diferentes realidades para que se possa 

definir uma política de desenvolvimento regional pautado em um conceito de 

APL mais unificado, mesmo sem perder sua característica flexível, o que 

diminuiria consideravelmente o ambiente de incerteza dos agentes.    
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CCaappííttuulloo  33  

MMOODDIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  RREECCEENNTTEESS  DDOO  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO::  

UUMMAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  

 

3. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é propor a existência de uma conexão entre a 

modificação do paradigma tecnoeconômico10 sofrida pelo capitalismo no último 

quarto do século XX e o atual (re)surgimento das aglomerações produtivas de 

pequenas e médias empresas no debate econômico e na formação de políticas 

públicas. Em um segundo momento, mas não menos importante, procura-se 

compreender a influência desta complexa relação na formação das políticas de 

desenvolvimento regional.   

Com o intuito de entender os motivos que trouxeram as atividades 

produtivas aglomeradas a uma posição central no debate econômico e na 

formação de políticas públicas, faz-se necessário um estudo mais detalhado 

sobre as transformações estruturais cíclicas sofridas pelo capitalismo. Assim, 

para um entendimento mais fluído do problema, torna-se conveniente construir 

uma moldura teórica capaz de gerar uma compreensão adequada do objeto de 

estudo. Desta forma, propõem-se uma análise alicerçada no conceito de 

ruptura industrial, presente em Piore e Sabel (1993), e nos conceitos neo-

schumpterianos de revolução tecnológica e ondas longas de desenvolvimento, 

abordados em Perez (2004). 

Para Piore e Sabel (1993), as rupturas industriais acontecem no 

momento em que o rumo do desenvolvimento tecnológico está em questão, ou 

seja, no breve momento em que as antigas opções tecnológicas e as 

                                                           
10 Um paradigma tecnoeconômico pode ser definido como uma combinação de inovações de 
produto, de processo, técnicas, organizacionais e administrativas, capazes de abrir um leque 
de oportunidades de investimento e lucro. Constitui, portanto, o resultado de um processo de 
seleção de uma série de combinações viáveis de inovações técnicas, organizacionais e 
institucionais, provocando transformações que permeiam toda a economia. (ROVERE, 2006, p. 
291) 
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instituições econômicas que lhes sustentam passam a ser questionadas. Neste 

ambiente de forte incerteza quanto ao futuro, os detentores do poder daquele 

contexto histórico, que passam a ter a responsabilidade por todo o desenrolar 

tecnológico futuro da sociedade, devem escolher qual dos paradigmas 

disponíveis (escolher entre a opção tecnológica antiga ou uma dentre as muitas 

opções que surgem) se mostra mais adequados para a manutenção do seu 

status-quo. Este desígnio é tão obscuro e incerto que nem sempre poderá 

retratar a escolha mais eficiente em termos econômicos e sociais, assim como 

não garante que os agentes responsáveis pela decisão tenham a certeza que 

sua escolha realmente será a mais apropriada para melhor servir aos seus 

interesses. 

Para os autores mencionados, o sistema capitalista sofreu duas grandes 

rupturas industriais desde a Revolução Industrial inglesa. A primeira refere-se à 

vitória, no princípio do século XIX, da produção em série sobre a produção 

artesanal como forma predominante de organização industrial. O 

desenvolvimento deste fato está intimamente ligado a dois circuitos 

institucionais que deram sustentação e equilíbrio a um período de grande 

prosperidade conhecido como a “Era de Ouro”, entre o fim da segunda grande 

guerra mundial e o início da década de 1970, são eles: o aparecimento da 

grande empresa como possibilidade mais eficiente para a produção de bens 

padronizados, e que geravam grandes ganhos de escala; e, o estado do bem-

estar keynesiano, que serviu como equilibrador da produção e do consumo das 

economias nacionais em seu conjunto. 

A segunda grande ruptura está relacionada à crise pelo qual passou o 

sistema capitalista na década de 1970. Para os autores, as causas da crise não 

podem ser encontradas nas interrupções do fornecimento de recursos naturais 

– principalmente ligados as crises do petróleo – nem nos esforços do estado do 

bem-estar social de controlar o ritmo e as conseqüências do desenvolvimento 

industrial, como sustentavam as teses predominantes no período, mas em 

causas mais profundas e complexas relacionadas ao limite de expansão do 

próprio modelo de desenvolvimento industrial que se apoiava na produção em 

série.  



33 

 

Esta segunda ruptura industrial fez emergir, mais uma vez, a discussão 

sobre a opção tecnológica pela qual deveria se desenvolver o capitalismo nos 

próximos anos. Estavam em contraposição o antigo modelo de produção em 

série, que para continuar vigente deveria se difundir pelos países de “terceiro 

mundo”, possuidores de taxas de crescimento mais elevadas; e, o modelo de 

especialização flexível, que consistia em uma estratégia de inovação 

permanente capaz de se adaptar rapidamente as incessantes modificações em 

vez de tentar controlá-las. Ou seja, a segunda ruptura industrial colocou em 

questão à possibilidade do ressurgimento de formas mais “artesanais” de 

produção que foram marginalizadas na primeira ruptura industrial e que agora 

se faziam presentes através da especialização flexível.  

Para Costa (2007), estas rupturas industriais servem de moldura para os 

paradigmas tecnológicos que condicionam o surgimento dos ciclos longos de 

desenvolvimento capitalista. Segundo Perez (2004) estes paradigmas 

tecnológicos passam por um processo de renovação, mais ou menos, a cada 

cinqüenta anos desde a Revolução Industrial inglesa. Este processo, que 

acontece dentro de um conjunto de inquestionáveis especificidades históricas, 

vem sendo observado recorrentemente dentro de uma mesma seqüência de 

eventos. Para a autora, o início do evento, ou o big-bang, se dá através das 

revoluções tecnológicas, que podem ser definidas como: 

[...] um poderoso e visível conjunto de tecnologias, produtos e 
indústrias novas e dinâmicas, capaz de sacudir as estruturas da 
economia e de impulsionar uma onda de desenvolvimento de longo 
prazo. Trata-se de uma constelação de inovações técnicas 
estreitamente interrelacionadas, que normalmente inclui um insumo 
de baixo custo e uso generalizado – com freqüência uma fonte de 
energia, em outros casos um material crucial – além de novos e 
importantes produtos, processos e uma nova infra-estrutura (PEREZ, 
2004, p. 32, tradução nossa).11    

Este processo de forte mudança tecnológica possui uma característica 

claramente ondular ou cíclica, onde inicialmente a nova tecnologia condiciona 

                                                           
11 [...] um poderoso e visible conjunto de tecnologías, productos e industrias nuevas y 
dinámicas, capaces de sacudir los cimientos de la economia y de impulsar uma oleada de 
desarrollo de largo plazo. Se trata de uma constelación de innovaciones técnicas 
estrechamente interrelacionadas, La cual suele incluir um insumo de bajo costo y uso 
generalizado – com frecuencia uma fuente de energia, em otros casos um material crucial – 
además de nuevo e importantes productos, procesos, y uma nueva infraestrutura. 
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um boom de produtividade a diversas indústrias, gerando uma alta taxa de 

inovações de produtos e processos no período. Esse primeiro momento é 

acompanhado de uma forte agitação financeira, que ajuda a alavancar ainda 

mais esse estágio de prosperidade através das possibilidades de investimento 

associados à nova tecnologia; porém, esse período inicial é caracterizado por 

fortes incertezas, marcado por um processo de adaptação, assimilação e 

convivência entre a tecnologia antiga e a nova.  

O fim desse período inicial é caracterizado, normalmente, por um 

violento colapso financeiro que tem como conseqüência um processo de 

recessão e depressão econômica, isto se dá graças ao gap temporal que existe 

entre o boom inicial e a adaptação do marco institucional regulatório, que, 

neste período, ainda está estruturado para se adequar ao período tecnológico 

anterior. Porém, após a implantação das instituições adequadas à nova 

realidade tecnológica o sistema passa por um período de prosperidade 

generalizada baseado nesse novo conjunto específico de tecnologias.  

Após esta etapa, entra-se na fase de maturação tecnológica, onde os 

novos processos tecnológicos se difundem totalmente na economia, gerando 

bens suficientemente padronizados para que as poucas inovações 

incrementais ainda possíveis se tornem pouco lucrativas para os empresários. 

Neste período, para tentar dar continuidade à pífias lucratividades, os 

empresários passam a difundir suas tecnologias para países periféricos que 

ainda possuem demandas insatisfeitas para estes bens padronizados. Porém, 

é nesta fase que surge, mais uma vez, uma nova revolução tecnológica capaz 

de gerar outro frenesi de incerteza e oportunidade para os agentes, iniciando-

se novamente todo o processo descrito. (PEREZ, 2004) 

Diferentemente da visão de Piore e Sabel (1993), que sustentam que 

existiram duas rupturas industriais desde a Revolução Industrial inglesa, os 

autores neo-schumpeterianos discutem que neste período existiram pelo 

menos cinco processos de revolução tecnológica ou ciclos longos de 

desenvolvimento, que serão melhor explorados no próximo tópico deste 

capítulo. 
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Este conjunto complexo de modificações, discutidos até este momento, 

também refletiu mudanças substanciais nas políticas de desenvolvimento 

regional que, segundo Helmsing (1999), se metamorfosearam em três distintas 

gerações. A primeira delas aconteceu entre as décadas de 1950 e 1960, tendo 

o Estado Nacional como principal ator das políticas intervencionistas, agindo 

seletivamente nos processos de crescimento das distintas regiões que se dava 

de forma desigual sobre um determinado território. Neste contexto de políticas 

o processo de desenvolvimento passa a depender de fatores exógenos à 

dinâmica regional interna, ficando conhecido na literatura como políticas 

regionais Top-Down.  

No decorrer da década de 1970 até início da década de 1980 a 

especialização flexível e os distritos industriais italianos redefiniram o marco de 

referência para a segunda geração de políticas de desenvolvimento regional, 

que enfatizaram a noção de desenvolvimento regional endógeno (políticas 

regionais Botton-Up), ou seja, a partir deste momento não é mais o Governo 

Nacional o ator central do processo de desenvolvimento, mas sim a 

mobilização dos recursos específicos e a própria capacidade inovativa local 

que irá ditar o ritmo do crescimento de uma região/localidade.  

Já no final da década de 1990 entram em cena as políticas da terceira 

geração de desenvolvimento regional que passam a considerar que, com o 

advento da globalização, não só as firmas estão competindo entre si, mas 

também os sistemas de produção regional. Neste sentido, a terceira geração 

de políticas supera a oposição existente nas duas gerações anteriores entre as 

possibilidades de políticas de desenvolvimento endógenas e exógenas, uma 

vez que passam a considerar que a coordenação horizontal das políticas 

devem ser complementadas pela coordenação vertical entre diferentes 

níveis/escalas. (HELMSING, 1999). 

Sustenta-se neste capítulo que as mudanças ocorridas nas políticas de 

desenvolvimento regional foram fortemente influenciadas pelas alterações 

cíclicas do sistema capitalista, em especial pela segunda ruptura industrial e 

pelas duas últimas ondas longas de desenvolvimento capitalista, que 

possibilitaram que os arranjos produtivos locais, em particular de pequenas e 
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médias empresas, se tornassem foco da segunda e terceira geração de 

políticas de desenvolvimento regional, pelo menos no caso brasileiro. 

É conveniente lembrar que a discussão proposta pretende construir um 

pano de fundo teórico capaz de renovar a agenda de ações de políticas 

públicas de apoio a arranjos e sistemas produtivos localizados em regiões 

periféricas e inseridos em setores tradicionais, como é o caso da maioria dos 

APLs do estado do Rio Grande do Norte, foco deste estudo. 

 

3.1. As Rupturas industriais, revoluções tecnológic as e o ressurgimento 

da atividade produtiva em forma de arranjos 

Para compreender as principais características que fizeram da década 

de 1970 um marco de transição da Era da produção em série para a Era da 

acumulação flexível, fato que reinseriu o aglomerado produtivo como 

possibilidade competitiva, faz-se necessário uma breve análise dos principais 

acontecimentos históricos que marcaram as duas rupturas industriais e as 

cinco ondas longas de desenvolvimento. No entanto, é importante antes 

demonstrar mais claramente os modelos expostos em Piore e Sabel (1993) e 

em Perez (2004).  

Todavia, salienta-se que o objetivo é realizar apenas uma breve 

exposição das principais idéias destes autores, que servirão para explicar o 

ressurgimento das aglomerações produtivas como objetos de análise central 

nos estudos econômicos e nas políticas de desenvolvimento regionais.  

O modelo de rupturas industriais desenvolvido por Piore e Sabel (1993) 

usou uma metodologia de abordagem que pode ser resumida na Figura 1. O 

modelo procura demonstrar que as rupturas industriais acontecem no momento 

em que a tecnologia utilizada no processo produtivo passa a ter sua eficiência 

questionada.  Tal processo se dá principalmente por intensos momentos de 

crise, referidas como conseqüência do desgaste do modelo de 

desenvolvimento atuante, ou seja, os próprios agentes passam a entender que 

o modelo de desenvolvimento está funcionando próximo de seu limite. 
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                                   Fonte : Elaboração própria. 

Figura 1  - Modelo de desenvolvimento das rupturas industriais. 

 Neste momento, os agentes passam a buscar uma solução que lhes 

“salvem” deste futuro tenebroso e incerto, fazendo brotar um novo conjunto de 

opções tecnológicas de desenvolvimento. O modelo desenvolvido por Piore e 

Sabel (1993) procura entender essa transição tecnológica que existe no 

momento posterior às rupturas industriais; Assim, os autores procuram 

compreender os motivos que fazem com que os agentes escolham uma e não 

outra dentre as opções tecnológicas existentes; e, por fim, procuram 

demonstrar que o processo de ruptura é tão forte que as bases sócio-

institucionais prevalecentes no período tecnológico anterior não respondem 

mais de forma adequada a nova realidade, devendo existir uma completa 

adequação institucional que dê suporte a esse novo período de 

desenvolvimento. 

Por sua vez, o modelo neo-schumpeteriano de ciclos de longo prazo de 

desenvolvimento tenta demonstrar que o estudo das mudanças técnicas ou 

mais precisamente das revoluções tecnológicas são essenciais para que se 

possa ter uma compreensão mais clara do processo de desenvolvimento 

capitalista. 

Para Perez (2004), seguidora dos pensamentos de Schumpeter, o 

processo de “destruição criadora” tem um papel fundamental no entendimento 
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dos ciclos longos de desenvolvimento capitalista, haja vista que processo de 

inovação é tido como força impulsionadora do progresso capitalista, assim 

também como o principal causador das recorrentes recessões e das condutas 

cíclicas dos índices de crescimento das nações.  

Neste sentido, percebe-se que na visão dos autores neo-

schumpeterianos, e do próprio Schumpeter (1939), as trajetórias de 

desenvolvimento criadas por um processo de inovação radical não são eternas. 

O potencial de um novo paradigma, independentemente de sua força, 

terminará enxergando um fim, ou seja, uma revolução tecnológica que insere 

um novo paradigma tecnológico na lógica de produção capitalista possui um 

ciclo de vida de mais ou menos 50 anos, como demonstrado na Figura 2. 

(PEREZ, 2004) 

De acordo com o modelo exposto em Perez (2004) a primeira fase 

desse processo é caracterizada por um período de forte crescimento e por um 

frenesi de inovações nas empresas recém criadas, que se dá logo após o 

aparecimento da inovação que rompe com a antiga lógica produtiva, 

denominada na Figura 2 de big-bang. Nesta nova lógica, surge uma gama de 

novos produtos responsáveis por definirem os caminhos a serem seguidos no 

futuro, ou seja, inicia-se o período de definição das trajetórias tecnológicas. No 

fim da primeira fase, existe normalmente o estouro da bolha financeira que se 

criou graças ao frenesi inovativo inicial, gerando um período de duras 

incertezas para os agentes e demonstrando que é necessário reformular as 

instituições de apoio para que o processo de desenvolvimento tecnológico 

tenha continuidade.  

Na segunda fase, após a adequação institucional e o final da crise 

financeira, existe uma rápida difusão do novo paradigma, com um rápido 

florescimento de novas indústrias, enormes investimentos em novos sistemas 

tecnológicos e infra-estrutura de suporte e alargamento dos mercados. Este 

processo de crescimento continua a se dar na terceira fase; todavia, este 

período marca a total implantação do paradigma em toda a estrutura produtiva 

do sistema. 
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Fonte : PEREZ, 2004, p. 58. 

Figura 2  - Ciclo de vida de uma revolução tecnológica. 

       Por fim, na fase quatro, a revolução começa a encontrar os limites 

característicos da maturidade. Mesmo ainda existindo a introdução de alguns 

novos produtos, estes são menos numerosos e de menor importância, 

podendo-se perceber o processo de retornos decrescentes nos investimentos 

em inovações tecnológicas. Toda essa gama de acontecimentos somada à 

saturação dos mercados existentes demonstra que o dinamismo da revolução 

vem gradualmente encontrando seu fim.   

Quando o potencial de um paradigma começa a encontrar seu fim, 

quando os espaços de oportunidades abertas por uma revolução tecnológica 

passam a se fechar, quando os níveis de produtividade, crescimento e 

benefícios sociais impostos por um paradigma começam a desaparecer, surge 

a necessidade de um conjunto de novas soluções para dar continuidade ao 

processo de desenvolvimento. Neste momento, todo o processo descrito inicia-

se novamente através de um novo big-bang (inovação radical) que servirá de 

base para o desenvolvimento de um novo paradigma tecnológico e o 

desenvolvimento de uma nova revolução tecnológica.  

Ainda de acordo com Perez (2004), o processo de desenvolvimento 

econômico atravessou cinco distintas etapas ou processos de revoluções 
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tecnológicas desde o final do século XVIII, que podem ser resumidos através 

do Quadro 1. 

REVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA 

NOME 
POPULAR PAÍS NÚCLEO BIG-BANG ANO 

Primeira 
Revolução 
Industrial 

Inglaterra 
Primeira máquina 

de fiação de 
algodão 

1771 

Segunda 
Era do vapor e 
das ferrovias 

Inglaterra     
(difundiu-se na 

Europa e nos EUA) 

Primeiro motor a 
vapor para ferrovia 

1829 

Terceira 

Era do aço, da 
eletricidade e da 

engenharia 
pesada 

EUA e 
Alemanha 

(difundiu-se na 
inglaterra) 

Inauguração da 
primeira fábrica de 

aço 
1875 

Quarta 

Era do petróleo, 
do automóvel e 
da produção em 

série 

EUA e 
Alemanha 

(difundiu-se na 
Europa) 

Automóvel Ford 
Modell T 1908 

Quinta 
Era da 

informática e das 
telecomunicações 

EUA          
(Difundiu-se na 

Europa e na Ásia) 

Fabricação do 
primeiro 

microprocessador 
1971 

Fonte: PEREZ, 2004, p. 35. 

Quadro 1  - Cinco revoluções tecnológicas sucessivas, 1770-2000. 

A partir deste quadro teórico inicial pode-se passar a descrever os 

principais acontecimentos históricos que marcaram o processo de 

desenvolvimento capitalista e que serviram de base de sustentação para as 

recentes políticas de desenvolvimento regional. Desta forma, os dois próximos 

tópicos nortearão a discussão acerca dos principais processos históricos 

ligados às duas grandes rupturas industriais sofridas pelo capitalismo, levando 

em consideração os acontecimentos interligados às revoluções tecnológicas 

citadas pelos autores neo-schumpeterianos. Após esta apreciação histórica 

será realizada uma análise da influência destes acontecimentos nas 

proposições de políticas de desenvolvimento regional. 

 

3.1.1. A primeira ruptura industrial  

Para um entendimento adequado da primeira ruptura industrial é 

importante retornar a Revolução Industrial inglesa. Esse período mostra-se 

bastante importante, pois marca a transição do modo de produção feudal para 
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o modo de produção capitalista, ou seja, marca o período em que a produção 

feudal entra em declínio e passa a ter sua tecnologia questionada.  

De acordo com Piore e Sabel (1993), com o desenvolvimento das 

máquinas no final do século XVIII, duas formas de desenvolvimento tecnológico 

entram em conflito, como opções tecnológicas viáveis para substituir a 

tecnologia feudal em crise, são elas: 

1) Produção artesanal : os artesãos enxergavam nas máquinas uma 

possibilidade de aumentar a qualidade dos seus produtos, ao mesmo 

tempo em que serviam para aumentar sua base de conhecimento para 

a fabricação de produtos cada vez mais diversificados. Neste 

ambiente, quanto mais flexíveis e mais amplas fossem as 

possibilidades de uso das máquinas, maiores seriam as possibilidades 

de expressão produtiva do artesão. Este modelo de produção era 

composto por pequenos produtores, especializados em um único tipo 

de trabalho e altamente dependente da integração cooperativa dos 

demais agentes econômicos. (PIORE e SABEL, 1993) 

2) Produção em série : os empresários viam nas máquinas uma 

espetacular possibilidade de reduzir os custos de produção, através da 

substituição das qualificações produtivas do homem pelo uso de 

máquinas bastante especializadas. O principal objetivo era reduzir as 

atividades manuais de produção em tarefas cada vez mais simples, 

para que se pudesse substituir o esforço humano pela “precisão de 

uma máquina dedicada”. Neste ambiente, quanto mais especializada 

fosse a máquina maior seria a possibilidade de redução dos custos de 

produção. Este modelo de produção fazia brotar um mundo com 

fábricas cada vez mais automatizadas e que possuíam um número de 

funcionários cada vez menores e cada vez menos qualificados. 

(PIORE e SABEL, 1993) 

Todavia, é importante ressaltar que o processo produtivo passou por um 

processo de modificação significativo após a primeira revolução industrial. 

Antes das máquinas de fiação, o big-bang da primeira revolução tecnológica, 

os comerciantes compravam a matéria-prima e pagavam para que as famílias 
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fabricassem os produtos têxteis em suas próprias residências, que depois de 

prontas eram levadas ao mercado para serem vendidas. Com o 

desenvolvimento das máquinas de fiação, modifica-se totalmente o processo 

produtivo. A partir deste momento, os agentes que fabricavam os produtos em 

suas próprias residências passam a depender de um salário em uma fábrica, 

que consegue produzir um número muito maior de peças a um custo cada vez 

menor.  

A introdução da ferrovia a vapor acelerou ainda mais esse processo de 

desenvolvimento, principalmente por diminuir as distâncias entre o local da 

produção e os mercados consumidores. Antes deste período, as mercadorias 

eram transportadas em carruagem de tração animal, fazendo com que o custo 

de transporte e os riscos da viajem inviabilizassem alguns mercados 

potenciais. 

A partir deste momento, o ambiente de produção mundial, 

principalmente o dos países mais desenvolvidos, se viu dominado pelas 

indústrias de grande porte que utilizavam máquinas cada vez mais 

especializadas para produzir uma quantidade inimaginável de produtos 

padronizados e com um custo de produção que eliminava do mercado os 

pequenos produtores locais do antigo modo de produção artesanal. Com o 

desenvolvimento pomposo da grande empresa, a produção artesanal passou a 

ser vista como uma forma retrógrada e ineficiente de produção, principalmente 

quando comparada a robusta produção em série que se dava dentro das 

grandes indústrias. (PIORE e SABEL, 1993) 

A crescente busca por aumento da eficiência produtiva e diminuição do 

preço final do produto, por meio de inovações que reduzissem os custos de 

produção, foi marcada historicamente pela contribuição de Henry Ford, que foi 

o responsável direto pelo principal símbolo tecnológico deste período: o 

chamado “Modell T” da Ford, um automóvel caracteristicamente confiável, de 

fácil operação e com motor de combustão interna que funcionava a gasolina, 

lançado em 1913 na fábrica de Highland Park em Michigan. (COSTA, 2007) 

A idéia, que estava por trás da fabricação do automóvel, consistia em 

um modelo de produção baseado na fabricação de partes bastante 
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padronizadas, por meio de um forte processo de divisão do trabalho, inserido 

em uma linha de montagem rotativa. Aliado a esse parque produtivo, existia 

uma rede de vendas capaz de organizar, manter e expandir o mercado para 

um produto único e padronizado, que procurava estabilizar sua demanda 

através de um programa de ganhos salariais e diminuição da jornada de 

trabalho. Ou seja, Henry Ford criou um produto que era desejado e consumido 

pelos seus próprios funcionários. A linha de produção era precisa o suficiente 

para que esses funcionários não precisassem realizar nenhum tipo de 

acabamento final e era tão especializada que até mesmo a população rural, 

que desconheciam totalmente a realidade interna de um fábrica, podia operar 

as máquinas sem grandes dificuldades.  Este conjunto de fatores caracteriza 

de forma precisa o triunfo do novo paradigma da produção em série, conhecido 

desde então por “era do fordismo”. (COSTA, 2007)  

Ademais, é importante salientar que o desenvolvimento deste sistema de 

produção estava amparado em dois grandes marcos institucionais: a grande 

empresa, já discutida anteriormente, e o estado intervencionista keynesiano.  

A produção fordista dependia de enormes investimentos em grandes 

plantas industriais que possuíam equipamentos especializados, fazendo com 

que a empresa dependesse de fontes confiáveis de matérias-primas e das 

vendas dos bens altamente padronizado que produzia. Assim, de acordo com 

Costa (2007, p. 27), “o sucesso deste emergente regime de acumulação 

dependia de um amplo mercado consumidor e de um adequado marco sócio-

institucional”. 

Até o início da década de 1930 tinha-se a impressão que o laissez faire  

seria responsável por uma onda infinita de progresso nos países 

desenvolvidos. Entretanto, a Grande Depressão trouxe severas mudanças para 

esse pensamento, provocando significativas mudanças no aparato teórico da 

economia e nos motivos de intervenção do Estado na economia.  

Neste período, a ortodoxia econômica, acreditando na natureza auto-

regulável dos mercados, receitou medidas que aprofundaram ainda mais as 

agudas conseqüências da crise, como: disciplina fiscal dos governos, quebra 

dos monopólios e diminuição de salários. Esta situação foi mais bem entendida 
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por John Maynard Keynes que, com a publicação do seu livro clássico “Teoria 

Geral do emprego, dos juros e da moeda”, contribuiu de forma significativa para 

a criação de um aparato institucional satisfatório para o período fordista.  

(COSTA, 2007) 

Para Keynes (1996), o equilíbrio de pleno emprego é visto como um 

caso particular e de raro acontecimento, uma vez que a economia capitalista é 

tida como uma economia monetária dinamicamente instável. Para o autor, esta 

instabilidade se dá graças ao ambiente de forte incerteza pelo qual os agentes 

devem tomar suas decisões.  Desta forma, em momentos de insegurança estes 

preferem optar mais pela posse de ativos líquidos, sendo a moeda o ativo mais 

desejado no período de crises de incerteza, pela sua máxima liquidez. Essa 

quebra do fluxo monetário gera uma forte diminuição das vendas esperadas, 

diminuindo a produção e aumentando o desemprego agregado da economia. 

Para Keynes, se não houver uma interferência exógena na economia 

(investimentos governamentais, por exemplo) o quadro de alto desemprego 

poderá perdurar indefinidamente.  

Neste sentido, a revolução keynesiana forneceu as bases necessárias 

para o regime de acumulação fordista, pois prescreveu como solução para a 

depressão o aumento dos gastos públicos, criando um mercado consumidor 

amplo e estável e protegendo as economias de crises de insuficiência de 

demanda agregada. Esta alteração deu suporte institucional a todo o período 

de estabilidade e prosperidade da Era de Ouro do sistema capitalista. (COSTA, 

2007) 

Outro importante instrumento institucional foi o tratado de Bretton Woods 

que criou o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio (GATT), criando as bases necessárias para o 

crescimento da Era de Ouro, através de um sistema monetário estável e de 

uma crescente abertura comercial entre os países.  
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3.1.2. A segunda ruptura industrial  

Após a construção de um marco sócio-institucional adequado para 

sustentar a produção em série, tinha-se a impressão que as ondas cíclicas da 

economia haviam sido controladas, mas os fatos demonstravam outra 

realidade, triste ilusão. Por toda a década de 1970 uma seqüência de crises, 

tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, mostrou que o período 

de prosperidade estava próximo do fim. 

No entanto, para Piore e Sabel (1984), as causas reais da crise não 

foram os choque externos de oferta ou demanda, mas sim o próprio modelo de 

desenvolvimento assentado na produção em série que estava encontrando 

seus limites. Para os autores, a crise estava relacionada com a inadequação do 

modelo de regulação que não conseguia mais equilibrar de forma eficiente a 

produção e o consumo dos bens de produção em massa. Desta forma, os 

choques externos de oferta e demanda foram vistos apenas como aceleradores 

de um problema de ordem muito superior. 

Na visão de Perez (2004), a gênese do problema encontra-se no fim da 

quarta onda longa de desenvolvimento, que trouxe um período de elevadas 

taxas de crescimento e de prolongada sensação de estabilidade. Porém, no 

último período da era da produção em série, quando o paradigma tecnológico 

se difundiu completamente por toda a economia, o capitalismo passou por um 

período de crises estruturais de lucratividade.  

O aparato sócio-institucional de proteção social montado com a 

finalidade de diminuir os conflitos sociais – o Welfare State – do período 

fordista deu força para que os sindicatos dos trabalhadores continuassem a 

pedir aumentos salariais reais, que em um momento de crise de lucratividade 

gerou o primeiro surto inflacionário já no final da década de 1960.    

Seguindo esse caminho, Costa (2007) afirma que os problemas desta 

crise são relativos às escassas possibilidades de inovações incrementais que 

não geravam mais retornos significativos; e a uma matriz produtiva 

padronizada, rígida e apoiada em uma forte lógica de intervenções 

governamentais. De acordo com o autor, outros indícios já podiam ser 
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visualizados no final da década de 1960, dentre eles: os índices de 

produtividade das indústrias que já não atingiam os mesmos níveis do período 

anterior; os investimentos sofreram uma queda significativa; a concorrência 

internacional se intensificou; e, os problemas de ordem social começaram a 

aparecer.  Tais fatos demonstram que o paradigma tecnológico vigente possuía 

claros sinais de saturação.  

Este primeiro surto inflacionário, que se iniciou com uma queda nas 

margens de lucro, não foi o último problema da década de 1970. Na tentativa 

de conter a inflação, os países do centro capitalista adotaram políticas 

macroeconômicas restritivas que diminuíam a liquidez da economia, pois 

consideravam que o problema da inflação estava conectado a um problema de 

superaquecimento. Este conjunto de políticas restritivas diminuiu o nível de 

emprego, a renda e a demanda efetiva da economia; no entanto, não 

solucionou o problema da inflação, tendo como conseqüência imediata um 

período com a terrível presença do fenômeno da estagflação. 

A segunda onda inflacionária da década de 1970 deveu-se aos 

crescentes déficits orçamentários dos governos centrais graças ao pagamento 

de seguros desemprego e contribuições sociais; a brusca queda na 

arrecadação tributária; aos crescentes déficits públicos dos EUA e da União 

Soviética na corrida espacial da Guerra Fria; e aos desequilíbrios do sistema 

monetário internacional com a crise do sistema de Bretton Woods. Este período 

foi marcado por problemas na esfera do comercial internacional, principalmente 

no mercado de commodities, graças a medidas protecionistas e a propagação 

das instabilidades no mercado de câmbio para os mercados financeiros e de 

produção. (COSTA, 2007) 

Estes acontecimentos foram seguidos de dois fatos particularmente 

importantes, que agravaram ainda mais o espiral inflacionário discutido até o 

momento, são eles: a elevação dos preços do petróleo e o aumento 

substantivo das taxas de juros.  

Como reação política ao apoio ocidental dado para Israel na Guerra 

Árabe-Israelense, em 1973 os governos dos países árabes decidiram criar 

diversos embargos para a exportação do petróleo produzido em seus 
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territórios. Isso fez com que os preços do barril de petróleo evoluíssem de US$ 

3 em 1973, preço sustentado desde o pós-guerra, para US$ 12 em 1974, como 

demonstrado no Gráfico 1. Como o petróleo já se colocava como o principal 

insumo da matriz energética do sistema industrial moderno, esse primeiro 

choque do petróleo foi visto por muitos como o marco de encerramento da era 

de ouro do capitalismo.  

Em 1979 a revolução islâmica do Irã iniciou o segundo choque do 

petróleo. O regime xiita gerou um caos no setor petrolífero ao impor uma série 

de renegociações dos contratos de exploração das companhias estrangeiras 

(COSTA, 2007). Essas mudanças foram responsáveis por um intenso aumento 

no preço do barril de petróleo que disparou de U$S 14 em 1978 para US$ 37 

em 1981, como demonstrado no Gráfico 1. Este fato gerou um aumento 

generalizado dos preços dos bens produzidos nos países centrais, levando a 

um rápido declínio do seu dinamismo e a uma crise ainda maior no comércio 

internacional. (CARNEIRO, 2002) 

Gráfico 1  - Preço do barril de petróleo, 1971-1981. 

 
                                   Fonte : CARNEIRO, 2002, p. 54. 

Os ganhos obtidos pelos países exportadores de petróleo se traduziram 

em um forte mercado de crédito internacional, o mercado dos petrodólares. 

Porém, como os países do centro encontravam-se devastados por uma grave 

recessão e níveis de incerteza bastante elevados, houve uma mudança 

significativa na direção dos fluxos de capitais em direção aos países periféricos 

e ao mundo socialista.  No entanto, é importante ressaltar que as taxas de juros 



48 

 

mesmo sendo bastante baixas, por vezes até negativas, eram flutuantes, 

deixando esses países entregues a “sorte” futura. 

Destaque-se ainda que a trajetória dos juros foi bastante negativa para 

estes países, uma vez que a partir de 1979 o governo dos EUA, com receio de 

perder o poder hegemônico para as crescentes economias da Alemanha e do 

Japão, decidiu elevar significativamente as taxas de juros reais, impondo o 

Dólar como equivalente geral da economia mundial. Esse movimento político 

do governo americano criou uma crise generalizada na periferia capitalista que 

passou a ter graves problemas quanto ao pagamento dos serviços da dívida. 

Em fim, a década de 1970 inicia e termina assolada em crises de todas 

as magnitudes, com a presença quase que constante da estagflação e da 

desaceleração do crescimento e do comércio internacional. Para os países 

periféricos a situação é ainda pior, pois entram na década de 1980 com um 

grave processo de perda das relações de troca e vivendo um período de 

escassas fontes de financiamento. 

Segundo COSTA (2007, p. 43), esse processo de instabilidade e 

insegurança aumentou a velocidade do colapso do modelo de produção em 

série, uma vez que a economia estava habituada a um sistema estável de 

preços e salários, fazendo com que a demanda se retraísse mais do que 

poderia para cobrir os vultuosos investimentos fixos de longo prazo.  

No meio de todo esse caos, os agentes não tinham mais respostas para 

perguntas que poderiam ser respondidas de maneira simples no período 

anterior, principalmente sobre que estratégias tecnológicas deveriam ser 

utilizadas no futuro. Neste contexto, algumas regiões consideradas núcleo do 

processo de produção fordista entraram em acentuada decadência, são os 

casos de Detroit e Chicago nos EUA, Liverpool na Inglaterra e Osaka no Japão. 

(COSTA, 2007) 

Desta forma, entra-se no período em que a necessidade de novas 

soluções tecnológicas torna-se latente e é através da introdução da 

microinformática e do engrandecimento do setor de telecomunicações que o 

sistema capitalista tenta retornar ao caminho do desenvolvimento. Esses 
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setores são responsáveis pelo boom inicial que rapidamente tiveram suas 

dinâmicas transbordadas para outros setores como o de biotecnologia, química 

fina, robótica, fibras ópticas, nanotecnologias, etc. Ou seja, a quinta revolução 

industrial, usando a nomenclatura dos neo-schumpeterianos, foi responsável 

por gerar um up-grade de desenvolvimento, através da abertura de diversas 

novas “janelas de oportunidade”. 

A nova realidade modificou totalmente a lógica de acumulação até então 

prevalecente.  Assim, a quinta revolução industrial ou a segunda ruptura 

industrial, nos termos de Piore e Sabel (1993), abriu espaço para uma 

produção mais flexível que, de acordo com Costa (2007), passa a acontecer 

em aglomerações de pequenas e médias empresas baseadas em uma forte 

institucionalidade intra-aglomerado e cada vez mais mediadora do binômio 

cooperação-competição.  

Esse novo padrão de produção se caracteriza pela constante busca pela 

inovação, tornando a produção mais ágil e preparada para enfrentar as 

incessantes modificações no ambiente de mercado. Outra importante 

característica do período foi a terceirização de parte da produção, o que fez 

surgir um complexo e interligado ambiente de produção em rede, aumentando 

ainda mais a dependência produtiva entre os atores.  

Observa-se assim, o surgimento de uma nova lógica territorial de 

desenvolvimento, onde os processos de desintegração vertical e integração 

horizontal, principalmente em um ambiente marcado pelas redes de 

relacionamento, se tornam um elemento basilar. Esse novo contexto faz surgir 

“novos espaços produtivos” em diversos lugares do mundo, finalizando a 

trajetória de estagnação econômica vivida pela crise da década de 1970.   

Alguns exemplos destas novas áreas são: o Vale do Silício e a Rodovia 

128, nos EUA; o Corredor M4, na Inglaterra; Baden-Württemberg, na 

Alemanha; o Tecnopôle de Sophia Antípolis, na França; o Tecnópolis de 

Tsukuba, no Japão; o Distrito Industrial da Emília-Romagna, na Itália; e, o 

Complexo cooperativo de Mondragón, na Espanha. Estes espaços produtivos 

possuem como principais características: uma organização flexível capaz de 

responder com eficiência as constantes modificações do mercado; a existência 
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de uma infra-estrutura de ensino pesquisa e mão-de-obra qualificada; a 

presença de fornecedores adequados de insumos e matérias-primas; uma 

adequada infra-estrutura econômica e social; e, por fim, a presença de políticas 

e ações públicas que apóiam e estimulam o desenvolvimento do aglomerado. 

(COSTA, 2007) 

A partir do exposto, torna-se importante entender neste momento qual é 

a influência destas alterações cíclicas no processo de mudanças ocorridas nas 

políticas de desenvolvimento regional. Neste estudo sustenta-se que a 

segunda ruptura industrial, assim como a quinta revolução industrial, reinseriu 

no ambiente acadêmico a discussão dos arranjos produtivos locais, 

modificando intensamente o escopo das políticas de desenvolvimento regional.   

 

3.2. Políticas de desenvolvimento regional: um enfo que por gerações 

No contexto da década de 1970 a economia mundial vivenciou crises 

simultâneas e sofreu significativas mudanças no paradigma e no padrão 

tecnológico, fatos estes que reinseriram o arranjo de pequenas e médias 

empresas no centro da discussão dos pesquisadores da ciência econômica 

regional, como discutido anteriormente.  

Estes fenômenos influenciaram em grande medida o padrão estrutural 

das políticas regionais de desenvolvimento, que de acordo com Helmsing 

(1999) passaram por três distintas gerações: as políticas regionais Top-Down, 

influenciadas pelo marco institucional keynesianista do paradigma da produção 

em série; as políticas regionais Botton-up, que foram fortemente influenciadas 

pelo paradigma da especialização flexível; e, uma terceira geração de políticas 

de desenvolvimento regional, que procura superar as perspectivas exógenas e 

endógenas, vistas como possibilidades contrapostas nas gerações anteriores. 

 

3.2.1. A primeira geração de políticas de desenvolvimento regional 

A primeira geração de políticas de desenvolvimento regional foi realizada 

no período da Era de ouro do desenvolvimento capitalista, entre meados da 
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década de 1940 até início da década de 1970. Neste período, a influência da 

teoria keynesiana se fazia sentir em todos os domínios da economia, não 

sendo diferente nas teorias de desenvolvimento regional. Como já discutido 

anteriormente, esta corrente de pensamento pôs em questão a existência de 

mecanismos automáticos de correção dos mercados, defendendo a 

necessidade de uma intervenção externa na economia para que o fantasma do 

desemprego fosse relativizado.   

O enfoque keynesiano influenciou diversos conceitos utilizados nas mais 

distintas políticas de desenvolvimento realizadas no período. A grande maioria 

destes conceitos tinha como pano de fundo a idéia de que o nível de 

desenvolvimento alcançado por uma determinada região estava condicionado a 

posição que ela ocupava dentro de um sistema hierarquizado e assimétrico, 

cuja dinâmica era externa a própria região. Desta forma, as decisões de 

políticas deveriam partir do Estado central, ou seja, as políticas eram 

construídas de cima para baixo (Top-Down). De acordo com Jiménez (2002), 

são exemplos teóricos da influência keynesiana: as teorias de centro-periferia e 

a teoria da dependência (autores associados a CEPAL); o conceito de 

causação circular cumulativa de Myrdal (1968); a teoria dos pólos de 

crescimento de Perroux (1977); a teoria do multiplicador da base de exportação 

(North, 1955; Friedman, 1966), dentre várias outras do período. 

A principal influência keynesiana sobre estas teorias está relacionada a 

intervenção ativa do Estado central nas proposições de políticas feitas por 

estes autores, que objetivavam reduzir as disparidades inter-regionais, por 

razões de eficiência macroeconômica ou mesmo na busca de equidade 

territorial. (JIMÉNEZ, 2002) 

Mesmo sabendo que a ênfase estratégica e a combinação de 

instrumentos políticos variaram muito de país para país, pode-se reconhecer 

que existiram alguns denominadores comuns que caracterizam as políticas de 

desenvolvimento regionais introduzidas neste período. Neste sentido, Jiménez 

(2002, p. 33 e 34) procura sintetizar quais foram os principais instrumentos 

utilizados nestas políticas, que as tornaram mais homogêneas.  Dentre estes 

pode-se citar: incentivos fiscais para investimentos privados e principalmente 
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estrangeiros; investimentos diretos do estado em infra-estrutura; promoção de 

pólos de industrialização, fazendo uso de empresas públicas; políticas 

redistributivas de gasto público; e, desincentivo a novos investimentos em 

áreas mais desenvolvidas. 

O autor supracitado também demonstra que estas políticas foram 

realizadas em diversos países da Europa, como por exemplo:  

• Plan National d’Amènagement Du Territoire ,em 1963, na França,  que 

consistia em uma tentativa de descentralização da indústria, em um plano 

de renovação da agricultura e do equipamento turístico e na 

descentralização espacial da cultura. 

• Town and Country Planning, em 1947, na Inglaterra , que deu origem a um 

largo ciclo de intervenções regionais que perdurou até a era Thatcher. 

• Cassa per Il Mezzogiorno, em 1950, na Itália,  que tinha o intuito de 

promover o desenvolvimento socioeconômico do sul, com base em 

estratégias de pólos de desenvolvimento. 

• Primer Plan de Desarrolo, entre 1964 e 1967, na Espanha,  que incorporou o 

desenvolvimento regional como um de seus objetivos prioritários e tinha 

como principal instrumento de política os pólos de desenvolvimento. 

 

Estas experiências também aconteceram no outro lado do atlântico, nos 

países da América Latina, principalmente por influência da CEPAL, que iniciou 

na maioria desses países um forte processo de industrialização apoiado no 

tripé capital privado, capital estatal e capital estrangeiro. Outros temas que 

foram ressaltados por Jiménez (2002), por fazerem parte do conjunto de 

políticas de desenvolvimento regional na América Latina, foram às políticas de 

desenvolvimento rural, o processo de colonização interna e os processos de 

urbanização.  

As evidências empíricas demonstram que os resultados da primeira 

geração de políticas de desenvolvimento regional foram satisfatórios, uma vez 

que na maioria dos países registraram-se experiências exitosas; todavia, 

alguns autores creditam estas transformações muito mais ao acelerado 
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desenvolvimento econômico geral do período 1950-1970 do que as políticas 

regionais postas em marcha pelos países.  

Neste período, entretanto, percebe-se que alguns países passaram por 

um processo de convergência inter-regional relevante, como foi o caso das 

províncias do Canadá, das comunidades autônomas da Espanha, das 

prefeituras do Japão, da descentralização industrial do Brasil e de outros 

países da América Latina. Este processo de convergência pode indicar que as 

políticas intervencionistas tiveram alguma eficácia.  

 

3.2.2. A segunda geração de políticas de desenvolvimento regional 

Como já ressaltado, tem-se na década de 1970 uma forte inflexão do 

processo de crescimento da Era de ouro do capitalismo, além de diversas 

crises que assolaram a economia mundial, que viveu um intenso período de 

fortes pressões inflacionárias. Esse ambiente negativo fez surgir uma série de 

questionamentos quanto a eficácia tanto da teoria, quanto dos instrumentos de 

política econômica keynesianos. 

Desta forma, surge um novo leque de proposições de políticas baseadas 

nos conceitos de especialização flexível e de distritos industriais (em sua 

vertente italiana).  A principal modificação metodológica introduzida por esta 

visão refere-se à mudança do foco central da política que deixa de ser a 

empresa de forma individual e passa a ser todo o entorno de atuação da 

mesma, assim como suas relações de mercado e apoio. De acordo com 

Helmsing (1999), neste novo enfoque, as políticas devem ser pensadas 

localmente para que se obtenha efetividade, fazendo crescer 

consideravelmente a importância dos governos locais e regionais. 

Na segunda geração de políticas de desenvolvimento regional teve-se 

como consenso que a competitividade das empresas dependia fortemente dos 

elos que estas realizavam com todas as entidades que lhes cercavam, como 

fornecedores, clientes, entidades de apoio tecnológico e financeiro, gestores de 

políticas públicas de apoio, etc. Assim, o processo de cooperação entre as 
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firmas passou a ser um elemento central que deveria ser levado em 

consideração no momento da criação das políticas. 

De acordo com Cuadrado, citado por Jiménez (2002, p. 41) o potencial 

endógeno baseado nos princípios da especialização flexível já podiam ser 

sentidos nas políticas de desenvolvimento regional da Europa em meados da 

década de 1980, quando se passou a substituir o uso dos incentivos fiscais e 

financeiros de caráter geral para se dar maior ênfase aos processos de 

inovação e aos setores de serviços avançados, telecomunicações e 

informação, ou seja, desviou-se a atenção dos incentivos para se gerar uma 

melhora na possibilidade do crescimento local endógeno. Para o autor, estas 

mudanças se fizeram sentir tanto como conseqüência das crises da década de 

1970 como por influência dos novos conceitos teóricos que daí surgiram. 

Outra característica que distingue as duas gerações de políticas até 

então discutidas, fazendo-as pólos opostos nesta discussão, é o fato de que na 

primeira geração objetivava-se reduzir as disparidades regionais existentes em 

um sistema de hierarquias de desenvolvimento, enquanto que na segunda 

geração esta noção é substituída por um modelo que procurou o pluralismo 

regional, onde cada região deveria combinar suas tradições e vocações de 

produção local às tecnologias avançadas mais apropriadas a sua atual 

situação. 

Entretanto, muitas críticas surgiram para esse novo conjunto de 

políticas, uma vez que se apoiando nesse enfoque diversas tentativas de 

replicação da experiência dos distritos industriais italianos foram tentadas em 

outros países. Porém, como estes países possuíam características 

empresariais, políticas e sociais bastante divergentes do modelo italiano essa 

operação não logrou o êxito esperado.  

Estas experiências negativas serviram para que a nova geração de 

políticas compreendesse que esses sistemas são o fruto evolutivo de uma 

complexa relação de fatores que não podem ser facilmente reproduzidos 

através de um modelo único de distrito industrial. Nesta mesma linha Helmsing 

(1999b), afirma que o estudo das aglomerações “vitoriosas” da Europa serviu 

para demonstrar que existem diferentes formas e fontes de desenvolvimento 
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nas diferentes localidades, ficando cada vez mais claro que aglomerações 

inseridas em realidades econômicas, sociais, políticas e institucionais 

diferentes respondem de forma bastante divergente a estímulos semelhantes.  

Estes mesmos estudos também demonstraram que as políticas de apoio 

podem gerar resultados bastante positivos para o arranjo, no entanto, 

respeitando as suas reais necessidades. Neste sentido, o autor lista algumas 

das ações mais usadas, tais como: estímulo a associação; a cooperação e a 

criação de novas firmas; o aprimoramento dos recursos humanos locais; a 

criação de uma infra-estrutura de serviços avançados (telecomunicações, 

tecnologia, assessoria empresarial, etc.); delegação de funções de promoção 

econômica às instituições regionais e locais; e o fortalecimento dos governos 

locais. 

Entretanto, algumas limitações no conceito de distrito industrial geraram 

a necessidade de um enfoque mais dinâmico que acoplasse de forma mais 

precisa a literatura regional na discussão de redes, sinergia e aprendizado, 

fazendo com que a noção de sistemas de inovação, desenvolvida pela 

literatura neo-schumpeteriana, se transformasse no principal marco teórico da 

terceira geração de políticas de desenvolvimento regional, que será melhor 

explorada a seguir. 

 

3.2.3. A terceira geração de políticas de desenvolvimento regional 

Atualmente, assiste-se a um renascimento do interesse sobre o papel da 

mudança técnica e das trajetórias históricas e nacionais para o 

desenvolvimento regional e local. Este fenômeno é responsável por fazer surgir 

uma terceira geração de políticas de desenvolvimento regional, que se 

apresentam como uma evolução das políticas regionais endógenas da segunda 

geração. Este novo enfoque surge do reconhecimento de que com a presença 

da globalização não só as firmas estão competindo entre si, mas também os 

sistemas de produção regional 

Para Helmsing (1999), a terceira geração de políticas de 

desenvolvimento regional avançou em relação às duas gerações anteriores ao 
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passar a reconhecer que as políticas não podem ser exclusivamente locais ou 

regionais, mas que devem levar em conta o posicionamento dos sistemas 

territoriais dentro de contextos nacionais e internacionais. Desta forma, o autor 

afirma que na atual geração de políticas, a coordenação horizontal, realizada 

pelos atores locais, deve ser complementada pela coordenação entre os outros 

diversos níveis. Corroborando com esse argumento, Cassiolato, Lastres e 

Stallivieri (2008) afirmam que os novos contextos de política inseridos em uma 

visão sistêmica devem necessariamente realizar a ponte entre as dimensões 

micro, meso e macroeconômica. Desta forma, esta terceira geração de 

políticas supera a oposição entre políticas de desenvolvimento exógeno e 

endógeno. 

A corrente teórica que melhor responde a essa nova geração de 

políticas está relacionada aos autores neo-schumpeterianos que discutem os 

sistemas de inovação. Esta perspectiva demonstrou, desde a proposta inicial 

de Sistema Nacional de Inovação (FREEMAN, 1987), que a inovação, a 

difusão tecnológica e o aprendizado coletivo são processos interativos que 

para serem verdadeiramente compreendidos devem ser estudados através de 

uma visão sistêmica. Posteriormente, para se realizar o estudo dos territórios 

subnacionais criou-se o enfoque dos Sistemas Regionais de Inovação e dos 

Sistemas Locais de Inovação, que balizam a discussão da terceira geração de 

políticas de desenvolvimento regional. 

Esta perspectiva teórica não deve ser confundida com uma forma 

específica de política, mas entendida como um útil instrumento de identificação 

das forças e fraquezas do potencial inovativo e da competitividade de um 

determinado território. Desta forma, torna-se importante ressaltar que este 

entendimento sistêmico fez com que os autores desta afiliação enfatizassem 

que a formação de políticas deve levar em consideração as relações entre os 

atores econômicos, políticos e sociais, além das esferas produtiva, financeira, 

social, institucional e política. 

No Brasil, as políticas de apoio e desenvolvimento regional tem 

incorporado crescentemente essa perspectiva, principalmente através do uso 

do termo arranjo produtivo local cunhados pela RedeSist no final da década de 
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1990 que se desenvolveu através da perspectiva dos Sistemas Locais de 

Inovação, como já discutido no capítulo anterior. No entanto, algumas 

instituições de apoio aos APLs tem usado este termo de uma forma um pouco 

diferente da perspectiva conceitual cunhada pela RedeSist, tornando seu uso 

um pouco problemático, uma vez que estas diferentes abordagens conceituais 

podem trazer um conjunto bastante divergente de perspectivas analíticas e 

proposições de políticas completamente distintas. (CASSIOLATO, LASTRES e 

STALLIVIERI, 2008)  

Desta forma, torna-se necessário um estudo que demonstre como esta 

nova realidade vem sendo implementada nas regiões periféricas como o Brasil 

e quais são os principais instrumentos de apoio utilizados pelos policy makers 

responsáveis. Mais que isso, torna-se necessário um estudo que demonstre 

como são “escolhidos” os agentes apoiados e quais são as ações políticas que 

lhes são disponibilizadas. Esta é a proposta do próximo capítulo, entender que 

infra-estrutura de apoio se montou com a emergência do paradigma da 

especialização flexível e quais os meios de ação adotados pela suposta 

terceira geração de políticas regionais na realidade dos arranjos produtivos 

locais do estado do Rio Grande do Norte. 
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CCaappííttuulloo  44  

AARRRRAANNJJOOSS  PPRROODDUUTTIIVVOOSS  LLOOCCAAIISS::   AASSPPEECCTTOOSS  CCOONNCCEEIITTUUAAIISS  EE  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO1122  

 

4. INTRODUÇÃO 

O capítulo que segue busca discutir o arcabouço analítico presente nos 

Arranjos Produtivos Locais (APLs), a partir das principais influências teóricas 

que estão interligadas ao seu processo de criação. Ao mesmo tempo procura 

apreender como ocorreu o desenvolvimento desta perspectiva no ambiente 

acadêmico, principalmente dentro da esfera de atuação da RedeSist, e como 

esse conceito, que se difundiu tão rapidamente no espaço acadêmico, se 

deslocou para a esfera de atuação política e se transformou em uma estratégia 

disseminada  nas mais diversas esferas de atuação no Brasil, sejam elas 

públicas ou privadas.  Tal propósito faz-se necessário para uma melhor 

compreensão da experiência brasileira no período recente em termos de 

atuação nesta temática. 

Até o presente momento, o trabalho discutiu como ocorreu o 

ressurgimento da discussão aglomerativa no pensamento econômico e como 

essa perspectiva redefiniu as formas de atuação no espaço capitalista 

contemporâneo.  

No capítulo anterior, demonstrou-se que a partir da crise do modo de 

produção fordista e o surgimento do novo paradigma tecno-produtivo, baseado 

na microeletrônica e nas tecnologias de informação e comunicação, surge um 

ambiente propício para a proliferação de uma nova geração de políticas de 

desenvolvimento regional, que deixam de estar centradas na atuação central 

do Estado e passam a considerar também como um elemento de atuação 

                                                           
12 Este capítulo encontra-se alicerçado na literatura proveniente da RedeSist. Não se utilizando 
de outras pesquisas fora deste contexto, ainda que se considerem pesquisas de alta 
relevância, como é o caso de Suzigan (2006).  
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importante os atores locais no processo de desenvolvimento das 

regiões/localidades.  

Esse processo de transformação, relativa à modificação das políticas de 

desenvolvimento, que se iniciam em grande parte dos países desenvolvidos 

entre as décadas de 1970 e 1980, não foi imediatamente acompanhado pelos 

países menos desenvolvidos, provavelmente em razão de que, neste período, 

o Brasil, e diversos outros países da América Latina, passava por sérios 

problemas concernentes a crise da dívida e a processos inflacionários crônicos, 

fazendo com que a discussão sobre o desenvolvimento não assumisse um 

lugar de destaque frente a busca por políticas de estabilização da economia 

neste período.  

Desta forma, apenas a partir da década de 1990 surgem as primeiras 

“tentativas brasileiras” de discussão do desenvolvimento pela ótica da segunda 

geração de políticas de desenvolvimento. Inicialmente existiram tentativas de 

replicação de experiências estrangeiras que não lograram o devido êxito, como 

será discutido mais adiante. Assim, a perspectiva em APLs que surge no 

âmbito da RedeSist pode ser considerada uma das primeiras tentativas, a partir 

de um olhar sobre a realidade brasileira, de procurar entender o processo de 

desenvolvimento através de uma ótica local/regional. 

Neste sentido, a RedeSist ao conectar as teorias neo-schumpeterianas à 

diversa base de conhecimentos adquirida no estruturalismo latino-americano e  

demais fontes que perpassam desde os distritos marshallianos até a nova 

geografia econômica, criam um conceito que passa a fazer parte do foco de 

atuação das políticas públicas e privadas do Brasil.  

Desta forma, mesmo estando em um contínuo processo de 

entendimento e redefinição, essa nova perspectiva possui uma importância que 

não pode deixar de ser levada em consideração. Assim, faz-se necessário 

fazer uma contextualização sobre a gênese do conceito de APLs, assim como 

do avanço de seu processo de construção, da mesma forma que se mostra 

necessária entender como tal conceito redefiniu as trajetórias das políticas de 

desenvolvimento recentes no Brasil. Tais aspectos serão demonstrados neste 

capítulo.   
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4.1. Desenvolvimento do conceito de Arranjos Produt ivos Locais a partir 

da experiência brasileira 

O desenvolvimento do conceito de Arranjos e Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais (ASPILs) realizou-se no âmbito da RedeSist no final da 

década de 1990 e passou a ser incorporado pela agenda de discussões sobre 

desenvolvimento regional no Brasil. A velocidade com que o conceito foi 

introduzido na discussão fez com que este, inicialmente, se confundisse com 

outras perspectivas teóricas nascidas para explicar outras realidades, que por 

vezes divergiam da brasileira. 

A gênese do conceito de ASPILs guarda alguma proximidade com 

outros conceitos que enfocam o protagonismo de agentes locais no processo 

de desenvolvimento regional. Este fato pode ser demonstrado a partir de uma 

passagem que aborda os arranjos produtivos pela RedeSist, onde os autores 

[...] discutem os conceitos, papéis e trajetórias evolutivas recentes de 
alguns dos principais tipos  de arranjos produtivos e inovativos 
(distritos industriais, milieux inovadores, parques científicos e 
tecnológicos, tecnópolis, redes locais, etc.) no país e no exterior. 
(CASSIOLATO e LASTRES, 1999, p. 17)  

 Nesta passagem, percebe-se que os arranjos produtivos e inovativos 

locais ainda expressava certa aproximação com outros conceitos que 

privilegiavam a abordagem do ambiente local nas suas análises; e, tais 

abordagens eram vistas como análogas ao conceito de ASPILs. Todavia, para 

os autores supracitados o conceito de arranjos produtivos e inovativos aborda 

uma perspectiva mais ampla.  

O processo de desenvolvimento dos demais conceitos, ligados a 

realidade da segunda geração de políticas de desenvolvimento regionais, 

conforme discutidas anteriormente, já vinha sendo ampliado nos países 

centrais desde meados da década de 1970, após o aparecimento das diversas 

crises relativas ao rompimento do modelo de produção fordista. Entretanto, o 

Brasil, assim como a grande maioria dos países da América Latina, passou por 

uma forte inflexão econômico-financeira na década de 1980 em razão da crise 

da dívida. Neste período, o esforço acadêmico estava fortemente concentrado 

na tentativa de solucionar o problema da inflação e da restrição do 
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financiamento externo que assolavam a realidade brasileira, assim como 

politicamente se tornava inviável adotar uma política estrutural do tipo industrial 

ou espacial, já que estas eram inibidas pelo receituário do Consenso de 

Washington.   

Assim, o problema do desenvolvimento regional passou a ser 

considerado apenas como segundo plano da discussão e continuou 

aprisionado a idéias que colocavam o Estado como único ator capaz de reduzir 

as disparidades inter-regionais. Estas idéias se mostravam muito mais 

próximas aos conceitos keynesianos discutidos na primeira geração de 

políticas de desenvolvimento regional. 

Neste sentido, pode-se apreender que existiu um gap temporal entre as 

primeiras discussões sobre o caráter local do desenvolvimento realizado nos 

países centrais e a tentativa brasileira de adotar um conceito próprio que 

melhor caracterizasse seu próprio processo de desenvolvimento.  

A partir do momento em que a nova idéia ganhou destaque na discussão 

brasileira sobre desenvolvimento regional, existiram algumas tentativas de 

copiar perspectivas de desenvolvimento de outros países, que possuíam 

trajetórias diferentes da realidade brasileira, a exemplo do caso emblemático 

da tentativa de transposição dos distritos industriais italianos. Essas tentativas, 

como não podia ser diferente, tiveram resultados negativos e incompatíveis 

com o processo de desenvolvimento característico do Brasil.  

Assim, o surgimento do conceito de arranjos e sistemas inovativos locais 

veio preencher uma lacuna na discussão do desenvolvimento regional 

brasileiro que se via reprimido entre antigas proposições de política que 

privilegiavam o protagonismo do governo central como único indutor do 

desenvolvimento e algumas tentativas inócuas de copiar processos de 

desenvolvimento de outras nações.             

Assim, pode-se afirmar que o conceito de ASPILs surgiu procurando 

combinar “as contribuições sobre desenvolvimento da escola estruturalista 

latino americana com a visão neo-schumpeteriana de sistemas de inovação” 

(LASTRES, 2007, p. 2), ou seja, o novo enfoque procurou combinar todo um 
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histórico de estudos já realizados pela abordagem sistêmica da escola 

estruturalista brasileira com a nova perspectiva dos sistemas de inovação neo-

schumpeterianos, absorvendo nesta construção os conceitos das 

externalidades marshallianas, da inovação schumpeteriana, dos processos de 

aprendizagem evolucionistas, das ações coletivas institucionalistas e da 

abordagem da nova geografia (APOLINÁRIO e SILVA, 2010, P. 33-34). 

No inicio das discussões realizadas no âmbito da RedeSist, a 

abordagem dos ASPILs já se aproximava  da fundamentação evolucionária 

acerca dos sistemas de inovação e também já apresentava em sua origem a 

preocupação de demonstrar que esta última perspectiva poderia ser utilizada 

para estudar a realidade brasileira, a partir do desenvolvimento e construção de 

um conceito, que ficou conhecido pelo jargão de APL. 

Ressalta-se que, neste período inicial, a RedeSist ainda não possuía 

uma definição clara para o conceito de ASPILs, demonstrando que o mesmo 

ainda estava em construção e o seu desenvolvimento vem sendo alcançado ao 

longo de uma década de atuação e experiência empírica junto aos arranjos 

produtivos.  

Neste sentido, ainda nesta fase, vários foram os estudos realizados pelo 

RedeSist quanto a algumas realidades locais brasileiras, tais como os sistemas 

de inovação de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito 

Santo, do Rio Grande do Sul e do Nordeste.  Tais estudos, por vezes, eram 

tratados como sistemas regionais de inovação; e, em outras ocasiões, eram 

vistos como sistemas locais de inovação. Nesta época, a nomenclatura ASPILs 

ainda não tinha ainda se firmado como o conceito chave e norteador da Rede. 

Entretanto, estes primeiros estudos foram de fundamental importância para o 

aprendizado da rede de pesquisadores envolvida nas diversas pesquisas 

realizadas e serviram de base para muitos outros estudos desenvolvidos pela 

RedeSist até o presente momento.   

Assim, percebe-se que o desenvolvimento do conceito sempre caminhou 

muito próximo da abordagem neo-schumpeteriana dos sistemas de inovação, 

como já discutido nos capítulos anteriores. Logo, o conceito está fundamentado 

sobre a importância que o aprendizado e a inovação exercem no processo de 
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desenvolvimento dos ASPILs. Pode-se alegar portanto que o referencial 

evolucionista serviu como um relevante alicerce para a construção e avanço do 

conceito de ASPILs realizado pela RedeSist. 

Para a RedeSist a abordagem em ASPILs, em sua formulação 

conceitual introdutória, focalizava um conjunto específico de atividades 

econômicas, possibilitando e privilegiando a análise das interações, 

principalmente aquelas que pudessem introduzir possibilidades de inovações, 

em um sentido amplo. Essas interações podiam ser realizadas tanto entre 

empresas como entre estas e diversas outras instituições de apoio públicas e 

privadas. Entende-se assim que a ênfase em ASPILs privilegiava as relações 

entre conjuntos de empresas e entre estas e outros atores que gerassem fluxos 

de conhecimento, principalmente tácitos, desenvolvessem processos de 

aprendizado produtivo, organizacional e principalmente inovativo, priorizando a 

importância da proximidade geográfica e da identidade histórica, institucional, 

social e cultural. (LASTRES e CASSIOLATO, 2003) 

A primeira formulação conceitual da RedeSist para o termo ASPILs foi 

definida no “glossário de arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais” em 

2004, onde arranjos produtivos locais eram 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. Geralmente envolvem a 
participação e a interação de empresas - que podem ser desde 
produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 
equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, 
comercializadoras, clientes, entre outros - e suas variadas formas de 
representação e associação. Incluem também diversas outras 
organizações públicas e privadas voltadas para: formação e 
capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 
promoção e financiamento. (LASTRES e CASSIOLATO, 2004)     

Enquanto que sistemas produtivos e inovativos locais possuíam a 

seguinte definição: 

arranjos produtivos em que interdependência, articulação e vínculos 
consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, 
com potencial de gerar o incremento da capacidade inovativa 
endógena, da competitividade e do desenvolvimento local. (LASTRES 
e CASSIOLATO, 2004)           
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 Nesta fase de construção do conceito de ASPILs as principais 

características ressaltadas eram a dimensão territorial (proximidade ou 

concentração geográfica); a diversidade de atividades e atores econômicos, 

políticos e sociais envolvidos no processo; os fluxos de conhecimento tácito 

que poderiam fluir livremente nos arranjos; a possibilidade de aprendizado e 

inovação interativa; os diferentes modos de coordenação das atividades 

(governança); e o grau de enraizamento que os ASPILs possuíam na 

localidade.  

A partir dos conceitos expostos, percebe-se que existia uma 

possibilidade de desenvolvimento dentro de etapas pré-definidas, onde a 

política de apoio deveria incentivar a consolidação dos vínculos dos arranjos 

para que estes se tornassem sistemas e tivessem maiores possibilidades de 

aprendizado e inovação interativas. Porém, a experiência acumulada, tanto na 

academia quanto nas instituições de apoio, demonstraram que cada realidade 

possuía sua própria trajetória de desenvolvimento e não necessariamente 

deveria percorrer um caminho com etapas pré-definidas.  

Ademais, percebeu-se também que este enfoque “partilhado” poderia 

gerar confusões conceituais, uma vez que, no decorrer dos anos, o conceito de 

arranjos produtivos locais foi às vezes tratado como sinônimo de outros 

conceitos mais antigos, como o de cluster.  Tal (in)compreensão poderia gerar 

uso de mecanismos tradicionais de ação padronizados no mapeamento dos 

APLs.  Tais mecanismos mostraram-se descontextualizados e desconectados 

a história, a geografia e as especificidades locais, mostrando-se insuficientes 

para tratar da complexa realidade em que os APLs estão inseridos. (LASTRES, 

2009) 

De outra parte, o conceito “partilhado” poderia suscitar dúvidas quando 

ao seu uso em relação a determinadas realidades, pois da forma originalmente 

construída, poderia passar a impressão de que os SPILs tinham se tornado 

sinônimo de um conjunto de empresas mais “sofisticadas” ou arranjos mais 

desenvolvidos e consolidados, enquanto que os APLs tinham se transformado 

em uma espécie de conceito ligado a realidades “menos desenvolvidas”. 
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No âmbito da RedeSist, há um reconhecimento de que trata-se de um 

conceito dinâmico e, em razão disto, o mesmo se encontra em constante 

construção.  O conceito vem sendo continuamente desenvolvido através dos 

diversos projetos de pesquisa realizados pela rede, como demonstrado no 

Quadro 2. Neste ínterim, diversas possibilidades teóricas foram discutidas, 

fazendo com que o conceito se consolidasse e o seu uso fosse se adequando 

a realidade dos ASPLIs em várias localidades do país.  

Desta maneira, o conceito “partilhado” de ASPILs foi sendo alterado a 

partir do crescente acúmulo de experiências. Da mesma forma, esse fato 

contribuiu para que o termo APL fosse sendo incorporado a agenda de 

discussão relacionada ao desenvolvimento regional, sendo continuamente 

inserido em novas perspectivas de políticas.  

Período Nome do Projeto Apoio 
institucional 

1997-1999 
Globalização e inovação localizada: experiências de 

sistemas locais no âmbito do Mercosul e proposições de 
políticas de ciência & tecnologia. 

CNPq, OEA, 
IPEA. 

1999-2001 Arranjos produtivos locais e as novas políticas de 
desenvolvimento industrial e tecnológico. 

CNPq, Finep, 
BNDES, IPEA. 

2001-2002 Promoção de sistemas produtivos locais de micro, 
pequenas e médias empresas brasileiras. 

Finep, Sebrae, 
CNPq. 

2002-2004 Sistemas produtivos e inovativos locais de MPE: uma 
nova estratégia de ação. 

Sebrae. 

2003-2004 
Aprendizado, capacitação e cooperação em arranjos 

produtivos e inovativos locais de MPEs: implicações para 
políticas.  

OEA. 

2005-2006 
Mobilizando conhecimentos para desenvolver arranjos e 

sistemas produtivos e inovativos locais de micro e 
pequenas empresas no Brasil. 

Sebrae. 

2006-2008 BRICS – estudo comparativo dos sistemas nacionais de 
inovação no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Finep. 

2007-2008 
Arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais em 

áreas intensivas em cultura e mobilizadoras do 
desenvolvimento social. 

Sebrae. 

2009-2010 
Análise do mapeamento e das políticas para arranjos 

produtivos locais no Brasil. 
(N-NE-MT / S-SE-CO) 

BNDES. 

Fonte : www.redesist.ie.ufrj.br     

Quadro 2  - Projetos de pesquisa sobre arranjos produtivos e inovativos locais 

realizados pela RedeSist (1997-2010). 

Assim, para a RedeSist ASPILs, comumente denominado APLs,  
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abrangem conjunto de atores econômicos, políticos e sociais e suas 
interações, sejam estas tênues ou consolidadas, incluindo: empresas 
produtoras de bens e serviços finais e fornecedoras de matérias-
primas, equipamentos e outros insumos; distribuidoras e 
comercializadoras; trabalhadores e consumidores; organizações 
voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, informação, 
pesquisa, desenvolvimento e engenharia; apoio regulação e 
financiamento; cooperativas, associações, sindicatos e demais 
órgãos de representação. (APOLINÁRIO e SILVA, 2010, p. 34)     

De acordo com Lastres (2009), esta nova abordagem procura privilegiar 

uma melhor compreensão do ambiente local e dos desafios de seu 

desenvolvimento de forma integrada ao desenvolvimento econômico, social e 

ambiental em seus diferentes níveis local, regional e nacional, evitando as 

armadilhas de sua dissociação. Esta nova abordagem procura abranger 

estruturas produtivas e inovativas com distintas dinâmicas e 
trajetórias, desde as mais intensivas em conhecimento científico até 
aquelas que utilizam conhecimentos endógenos ou tradicionais assim 
como focaliza atores e atividades produtivas e inovativas de 
diferentes portes e funções, originários dos setores primário, 
secundário e terciário, operando local, nacional ou 
internacionalmente. (CASSIOLATO, LASTRES e STALLIVIERI, 2008)  

É de fundamental importância entender a abordagem em APLs como 

uma ferramenta de análise, como um olhar diferenciado para gerar 

possibilidades de implementações de políticas em realidades concretas.  

Esta nova abordagem tem como vantagem a fuga das antigas 

possibilidades que vislumbravam apenas a firma de forma individual como 

possibilidade de ação política. Desta forma, de acordo com Apolinário e Silva 

(2010) essa nova possibilidade de “olhar e agir de forma sistêmica” é a maior 

vantagem do enfoque em APLs, assim como se torna o maior desafio, haja 

vista que, mesmo levando em consideração a rápida introdução do termo na 

agenda de políticas de desenvolvimento regional, o período de maturação 

necessário para que as modificações institucionais aconteçam efetivamente 

pode ser bastante longo, fazendo com que existam grandes desafios a serem 

transpostos. 

Dando continuidade ao debate, Apolinário e Silva (2010) chamam a 

atenção para a necessidade de desmistificação do conceito de APL.  Segundo 

as autoras, APLs não devem ser confundidos com uma perspectiva teórica 

ligada ao estudo de realidades que estão submetidas a algum estado de 
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precariedade, a espaços economicamente deprimidos ou de baixa 

representatividade econômica, a atividades desprovidas de tecnologia ou de 

baixa expressividade comercial, nem tampouco deve-se associar o conceito a 

crença de que a perspectiva em APLs trata exclusivamente de Micro e 

Pequenas Empresas (MPEs), dando a idéia que os APLs são uma ferramenta 

de análise apenas de um “estágio” definido do desenvolvimento de MPEs. 

O que as autoras, citadas acima, defendem não é o abandono dos 

arranjos ligados a condições vulneráveis, pelo contrário, elas demonstram 

claramente que nesses casos é de fundamental importância que existam 

políticas de apoio que atuem sobre “a qualidade, produtividade, 

comercialização, lucros, marketing, agregação de valor, práticas trabalhistas e 

ambientais” (APOLINÁRIO e SILVA, 2010, p. 35). Porém, a perspectiva em 

APLs se estende a um conjunto muito maior de possibilidades que podem 

envolver  

atividades intensivas em conhecimento, intensivas em capital, 
grandes empresas, atividades com grande inserção no comércio 
internacional, atividades ligadas ao setor de serviços, bem como 
atividades informais, intensivas em cultura, dentre outras 
possibilidades. (APOLINÁRIO e SILVA, 2010, p.35)          

Neste sentido, percebe-se que a abordagem em APLs pode e deve ser 

utilizada para a análise de um conjunto muito maior de possibilidades de ações 

políticas. Na realidade, não se deve perceber o conceito como fazendo parte 

de uma estratégia circunscrita a modificações de algumas realidades 

restringidas social, político e/ou economicamente.  

O conceito se mostra capaz de atingir um conjunto muito maior de 

possibilidades de desenvolvimento, uma vez que não se deve utilizar o termo 

APL como uma política em si mesma e sim como uma forma de olhar uma 

realidade, identificar suas dificuldades, suas potencialidades, suas práticas 

competitivas e cooperativas, as interligações interativas entre seus agentes, a 

atuação de instituições de apoio, assim como todo o conjunto de demais 

agentes envolvidos, para que, a partir dessa visão sistêmica, identificar as 

melhores possibilidades de apoio ao desenvolvimento desses APLs estejam 

eles em qualquer “estágio” de evolução ou depressão.  
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Por fim, torna-se importante ressaltar que toda essa construção e 

avanço do conceito e termo APL tem resultado em um diverso conjunto de 

promoção de políticas que surgem em diferentes níveis (nacional, regional e 

local), particularmente a partir da incorporação do termo APL no Plano 

Plurianual do governo (PPA 2004-2007). Neste sentido, é relevante discutir 

como se desenvolveu a experiência brasileira no desenho e implementação de 

políticas de apoio a APLs, conforme será realizado a seguir.  

 

4.2. APLs e políticas de desenvolvimento no Brasil  

Ao mesmo tempo em que o enfoque em APLs se consolidava na 

academia, tentando integrar da melhor maneira possível a realidade da 

dinâmica inovativa e de desenvolvimento regional do Brasil, inúmeras 

tentativas de incorporação dessa abordagem foram realizadas na esfera das 

políticas públicas e privadas brasileiras. 

A incorporação desta nova perspectiva, como já comentado, aconteceu 

de uma maneira relativamente rápida, fazendo com que o desenvolvimento de 

melhores possibilidades de uso do conceito se desse através de processos de 

aprendizado do tipo erro, correção, modificação, acerto.  

Ressalta-se ainda que a incorporação precoce do conceito fez com que 

abordagens “análogas” que já viam sendo adotadas para promoção de políticas 

de desenvolvimento em diversos órgãos de apoio se fundissem a “nova 

abordagem” de APLs, mesmo que às vezes não incorporassem todos os novos 

questionamentos. 

Nestes termos, Apolinário e Silva (2010) chamam a atenção para a 

existência de alguns esforços que serviram de alicerce para o uso do conceito 

de APLs no conjunto de proposições de políticas públicas e privadas, descritas 

no Quadro 3. Tratam-se de iniciativas anteriores à popularização do termo APL, 

mas que serviram para estimular uma nova possibilidade de desenvolvimento 

pautada na ação de agentes locais. De acordo com as autoras supracitadas, os 

principais organismos de apoio que estavam vinculados a essas novas 
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abordagens foram, principalmente, a FINEP, o MCT, o MDIC, o BNDES, o BID, 

o SEBRAE, a CNI, e as secretarias estaduais.  

Iniciativas Políticas  Descrição  

Plataformas Tecnológicas 

O Finep e o MCT fomentavam 
projetos de desenvolvimento de C&T 
para plataformas produtivas 
apontadas como prioritárias. 

Editais PROMOS-Lombardia 
Visavam o desenvolvimento de 
distritos industriais a apoio a MPEs. 

Programa de Desenvolvimento Local 
Integrado e Sustentável (DLIS) 

Objetivava identificar as 
potencialidades regionais dos 
estados. 

Fóruns Nacionais/Estaduais de 
Competitividade 

Discutiam as possibilidades de 
melhoramento da competitividade dos 
setores. 

Termo de Referência SEBRAE 2003 Parametriza o entendimento sobre o 
fenômeno sócio-produtivo das MPEs  

PROCOMPI Apoio à competitividade de MPEs. 

PROAPL Programa de apoio a competitividade 
de APLs. 

Fonte : Elaboração própria a partir de Apolinário e Silva (2010, p. 35). 

Quadro 3  - Políticas de desenvolvimento com caráter local anteriores a 
popularização do termo APL. 

A importância desta mudança de direção se torna mais nítida quando se 

observa o fato de que até a década de 2000 a discussão sobre 

desenvolvimento regional, principalmente no Norte e Nordeste, estava atrelada 

a políticas de atração de investimentos de grande porte através de incentivos 

fiscais, ou seja, a questão do desenvolvimento regional estava muito próxima 

da discussão da guerra fiscal. A despeito disso, deve-se ressaltar que tais 

políticas tiveram pontos positivos, como o fato de serem apontadas como as 

responsáveis pelo processo de industrialização de algumas localidades.  

Percebe-se que a incorporação da abordagem em APLs na esfera 

Federal ocorreu a partir de 1999 no Ministério da Ciência e Tecnologia, através 

da identificação de APLs e apoio aos mesmos no que tange processos de 

cooperação entre institutos de pesquisa e empresas, visando aprimorar 

produtos e processos.  Essa tentativa pioneira ocorreu através de articulação 

com o Fórum de Secretários Estaduais de C&T, sendo escolhidos três APLs de 

cada estado para um apoio inicial, utilizando-se recursos estabelecidos pelos 

fundos setoriais (CASSIOLATO, LASTRES e STALLIVIERI, 2008). Outra 
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iniciativa pioneira do uso efetivo da abordagem em APLs foi a inclusão de 

ações em APLs no Plano Plurianual do governo 2000-2003, com a 

responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Estas iniciativas, mesmo não fazendo parte das ações prioritárias do 

governo, serviram para introduzir o conceito no leque de políticas públicas do 

país, além de ampliar a discussão dos APLs e servir de base para a posterior 

difusão e utilização do conceito em iniciativas de desenvolvimento postas em 

prática nos períodos seguintes. Entretanto, é importante ressaltar que a partir 

destas ações pioneiras os APLs passaram ser tratados, pouco a pouco, como 

“prioridade do governo e incorporados na promoção do desenvolvimento 

tecnológico e da inovação”. (LASTRES, 2007, p. 11) 

Neste período, percebeu-se que o termo APL passou aos poucos a 

substituir outras terminologias “análogas” nas agendas das políticas públicas 

brasileiras.  Tal substituição aconteceu de maneira “amigável”, de forma que os 

diversos organismos e instâncias passaram a participar da tentativa de 

integração e coordenação das iniciativas em APLs, mesmo que as antigas 

nomenclaturas estivessem em diferentes estágios de implementação e 

maturação (LASTRES, 2007). 

Outro importante marco no processo de implementação da abordagem 

de APLs no leque das políticas públicas brasileiras foi a criação do grupo 

interministerial de APLs, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC).  

O grupo visava integrar as ações existentes e em implementação por 

diversos outros órgãos públicos e privados. Este grupo foi formalizado em 2004 

com o nome de Grupo de Trabalho Permanente para APLs (GTP-APL). De 

acordo com Lastres (2007), o grupo contava com a participação de mais de 21 

órgãos atuantes na esfera federal e envolvia outros atores governamentais e 

não governamentais. O objetivo inicial do grupo foi “coordenar, articular e 

integrar os diferentes atores, políticas e ações de promoção de APLs, no 

âmbito federal, realizadas por organismos públicos e privados” (LASTRES, 

2007, p. 11). No mesmo período o MDIC se responsabilizou por uma ação em 
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APLs inserida no PPA 2004-2007, demonstrando o envolvimento do ministério 

nesse processo inicial do uso da abordagem em APLs. 

Entretanto, para Lemos, Albagli e Szapiro (2004), as principais ações 

realizadas pelo grupo focalizaram-se em questões relacionadas ao conceito 

dos APLs na tentativa de se estabelecerem critérios de enquadramento de 

arranjos e para que se pudessem identificar e mapear os APLs no Brasil. 

Realizou-se ainda uma tentativa de formulação de um banco de dados 

contendo o mapeamento de todas as ações de apoio realizadas pelos 

organismos que de alguma forma adotaram a abordagem de aglomerações 

produtivas. Com o subsídio do Ministério do Planejamento, formou-se um 

banco de dados contendo 140 “aglomerações” no país, desde aquelas mais 

“simples” centradas na sobrevivência informal até aquelas mais “sofisticadas” 

classificadas como cadeias produtivas de classe mundial (LASTRES, 2007). 

Tentando colaborar com a tentativa de mapeamento dos APLs o 

GTP/APL Nacional, criado em 2004, realizou dois esforços de mapeamento 

que identificaram inicialmente 460 e depois 955 arranjos. Este mapeamento 

serviu de base para a criação dos Núcleos Estaduais de Apoio aos APLs 

(NEAPL) a partir de 2007. Tais Núcleos contam com a participação de 

inúmeros organismos de apoio, promoção, financiamento, ensino/pesquisa, 

representação/regulação e encontram-se sediados em uma secretaria de 

estado, normalmente nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e/ou 

Tecnológico (APOLINÁRIO e SILVA, 2010). 

Segundo Lastres (2007), neste período elaborou-se ainda um termo de 

referência visando orientar as ações dos organismos envolvidos no processo 

de apoio. Os principais focos deste projeto piloto foram a definição de uma 

metodologia de atuação, a prioridade nas ações de crédito e financiamento no 

apoio as empresas, o desenvolvimento tecnológico dos arranjos, a capacitação 

empresarial e dos trabalhadores e a promoção das exportações.  

Destaca-se ainda que neste processo de consolidação do uso da 

abordagem em APLs no Brasil, alguns estados iniciaram sua atuação junto aos 

arranjos mesmo antes da criação dos Núcleos Estaduais em 2007, sendo 

exemplos desta prática pioneira no Nordeste os estados do Ceará, Sergipe e 
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Bahia, que saíram na frente com a formalização dos núcleos por conterem um 

conjunto valioso de experiências práticas (APOLINÁRIO e SILVA, 2010). 

Ademais, as autoras apontam ainda que os outros estados seguiram o caminho 

indicado pelos Núcleos Estaduais, incorporando, na medida do possível, a 

nova perspectiva em APLs nos desenhos e implementações de políticas. 

A partir de 2008 existiu uma tentativa de retomada da política industrial 

no Brasil através da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que veio 

substituir a antiga Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE). Esta última, que procurou dar ênfase ao processo de inovação 

tecnológica e a inserção internacional, não teve os êxitos esperados. Embora a 

PDP tenha um foco voltado para a atuação da empresa individual, o que pode 

tornar a estrutura desta política muito mais acessível a 

empresas/setores/regiões “vencedores”,  a inserção do enfoque em APLs no 

âmbito da PDP, pode ser encontrada em  um dos seus quatro eixos. 

Neste sentido, a partir da retomada de uma política industrial pelo 

governo federal, percebe-se importantes janelas de oportunidades para que o 

olhar sistêmico inserido na abordagem dos APLs possa ser utilizado como uma 

das estratégias de política de desenvolvimento no país, atingindo uma de suas 

escalas, sem no entanto deixar de estar integrada a uma política de 

desenvolvimento mais ampla e de caráter nacional/regional.   

Assim, mesmo tendo o enfoque em APLs crescido de forma bastante 

efetiva no ambiente das políticas públicas brasileiras ainda não conseguiu, de 

fato, se colocar como conceito central nas políticas de grande magnitude em 

âmbito Federal. Todavia, quando se observa a escala regional/local percebe-se 

que o uso de tal enfoque parece ter atingido um ambiente institucional mais 

propício, através do apoio de instituições como o SEBRAE, que se mostrou 

parceiro dos projetos desenvolvidos pela RedeSist desde o início, bem como 

se colocou como um organismo importante na disseminação do olhar sistêmico 

que a abordagem em APL requer.  

Com o intuito de analisar o uso deste enfoque a partir de uma realidade 

concreta, e se valendo da experiência brasileira, o próximo capitulo é uma 
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tentativa de observar como as diversas instituições de apoio a APLs absorveu 

e fez uso deste conceito em suas atuações no estado do Rio Grande do Norte.  
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CCaappííttuulloo  55  

EESSTTRRUUTTUURRAA  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  AA  AAPPLLSS    
NNOO  EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  NNOORRTTEE  

 

5. INTRODUÇÃO  

O período posterior a década de 1970 foi marcado por um intenso 

processo de modificações de caráter econômico, social e político. As principais 

causas deste fenômeno estão relacionadas tanto aos processos de 

modificação paradigmática, que introduzem a “era” da informação e da 

microeletrônica, quanto ao processo de globalização, que modifica a lógica 

econômica e institucional até então prevalecente.  

Este último fator, principalmente em razão dos seus resultados 

contraditórios, sempre esteve presente em valorosos debates entre seus 

adeptos e críticos, muito embora não tenha alcançado um consenso entre os 

mesmos. Em virtude da força advinda pelo processo de globalização, o 

direcionamento dos investimentos passaram a ter seus caminhos clássicos 

modificados, possibilitando a geração de empregos, mesmo que em condições 

precárias, em regiões fora do eixo central da produção capitalista, tirando 

milhões de pessoas da situação de miséria, por exemplo, nos países 

emergentes. Entretanto, ao mesmo tempo em que países de fora do eixo 

central passaram a fazer parte da produção industrial capitalista, mesmo que 

através de processos de terceirização e não de tomada de decisão, o perigo do 

desemprego crônico passou a assolar a realidade dos países industrialmente 

avançados que não possuem capacidade institucional de competir com a 

realidade da mão-de-obra barata encontrada fora de suas fronteiras. 

Segundo Amaral Filho (2008) esses processos de deslocamento de 

investimentos e terceirização da produção também passaram a fazer parte da 

realidade interna de países emergentes que historicamente apresentam 

disparidades regionais acentuadas, como o Brasil. Esses deslocamentos foram 

os principais responsáveis pela reestruturação produtiva que ocorreu no 
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Nordeste brasileiro a partir de meados da década de 1980. Conjuntamente a 

este novo fluxo de investimentos, propagou-se um novo leque de políticas de 

incentivos fiscais, fazendo com que os estados passassem a “lutar” entre si, 

através da renúncia de parte de sua arrecadação tributária, em busca de atrair 

tais capitais para seus territórios.  

Esse processo, que ficou conhecido na literatura como “guerra-fiscal”, a 

despeito da existência de controvérsias sobre a eficácia da política entre 

diferentes autores, que apontam inclusive pontos negativos, a exemplo de 

Varsano (1997) e Ferreira (2000), foi responsável por realizar uma modificação 

estrutural na base produtiva da maioria dos estados do Nordeste. De acordo 

com Amaral Filho (2008, p.2) as principais características destas modificações 

podem ser sintetizadas em três aspectos que credenciam o Nordeste brasileiro 

a fazer parte do conjunto de localidades que tiveram suas realidades 

modificadas pelo processo de globalização, são elas: 

I - A criação de linhas de montagem de bens de consumo final e 

intermediário, tais como calçados, vestuário, máquinas de costura, 

ventiladores, automotivos, etc. voltados para o mercado nacional e 

internacional; 

II - A participação de empresas e segmentos nas cadeias 

internacionais de fornecimento, através, principalmente, da indústria 

têxtil;  

III - A produção pelo método da terceirização, verificado 

principalmente na indústria de confecções.      

Entretanto, percebe-se que tais incrementos, realizados nas economias 

nordestinas, ocorreram muito mais por conta da lógica da concorrência 

capitalista, que procurou encontrar novos espaços capazes de reduzir seus 

custos, do que por alguma fonte geradora de vantagens competitivas de longo 

prazo.  

Assim, percebe-se nesse período, a ocorrência do declínio de algumas 

atividades econômicas no Nordeste brasileiro, bem como a rápida emergência 

de outras novas, sem que a interligação entre essas novas atividades e o 

contexto econômico-político-social, tão necessário para o efetivo enraizamento 
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destas no território, tenham se dado de forma eficaz. Na realidade, os pilares 

de sustentação mostraram-se bastante frágeis, emergindo assim o risco de não 

sustentabilidade de tais atividades em um período de prazo mais longo.   

Todo esse processo vem acontecendo desde a década de 1980 e pode 

ser explicado, em parte, pela inexistência de uma política “explícita” de 

desenvolvimento regional, que de alguma forma viesse a amparar os anseios 

da região Nordeste.  Um exemplo pode ser observado a partir do processo de 

desestruturação da SUDENE, que hoje se encontra ativa, mas ainda sem a 

“força” que lhe caracterizou em períodos anteriores. 

Desta forma, as políticas de desenvolvimento voltadas a região nordeste 

do Brasil estiveram associadas às tentativas de atração de investimentos pelos 

próprios governos estaduais, que lançam à sorte o futuro produtivo de seus 

territórios, perdendo a noção de planejamento de longo prazo e passando a 

adotar políticas imediatistas ligadas a incentivos fiscais e a atração de 

empreendimentos que buscam mão-de-obra barata, sem verdadeiramente 

conduzir ao adensamento de suas atividades e, por vezes, figurando como 

enclaves, fragilizando ainda mais as possibilidades de desenvolvimento de uma 

região já historicamente castigada pela desigualdade regional. 

A despeito disso, é interessante ressaltar que o processo de “guerra-

fiscal” inseriu a realidade produtiva do Nordeste brasileiro em um patamar 

diferente daquela dos ciclos monocultores das décadas anteriores. No “novo” 

Nordeste, a indústria de transformação passou a compor uma parte expressiva 

do PIB dos estados, assim como a agricultura sofreu incrementos positivos em 

sua produtividade (setores irrigados), da mesma forma o turismo despontou 

como importante fonte de renda para os nordestinos, demonstrando também a 

importância da globalização nesse processo de mudanças tão acentuadas. 

E foi nesse contexto de fortes mudanças que a literatura de APLs 

ganhou espaço entre diversos organismos presentes na Região Nordeste. A 

partir deste enfoque, conforme já discutido anteriormente, tentou-se demonstrar 

que as vantagens competitivas, conseguidas através do enraizamento do 

processo inovativo local, poderá transformar a realidade da região, mesmo 

utilizando o processo histórico que já se encontra em andamento. Na realidade, 
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a perspectiva em APLs procurou contribuir com as formas de “fazer política” 

existentes no Nordeste, à medida que tenta compreender a realidade existente 

nos diferentes espaços através de uma lente um pouco mais complexa, 

incorporando uma visão sistêmica para permitir um olhar mais apropriado a 

cada realidade. Nesse sentido, mostra-se capaz de propor um novo leque de 

soluções para os diferentes problemas encontrados nas diferentes realidades 

da região. 

Desta forma, este capítulo tem o objetivo de compreender até que ponto 

essa nova perspectiva em APLs modificou a realidade do apoio aos arranjos 

produtivos do estado do Rio Grande do Norte. Para tal, busca-se compreender 

a estrutura de apoio voltada para os APLs no estado a partir de uma análise 

das organizações responsáveis por tal apoio. Complementarmente, procura-se 

observar se os conceitos utilizados por tais organizações, em suas seleções 

para apoiar determinados arranjos, conduziram a construção de um 

aprendizado por parte das mesmas que as permitissem realizar modificações 

de longo prazo da realidade potiguar13. 

 

5.1. Entendendo o Rio Grande do Norte: breves consi derações acerca da 

economia de um estado  

Com o intuito de compreender o espaço no qual atuam diversos 

organismos de apoio a APLs, torna-se relevante destacar alguns elementos 

que caracterizam os aspectos econômicos e sociais do Rio Grande do Norte.  

Após esse panorama, passar-se-á a uma tentativa de interpretação da 

estrutura de apoio voltada aos arranjos no estado.  

O estado do Rio Grande do Norte tem uma área total de 52,8 mil 

quilômetros quadrados, dos quais 75% aproximadamente são de clima árido ou 

semi-árido, 20% de clima sub-úmido seco e apenas os demais 5% são 

                                                           
13  Para a realização deste estudo utilizou-se os questionários aplicados na pesquisa “Análise 
do mapeamento e das políticas para arranjos produtivos locais no Norte, Nordeste e Mato 
Grosso”, assim como dos principais resultados obtidos nas notas técnicas 2 e 5 da referida 
pesquisa.  A mesma foi financiada através do FEP/BNDES, e coordenado pela Profa. Valdenia 
Apolinário, do Departamento de Economia da UFRN. 
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considerados de clima úmido. Conta com uma população total de 3.168.027 

habitantes, que representam 5,97% da população do Nordeste e 1,66% da 

população do país (IBGE, 2011). De acordo com a mesma fonte, no ano de 

2010, a taxa de urbanização do estado alcançou 77,80%, maior que a 

encontrada no Nordeste como um todo (73,13%), mas inferior a do Brasil, 

84,36%. 

A localização geográfica do Rio Grande do Norte lhe proporciona uma 

condição estratégica no comércio internacional por ser considerado o estado 

brasileiro mais próximo dos continentes europeu e africano, colocando-o em 

situação vantajosa no transporte de cargas por via aérea. Tal motivo foi 

determinante para a fixação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante nas 

obras do PAC, que de acordo com o projeto inicial deverá se tornar um hub de 

interligação no transporte de cargas da América do Norte e Europa para toda a 

América Latina.    

De acordo com as contas regionais do IBGE (2008), o Produto Interno 

Bruto do Rio Grande do Norte, em 2008, foi de R$ 25,4 bilhões, 

proporcionando um PIB per capita de R$ 8.202, sendo superior a renda per 

capita do Nordeste (R$ 7.487) e equivalente a 51,3% da renda per capita 

nacional que é de R$ 15.989. Com esse PIB, o Rio Grande do Norte se 

encontrava, em 2008, na 19ª colocação entre as 27 unidades federadas e na 5ª 

posição no Nordeste, superior apenas aos estados de Sergipe, Alagoas e 

Piauí, respectivamente. Entre 2004-2008, a economia potiguar cresceu 15,6%, 

equivalente a uma taxa média anual de 3,9%, bem inferior a taxa média anual 

nordestina e brasileira de 5% e 4,6%, respectivamente. Pelo ângulo do Valor 

Adicionado, o PIB estadual se repartia, em 2008, em 70% para o Setor 

Serviços, 25,4% para a Indústria e 4,6% para a Agropecuária (IBGE, 2008). 

Esta taxa de crescimento inferior a média da região Nordeste e do Brasil 

como um todo, demonstram a fragilidade da economia potiguar nos últimos 

anos, fato que pode ser confirmado com a perda de uma posição para a 

Paraíba no ranking de participação do PIB nacional. De outra parte, um 

aspecto bastante preocupante é a pobreza do estado, que apesar de ter tido 

avanços econômicos significativos, continua a apresentar números críticos. Os 
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últimos dados do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome de 2011 

demonstraram que cerca de 340 mil famílias potiguares estão em condição de 

pobreza absoluta, sendo beneficiários do Programa Bolsa-Família. 

Todavia, para que se possa entender melhor o atual estado da economia 

potiguar, se faz necessário trazer um breve cenário da construção econômica 

do Rio Grande do Norte no passado. A história econômica do Rio Grande do 

Norte pode ser contada da mesma forma que a maioria dos estados do 

Nordeste, através de uma sucessão cíclica de sistemas produtivos, “onde o 

declínio ou o crescimento de um ciclo é compensado ou reforçado pela 

emergência e crescimento do posterior” (APOLINÁRIO et al., 2009a, p.10). 

Desta forma, pode-se ressaltar que a extração do pau-brasil, primeiro ciclo 

econômico conhecido no Brasil, foi a gênese da dinâmica econômica colonial 

potiguar. A madeira, tão cobiçada pelos europeus, foi explorada inicialmente 

pelos franceses, que através da amizade com os nativos, contrabandeavam o 

pau-brasil para a Europa. 

Com a expulsão dos franceses a coroa portuguesa utilizou o espaço 

potiguar inicialmente apenas com fins militares, com características de defesa 

do território, sendo a cana-de-açúcar o primeiro produto cíclico diretamente 

relacionado aos colonizadores portugueses, a partir de meados do século XV. 

Conjuntamente ao desenvolvimento da cana, passou-se a ter no interior do 

estado uma crescente utilização das terras para a bovinocultura e agricultura 

de subsistência, que nunca deixaram de acompanhar os demais ciclos, 

estando presentes até hoje no Rio Grande do Norte. 

Com o declínio da cana-de-açúcar no final do século XIX, o algodão e a 

mineração conquistam espaço na economia potiguar e passam a dominar o 

ambiente econômico até o período de sua decadência, na década de 1960. Foi 

a partir desse momento que se iniciou um novo período para a economia 

potiguar, onde o setor agrícola deixa de prevalecer sobre os setores industriais 

e de serviços e passa a diversificar seu conjunto de atividade e a agregar 

atividades com níveis tecnológicos mais elevados, como é o caso da 

fruticultura irrigada. 
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Esse conjunto de mudanças estruturais na base produtiva do Rio 

Grande do Norte fez com que o estado se tornasse hoje um dos mais 

importantes pólos agroindustriais do Nordeste, além possuir um moderno 

parque têxtil e um setor turístico em expansão acelerada (APOLINÁRIO et al., 

2009a, p.10). Desta forma, percebe-se que o antigo modelo agropecuário 

tradicional e cíclico vem sendo substituído por um conjunto de atividades mais 

modernas e diversificadas. Destacam-se entre essas novas atividades na 

agropecuária: a apicultura, a carcinicultura, a piscicultura, a fruticultura irrigada, 

a bovinocultura e a caprinovinocultura; na indústria extrativa: a extração de 

petróleo e gás natural e do sal marinho; na indústria de transformação: os 

setores têxtil e de confecções; e por fim, o setor de serviços se destaca 

principalmente pelo crescimento do setor de turismo, mas também pela 

crescente diversificação que ocorreu nos últimos anos. (APOLINÁRIO et al., 

2009a) 

Porém, esse crescimento dos setores industrial, de serviços e das 

“novas” atividades da agropecuária, não demonstra a real situação de miséria 

observada nas cidades potiguares. O que se pode perceber na realidade é que 

essas ilhas de prosperidade econômicas não são condizentes com os graves 

casos de desigualdade econômica e exclusão social. Deste modo, a utilização 

de novas formas de “fazer política” é essencialmente necessária para que se 

possam visualizar os reais entraves socioeconômicos presentes na dinâmica 

potiguar, criando possibilidades de crescimento, cujos os resultados 

alcançados possam ser distribuídos de uma forma mais igualitária. 

Como já discutido anteriormente, sabe-se que o Brasil passou por um 

longo período sem que se tivesse uma política de desenvolvimento regional 

efetiva. Assim, o Rio Grande do Norte, como a maioria dos estados do 

Nordeste, sofreu com a falta de um planejamento estratégico nacional de longo 

prazo que fosse capaz de guiar o desenvolvimento do estado. Desta forma, o 

governo local passou a adotar algumas políticas de atração de investimentos 

que estavam em busca de novos espaços produtivos que lhes 

proporcionassem vantagens de custo, principalmente relativos à mão-de-obra.  
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Assim, o estado do Rio Grande do Norte, ao não fugir da lógica imposta 

pela “guerra-fiscal”, foi capaz de reestruturar e diversificar sua base produtiva, 

mesmo que os instrumentos utilizados e a forma como o foram possam não ser 

sustentáveis no longo prazo. 

Todavia, mesmo expressando o contraditório, foi esse conjunto de 

políticas que possibilitaram a atual reestruturação nas atividades econômicas 

do estado, fazendo com que esse novo complexo produtivo potiguar ganhasse 

visibilidade para as novas ações de políticas nacionais. Tais políticas passaram 

a ter um caráter mais endógeno e local a partir da década de 2000, com a 

introdução da discussão dos APLs no PPA 2004-2007 e com a criação do 

GTP/APL, em 2004, e dos núcleos estaduais, em 2007. 

O novo ambiente institucional que emergiu nesta última década não tem 

como característica as antigas formas hierárquicas prevalecentes nos grandes 

projetos de desenvolvimento brasileiros, como o II PND.  Ademais, a 

característica das políticas que passam a ser adotadas a partir deste novo 

ambiente institucional, e que se utilizam da abordagem dos APLs, tem como 

preocupação central a participação direta dos atores locais no processo de 

mobilização e identificação das demandas coletivas, possibilitando assim uma 

resolução mais precisa, e menos generalizada, para cada localidade e suas 

especificidades. 

Portanto, faz-se necessário um estudo mais preciso do ambiente 

institucional de apoio atualmente existente no estado para que se possa 

analisar se há de fato uma efetiva estratégia de desenvolvimento pautada em 

APLs no Rio Grande do Norte.  A partir desta analise, será possível 

compreender se a política de desenvolvimento do estado demonstra 

articulação com o enfoque em arranjos produtivos locais, considerando que a 

partir do início da década diversos instrumentos de apoio, por parte de 

organismos federais, foram lançados com foco nestes arranjos.  
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5.2. O contexto institucional de apoio a APLs no RN  

No estado do Rio Grande do Norte foram as ações do Governo Federal, 

através do GTP/APL, e do Núcleo estadual de Apoio aos APLs (NEAPL/RN), 

criado em 2007, que ditaram o rumo institucional recente das organizações de 

apoio aos APLs no estado.  

A partir deste marco inicial, emergiu uma rede institucional de discussão 

e apoio a APLs no estado, coordenada pelo próprio NEAPL/RN, em conjunto 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE/RN), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RN) e a Federação das Indústrias 

do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN). Desta forma, essas “organizações 

âncora” passaram a ser as principais encarregadas pelo processo de 

desenvolvimento e promoção do conceito e pela seleção dos primeiros APLs a 

serem apoiados no estado. 

 No Rio Grande do Norte, essa rede é formada por 20 instituições 

parceiras das mais diversas áreas de apoio, promoção, financiamento, ensino e 

pesquisa, e representação, como listado no Quadro 4. Através de pesquisa 

realizada neste conjunto de instituições14, percebeu-se que apenas as 

organizações âncoras apresentavam um conceito mais claro e bem definido 

sobre APLs, tendo as demais organizações assumido funções de parceiras no 

apoio aos arranjos do estado, mesmo que através da utilização de conceitos 

diferentes, como cadeia produtiva e clusters e; por esta razão, serão o principal 

foco da análise deste estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Os principais resultados dessa pesquisa podem ser encontrados nas NTs 2 e 5 da Pesquisa 
Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e 
Mato Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais no Nordeste, referenciadas no 
texto como: Apolinário et al., 2009a e Apolinário et al., 2009c, respectivamente. 
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ORGANIZAÇÕES ÂNCORAS NO APOIO A APLs NO RN 
NEAPL/RN Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais no RN 

SEBRAE/RN Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
FIERN Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte 
IEL/RN Instituto Euvaldo Lodi 

ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS NO APOIO A APLs NO RN 
BB/RN Banco do Brasil 
BNB Banco do Nordeste do Brasil 
AGN Agência de Fomento do Estado do Rio Grande do Norte S.A.  

EMPARN Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
EMATER/RN Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte 

FAPERN Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte  
IDEMA Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 

FETARN Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Norte 
FUNCERN Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN 
SAPE/RN Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 

SEDEC/RN Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
IFRN Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
UERN Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

UFERSA Universidade Federal do Semi-Árido 
UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

FUNPEC Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 
Fonte : Elaboração própria a partir das informações de Apolinário et al. (2009a).  

Quadro 4  - Lista das organizações participante da pesquisa que compõem a 
rede de apoio a APLs do RN. 

Do exposto, emerge a necessidade de uma breve análise destas 

organizações, cujo intuito é entender como está construída esta rede de apoio 

a APLs no estado do Rio Grande do Norte.  Nesse sentido, busca-se 

compreender o histórico de apoio das organizações junto aos arranjos, quais 

os conceitos utilizados na seleção dos APLs apoiados e quais as principais 

formas de apoio realizadas por estas organizações.  

 

5.2.1. Organizações âncoras. 

 

5.2.1.1. NEAPL/RN e Governo do Estado do RN 

A organização efetiva de apoio a APLs no estado do Rio Grande do 

Norte se deu através da criação do Núcleo Estadual de Apoio a APLs 

(NEAPL/RN) em 2007, como já enunciado anteriormente, que assumiu o papel 

de coordenar, interagir e fortalecer os APLs do estado promovendo reuniões 

com a finalidade de provocar a elaboração, o acompanhamento e a 
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implementação dos Planos de Desenvolvimento Preliminar15, assim como 

articular as soluções estaduais para as demandas dos APLs, reportando todos 

esses resultados para o GTP-APL Nacional. 

O NEAPL/RN está ligado ao Governo do Estado através da SEDEC/RN, 

responsável direta pelo seu gerenciamento. Desta forma, ao fazer parte de 

uma das Secretarias mais importantes do Governo do Estado, o NEAPL/RN, 

particularmente, ficou responsável pela articulação das instituições de apoio 

aos APLs existentes, com vistas a fortalecê-los, bem como auxiliar na 

construção e acompanhamento dos PDPs dos arranjos priorizados pelo estado.  

De outra parte, através dessa base de dados, poderia ser construída, no 

âmbito da SEDEC/RN, uma política pública de desenvolvimento voltada para 

APLs no Rio Grande do Norte. 

Vale destacar que, antes da criação do NEAPL/RN já existia algumas 

ações de apoio a APLs realizadas pelo Governo do Estado. O primeiro apoio a 

APLs referido pelo Governo do Estado foi no PPA 2004-2007, onde foi incluído 

o “Programa Desenvolvimento Tecnológico dos APLs”, com o aporte financeiro 

de R$ 11 milhões. Posteriormente à criação do NEAPL/RN, o apoio se fez 

presente no PPA 2008-2011 através do Programa “Apoio à Estruturação e ao 

Desenvolvimento Tecnológico dos APLs”, com um aporte financeiro de R$ 12,5 

milhões. Entretanto, a despeito destas ações realizadas pelo Governo do 

Estado não se pode aferir que já havia, neste momento inicial, uma política 

pública de desenvolvimento voltada para APLs, haja vista os aportes 

financeiros foram bastante reduzidos para a realidade produtiva do estado bem 

como a efetividade de tais ações nos arranjos existentes.  

Do mesmo modo, ocorreu uma gama de outras políticas ligadas as 

“regiões de desenvolvimento”, conceito presentes no PPA 2008-2011, em que 

os APLs identificados seriam eventualmente atingidos. Assim, desconsiderando 
                                                           
15 De acordo com o MDIC, O Plano de Desenvolvimento Preliminar (PDP) é uma ação nacional 
do GTP-APL e tem como função, expressar, em um único documento, o esforço de reflexão e 
de articulação local que contemple informações a respeito: dos desafios e oportunidades de 
negócio dos APL’s, de suas ações que estão sendo implementadas ou até mesmo as que 
estão sendo desenvolvidas a fim de transformar as oportunidades em investimentos, buscando 
assim resultados para o desenvolvimento sustentável local. No estado do Rio Grande do Norte, 
até o ano de 2010, apenas os APLs mineral, da apicultura e da água mineral finalizaram a 
elaboração de seus PDPs.  
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os Programas que apóiam efetivamente os APLs, mas que possuem recursos 

insuficientes para o apoio, as políticas do PPA 2008-2011 poderiam ser uma 

“possibilidade” de apoio aos APLs, o que seria um ganho para diversas 

atividades produtivas do estado.   

Assim, fica claro que o conceito APL, apesar de ter tomado proporções 

importantes no âmbito Federal, ainda não teve um processo de enraizamento 

profundo na estrutura de governo local do Rio Grande do Norte.  Mas, tal fato 

não pode ser interpretado como uma impossibilidade de crescimento do 

conceito no estado, haja vista que a “nova” idéia requer um tempo de 

maturação maior do que o até agora posto em prática; ao mesmo tempo, as 

idéias “antigas” podem não ter tido um rompimento tão rápido na memória dos 

responsáveis pelas políticas públicas no estado, necessitando de mais tempo 

para que a abordagem dos APLs se insira concretamente na realidade de 

apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

5.2.1.2. SEBRAE/RN, IEL/RN e FIERN 

A primeira organização, dentre as componentes da rede de apoio a 

APLs no estado a ter uma atuação efetivamente relacionada ao apoio aos 

APLs no estado do Rio Grande do Norte foi o SEBRAE/RN. De acordo com 

Apolinário et al (2009a), esta organização passou a adotar a perspectiva em 

APLs seguindo as diretrizes do SEBRAE Nacional, que em 2003 publicou um 

termo de referência para atuação do Sistema SEBRAE em APLs.  O principal 

objetivo era promover a competitividade e a sustentabilidade dos micro e 

pequenos negócios, estimulando processos locais de desenvolvimento, através 

de uma estratégia de ação ligada à perspectiva dos APLs.  

Esta primeira aproximação tornou-se importante para que existisse uma 

maior difusão do conceito nas demais organizações que interagiam no apoio 

aos APLs junto com o SEBRAE/RN, como por exemplo: o IEL/RN e a FIERN, 

atualmente também com atuação na rede.  
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O conceito de APL utilizado pelo SEBRAE/RN também seguiu as 

diretrizes do termo de referência do SEBRAE Nacional de 2003, que define 

APL como sendo:  

aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantém algum vínculo de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, 
instituições de crédito, ensino e pesquisa (Termo de Referência do 
SEBRAE para atuação em APL, 2003, p.12) 

Percebe-se que o conceito utilizado é bastante próximo do conceito 

utilizado pela Redesist, haja vista que tais organizações foram parceiras em 

diversas pesquisas sobre APLs, como já demonstrado no Quadro 2 do capítulo 

anterior. Existem dois conceitos que merecem destaque nesta definição do 

SEBRAE: “especialização produtiva”, uma vez que a inclusão deste termo gera 

a necessidade de uma definição clara da atividade econômica principal 

desempenhada pelos agentes envolvidos, assim como que esses agentes 

demonstrem algum grau de conhecimento produtivo relevante, demonstrando 

certo histórico de aprendizagem que se cristaliza no conhecimento produtivo 

das empresas. O segundo conceito são os “vínculos de articulação” que não 

são relevantes apenas nas relações entre as empresas, mas também entre 

todos os demais agentes envolvidos no processo produtivo e de apoio. 

Porém, é importante ressaltar que mesmo com todo o zelo na definição 

de APLs, o SEBRAE/RN continuou a utilizar o conceito de cadeias e/ou 

segmentos produtivos na sua listagem de APLs apoiados, demonstrando assim 

alguma dificuldade na operacionalização de ações que cubram toda a gama de 

sistemas produtivos do estado.  

Ainda de acordo com o Termo de Referência do SEBRAE Nacional 

pode-se inferir sobre a metodologia de seleção dos APLs apoiados pelo 

organismo, que leva em consideração critérios como: pesquisas realizadas por 

entidades de classe, instituto de pesquisa e universidades; utilização de dados 

secundários na geração de mapeamentos de aglomerações; análise de 

concentração regional x setorial; outros projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento pelo SEBRAE e seus parceiros. Esse último ponto pode ser o 
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responsável direto pela propagação de alguns APLs na maioria dos estados do 

Nordeste, como é o caso da apicultura e da ovinocaprinocultura. 

As principais ações no apoio a APLs no SEBRAE/RN estão divididas em 

três dimensões: empresarial, estrutural e sistêmica. Na dimensão empresarial o 

apoio é realizado através de cursos, capacitação de mão-de-obra, criação de 

marketing, elaboração de estratégias e planos de gestão e análise de custos e 

preços; na dimensão estrutural realizam-se estudos de mercado e diversas 

análises de interatividade e encadeamento; por fim, na dimensão sistêmica são 

oferecidas ações referentes à análise dos fatores condicionantes 

macroeconômicos, análise do mercado internacional, orientações fiscais e 

político-institucionais, acesso a financiamentos e realização de seminários 

nacionais e internacionais. 

De acordo com o SEBRAE/RN apenas os APLs da caprinovinocultura, 

da mandioca, da tecelagem, e dos pegmatitos se encontram atualmente 

conectados diretamente ao conceito de APL que a instituição segue. Porém, 

outros sistemas produtivos são apoiados através de outros conceitos, como é o 

caso da cadeia produtiva do petróleo, gás e energia do RN, da aqüicultura na 

região costeira, do artesanato em rendas e bordados, e muitos outros.   

As outras duas organizações âncoras que compõem a estrutura de 

apoio a APLs no estado do Rio Grande do Norte são o IEL/RN e a FIERN.  

Estas organizações iniciam sua atuação em APLs no ano de 2004. O IEL/RN 

passou a utilizar-se da abordagem dos APLs por meio do Programa de Apoio à 

Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (PROCOMPI), enquanto que 

a FIERN realizou seu primeiro contato com o tema através da ação 

denominada “Plataforma Tecnológica” do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Levando em consideração a importância da definição do conceito de 

APLs, percebe-se que esse se fez mais necessário no âmbito do IEL/RN, uma 

vez que a FIERN atuou desde o início do processo apenas no apoio ao APL do 

algodão. Assim, é importante demonstrar qual a metodologia empregada pelo 

IEL/RN na seleção dos APLs apoiados. Para essa instituição o conceito se 

definiu muito próximo do conceito empregado pelo SEBRAE, uma vez que o 

PROCOMPI, primeiro programa de apoio a APLs desenvolvido na instituição se 
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deu através de um convênio firmado entre a Confederação Nacional da 

Indústria e o SEBRAE Nacional.  

Assim, para o IEL/RN o conceito de APL está relacionado a existência 

de aglomerações de empresas e pessoas que atuem em torno de uma 

atividade produtiva predominante, onde existam formas perceptíveis de 

cooperação e onde algum mecanismo de governança possa ser observado. 

Entre 2004 e 2005 a organização apoiou os APLs da cerâmica estrutural do 

Apodi-Assú, da água mineral da Grande Natal e da bonelaria do Seridó. Porém, 

em 2006 e 2007 outros APLs foram adicionados ao grupo de APLs apoiados, 

enquanto que o APL da bonelaria perdeu o apoio. Os novos APLs apoiados 

são a panificação da Grande Natal, madeira e móveis de Natal e Região 

Metropolitana e telha cerâmica do Seridó. 

As principais ações no apoio ao APL do algodão implementadas pela 

FIERN são as seguintes: coordenação, articulação, mobilização e apoio 

logístico em diversas ações de apoio inicial, como a “plataforma tecnológica 

para o desenvolvimento” e a “Carta de Mossoró”; estudos técnicos para 

diagnóstico da cadeia produtiva do algodão no RN; elaboração do Plano de 

Desenvolvimento do APL da Cotonicultura; realização de reuniões do grupo 

gestor do APL; além da implementação de dois projetos com intuito de 

fortalecer a cultura do algodão no estado, o “Projeto Desenvolvimento 

Tecnológico do APL da Cotonicultura do RN” (PRODECOT) e o “Projeto 

Implantação de Tecnologias na Cotonicultura do Semi-Árido” (IMTECOT).  

Com relação às ações implementadas pelo IEL/RN no apoio aos APLs 

tem-se que levar em consideração que este órgão atua de acordo com a 

metodologia do Programa de Apoio a Competitividade das Micro e Pequenas 

Indústrias (PROCOMPI). O principal objetivo deste Programa é fortalecer a 

competitividade das empresas industriais de menor porte através do estímulo à 

cooperação, da melhoria da qualidade dos produtos e processos, do aumento 

da produtividade, da inserção do design, da absorção de tecnologias e do 

respeito ao meio ambiente.  

Com isso, o apoio a APLs realizado pelo IEL/RN pode ser sintetizado 

através das seguintes ações: articulação das empresas com as Federações e o 
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SEBRAE, sindicatos, Governo, órgãos de financiamento, empresas de grande 

porte, entre outros; desenvolvimento de lideranças locais e disseminação da 

cultura da cooperação; realização de diagnósticos e estudos de mercado, 

consultoria em logística, gestão e planejamento estratégico; implementação de 

programas que visão o aumento da capacidade empresarial; e insersão dos 

produtos no mercado nacional e internacional através de participação em 

feiras, elaboração de material de divulgação, certificação de qualidade e design 

próprio.      

 

5.2.2. Organizações parceiras  

 

5.2.2.1. Instituições financeiras 

As instituições financeiras que participam do apoio a APLs no Rio 

Grande do Norte são o Banco do Brasil (BB), o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e a Agencia de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN). Estas 

instituições, de forma geral, promovem o apoio a APLs através das mesmas 

linhas de crédito e financiamento oferecidas para o mercado comum, porém 

com taxas de juros e tarifas diferenciadas.  

No que se refere ao apoio a APLs, o BB e o BNB iniciam sua trajetória 

de apoio no ano de 2006, porém percorrem caminhos diferenciados na forma 

de apoio, como será visto adiante. Já a AGN, afirmou, através de seu 

coordenador de fomento, não utilizar o conceito de APL em suas atividades de 

crédito e financiamento, porém é importante constatar que em 2001 a Agência 

iniciou uma atividade de apoio a carcinicultura, através de um estudo de 

diagnóstico e pesquisa do cluster do camarão. 

O processo de apoio a APLs feito pelo BB se inicia, sobretudo, com o 

apoio aos APLs dos bordados de Caicó, da tecelagem de Jardim de Piranhas e 

da cerâmica em Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Porém, é importante 

destacar que o conceito de APL utilizado pela instituição é bastante 

abrangente, gerando possibilidades de apoio para muitas outras atividades.  
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Para o BB o conceito de APL se refere a arranjos produtivos compostos 

por produtores de um produto similar, localizados em determinado espaço, que 

pode corresponder a um ou vários municípios. Também se mostra importante 

destacar que o banco considera esta visão suficiente para as necessidades 

práticas da instituição, ou seja, o BB não está preocupado com a identificação 

e seleção de APLs, apenas encontra-se aberto a oportunidade de negócios de 

clientes que se identifiquem como tal, fazendo-se necessário apenas que o 

arranjo possua algum grau de organização, auto-identificação como APL e a 

presença de uma liderança (governança). 

As principais formas de apoio oferecidas pelo BB são linhas de crédito e 

financiamento com taxas reduzidas e, desde que se encaixem no perfil, a 

inserção das empresas no Programa Desenvolvimento Regional Sustentável 

(DRS), que é uma estratégia de atender os núcleos produtivos de baixa renda. 

Já o BNB passou a adotar o conceito de APL a partir de 2006, porém tal 

critério foi substituído pelo conceito de cadeia produtiva já no ano seguinte, 

uma vez que o banco considera este último conceito mais abrangente, 

oferecendo maiores possibilidades de intervenção, uma vez que dentro de uma 

mesma cadeia produtiva podem existir mais de um APL (APOLINÁRIO et al., 

2009a). O BNB também se diferencia das demais instituições financeiras por 

utilizar uma base territorial em sua atuação que é definida pela proximidade de 

suas 13 agências no estado do Rio Grande do Norte. 

Os critérios utilizados para selecionar as atividades apoiadas são 

baseados em critérios técnicos como volume de recursos disponíveis para a 

atividade, parcerias com os Governos Federal, Estadual e Municipal e nível de 

inadimplência das empresas que compunham o portfólio do banco. As 

principais linhas de financiamento operadas pelo BNB são o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o Programa 

Crédito Fundiário para a Reforma Agrária e linhas de financiamento para micro 

e pequenas empresas. Complementarmente, o BNB procura fortalecer as 

empresas apoiadas através da identificação dos principais problemas e da 

mobilização de parceiros para superação desses obstáculos, com o intuito de 

diminuir os riscos de inadimplência. 
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5.2.2.2. Instituições de ensino e pesquisa 

As nove principais instituições de ensino e pesquisa que atuam no apoio 

a APLs no estado do Rio Grande do Norte são a EMPARN, a EMATER/RN, a 

FAPERN, a FUNCERN, o IDEMA, o IFRN, a UFERSA, a UERN e a UFRN. 

Essa instituições, apesar de participarem diretamente das reuniões promovidas 

pelo NEAPL/RN, possuem atuações mais pontuais que são pouco 

influenciadas pelo conceito teórico de APL, tendo maior influência no processo 

de seleção dos APLs apoiados as relações existentes entre os parceiros 

envolvidos e os arranjos produtivos. 

De forma geral, a atuação da EMPARN junto aos APLs se realiza 

através de prospecções tecnológicas de pesquisa.  Como a empresa atua 

diretamente na promoção do desenvolvimento do setor agropecuário as ações 

desenvolvidas caminham entre os segmentos da pesquisa agropecuária e de 

desenvolvimento rural, assim como na habilitação dos agentes na 

compreensão e incorporação de novas tecnologias e produtos nos processos 

produtivos. 

O apoio realizado pela EMATER concentra-se na “preparação” de 

projetos de captação de recursos. As principais ações da instituição estão 

ligadas ao PRONAF e ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Desta 

forma, a instituição capta recursos dos mais diversos editais para implantar 

programas em que os participantes dos APLs podem ser incluídos, são 

exemplos desses programas: o Programa Compra Direta e Água para 

Produção, ligados ao Ministério do Desenvolvimento Social; e os projetos de 

abatedouros, tanques de resfriamento de leite, produção de polpas de frutas e 

beneficiamento da castanha ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Já a FAPERN apóia os APLs funcionando como proponente de 

convênios que visão apoio financeiro para pesquisa e inovação. Os principais 

APLs apoiados por essa Fundação são os APLs da cotonicultura, através de 

um convênio firmado com a FINEP em 2004, que financiou R$ 400 mil para 

pesquisa; e o APL da mineração que fez parte de um convênio com o BNB em 

2004 e 2005, totalizando R$ 105 mil para a instalação de um laboratório de 

análise mineral em Parelhas. Ademais, existem outros projetos em que a 
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FAPERN administra os recursos visando modernização, recuperação e 

construção de uma estrutura de pesquisa no estado, em que alguns APLs 

podem ser beneficiados, são eles: os APLs da aqüicultura, carcinicultura, 

apicultura, fruticultura, caprinovinocultura, bovinocultura, cotonicultura e 

cerâmica estrutural. 

O apoio a APLs também faz parte da realidade do IDEMA, entretanto 

esta instituição participa da rede como parceiro direto da FIERN, no apoio 

exclusivo ao APL do algodão. A principal forma de apoio se refere à orientação 

quanto ao licenciamento ambiental das atividades incluídas no APL. Porém, a 

instituição afirma que não existe nenhuma ação específica, ou seja, se repete a 

informação de que existe o apoio, mas que este não é específico ao arranjo, 

sendo o APL atingido por uma ação que não diferencia atores. 

O apoio a APLs desenvolvido pelo IFRN se realiza através de uma 

parceria direta com a FUNCERN.  Neste ato conjunto de apoio, as principais 

formas de atuação se dividem entre o mapeamento e identificação das formas 

de trabalho e produção; a consultoria as empresas de menor porte na 

orientação da “fabricação de projetos”; e a identificação de editais que possam 

financiar tais projetos, sendo esses atributos concebidos pela FUNCERN, 

enquanto que o IFRN atua no apoio principalmente através da formação 

profissional e tecnológica direcionada a projetos específicos, onde os principais 

parceiros envolvidos são a SEDEC/RN, o SEBRAE/RN, a PETROBRAS, os 

Sindicatos patronais, a FIERN e a ANP. Os principais APLs apoiados são o de 

laticínio, pegmatitos, moveleiro, apicultura, cerâmica, rochas ornamentais, 

turismo e petróleo e gás (apoiado como cadeia produtiva do petróleo e gás). 

O apoio a APLs desenvolvido pela UFERSA está relacionado com dois 

arranjos específicos: o da apicultura, em que o resultado mais importante foi a 

inauguração da Incubadora Agroindustrial de Apicultura em 2005 na cidade de 

Mossoró; e, o APL da cotonicultura, em parceria direta com a FIERN, cedendo 

suas instalações para o encontro em que foi elaborado o documento “carta de 

Mossoró”.   

Por fim, tem-se a UFRN que realiza apoio os APLs através de ações 

isoladas e individuais de docentes de diversas áreas, ou seja, não existe uma 
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atuação sistemática da instituição, entretanto a magnitude da instituição e a 

relevância do tema faz com que diversos projetos de pesquisa envolvam 

diretamente estudos relacionados a APLs, dentre os principais arranjos 

estudados incluem-se os APLs da panificação, água mineral, cerâmica 

estrutural, móveis, telha cerâmica, minerais, cotonicultura, caprinovinocultura, 

polpas, sucos de fruta e água de coco, aqüicultura, entre outros (APOLINÁRIO 

et al, 2009a). Porém, existem pesquisas que se destacam dentre as demais, 

como é o caso específico do petróleo e gás natural, onde a UFRN, em parceria 

com a PETROBRAS, FINEP e ANP, se destaca nacionalmente na busca de 

novas tecnologias através de projetos de pesquisa e inovação. 

 

5.3. A magnitude do apoio aos APLs no Rio Grande do  Norte  

Neste ponto do capítulo torna-se necessário analisar a magnitude do 

apoio aos APLs no estado, a partir dos questionários e entrevistas realizadas 

junto às instituições responsáveis por este apoio no Rio Grande do Norte.   

Desta forma, não se tem como pretensão demonstrar a efetiva geografia de 

apoio a APLs, mas sim um esboço construído pelas informações de agentes 

que promovem o apoio, seja utilizando a abordagem em APLs, seja utilizando 

qualquer outra abordagem análoga do conceito, como cadeia produtiva ou 

cluster. 

Assim, através da análise realizada no tópico anterior, pode-se perceber 

que existem inúmeros arranjos produtivos apoiados por uma gama de 

instituições também bastante numerosa, o número preciso de arranjos 

apoiados é de 30 em todo o território potiguar. Desta forma, com o intuito de 

conhecer os diversos APLs apoiados por essas instituições, realizou-se um 

esforço de listagem e mapeamento16 dos APLs que eram apoiados por cada 

uma dessas instituições em 2009, período em que os questionários foram 

aplicados. 

                                                           
16

 Ver Apolinário et al. (2009a). 
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Fonte : APOLINÁRIO et al. (2009a) 

Figura 3  - Densidade espacial da distribuição de APLs no Rio Grande do 
Norte. 

Pode-se perceber, a partir da Figura 3, que apenas nove dos 167 

municípios potiguares possuíam APLs apoiados por alguma das instituições 

participantes da pesquisa, demonstrando que mesmo tendo um período de 

vigência ainda curto (meados da década de 2000), a abordagem “territorial”, 

seja através dos APLs, seja através de outro conceito análogo, foi capaz de 

contemplar atividades produtivas das mais diversas localidades do nosso 

estado, demonstrando claramente a superioridade em relação a abordagens 

centradas em atores individuais. 

  

5.4. Um olhar crítico sobre a estrutura de apoio a APLs consolidada no 

Rio Grande do Norte 

A partir dos documentos pesquisados e das visitas realizadas as 

principais instituições participantes do GTP-APL no estado do Rio Grande do 

Norte, pode-se observar que, mesmo ainda recente e em processo de 

maturação/aprendizado, a estrutura de apoio existente no estado conta com a 
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contribuição de muitas instituições e cobrem uma área bastante razoável no 

que se refere aos municípios que contemplam APLs apoiados. 

Também é importante mencionar que existem muitas outras políticas, 

principalmente de âmbito Federal, que atingem os APLs e seu 

desenvolvimento, porém tais políticas não distinguem agentes participantes ou 

não dos arranjos produtivos, perdendo as muitas vantagens desse olhar 

sistêmico e interativo. A despeito disto, tais políticas não fizeram parte da 

análise aqui empreendida, uma vez que se pretende analisar a estrutura para o 

apoio efetivamente a APLs. Também é relevante relatar que, assim como em 

outros estados, existe no Rio Grande do Norte uma política de incentivos 

fiscais que atingem grande parte dos arranjos apoiados pelas instituições 

pesquisadas, mas que assim como no caso das políticas Federais “horizontais” 

não serão levados em consideração na análise pelos mesmos motivos. 

Assim, analisando a atuação das instituições pesquisadas, entende-se 

que existe algum esforço destas instituições na tentativa de superação dos 

principais gargalos inerentes aos APLs no estado. Desta forma, percebe-se 

que os principais pontos de apoio estão relacionados a problemas já 

conhecidos em outros estudos da Redesist, como produção, comercialização, 

gestão, capacitação logística e tecnológica, crédito e financiamento, entre 

outros aspectos importantes para o desenvolvimento dos arranjos apoiados.  

Outro ponto positivo a ser destacado se refere à busca por parcerias, no 

apoio a alguns arranjos, realizado por algumas destas instituições. Tal 

comportamento pode aumentar as possibilidades de atuação destes 

organismos, haja vista que o APL tende a ser atingido por múltiplas dimensões 

de apoio, gerando maiores possibilidades de desenvolvimento. Esta atuação 

conjunta pode possibilitar um aprendizado interativo relevante para o 

desenvolvimento produtivo do estado, haja vista que se fortalecem os laços 

interativos entre as instituições de apoio e entre estas e os agentes diretamente 

envolvidos nos processos produtivos do APL, criando novas possibilidades de 

apoio a partir de um entendimento mais coeso da realidade dos agentes. 

No que se refere ao NEAPL/RN, percebe-se que ele foi criado para ter 

maiores atribuições do que exerce atualmente. Porém, essa maior robustez só 
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poderá ser efetivamente posta em prática quando existir uma integração eficaz 

entre suas ações e uma política de desenvolvimento de fato. Outro problema 

percebido é o fato de que mesmo sendo sediado em uma secretaria de estado 

(SEDEC/RN), o NEAPL/RN apresenta recursos humanos e financeiros 

bastante inferiores as necessidades ideais de uma organização central no 

apoio a APLs. Assim, corroborando com o estudo de Apolinário et al (2009a), 

compreende-se que existe a necessidade urgente de se modificar a infra-

estrutura atual do NEAPL/RN, sob pena de fragilização do modelo de apoio a 

APLs implantado no estado, haja vista que o Núcleo se coloca como órgão 

centralizador da estrutura de apoio a APLs no Rio Grande do Norte .  

 As demais organizações âncoras no apoio a APLs (SEBRAE/RN, 

IEL/RN e FIERN) se destacam por realizarem atuações mais concretas junto 

aos APLs, assim como por serem os únicos, dentre os demais agentes 

envolvidos, a terem uma conexão efetiva com o conceito de APL definido pela 

Redesist. Entretanto, percebe-se que o foco das ações realizadas por eles 

parecem estar concentrados apenas sobre os produtores, perdendo a 

possibilidade de um desenvolvimento mais sistêmico do arranjo como um todo. 

Assim, a recomendação que se pode fazer é que se incluam na gama dos 

atores apoiados também os demais agentes envolvidos no APL, como os 

fornecedores, distribuidores, comercializadores, etc. 

Na grande maioria dos estudos realizados pela Redesist um dos maiores 

dilemas enfrentados pelos agentes dos APLs estão relacionados a 

possibilidades de financiamento e crédito. Desta forma, as instituições 

financeiras são consideradas de suma importância neste estudo. Porém, a 

realidade constatada na pesquisa demonstra que existem fortes barreiras a 

serem derrubadas para que o apoio a APLs nessas instituições se torna mais 

efetivo. De acordo com a análise anterior, e mais uma vez corroborando com 

Apolinário et al (2009a), percebe-se que estas instituições oferecem como 

apoio apenas taxas de juros diferenciadas, não existindo linhas de créditos 

específicas para as necessidades dos APLs, mesmo reconhecendo que tratam-

se de instituições que seguem regras estritas do Banco Central, o que dificulta 

ou até impossibilita, por exemplo, que os financiamentos sejam captados em 

conjunto. Ou seja, neste ponto específico julga-se necessário uma grande 
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reforma institucional que possibilite que as atuais necessidades dos agentes 

econômicos sejam sanadas. 

No que se refere às instituições de pesquisa, pode-se concluir que 

apesar da grande quantidade de instituições envolvidas, necessita-se de um 

maior aprofundamento na abordagem do tema APLs para que estas 

instituições tenham maiores possibilidades de apoio, principalmente através de 

um olhar mais sistêmico. Outro problema que se deve destacar é que na 

maioria das instituições necessita-se de uma demanda para que as ações 

efetivamente venham a ocorrer, demonstrando que estes organismos precisam 

ser mais ativos na concretização do apoio.  De outra parte, percebe-se ainda 

que, a despeito de sua expertise, os mesmos ainda não são “convocados” para 

pensar o desenvolvimento do estado, se colocando ainda a margem de um 

processo sustentável de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. 

Pode-se concluir, portanto, que existem grandes possibilidades de que 

esta estrutura de apoio existente, e que de certa forma incorporam o enfoque 

em APLs em algumas de suas ações, obtenha o sucesso esperado no estado 

do Rio Grande do Norte. Entretanto, defende-se que apenas através de uma 

política de desenvolvimento efetivamente formulada, legitimada, financiada e 

implementada, onde os agentes sejam guiados a realização de tarefas claras, 

coerentes e bem planejadas poderá o enfoque em APLs atingir seus 

verdadeiros resultados.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar o contexto 

institucional de apoio a APLs inserido no estado Rio Grande do Norte. Para 

isso, o estudo partiu da hipótese de que os principais motivadores do 

ressurgimento da abordagem teórica da “aglomeração”, como forma 

competitiva na lógica de acumulação capitalista, foram a mudança no 

paradigma tecno-econômico e a presença marcante do processo de 

globalização que modificaram a realidade produtiva/competitiva de empresas e 

países. 

Esse processo de modificação sistêmica foi tratado neste estudo a partir 

de duas formas distintas, porém, complementares. A primeira delas está 

relacionada diretamente ao ressurgimento teórico da abordagem da 

aglomeração. Percebe-se, como demonstrado no capítulo 2, que através do 

conceito de distrito industrial de Marshall (1985) diversos outros conceitos 

surgiram na tentativa de explicar a nova realidade que se fazia perceber no 

período posterior a crise do modelo fordista de produção.  

Inicialmente surgiu um novo padrão de distritos industriais na Itália, que 

passou a considerar mais intensamente fatores políticos e principalmente 

sociais na interação direta com o ambiente econômico. No mesmo período, 

movimentos aglomerativos foram sentidos em grande parte do mundo 

desenvolvido, fato que se deveu fundamentalmente a necessidade de 

flexibilização requerida pelo infante paradigma da microinformática.  

O movimento se mostrou tão forte, que nesse período, surgiram diversos 

outros conceitos teóricos que tentaram explicar o ressurgimento de micro e 

pequenas empresas que atuavam de forma competitiva por estarem 

interligada. Neste estudo não se pretendeu analisar todas as abordagens 

teóricas da aglomeração, mas sim as que tivessem alguma relação lógica com 

a criação do conceito de arranjos produtivos locais. 

Entretanto, fez-se necessário notar que até mesmo a ortodoxia 

econômica se rendeu a exposição do fenômeno empírico da aglomeração, 

criando através da nova geografia econômica um modo de tentar explicar a 
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nova realidade que se fazia presente e que não podia ser explicada pelas 

teorias tradicionais até então prevalecentes. 

Por fim, percebe-se que foi a partir da abordagem relacionada aos 

sistemas de inovação, de tradição mais histórica e, portanto, verdadeiramente 

dinâmica, que a RedeSist se nutriu para criar a abordagem dos arranjos 

produtivos locais, demonstrando que o desenvolvimento da estrutura produtiva 

de uma determinada realidade está intimamente relacionada com sua 

capacidade de “aprender”, tanto através das interações com outros atores 

envolvidos, quanto através de seus próprios erros, que servirão de balizadores 

para as decisões que terão que ser tomadas no futuro. 

A segunda forma de tratar o conjunto de modificações sistêmicas 

discutidos no trabalho estão relacionadas a causas mais empíricas. Nesta 

perspectiva, os principais motivadores que compatibilizam as atividades 

produtivas aglomeradas com a lógica competitiva do capitalismo estão 

relacionados com os próprios movimentos cíclicos do capitalismo. 

Desta maneira, o estudo das rupturas industriais proposto por Piore e 

Sabel (1993) e das revoluções tecnológicas proposto por Perez (2004) se 

mostraram de fundamental importância na explicação da impossibilidade de 

continuidade da “grande fábrica fordista”. Neste novo ambiente, as empresas 

passam a ter como principal arma competitiva o poder de diferenciação, 

fazendo com que estas adotem estratégias de produção cada vez mais 

flexíveis. Tal fato, foi o principal responsável por abrir caminho para o processo 

de desintegração vertical e, consequentemente, para uma nova lógica de 

cooperação horizontal, fazendo com que o poder aglomerativo exercesse uma 

nova atratividade para as empresas. 

A junção desses dois movimentos - teoricamente, a aparição de diversas 

abordagem que pretendem entender e explicar a aglomeração; e, 

empiricamente, a explicação cíclica do surgimento da aglomeração, realizada 

via rupturas industriais ou revoluções tecnológicas -, fez com que as políticas 

de desenvolvimento regional também tivessem um processo de modificação 

substancial. 
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Como demonstrado no capítulo 3, as políticas de desenvolvimento 

regional podem ser caracterizadas por três distintas gerações, onde a primeira 

está relacionada a presença marcante do Estado como promovedor do 

desenvolvimento através de uma estrutura de atuação hierarquizada, em que 

as ações eram planejadas em gabinetes, não contando com a participação dos 

agentes locais no processo. A segunda geração está relacionada aos 

acontecimentos da década de 1970, que demonstraram que a atuação 

descentralizada com o envolvimento dos atores locais no processo de 

planejamento e execução são essenciais para o desenvolvimento das 

localidades. E a terceira geração é caracterizada pela tentativa de superação 

dos extremos endógenos e exógenos presentes nas duas gerações anteriores. 

Nesta última, percebe-se que as políticas de desenvolvimento podem ter a 

coordenação horizontal, realizada pelos atores locais, sem que isso impeça 

que ela seja complementada pela coordenação entre os diversos níveis 

(regional, nacional ou global). 

Porém, o estudo realizado no capítulo 5 demonstra que a realidade de 

apoio dos APLs no estado do Rio Grande do Norte pode estar apenas iniciando 

seu caminho evolutivo em uma direção ainda não definida. Esse fato 

impossibilita que se possa afirmar que a política adotada pelo estado pertence 

a esta ou a aquela geração de política de desenvolvimento regional. Na 

realidade, da forma com que as instituições tratam o apoio a APLs no estado, 

não se pode afirmar nem mesmo que exista “uma política de desenvolvimento”. 

O que existe é um conjunto de ações, realizados muitas vezes de forma 

isolada, sem nem uma coordenação central, o que demonstra o longo caminho 

a ser percorrido por essas instituições para que o apoio possa vir a ser efetivo. 

Todavia, pode-se afirmar que o primeiro passo já foi dado, pois tem-se 

um processo em andamento. A abordagem dos APLs foi posta em prática e 

permite, de certa forma, unificar uma gama de outras abordagens análogas.  

Ademais, deve ser tratada com mais rigor, devendo ser atribuída à estratégia 

adotada um maior poder de enraizamento de conceitos e práticas, mesmo 

entendendo, pela própria característica do enfoque em APL, que estes 

necessitam ser bastante flexíveis para que se adequem de forma coerente as 

diversas realidades existentes neste território tão desigual que é o Brasil.   
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Porém, o principal questionamento a ser realizado é a falta de 

planejamento do “estado descentralizado” (estados e municípios) na 

composição de uma política de desenvolvimento. Na total exclusão deste 

importante agente (o Estado), o que se observa no Rio Grande do Norte são 

agentes privados, como o SEBRAE/RN e a FIERN, assumirem o papel de 

órgão de controle central, fazendo com que não se tenha uma estratégia de 

desenvolvimento produtivo/social integrado, tão necessária para o 

desenvolvimento de longo prazo.  

Estudos futuros podem complementar essa dissertação através de uma 

melhor compreensão dos agentes produtivos que foram verdadeiramente 

afetados pela gama de instituições aqui estudadas. Porém, como já exposto 

anteriormente, o processo de apoio encontra-se em uma fase bastante inicial, 

necessitando de algum tempo tanto para que se possa entender os efeitos do 

apoio ora realizado como para que as instituições envolvidas possam aprender 

com os erros cometidos pela falta de experiência e melhor adequarem suas 

estratégias de atuação.       
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