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Resumo 

 

Apesar do crescente interesse no estudo a respeito das governanças, instituições e 

políticas públicas, os trabalhos que relacionam os temas costumeiramente estão 

ligados à influência dos membros e instituições que compõem a governança sobre a 

trajetória/características da política. Para além dessas análises, esta tese visou 

compreender como a estrutura de governança (mercado hierarquia, híbrida) 

escolhida pelos empresários envolvidos no ASPL de Tecnologia da Informação na 

Bahia é capaz de influenciar determinadas características da política pública 

PROGREDIR. Como forma de chegar ao objetivo proposto desenvolveu-se os 

seguintes passos: i) Caracterização das governanças das empresas no ASPL de TI 

da Bahia considerando sua estrutura e mecanismos de coordenação/instituições 

empregados; ii) Desenvolvimento da trajetória e características do apoio pelo 

programa PROGREDIR ao ASPL de TI; iii) Analise das possíveis consequências da 

estrutura que compõe a governança das empresas do ASPL de TI sobre as 

características do apoio concedido pelo programa PROGREDIR. A pesquisa contou 

com o apoio do arcabouço teórico da Nova Economia Institucional (NEI), 

especificamente na Economia dos Custos de Transação (ECT) - nos estudos de 

Oliver Williamson (1985, 1990, 1996) -, e na abordagem econômico-histórica da NEI. 

Por meio de pesquisa de campo (questionário aplicado junto aos empresários), 

bibliográfica e documental (documentos relativos à política coletados junto a 

secretaria responsável e órgãos de apoio) foi possível chegar aos resultados 

esperados. Os resultados denotam que, prioritariamente, as governanças dos 

empresários de TI pesquisados são hierárquicas, apesar da indicação pelas 

estruturas híbridas. Ademais, foram caracterizadas algumas especificidades da 

política, por meio da reconstrução de sua trajetória, que demonstraram possíveis 

influências da estrutura de governança escolhida sobre as características da política. 

Por meio dos resultados apresentados foi possível defender a tese de que a 

governança, não apenas por meio de indivíduos, grupos e instituições, mas também 

pela escolha da estrutura estabelecida, é capaz de determinar parte das 

características do apoio concedido ao ASPL de Tecnologia da Informação. 

 

Palavras-chave: Governança, Arranjos e Sistemas Produtivos Locais, Política 

pública, PROGREDIR.  
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Abstract 

 

Despite the growing interest in the study about the governances, institutions and 

public policies, papers relating the topics customarily are related to the influence of 

the members and institutions that make up the governance of the trajectory / features 

of the policy. In addition to these analyzes, this thesis aimed to understand how the 

governance structure (market, hierarchy, hybrid) chosen by entrepreneurs involved in 

the Information Technology cluster in Bahia is able to influence / explain certain 

characteristics of public policy PROGREDIR in Bahia. In order to reach the proposed 

objective we have developed the following steps: i) characterization of governances 

of companies in the IT Bahia ASPL considering its structure and coordination 

mechanisms / institutions employees; ii) Development of trajectory and features 

support for the PROGRESS program to the IT ASPL; iii) Analysis of the possible 

consequences of the structure that makes up the governance of companies in the IT 

ASPL on the characteristics of the support provided by the PROGREDIR program. 

The research was supported by the theoretical framework of the New Institutional 

Economics (NIE), specifically in the Economy of Transaction Costs (ETC) - in studies 

of Oliver Williamson (1985, 1990, 1996) - and in the economic-historical approach to 

NIE. Through field research (questionnaire addressed to entrepreneurs), literature 

and documents (documents relating to with the responsible Secretariat collected 

policy and support bodies) was possible to reach the expected results. The results 

show that primarily the governances of surveyed TIC entrepreneurs are hierarchical, 

despite the indication by the hybrid structures. Moreover, it was characterized some 

specifics of the policy, by reconstructing its history, which showed possible influences 

of the governance structure chosen on the characteristics of the policy. Through the 

presented results it was possible to defend the thesis that governance, not only by 

individuals, groups and institutions, but also by the choice of the established 

structure, is able to determine the part of the support characteristics granted to 

Information Technology cluster. 

 

Keywords: Governance, cluster, public policy, PROGREDIR, Influence of governance 

structures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

As governanças vêm sendo pesquisadas, em diversos estudos, por 

intermédio da Teoria Institucional em abordagens da Nova Economia Institucional 

(NEI), em especial no sub-ramo da Economia dos Custos de Transação (ECT), 

quem tem como principal expoente Oliver Williamson (1975, 1985, 1990, 1996). O 

autor caracteriza as governanças ou estruturas de governança como mecanismos 

de coordenação utilizados pelas organizações para reduzir custos de transação1 ex-

ante ou ex-post e despesas de operação. O conceito do autor está ligado, portanto, 

a dois importantes aspectos: (i) às estruturas que podem constituir uma governança 

(mercado, hierarquia e híbrida); (ii) aos mecanismos de coordenação, que ocorrem 

por meio de instituições formais e informais2, e podem ser conduzidos a partir de 

contratos racionalmente redigidos e/ou incompletos e relacionais, respectivamente.  

Williamson (1990) define três tipos de estruturas de governança: mercados, 

hierarquias e híbridas (esta última formada por aspectos da governança de mercado 

e da hierarquia). As três formas de governança mencionadas se diferem pela 

maneira de coordenação e controle, e dependem de três aspectos das transações: a 

incerteza que envolve o ambiente, o grau de especificidade dos ativos envolvido na 

efetivação da transação e a frequência de ocorrência da transação.  

A incerteza determina a obrigação de um controle mais intenso das 

transações. O controle, assim, está ligado à diminuição da condição de incerteza. 

Por sua vez, a frequência diz respeito ao número de ocorrências das transações. 

Quanto mais frequente uma transação é executada, mais dependentes tornam-se as 

suas partes. Por fim, a especificidade dos ativos, na visão de Williamson, refere-se à 

perda de valor dos ativos envolvidos em uma determinada transação, caso não se 

concretize. Quanto maior a especificidade do ativo envolvido, especialmente em 

ambientes de incerteza, maior a necessidade de uma governança especializada, ou 

                                                 
1
 Williamson (1975) definiu transação como sempre que existe a transferência de um bem através de uma 

interface tecnologicamente separável. Os custos de uma transação referem-se aos custos totais associados a uma 

transação, ou seja, os custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento contratual. 
2
 As instituições, sob a ótica da NEI, se referem às regras do jogo e regulam/disciplinam o intercâmbio entre 

indivíduos. Dividem-se em formais e informais. As formais se referem às leis e contratos formais e escritos, 

geralmente fixadas pelo governo ou algum membro com alto poder de coerção. Já as instituições informais são 

expressas por meio das normas ou códigos de conduta que são construídos pela própria sociedade. (NORTH, 

1990). Essa classificação norteia o entendimento do que é instituição para este trabalho. 



18 

 

seja, de um controle mais hierárquico das transações. Quando existe baixa 

especificidade de ativos o mercado é a melhor estrutura de governança a ser 

adotada3. 

As características das transações discriminadas anteriormente, segundo o 

autor, são responsáveis por determinar a estrutura de governança adotada pelas 

organizações. Se escolhida de forma correta, a estrutura minimizaria custos de 

transação e operação e tenderia a ser eleita no longo prazo em detrimento de 

formas menos eficientes. (WILLIAMSON, 1985, 1996).  

Os autores neoinstitucionalistas, incluindo Williamson, procuram verificar se 

as transações são conduzidas por mecanismos de preço (mercado), em outro 

extremo dirigidas por hierarquias conferidas pelos atores do processo (hierarquias), 

ou ainda resultam de uma estrutura intermediária e mista de coordenação, em que 

ocorrem interações mais frequentes com maior nível de colaboração e cooperação 

nas relações (formas híbridas).  

Em estruturas de governança via mercado, segundo a visão de Williamson 

(1985, 1996) existe pouca especificidade de ativos, o que gera menores custos de 

transação e operação. Nessas estruturas, os atores que transacionam entre si 

normalmente possuem conhecimento a respeito do produto, a incerteza e a 

frequência nas transações são pouco relevantes, e, em geral, não se faz necessário 

o desenvolvimento da reputação entre as partes. A estrutura de governança em 

mercado possui, portanto, um baixo controle sobre o comportamento dos agentes. O 

sistema básico de ajuste é via preço. 

A hierarquia, ao contrário do mercado, é utilizada por conta da possibilidade 

de comportamento oportunista, considerando que existe um alto nível de incerteza 

do ambiente, frequência das transações e de especificidade dos ativos. 

                                                 
3
 Na estrutura de governança via mercado, conforme Williamson (1985, 1996), o nível de especificidade de 

ativos é baixo; logo, os custos de transação são mínimos. Os agentes conhecem as características dos produtos 

transacionados, a incerteza e a frequência nas transações não são relevantes e, normalmente, não se cria 

reputação entre as partes. Já a integração vertical ou hierarquia, conforme o autor é motivada pela possibilidade 

de comportamento oportunista, tendo em vista um alto nível de frequência, de incerteza e, principalmente, de 

especificidade de ativos (locacional, temporal, humana, de marca, física e dedicada). Já as formas híbridas, de 

acordo com Ménard (2004), referem-se aos arranjos de coordenação das transações que se diferem das estruturas 

via mercado e integração vertical. Eles podem ser necessários como forma de garantir que não haja captura da 

quase renda pelas partes envolvidas, ou seja, para garantir que não ocorra a perda ou expropriação do valor 

econômico do produto ou serviço transacionado. Segundo Ménard (2004), na medida em que as partes vão se 

conhecendo, aumenta o uso de mecanismos informais, tais como reputação, confiança, compartilhamento de 

informações e ajuda mútua, que são utilizados na coerção dos agentes. (AUGUSTO E SOUZA, 2012, p. 414). 
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Costumeiramente a estrutura hierárquica ocorre quando existe a internalização total 

das atividades em uma única organização (WILLIAMSON, 1985). Neste tipo de 

governança a decisão ocorre por autoridade. 

Por sua vez, as formas híbridas, de acordo com Williamson (1985), referem-

se às estruturas de governança intermediárias, sendo caracterizadas tanto por 

aspectos da estrutura de governança de mercado quanto pela hierarquia. Em seus 

estudos, o autor realça o modo essencialmente residual das relações sociais na 

construção dessa estrutura de governança destacando-as das outras duas 

composições. Nessa visão, o mercado é entendido como algo natural, mas que 

possui falhas. Como forma de resolver essas falhas é que surgem as organizações - 

mantidas unicamente com o intuito de alcançar eficiência. 

Para além das estruturas de governança, o conceito de Williamson (1985, 

1990) inclui ainda os mecanismos de coordenação de atividades (instituições4) da 

governança com enfoque analítico das formas contratuais/instituições que regem as 

transações. Esses mecanismos são divididos em formais e informais e são 

empregados como forma de garantir a eficácia da transação (WILLIAMSON, 1996; 

NORTH, 1998). 

A governança formal diz respeito aos contratos, estatutos e normas 

regimentais que são arranjados e forma proposital pelos atores. Compreende-se 

aqui as estruturas regulatórias formais (contratos formais) que se referem a regrãs e 

restrições de autonomia e ação dos envolvidos. 

Os mecanismos formais/instituições formais, assim, possuem o intento de 

integrar ações organizacionais a partir de um protocolo de intenções que 

normalmente possui previsão de mudanças e contingencias. Considerando que as 

transações são passíveis de custos e como resposta aos riscos dessa transação, os 

responsáveis por organizações comumente desenvolvem contratos que preveem 

soluções contingenciais e/ou resultados não previstos. (POPPO; ZENGER, 2002). 

Esses contratos podem fornecer enfoques personalizados, além de acordos mútuos 

sobre o modo de operação caso surjam necessidades de adaptações posteriores 

                                                 
4
 O conceito de governança de Williamson (1985, 1990) inclui os mecanismos de coordenação de atividades da 

governança com enfoque analítico das formas contratuais (instituições) que regem as transações. Esses 

mecanismos se dão por meio das instituições, são divididos em formais e informais e empregados como forma 

de garantir a eficácia da transação (WILLIAMSON, 1996; NORTH, 1998). As instituições, sob a ótica da NEI, 

se referem às regras do jogo e regulam/disciplinam o intercâmbio entre indivíduos. Assim, são capazes de gerar 

fortes influências sobre o comportamento humano e sobre a forma como agem os seres humanos. 



20 

 

(WILLIAMSON, 1991). Deve-se considerar, no entanto, que os contratos, apesar de 

poder prever situações futuras, não são capazes de antever as variáveis existentes 

numa transação, bem como perceber todas as contingências que podem surgir 

durante o período de sua vigência (BERGAMASCHI, 2004). Este é um importante 

aspecto observado pelos autores econômicos: sua incompletude. 

As governanças são estudadas ainda considerando os 

mecanismos/instituições informais. São representados por acordos informais e 

códigos de conduta não escritos ligados diretamente ao comportamento dos 

membros das empresas (BAKER et. al., 2002). Os autores neoinstitucionalistas 

consideram esses mecanismos como parte do contrato econômico, em que os 

elementos formais representariam os termos presentes em um contrato, enquanto 

os elementos informais representam estruturas de interação.  

A existência de mecanismos informais (instituições informais) se dá por meio 

de elementos não previstos nos contratos. Alguns exemplos, nesse sentido, são a 

reputação e confiança entre as partes de um mesmo contrato. Sob a perspectiva 

econômica, a confiança e reputação são considerados como estruturas que estão 

inventariadas no comportamento dos agentes e utilizadas quando existem menores 

riscos na transação. A respeito desses mecanismos informais, Ripperger (1998 apud 

ZANINI, LUSK, WOLFF, 2009, p.3) define confiança como “a aceitação antecipada e 

voluntária de um investimento e abdicação de mecanismos contratuais explícitos de 

segurança e controle contra comportamentos oportunistas”, considerando que o 

outro agente, apesar de não haver um contrato formal, não se comportará de 

maneira oportunista. A reputação estaria diretamente ligada ao conceito de 

confiança, pois a reputação visualizada de forma positiva seria a responsável pelo 

desenvolvimento da confiança nas relações entre agentes. 

A partir da literatura destacada que põe em evidência a estrutura e os 

mecanismos utilizados por empresários como forma de coordenar suas atividades 

comerciais, esta tese visa desenvolver um estudo a respeito das governanças de 

micro e pequenas empresas (MPEs)5 de tecnologia da informação envolvidas em 

aglomerações conhecidas como Arranjos e Sistemas Produtivos Locais (ASPLs).  

                                                 
5
 Como forma de desenvolver o estudo, foram concebidas algumas variáveis analíticas que emergem como forma 

de melhor compreender as governanças
5
 das empresas do ASPL escolhido para estudo, tecnologia da 

informação. No que se refere à estrutura, conforme orientação de Williamson (1985) será considerada a 

especificidade dos ativos
5
, a frequência das transações, e a incerteza presente no ambiente. Com relação aos 

mecanismos formais e informais de governança serão considerados, respectivamente: (i) transações que 
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As aglomerações de micro e pequenos empresários têm surgido 

especialmente com intenção de superar a limitação do isolamento ou ainda por meio 

de especifidades locais. Apesar da possibilidade de surgirem espontaneamente, 

empresários costumam se aglomerar como forma de se aproveitar das 

externalidades positivas produzidas e se capacitar no intuito de encontrar soluções 

para problemas comuns de sobrevivência. A literatura a respeito das aglomerações 

contempla algumas abordagens que as definem: abordagem neoschumpeteriana, 

distritos industriais, nova geografia econômica, e abordagem de clusters. Todas 

visam explicar determinada região ou espaço com uma ótica de análise diferente, 

mas sempre a partir das interações entre empresas e entidades de apoio, e da 

geração de benefícios comuns alcançados pela coletividade e trabalho cooperativo. 

A partir desses enfoques, e como forma de produzir uma definição das 

aglomerações voltada à realidade do país, inclusive contemplando alguns aspectos 

dos enfoques citados, o governo federal brasileiro, a partir de conceito criado pela 

RedeSist1, adotou em 2004 o termo Arranjo e Sistema Produtivo Local (ASPL). No 

Brasil, os arranjos e sistemas produtivos locais (ASPLs) surgem como alternativa 

capaz de promover o desempenho de MPEs e o crescimento econômico dos 

territórios ou setores específicos nos quais se inserem por meio do trabalho 

cooperativo (LASTRES E CASSIOLATO, 2003). 

No Brasil, a discussão sobre os ASPLs e a coordenação das atividades dos 

microempresários (governanças) dentro dos arranjos, aos poucos tem conquistado 

graus de importância. A partir desse contexto constituíram-se formas de apoio 

público em diversos estados por meio de políticas públicas de suporte a arranjos que 

envolvem federação, estados e municípios. (NARETTO, BOTELHO E MENDONÇA, 

2004). Empresas, sindicatos, associações e organizações de apoio formam o 

conjunto de apoiadores junto aos entes estatais.  

O apoio público estatal se fortaleceu a partir dos anos 2000. As políticas 

brasileiras de ASPLs comumente possuem como um dos principais atores os 

estados, mas possuem parcerias e cooperação com a federação e municípios. 

                                                                                                                                                         
envolvem contratos comerciais estabelecidos; normas e regras de vendas, concessão de material e maquinário; 

regimento do ASPL; (ii) transações que envolvem a confiança nas relações entre membros e a reputação 

estabelecida por atributos de boa relação comercial, pela idoneidade, pelo bom nome, pela qualidade. Ao 

considerar essas variáveis, avalia-se que as mesmas podem auxiliar no entendimento de quais são as 

características da governança (estrutura e mecanismos de governança utilizados) do ASPL de Tecnologia da 

Informação (TI) no estado da Bahia, objeto de análise deste estudo. 
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Conforme Sydow (2012, p. 269), existe uma indefinição do papel dos estados no que 

concerne às políticas públicas, no entanto, “haveria a construção de um importante 

espaço de atuação dos estados em direção a políticas de desenvolvimento 

econômico, que os colocaria como protagonistas na atuação e articulação com os 

APLs”. As políticas públicas de ASPLs representariam uma demonstração da força 

dos estados de coordenação e da capacidade de se relacionar com outros níveis de 

governo e com entes não governamentais. 

O empenho na implantação dessas políticas públicas concentrou-se 

basicamente em dois pontos: (i) integrar, com a abordagem dos ASPLs, os esforços 

na melhoria das condições de competitividade das cadeias produtivas; e (ii) mudar a 

lógica individualizada de atuação dos órgãos envolvidos na política visando o 

trabalho cooperado por meio do fortalecimento das governanças. 

No estado da Bahia, o apoio a ASPLs se deu por meio do Programa de 

Fortalecimento da Atividade Empresarial - O PROGREDIR, que, segundo o sítio da 

SECTI (2016), durante certo tempo, foi o programa com o estágio mais avançado de 

apoio aos Arranjos Produtivos Locais do país, conforme a avaliação realizada pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O programa foi coordenado pela 

SECTI (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia) em parceria com o 

BID, SEBRAE e IEL e beneficiou 11 ASPLs de diversos setores de atuação. 

Por meio do suporte do governo do estado e do conjunto de organizações 

parceiras, o apoio estabelecido pelo PROGREDIR foi dividido em quatro fases, a 

saber: i) Sensibilização, mobilização e articulação dos APLs beneficiados pelo 

programa cuja fase incluía a formação e fortalecimento das governanças, formação 

dos planos de negócios e dos planos de melhoria continuada , ou seja, define linhas 

de ações estratégicas que norteiam a elaboração de Projetos Estruturantes para 

cada arranjo, e a formação dos planos de negócios; ii) Oferta de serviços de apoio 

empresarial e tecnológico, públicos e privados, disponíveis no Estado da Bahia 

acerca das demandas dos APLs beneficiados pelo programa, pelos quais foram 

realizados os Planos de Melhoria Individual e iniciados os Planos de Negócios dos 

empresários; iii) Ações dos planos estratégicos dos APLs participantes no programa 

são executadas de acordo com os cronogramas e metas estabelecidas, 

considerando a execução dos projetos estruturantes e cofinanciamento dos planos 
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de negócio; iv) Sistema de difusão, acompanhamento e avaliação do Programa 

implantado e em operação (BNDES, 2011). 

Vale destacar que a parceria com organizações diversas é que consolidou 

as ações estratégicas estabelecidas. Alguns exemplos do apoio podem ser 

evidenciados por meio do trabalho do SEBRAE, IEL, PROMO, FAPESB, 

DESENBAHIA, SICM, SETUR.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE - 

realizou cursos/treinamentos em diversas áreas de interesse empresarial utilizando-

se de um método da Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR).  

“Neste ponto (apoio técnico e gerencial), a atuação do SEBRAE tem sido exemplar”. 

(BNDES, 2011, p. 85) 

O IEL atuou na elaboração do Plano de Melhoria Individual (PMI) para cada 

arranjo produtivo apoiado. Igualmente possui participação em: programas de apoio à 

competitividade das micro e pequenas indústrias; projeto de gestão estratégica do 

negócio; projeto de extensão industrial exportadora; e na promoção comercial. 

(BNDES, 2011)  

Ainda sob o viés exportador, a PROMO, que foi o Centro Internacional de 

Negócios da Bahia, realizou benchmarking e colabora com os Planos de Melhoria da 

Competitividade (PMC). As ações da PROMO englobaram “estudo de mercado e de 

canais de comercialização, apoio à participação em feiras e eventos, organizações 

de missões comerciais e rodadas de negócios, além de capacitação técnica e 

empresarial”. (BNDES, 2011, p. 32) 

Por sua vez, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB) concentrou seus esforços no apoio e desenvolvimento de pesquisa e 

desenvolvimento da inovação. Apesar de o órgão ter financiado projetos que visem 

inovação e tecnologia para as empresas, a função desse ator foi além do suporte 

financeiro - houve um acompanhamento dos envolvidos e dos meios por eles 

utilizados, ou seja, das universidades, pesquisadores, bolsas para projetos, 

incubação das empresas contempladas nos APLs, etc. 

Por intermédio da DESENBAHIA ocorreu parte do apoio financeiro. O órgão 

agiu por meio do Programa de Apoio Creditício aos APLs do Estado da Bahia, o 

CrediAPL, criado anteriormente ao PROGREDIR, no Programa Bahia Competitiva. 

De modo geral, a contribuição da DESENBAHIA foi basicamente o suporte 
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financeiro por meio de repasse de linhas de financiamento estaduais com o BNDES, 

na esfera nacional, e o FUNDESE no âmbito estadual. Igualmente, existiu ainda o 

aporte monetário oriundo, principalmente, do “Banco Interamericano para o 

Desenvolvimento (BID) e também do próprio governo do Estado”. (BNDES, 2011, p. 

17). 

O projeto também contou com o suporte da Secretaria da Indústria, 

Comércio e Mineração (SICM), atuando especificamente em arranjos ligados à 

indústria e comércio, e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR) junto 

ao arranjo de Turismo do sul do estado. A ideia da inclusão das secretarias era 

somar esforços no atendimento aos arranjos visto que os aglomerados apoiados 

possuem distintos setores de atuação. 

O apoio estabelecido pela política pública baiana se consolidou, portanto, 

por meio do suporte das organizações de apoio em conjunto com o governo do 

estado. De forma resumida, esse apoio - de acordo com o observado pelo apoio das 

entidades parceiras anteriormente descritas - se deu pelo suporte técnico, gerencial, 

científico e financeiro.  

As características do apoio da política pública de ASPLs na Bahia, conforme 

descrito, possui peculiaridades que demonstram a forma de suporte concedido. 

Segundo a teoria institucional, mais precisamente o neoinstitucionalismo, as 

características das formas de apoio estabelecidas pelas políticas públicas podem 

estar relacionadas diretamente às instituições presentes. O neoinstitucionalismo nos 

ilumina quanto ao fato de que as instituições (no caso desse estudo, instituições 

formais e informais da governança) são capazes de influenciar as características de 

políticas públicas. Sob essa consideração, as instituições possuem o poder de 

definir escolhas políticas e mudar a posição dos atores tornando o curso de algumas 

políticas mais fáceis. (SOUZA, 2006). Assim, a teoria nos auxilia na compreensão de 

que não apenas os membros ou grupos possuem o poder de influenciar as políticas 

públicas, como também as instituições, nesse caso as instituições formais e 

informais que compõem a governança. 

A literatura que associa as instituições às políticas públicas, portanto, é 

esclarecedora ao afirmar a força dessas instituições - juntamente com os grupos e 

indivíduos que formam as governanças – sobre a forma como se apresenta 

determinada política pública. As políticas teriam suas características influenciadas 
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por meio de um curso de ações delimitado pelas instituições e atores que compõem 

as governanças. Souza (2006, p. 39) considera que uma das grandes contribuições 

do neoinstitucionalismo6 para a área de políticas públicas refere-se ao fato de que 

“instituições são regras formais e informais que moldam o comportamento dos 

atores”.  

Deve-se salientar, no entanto, que apesar de existirem estudos a respeito da 

força das instituições sobre as políticas públicas, permanece uma importante lacuna 

na literatura. Considerando que as governanças em ASPLs são formadas por 

indivíduos e grupos que representam as organizações, bem como por instituições 

(mecanismos formais e informais) e estruturas (mercado, hierarquia e híbrida), torna-

se oportuno estudar, para além da influência dos membros e instituições que 

compõem a governança, a influência das estruturas escolhidas pelos empresários 

sobre a trajetória/características da política.  

Inexistem estudos7 que examinam as influências sobre a trajetória das 

políticas públicas de apoio conforme a especificidade dos ativos, frequência e 

incerteza nas transações, fatores esses que determinam o tipo de estrutura de 

governança utilizada. Assume-se, dessa forma, que não apenas as instituições 

(mecanismos formais e informais) e grupos, mas também as estruturas de 

coordenação escolhidas pelos empresários (mercado, hierarquia, híbrido) são 

capazes de influenciar as características do apoio público. No caso do arranjo de TI 

na Bahia, para além das organizações de apoio, não há pesquisas a respeito da 

estrutura e dos mecanismos utilizados pelas governanças, o que impossibilita 

entender a influência desses aspectos sobre a política de apoio.   

Tomar-se-á, como forma de desenvolver a pesquisa, o arcabouço teórico de 

fundamentação da Teoria Institucional, mais precisamente a Nova Economia 

Institucional (NEI). A NEI, por meio da subcorrente da Economia dos Custos de 

Transação e da abordagem econômica histórica, dará o suporte necessário ao 

                                                 
6
 A contribuição do neo-institucionalismo é importante porque a luta pelo poder e por recursos entre grupos 

sociais é o cerne da formulação de políticas públicas. Essa luta é mediada por instituições políticas e econômicas 

que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em detrimento de outros, embora 

as instituições sozinhas não façam todos os papéis - há também interesses, como nos diz a teoria da escolha 

racional, ideias, como enfatizam o institucionalismo histórico e o estrutural, e a história, como afirma o 

institucionalismo histórico. (SOUZA, 2006, p. 39). 
7
 Pesquisa desenvolvida pelo pesquisador nas principais fontes de pesquisa nacionais e internacionais em julho 

de 2016. 
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entendimento das estruturas e mecanismos de coordenação utilizados pelo arranjo 

em estudo, bem como do caminho percorrido e características da política pública. 

Ponderando o exposto, as investigações propostas para este estudo buscam 

responder o seguinte questionamento: Como as características da estrutura de 

governança escolhida pelos empresários no ASPL de TI podem ser capazes de 

influenciar, juntamente com grupos e instituições, as características/forma de apoio 

da política pública PROGREDIR? Visa por meio dos fatores ligados à escolha da 

estrutura da governança dos empresários (especificidade dos ativos, incerteza e 

frequência das transações) analisar como essas consequências foram capazes de 

influenciar as características da política (formas de apoio concedidas). Analisam-se 

as características das transações entre empresários de TI e sua clientela externa 

buscando evidenciar relações entre a escolha da estrutura de governança e a forma 

como o apoio público foi prestado.  

A preocupação com o estudo das instituições é antiga. No entanto, as 

pesquisas a respeito das instituições de governança foram intensificadas a partir das 

definições e conceitos a respeito da governança de Oliver Williamson e do 

desenvolvimento da Nova Economia Institucional (NEI). Nesse sentido, o arcabouço 

teórico a respeito do assunto é relativamente recente. 

A literatura nacional e internacional tem se preocupado com o assunto, 

contudo sob um prisma de análise diferente. Diversas pesquisas têm se concentrado 

na relação entre instituições (inclusive instituições de governança) e políticas 

públicas (SOUZA, 2006). Alguns exemplos são os trabalhos de Wiiliamson (1998), 

Shugart, Haggard (2001), Roller (2005), Bowley (1989), Bogason (2010). Contudo, 

não é possível encontrar estudos que tenham se preocupado com o mesmo foco de 

análise desta tese8, considerando a possível influência das estruturas de governança 

sobre as políticas públicas. 

A partir do entendimento a respeito da estrutura e mecanismos que formam 

a governança do ASPL de TI e da forma de apoio estabelecida pelos atores ao 

ASPL de TI, pretende-se defender a tese de que a governança, não apenas por 

meio de indivíduos, grupos e instituições, mas também pela escolha da estrutura 

                                                 
8
 Afirmação baseada em pesquisa promovida pelo pesquisador, em maio de 2016, nas principais fontes de 

pesquisas acadêmicas nacionais e internacionais, com palavras relacionadas ao tema (governança/governance,  

estrutura de governança/governance structure, política pública/public policy), em português e inglês.  
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estabelecida, é capaz de influenciar parte das características do apoio concedido ao 

ASPL de Tecnologia da Informação. 

O estudo sobre o tema da governança considerando as possíveis influências 

de suas estruturas sobre as características do apoio a ASPLs é uma novidade na 

literatura no país, especialmente tendo como objeto de análise uma política 

estadual.  Deve-se considerar que as governanças serão estudadas no que diz 

respeito ao modo como se estruturam (mercado, hierarquia ou híbrida), mas também 

com relação aos seus mecanismos de coordenação (instituições formais e informais 

de governança). O grande desafio explicativo da tese é compreender como as 

características do apoio ao ASPL de TI podem ser influenciadas/explicadas pela 

maneira como se estrutura a governança dos empresários que compõem o arranjo 

baiano. Visa contribuir para uma lacuna da literatura que desconsidera a possível 

influência essass estruturas e costumeiramente assume a postura de que apenas 

indivíduos, grupos e instituições são capazes de influenciar políticas públicas.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E EMPÍRICA 

 

Os debates teóricos propostos para esta tese pretendem colaborar com as 

discussões a respeito das governanças em empresas ligadas a ASPLs apoiadas por 

políticas públicas. Busca fazer uma análise das possíveis influências das estruturas 

de governança escolhidas por empresários (mercado, hierarquia, híbrida) sobre a 

trajetória do apoio público na Bahia. Toma, para tanto, como arcabouço teórico e 

analítico, a literatura da Nova Economia Institucional (NEI), mais precisamente no 

sub-ramo da Economia dos Custos de Transação (ECT) para análise das 

governanças, e a partir da abordagem histórica para análise da 

trajetória/características da política. 

A literatura nacional e internacional reconhecem a importância de explorar 

temas que envolvam governança de empresários e a melhor operacionalização das 

políticas públicas. Ao objetivar compreender como a estrutura escolhida pela 

governança dos empresários envolvidos no ASPL de Tecnologia da Informação na 

Bahia é capaz de influenciar determinadas características da política pública 

PROGREDIR, o estudo apresenta esforços teóricos e empíricos importantes para o 

estudo das governanças e das políticas públicas. A análise dessas influências visa 
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contribuir com o entendimento a respeito das estruturas de governança que sejam 

mais eficientes para empresários, significando menos custos de transação e 

oportunismo envolvidos, e no melhor desempenho e operacionalização da política.  

Existem diversos entraves não superados e não previstos nas discussões 

conceituais a respeito da governança em empresas ligadas a ASPLs (VILLELA e 

PINTO, 2009), em especial se considerada a possível influência das governanças 

sobre as características das políticas públicas de apoio. Os aspectos relacionados à 

governança têm sido bem explorados na literatura, fazendo com que suas definições 

fossem adaptadas por uma vasta gama de estudos (MENDES-DA-SILVA et. al., 

2008). No entanto, em termos práticos, diversas questões não foram 

adequadamente operacionalizadas na implementação das políticas públicas de 

apoio a ASPLs.  

Distintas políticas públicas de apoio a ASPLs vêm sendo adotadas no Brasil. 

Contudo, o esforço de compreensão dos aglomerados nem sempre tem 

acompanhado a implementação dessas políticas. A intervenções estaduais, bem 

como as federais, são recentes e demandam a necessidade de um arcabouço 

teórico mais robusto. Uma das maneiras de alcançar esse intento é apreender a 

respeito de aspectos relativos à governança encontrados em políticas estaduais de 

ASPLs. 

A importância de pesquisar a respeito de políticas estaduais é respaldada 

por Souza (2006, p. 18) ao asseverar que “já temos estudos importantes sobre 

políticas públicas nacionais e sobre políticas locais, mas sabemos ainda muito pouco 

sobre questões cruciais na esfera estadual”. A autora destaca ainda que (Op. Cit, p. 

18), “esse é um tema de pesquisa importante no Brasil, considerando que uma das 

marcas do federalismo brasileiro é a concentração de poder legislativo sobre 

políticas públicas na esfera federal, inclusive em áreas consideradas de 

competência concorrente entre as esferas federal e estadual”.  

Os esforços teóricos previstos para esta pesquisa são justificados também 

empiricamente, uma vez que o estudo dos ASPLs conforme assevera Sabóia (2007, 

p. 23) “funciona como uma lente para perceber os movimentos e as questões locais” 

de tal forma que a análise dos processos de formação e desenvolvimento dos 

Arranjos e Sistemas Produtivos Locais (ASPLs) se revela como importante 

instrumento analítico e de ação política de desenvolvimento local (VECCHIA, 2006). 
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Essa investigação assume, nesse sentido, um papel de relevância social ao 

colaborar com as discussões a respeito da governança em empresas ligadas a 

ASPLs e apoiados por políticas públicas, e, concomitantemente, destacar 

possibilidades de adequações operacionais no desenvolvimento da política no 

estado da Bahia. 

Considera-se que o entendimento a respeito das estruturas de governança 

adotadas pelo empresários ligados ao ASPL revelam-se úteis na compreensão a 

respeito de quais parecem ser os meios de coordenação de atividades mais 

eficientes para as empresas ou para um grupo de empresas ligados a um ASPL. 

Espera-se ainda entender qual a relação da escolha da governança com as 

características da política, podendo assim justificar se existe e porquê determinado 

tipo de governança é capaz de ser mais ou menos benéfico ao desenvolvimento da 

política. Ou seja, identificar quais tipos de transações entre empresários e clientes 

externos devem ser estimulados como forma de chegar a uma governança mais 

acertada para os empresários e que gere melhor desempenho à política pública. 

Outrossim, o estudo a respeito do apoio concedido aos ASPLs pode gerar 

importantes subsídios para repensar políticas públicas como a destacada. A 

discussão centrada em como política pode ser influenciada por governanças se 

revela como importante instrumental para analisar o apoio público em tela. O estudo 

do suporte concedido ao ASPL de TI poderá, inclusive, ser capaz de apontar 

soluções operacionais não visualizadas pelos atores do arranjo.  

A pesquisa se concentrará no ASPL de TI apoiado por política no estado da 

Bahia. A escolha pelo setor de Tecnologia da Informação9, além da importância 

relativa para a economia do estado, se deu por conta deste ter sido considerado o 

ASPL em estágio mais avançado pela política de apoio PROGREDIR, na Bahia 

(SECTI, 2013). Alguns importantes benefícios podem estar associados a esse fato, a 

exemplo da possibilidade de contar com uma governança grupal mais ativa e 

atuante (SECTI, 2008; BNDES, 2011), considerando os demais setores. Segundo 

Relatório das Governanças desenvolvido pela SECTI (2008, p. 02), o ASPL de TI 

vem se desenvolvendo há alguns anos “e apresenta grau de estruturação avançado. 

Possui grupos temáticos em funcionamento, com planos de ação organizados”.  

                                                 
9
 A indústria da tecnologia da informação será identificada por meio do desenvolvimento e prestação de 

serviços e consultoria de softwares por serem estas as atividades mais comuns ao arranjo produtivo. 
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Outrossim, segundo dados da SECTI (2008, p. 01), a Bahia representa o 

estado mais desenvolvido da região Nordeste no setor de Tecnologia da Informação, 

respondendo por 96% da receita de produtos manufaturados e 38% com serviços. 

Ademais, a secretaria constatou que no ano anterior à formação do arranjo, em 

2007, as empresas envolvidas já faturaram mais de 200 milhões de reais.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Geral:  

Compreender como a estrutura escolhida pela governança dos empresários 

envolvidos no ASPL de Tecnologia da Informação na Bahia é capaz de influenciar 

determinadas características da política pública PROGREDIR. 

 

Específicos: 

 

a) Caracterizar a governança das empresas no ASPL de TI da Bahia considerando 

sua estrutura e mecanismos de coordenação/instituições empregados; 

 

b) Descrever a trajetória e características do apoio pelo programa PROGREDIR ao 

ASPL de TI;  

 

c) Identificar possível influência da estrutura que compõe a governança das 

empresas do ASPL de TI sobre as características do apoio concedido pelo 

programa PROGREDIR. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Visando sistematizar a proposta de investigação apresentada, esse projeto 

se divide em alguns capítulos, a saber: 

- O primeiro capítulo, esta introdução, é composto pela problemática de pesquisa, em 

que é apresentado o objeto de estudo, visando à contextualização do tema. Em 

seguida, são apresentados os objetivos. Consta também a justificativa de pesquisa 

e os procedimentos metodológicos utilizados; 
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- O segundo capítulo busca inicialmente, de forma iminentemente teórica, revelar 

como o pesquisador entende as AGLOMERAÇÕES e os ARRANJOS E SISTEMAS 

PRODUTIVOS LOCAIS. Apresenta as diversas abordagens a respeito das 

aglomerações, incluindo as definições e características a respeito dos ASPLs; A 

seguir apresenta teórico e empiricamente as POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO A 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, contextualizando o caso brasileiro. 

- O terceiro capítulo representa a base teórica e analítica do trabalho. Apresenta a 

TEORIA INSTITUCIONAL por meio da NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL com 

foco na ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO de Oliver Williamson como 

forma de estudar as governanças; e a ABORDAGEM ECONÔMICA HISTÓRICA da 

NEI como forma de estudar a trajetória/características da política.  

-  O quarto capítulo apresenta os PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

descrevendo como os objetivos almejados pelo trabalho foram alcançados por 

meio do modelo de análise previsto.   

- O quinto capítulo, dividido em três subseções, revela os objetivos almejados 

inicialmente para pesquisa por meio dos RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

- Por fim, o capítulo de CONSIDERAÇÕES FINAIS faz um retrospecto da pesquisa e 

promove algumas conclusões a partir dos resultados e discussões como forma de 

demonstrar a importância e contribuição deste trabalho.                        
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2 AGLOMERADOS, ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS (ASPLs), E 

AS POLÍTICAS DE APOIO 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura a respeito dos 

aglomerados, arranjos e sistemas produtivos locais, e as políticas de apoio.  

De forma iminentemente teórica apresenta o entendimento deste estudo a 

respeito dos aglomerados e apresenta os ASPLs como uma tipo de aglomerado 

característico ao contexto nacional. Definições e características dos arranjos são 

apresentadas como forma de caracterizar e discriminar esse tipo de agrupamento 

aos apresentados pela literatura internacional. Apresenta, inclusive, uma breve 

caracterização dos ASPLs de base tecnológica no Brasil. 

Ademais, teórica e empiricamente são exibidas as políticas de apoio a 

arranjos e sistemas locais no Brasil, avultando, em específico, o apoio ao setor de 

Tecnologia da Informação. É apresentada ainda uma breve caracterização do 

PROGREDIR e dos ASPLs na Bahia, bem como as políticas públicas de apoio ao 

setor de TI no estado.  

 

2.1 AGLOMERADOS  

 

Aglomeração é entendida nesta tese como um agrupamento espacial de 

organizações homogêneas ou pouco distintas - quanto ao tamanho, setor de 

atividade, etc. (MARSHAL, 1982). Apresentam-se a seguir, de forma breve, as 

diversas abordagens que definem as aglomerações. Os Arranjos e Sistemas 

Produtivos Locais são expostos como um tipo de aglomerado que apresenta 

características particulares. A abordagem brasileira dos ASPLs será demonstrada 

explorando seus conceitos e características. 

 

2.1.1 Aglomerados: Conceitos e Fundamentos  

 

Desde os primeiros estudos de aglomerações de empresas com Alfred 

Marshall, tem se observado os benefícios alcançados por meio das aglomerações, 

como, por exemplo, as economias de custo. Além disso, ressaltam-se os ganhos em 

processos inovativos alcançados a partir da cooperação e o aprendizado entre as 



33 

 

médias e pequenas empresas participantes desses arranjos, o que promove 

aumento e ganho de vantagens competitivas e o fortalecimento da competitividade 

dessas empresas.  

Oliveira (2008, p. 29), a partir de uma concepção marshalliana, afirma que 

“as economias de aglomeração têm seu fundamento em processos por meio dos 

quais fazem a ligação entre firmas, instituições e infraestrutura dentro de uma dada 

área geográfica e geram economias de escala e de escopo”. Essas economias se 

dariam pelo estímulo ao crescimento de mercados de trabalho e polos de 

capacitação; intercâmbio avançado entre fornecedores e consumidores locais; 

infraestrutura comum; e outras externalidades localizadas.  

Na visão de Amato Neto (2000), desde a década de 1970 é possível 

observar um adensamento na direção das relações entre empresas, organizando-se 

como aglomerações produtivas. Essa afirmação comprova-se por meio da criação 

dos distritos industriais italianos, dos sistemas produtivos franceses, alemães, 

americanos, ou das redes de empresas no Japão e Coréia. 

Notadamente nos anos 1980 as pesquisas a respeito da proximidade 

espacial no desempenho e inovação de aglomerações produtivas ganharam força, 

trazendo de volta as hipóteses marshallianas (mão de obra especializada, 

fornecedores, conhecimento tácito disseminado), como geradoras da redução de 

custos e ganhos de produtividade. A partir de então nascem algumas abordagens 

que salientam a dimensão local para as atividades econômicas e tecnológicas. 

Passou-se a observar que os processos de aprendizado interativo em aglomerados 

melhoram a partir de uma boa configuração institucional e da proximidade 

geográfica entre organizações. A ideia de aglomerações de empresas, conforme 

Cassiolato e Szapiro (2003), no entanto, tornam-se amplamente associadas ao 

dinamismo econômico a partir da década de 1990.  

Conforme Marshall, a especialização de um “sítio” – que segundo sua 

concepção pode representar uma rua, bairro, cidade, região, estado - quando se 

volta a uma atividade específica é o que se pode chamar de aglomeração. Observa-

se, portanto, uma definição inicial pouco detalhada a respeito do potencial de 

aglomerados. No entanto, logo em seguida, o autor desenvolve algumas 

características e revela distintas condições causadas pelas economias de 
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aglomeração que trazem à tona a ideia de possibilidade de desenvolvimento 

econômico regional e o beneficiamento de empresas envolvidas. 

Por conta da concentração em determinada localidade, o sítio passa a ser 

visto como fator de atração para compradores e fornecedores. Os sítios com 

atividade particular passam a representar o local ideal para promover comparações 

de preço, em especial em grandes compras. Isso significaria afirmar que as 

empresas não localizadas no sítio podem deixar de conquistar clientes que compram 

grandes quantias (MARSHALL, 1982). O autor salienta ainda que para fornecedores 

se torna mais viável atender empresas que estão dispostas em determinado sítio, ao 

invés daquelas que estão mais dispersas. Também por conta disso, as empresas 

formadoras dos sítios tendem a ser pioneiras na incorporação de novidades, 

podendo, inclusive, contar com inovações em termos de matéria-prima. (Op. Cit., 

1982). 

Outrossim, quanto mais cresce o aglomerado, mais ele vai atrair para o seu 

entorno os principais produtores de insumos, estimulando que novas empresas se 

juntem ao sítio. E isso estimula novos fornecedores a visitar o aglomerado, 

tornando-se um círculo virtuoso. Por conta de muitas empresas estarem localizadas 

próximas geograficamente, a oferta de mão de obra qualificada também é maior, 

podendo inclusive estimular a presença de escolas técnicas, empresas de 

assistência técnica, empresas de comercialização dos produtos regionais, etc. 

(MARSHALL, 1982). 

Após demonstrar algumas das vantagens que se dão por meio das 

aglomerações, e como modo de entender o surgimento desses sistemas produtivos, 

Marshall se volta ao estudo dos motivos pelos quais nascem as aglomerações em 

determinada localidade. Sob a ótica de Marshall, a aglomeração de determinado 

sítio especialista em alguma área da indústria ou comércio pode surgir por diversas 

razões.  

Distintas seriam as “causas que (determinam a) localização de indústrias, 

mas as principais (são) as condições físicas, tais como a natureza do clima e do 

solo, a existência de minas e de pedreiras nas proximidades, ou um fácil acesso por 

terra ou mar.” (MARSHALL, 1982, p. 232). Nota-se que, na opinião do autor, as 

questões geográficas (clima e espaço) são as principais determinantes para a 

formação dos aglomerados. No entanto, devem-se considerar ainda outras 
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importantes condições para a formação desses aglomerados, a exemplo de uma 

formação espontânea; por conta de acesso a recursos característicos; mão de obra 

qualificada; incentivos fiscais, etc.  

Marshall sugere ainda que as razões para a formação de um aglomerado 

são divergentes das razões para a continuidade dos mesmos, pois determinações 

distintas surgem e a tendência é que esses aglomerados as reproduzam. “São tais 

as vantagens que as pessoas que seguem uma mesma profissão especializada 

obtêm de uma vizinhança próxima, que desde que uma indústria escolha uma 

localidade para se fixar, aí permanece por longo espaço de tempo”. (MARSHALL, 

1982, p. 234). 

A partir de sua formação, esses aglomerados podem ser classificados pela 

literatura em três diferentes tipos: Informais (pouco organizados); organizados 

(predominantes nos países em desenvolvimento); e inovativos, que normalmente se 

encontram em países de economia mais avançada, e que demonstram ser possível 

e imprescindível inovar ao logo do tempo (MYTELKA e FARINELLI, 2005).  

Os aglomerados informais são representados, em geral, por micro e 

pequenas empresas que possuem capacidade gerencial insuficiente, baixo nível 

tecnológico, mão de obra pouco qualificada, além de serem possuidoras de barreiras 

pouco eficientes à entrada de novas organizações. A governança nesses tipos de 

arranjos tende a ser fraca, com características de competição entre os membros, e 

informação de baixa qualidade. Isso pode ser explicado também pela falta de 

infraestrutura adequada e pela ausência de articulação entre as instituições de 

apoio.  

Os aglomerados organizados são constituídos por empresas de pequeno 

porte que buscam capacitação tecnológica e demonstram capacidade de 

coordenação de suas atividades por meio da cooperação entre membros. Por sua 

vez, os aglomerados inovativos possuem grande capacidade gerencial e adaptativa, 

além de um bom nível de cooperação, imperando a confiança entre os atores. 

Possuem, como a própria denominação sugere, elevada capacidade inovativa. 

Assim, é capaz de produzir em resposta às necessidades do mercado e são 

organizadas de forma que produzem um dinamismo produtivo diferenciado. 
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A seguir são apresentadas, de forma breve, algumas abordagens a respeito 

dos aglomerados como forma de melhor compreender as diferentes perspectivas e 

visões sobre os quais são estudados os aglomerados.  

  

2.1.2 Abordagens a respeito dos aglomerados 
 

Os estudos a respeito dos aglomerados foram iniciados a partir do século XIX 

com os trabalhos de Marshall. Em seguida desenvolveram-se distintas correntes 

teóricas. A literatura a respeito das aglomerações concebe diversas abordagens que 

as definem: a abordagem neoschumpeteriana; os distritos industriais; a nova 

geografia econômica; a abordagem de clusters de Michael Porter; os Arranjos 

Produtivos Locais (SYDOW, 2012). A seguir será apresentada uma breve revisão 

entre as abordagens como modo de contextualizar os Arranjos e Sistemas 

Produtivos Locais. 

 

 A abordagem neoschumpeteriana 

 

Apesar de alguns autores ainda criticarem o modo como a inovação e o 

espaço têm sido relacionados por estudiosos das aglomerações - Cassiolato & 

Lastres (2003, p. 5), por exemplo, afirmam que “a dimensão espacial da inovação 

tem recebido tão pouca atenção que, eventualmente, pode-se ter a impressão de 

que as suas atividades sejam independentes de seu posicionamento no espaço” - a 

teoria neoschumpeteriana se volta, quase que de forma exclusiva, ao estudo das 

inovações em espaços específicos de aglomerações, destacando o papel da 

inovação e do espaço no contexto do sistema produtivo. 

A abordagem neoschumpeteriana é concebida a partir dos conceitos chave 

do aprendizado e da inovação, dentro de uma dimensão espacial ou território. 

Enfatiza a forma localizada e característica dos processos de aprendizado e de 

inovação, bem como possui uma preocupação com a questão espacial que envolve 

esses processos.  

Os estudiosos neoschumpeterianos ressaltam a importância da inovação no 

desenvolvimento econômico e a relevância do aprendizado inovativo no crescimento 

de determinada região ou nação. A competência na geração de inovações é o fator 

de maior importância na competitividade de organizações e aglomerações. E essa 
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competência é alcançada por meio da interdependência entre os distintos atores, 

elaboradores e usuários da produção de bens, serviços e tecnologias.  

A abordagem destaca o modo localizado e específico dos processos de 

aprendizado e de inovação, atentando-se com maior afinco à questão espacial. O 

conhecimento tácito é tido pela literatura como importante componente nos 

processos, bem como as instituições e organizações e o espaço em que estão 

presentes os agentes econômicos. Assim, dá particular atenção à dimensão 

informacional do espaço. 

Os teóricos neochumpeterianos concordam em afirmar que quanto mais 

intenso o conteúdo tácito, específico e sistêmico baseado no conhecimento, mais 

provável se torna a formação de uma aglomeração espacial. A conservação das 

atividades ligadas à inovação requerem intercâmbios inovativos constantes entre 

agentes, e essa relação é facilitada pela proximidade geográfica.  

Os intercâmbios entre atores e as distintas maneiras de aprender são 

capazes de produzir aglomerações que, em sua totalidade, determinam as 

divergências características entre países e regiões. Assim, “mostram-se 

completamente diferentes as situações onde os arranjos produtivos fazem da região 

uma simples hospedeira e onde se verifica a mobilização e o enraizamento das 

capacitações produtivas e inovativas” (KELLER, 2008, p. 78). Cavalcante (2008) 

aquiesce ao pensamento de Keller ao afirmar que a produção neochsumpeteriana a 

respeito das aglomerações centra seus esforços de compreensão sobre os impactos 

dos processos de inovação tecnológica e aprendizado no desenvolvimento de 

regiões envolvidas. 

Os neoshumpeterianos acrescentam ainda um componente novo à questão 

espacial, ressaltando a função das tecnologias de informação e comunicação (TICs).  

As TICs, por meio de um aglomerado de inovações, tenderiam a minimizar os custos 

de armazenamento, processamento e comunicação. Cassiolato e Lastres (2003, p. 

03) ressaltam que  

 

De particular relevância é a ideia de que a difusão do paradigma tecno-
econômico das TICs depende de uma importante inovação organizacional 
que é exatamente a constituição de redes de empresas e destas com outras 
organizações. A competitividade das empresas e organizações passa a 
estar relacionada à abrangência das redes em que estão inseridas, assim 
como a intensidade do uso que fazem das mesmas.  
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Por fim, no que se referem às políticas públicas de apoio a aglomerados, sob 

a ótica da abordagem, estas devem seguir uma orientação em direção a políticas 

regionais e locais (SUZIGAN et. al. 2001), já que a inovação e seu processo de 

difusão são determinados pelo ambiente de inserção das empresas, ou seja, pela 

institucionalidade local. As táticas empresariais e as políticas públicas devem se 

posicionar estrategicamente no processo de inovação, em especial no que se refere 

ao desenvolvimento de redes de relacionamento entre atores locais. Assim, ao 

concordar com Suzigan, Keller (2008, p. 81) afirma que “as novas políticas de 

desenvolvimento devem focalizar centralmente a promoção dos processos de 

geração, aquisição e difusão de conhecimentos”.  

 

 A nova geografia econômica  

 

A nova geografia econômica versa a respeito: da relevância das questões 

que causam as economias externas e incitam a concentração industrial; da maior 

especialização do trabalho; da existência de mercados fornecedores de fabricantes 

intermediários; da propensão para spill overs10 tecnológicos; das relações entre 

agentes da cadeia produtiva. 

Suzigan (2011, p. 75) considera que, de modo geral, na visão dos 

estudiosos da nova geografia econômica 

 

“as economias externas são incidentais e a estrutura espacial da economia 
é determinada por processos de mão invisível operando forças centrípetas 
(a favor da concentração, ou seja, o desejo das firmas estarem perto dos 
maiores mercados e dos “operários” consumirem bens manufaturados 
produzidos por outros operários) e centrífugas (a favor da descentralização, 
ou seja o incentivo de as firmas atenderem mercados fora do seu centro).” 

 

Esta abordagem se preocupa, basicamente, em estudar o interesse 

constante pelas organizações através dos ganhos em um espaço de concorrência 

imperfeita. Paul Krugman, principal expoente da teoria, afirma que a importância de 

pesquisar sobre a Geografia Econômica se dá pela diversidade de desempenho 

                                                 
10

 Marshall destaca a facilidade do processo de circulação de informações no interior de um dado cluster de 
empresas por meio de canais próprios de comunicação ou fontes especializadas, podendo provocar um 
transbordamento de tecnologia e de conhecimento, fenômeno este conhecido na literatura por spillover 
tecnológico. 
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locativo da atividade econômica dentro dos próprios países, bem como por conta de 

a economia internacional e regional se fundirem. Para o autor, é necessário ainda 

revisar novos conceitos, tais como: novo comércio, crescimento, teorias dos ciclos 

econômicos, rendimentos crescentes, concorrência imperfeita, múltiplo equilíbrio, 

etc.; e estudar a importância da história (mundo dinâmico conduzido por processos 

cumulativos).  

Apesar de ser considerado o principal autor da teoria, existem outros autores 

de destaque que estudam a nova geografia econômica sob outro enfoque, a 

exemplo de Fujita e Thisse (1996) e Otaviano e Puga (1998). Krugman se volta à 

relação entre a NGE e as teorias de localização. É responsável pela inclusão do 

conceito de retornos crescentes nos modelos de análise regional. Eles surgem como 

crítica aos padrões clássicos, a partir do entendimento de que o desenvolvimento 

atual aconselha a utilização de regimes de competição imperfeita. Outrossim, a 

forma como são tratados os custos de transporte, unificados à distância, necessita 

ser avaliado como meio de abranger outras noções de dessemelhança espacial nos 

moldes teóricos. 

Enquanto isso, Fujita e Thisse (1996) e Otaviano e Puga (1998) sugerem 

uma classificação que repousa nos fatores de aglomeração. Fujita e Thisse (1996), 

dessa forma, revelam distintos modelos de NGE, com base no mecanismo de 

aglomeração: externalidades, rendimentos crescentes ou concorrência espacial. Os 

autores foram capazes de propor ainda uma classificação que repousa nos fatores 

de aglomeração. Levaram em consideração três modelos de nova geografia 

econômica com base no mecanismo de aglomeração. São eles: externalidades – em 

que se baseia na definição de externalidades tecnológicas; rendimentos crescentes 

– que se dividem em modelos urbanos e a possibilidade de divergência regional; 

concorrência espacial – quando tentam ultrapassar a ausência de interação 

estratégica.  

Marques (2001) assevera que, considerando as diversas teorias a respeito 

dos aglomerados, a nova geografia econômica (NGE) é a mais contemporânea e 

concomitantemente a mais controversa. Martin (1999) afirma que a teoria possui 

dois grandes problemas: não é nova e também não é geografia. A NGE se valeria de 

aparências formais em ideias que já foram bastante pesquisadas e discutidas. Na 

opinião de geógrafos, os estudos de aglomerações e desigualdades regionais não 
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são estudados unicamente pela economia e, inclusive a geografia econômica 

representaria uma apropriação da economia.  

Martin e Sunley (1996) afirmam ainda que os economistas da NGE pecam, 

além da utilização de modelos formais, por empregar os mesmos modelos, 

independente da escala geográfica de observação. Assim, a teoria se limitaria 

apenas a afirmar se é possível a aglomeração, mas não seria capaz de antever o 

local em que se dará a aglomeração, ou ainda qual o motivo de surgir em 

determinado lugar em detrimento de outros.  

Martin e Sunley (1996) enaltecem a maneira como teorias não mais 

utilizadas têm sido novamente aproveitadas por meio dos rendimentos crescentes e 

concorrência imperfeita. Apesar dessas críticas, deve-se considerar que “o esforço 

de modelização levado a cabo pelos teóricos da NGE não pode – e não deve – ser 

ignorado, tanto mais quanto é inegável que tal esforço está no âmago da própria 

ciência econômica há mais de um século”. (MARQUES, 2001, p. 02). 

 

 Abordagem dos distritos industriais (DI) 

 

Os distritos industriais ou distritos marshallianos foram abordados de forma 

precursora por Alfred Marshall (1982) ao tratar da concentração de indústrias 

especializadas em determinadas localidades, e demonstrando a possibilidade da 

obtenção de benefícios por empresas, especialmente as de menor porte. O autor 

afirma que, quando indústrias se aglomeram, especializam-se e se envolvem em 

atividades análogas, geram vantagens econômicas ou as “economias externas 

marshallianas”. Essas vantagens seriam advindas da mão de obra qualificada, da 

atração de fornecedores de matéria-prima e da difusão da informação e o Know-how 

existente entre membros dos aglomerados de uma mesma indústria situados numa 

mesma região.  

Os distritos industriais constituem “entidades socioeconômicas 

caracterizadas pela presença ativa de uma comunidade de pessoas e uma 

população de empresas em uma região demarcada natural e historicamente.” 

(BECATTINI, 2010, p. 23). Complementarmente, Igliori (2011, p. 84), acrescenta ao 

conceito a presença de uma “rede permanente de contatos com mercados externos, 

que influencia as demais características de tais entidades socioterritoriais”. 
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Algumas importantes características podem ser destacadas a respeito dos 

distritos industriais: a existência de um produto principal do aglomerado; a boa 

intensidade das relações de empresas envolvidas; e “a existência de uma 

comunidade local, com um sistema de valores relativamente homogêneos, que se 

traduz na existência de uma ética presente em diversos aspectos da vida dos 

distritos”. (IGLIORI, 2011. p. 84).   

Amin (1996) destaca características diferentes das descritas por Igliori 

(2011) que ajudam a melhorar o seu conceito. Segundo o autor, os distritos 

industriais possuem o atributo da divisão do trabalho entre um bom número de 

empresas localmente instaladas; é a consolidação do distrito como um centro de 

concepção de conhecimento, inventividade, capacidade empresarial e 

aprendizagem; é composto por um conjunto de instituições locais, formais e 

informais. 

Conforme Marshall (1982), a aglomeração de empresas em distritos 

industriais podem gerar diversas vantagens: i) Um fundo comum de trabalhadores 

especializados: Ocorre uma acumulação de conhecimentos entre as pessoas 

envolvidas nos aglomerados e boa parte dos segredos profissionais são revelados - 

e o conhecimento é disseminado -, gerando uma força de trabalho mais qualificada; 

ii) Melhor acesso aos fornecedores de matérias-primas e de insumos diversos: 

Surgem indústrias de suporte à indústria principal; iii) Serviços especializados: Se dá 

pela divisão do trabalho entre os produtores locais e da utilização de maquinas 

altamente especializadas; iv) Disseminação de novos conhecimentos: A formação 

de uma rede dentro do aglomerado industrial, enquanto uma comunidade de 

pessoas e de firmas, promove a circulação de novos conhecimentos, novas ideias e 

também de mercadorias, gerando um acúmulo de habilidades produtivas. 

Um exemplo de distrito industrial ocorre na Alemanha, em que as condições 

estruturais oferecem lugar de destaque à região de Baden-Württemberg, no 

sudoeste do país. Já referenciada por dispor de distritos industriais competitivos e da 

grande presença de pequenas e médias empresas, a região demonstrou a 

possibilidade de sucessos das políticas de desenvolvimento local. Suas atividades 

giram em torno de máquinas, ferramentas, eletroeletrônicos, além das indústrias 

automotiva e energética. O distrito industrial de Baden-Württemberg é novo, com 

criação em 1997, e possui em torno de 620 companhias. A governança conta com 
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institutos de pesquisa e universidades, focando a inovação e indústria criativa. 

Compõe esse aglomerado algumas importantes corporações globais a exemplo da 

Bosch e a Daimler-Benz, além de subsidiárias estrangeiras como a SEL francesa e a 

norte-americana IBM. 

 

“Os distritos industriais de Baden-Württemberg constituem um dos casos 
mais célebres de sucesso na história recente sobre desenvolvimento 
regional em todo o mundo, e tem sido usado, com muita frequência, para 
comparações com as experiências dos distritos do norte e nordeste 
italianos. Por ter experimentado, durante as décadas de 70 e 80, um 
crescimento econômico mais rápido e apresentado níveis de desemprego 
bem menores do que os da maioria das outras regiões da Alemanha, 
Baden-Württemberg tornou-se um marco de referência para estudos sobre 
organização industrial e para políticas de desenvolvimento regional e local 
dentro e fora daquele país” (GALVÃO, 1998a, p. 23). 

 

Outro caso de sucesso é o do Distrito Industrial Têxtil de Biella, no Piemonte 

Italiano. O distrito industrial têxtil de Biella possui uma rede complexa de 

organizações que, firmadas na cooperação e solidariedade,  desenvolveram-se 

desde as fábricas de tecelagem até firmas de tingimento e novas fábricas que 

empregavam os mesmos fornecedores. A cooperação entre organizações pode ser 

considerada a chave do sucesso. As empresas de Biella começaram a produzir cada 

vez melhor e seus produtos possuíam qualidade e preços cada vez menores, ao 

mesmo tempo em que respondiam aos desafios de demanda e melhoravam o ciclo 

de vida do produto. (Locke, 1995; Pyke .et al., 1990; Sengenberger e Pyke, 1992; 

Galvão, 1998 b). 

Na Dinamarca, os distritos industriais têxteis de Herning-Ikast, e de 

movelaria de Salling, em West Jutland são capazes de demonstrar que a junção de 

elementos econômicos, políticos, sociais e institucionais pode interferir 

positivamente no processo e dar dinamismo e crescimento a uma cadeia produtiva. 

Foram alcançados pelo cluster um aumento do número de empregos, melhoria da 

inovação, e diminuição das diferenças regionais a partir da atuação de micro e 

pequenas empresas. Por conta da importância das MPEs nesse distrito houve uma 

revalorização dessas empresas e de suas práticas organizacionais, fazendo com 

que instituições privadas e semipúblicas oferecessem suporte em um programa 

nacional de redes (Network Programme) capitaneado pelo Ministério da Indústria do 

Governo da Dinamarca (Kristensen, 1992; Pyke, 1994; Galvão, 1998b). 
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Fora do eixo de desenvolvimento, também é possível encontrar exemplos de 

DIs, como na Índia com o distrito industrial de malhas de algodão de Tiruppur. 

Ressalta-se que possui as características dos distritos com as peculiaridades de 

uma economia mais atrasada. Revela, contudo, as vantagens do sistema produtivo 

como demonstra as formas alternativas de desenvolvimento dos países 

subdesenvolvidos. 

Apesar do distrito de Tiruppur apresentar um bom dinamismo, ter melhorado 

o número de empregos e de conseguir exportar para vários outros países 

industrializados, a região se sustenta na exploração do trabalho, com baixos níveis 

de inovação e tecnologia (Cawthorne, 1995; Galvão, 1998 b). 

 

 A abordagem de clusters 

 

O interesse nos estudos a respeito das aglomerações se estendeu para 

diversas experiências nos países mais avançados e em desenvolvimento. Os 

clusters ganharam destaque a partir do entendimento de estudiosos de que esse 

tipo de aglomerado é especificamente importante em regiões que possuem 

industrialização ainda incipiente. Os clusters estão voltados, em especial, ao auxílio 

a pequenas e médias empresas, diminuindo as situações de risco e aumentando a 

sobrevivência das mesmas.  

Existe consenso na literatura de que os clusters, por meio da competição ou 

da cooperação, são capazes de amparar pequenas e médias empresas a 

ultrapassar percalços de crescimento, melhoram suas condições de competitividade 

e permitem o acesso a mercados globais. Michael Porter e Schimitz são os grandes 

expoentes desta teoria.  

Michael Porter em “Clusters and the New Economics of Competition”, 

concebe os clusters como aglomerações geográficas de empresas e instituições 

interconectadas em um setor de atividade específico. A definição de Porter ressalta 

a concorrência e a cooperação como elementos dinamizadores dos aglomerados. 

Os clusters compreendem um conjunto de indústrias conectadas, além de 

diversas outras entidades importantes no desenvolvimento da aglomeração, a 

exemplo de fornecedores de matéria-prima e de infraestrutura especializada. Podem 

incluir ainda diversas outras instituições governamentais e não governamentais no 
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suporte a pesquisas (universidades), treinamento (entidades de suporte – no Brasil 

temos o exemplo do SEBRAE e IEL), etc.  

Além de Porter, um importante grupo de pesquisadores ingleses, com 

destaque para Schimitz, estudou os clusters seguindo a abordagem dos autores 

italianos, utilizando-se da eficiência coletiva como conceito para justificar os ganhos 

de eficiência da ação conjugada das organizações. A eficiência coletiva de Schimitz 

pode ser entendida como a vantagem competitiva que é construída pelas 

aglomerações por meio das externalidades locais e da ação conjunta das empresas, 

sendo responsável por determinar a performance econômica do aglomerado 

(SCHMITZ, 1989; HUMPHREY; SCHMITZ, 1996).  

Algumas críticas ligadas aos estudos de Schimitz afirmam que os seus 

estudos estão ligados apenas a um exame interno das organizações. O autor, 

recentemente, reconhece essa limitação, e realça o imperativo de se considerar as 

relações que ocorrem com membros externos do aglomerado.  

Observadas as possíveis vantagens causadas pelos clusters, acadêmicos e 

policymakers em países avançados e em desenvolvimento passaram a se interessar 

pelo assunto. Alguns exemplos de clusters podem ser encontrados em diversas 

partes do mundo. Na Europa, apesar de muito jovens, pois foram criados a partir de 

1970, boa parte dos clusters conseguiram alcançar um bom número de 

colaboradores e organizações envolvidas apenas a partir das últimas duas décadas 

(GALVÃO, 2000). 

Na Espanha, a área biomédica é um grande destaque. O cluster de 

BioRegió de biociências e tecnologias médicas da Catalunha na Espanha é gerido 

pela fundação não governamental Biocat, e possui um orçamento de 3 milhões de 

euros por ano. A região possui 21% da indústria de biotecnologia espanhola e 

metade do setor de tecnologia médica. A BioRegió conta com 481 empresas, 80 

centros de pesquisa, 15 hospitais e 12 universidades. Sua atuação envolve distintas 

áreas da biociência, a exemplo da nano medicina, genômica, farmacologia e 

agroindústria.  

Têm-se ainda como caso de sucesso na Itália o Clube Mecatrônico na região 

da Reggio, Emilia. O cluster conta com aproximadamente 300 empresas que se 

organizam em torno de atividades associadas às máquinas e ferramentas para 

setores variados: agropecuária, aeronáutica, automotivo, indústria, robótica e 
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aplicações domésticas, etc. Os produtos são desenvolvidos a partir de parâmetros 

de inovação e qualidade para agregar valor.  

Em países não europeus, a exemplo dos EUA, é possível encontrar clusters 

de sucesso.  Os Estados Unidos possuem um grande número de clusters em todo o 

seu território, e nele se situa o maior cluster industrial já identificado em todo o 

mundo: o do Vale do Silício. O cluster conta com uma atividade econômica 

especializada, com alto grau de interação e cooperação. Com a forte intensificação 

das redes locais de produção, a região teve um reforço ao recriar o dinamismo 

tecnológico da economia regional (GALVÃO, 1997). Foram capazes assim de 

desenvolver tecnologias inovadoras de telecomunicações, e gerações mais atuais 

de equipamentos para conferências em vídeo (Saxenian, 1994; W.S.Cummings .et 

al., 1996; Galvão, 1998b). 

 

 As diversas abordagens 
  

 Todas as abordagens anteriormente apresentadas visam explicar 

determinada região ou espaço com uma ótica de análise comum: a partir das 

interações entre empresas e entidades de apoio, e da geração de benefícios 

comuns alcançados pela coletividade. A influência mútua entre entidades de apoio 

bem como as benfeitorias geradas pela união coletiva são alcançadas por meio da 

competição ou da cooperação.  

Atenta-se ao fato de que cooperação e competição ocorrem por diversas 

vezes conjuntamente. Isso porque se considera que as aglomerações são, em 

grande parte dos casos, formadas por micro e pequenas firmas que só podem gozar 

de certos benefícios por meio dos ganhos causados pela cooperação – já que o 

custo de oportunidade para a cooperação tende a ser menor.  

É possível observar que as definições das abordagens podem se confundir 

em alguns aspectos por conta de ser fácil o equívoco do leitor na percepção dos 

axiomas conceituais. As variações de como são vistos os aspectos importantes de 

cada abordagem (a exemplo de aprendizado, inovação, concorrência, competição, 

etc) ajudam também a confundir conceitos e assemelhar determinadas 

características. 

No entanto, não apenas semelhanças integram as abordagens a respeito 

das aglomerações. Notadamente possuem diferenças quanto aos seus temas de 
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preferências de estudo, bem como sobre a ênfase de seus estudos. Como forma de 

melhor entender as distinções entre abordagens, alguns aspectos foram 

descriminados, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 04: As abordagens comparadas 

Abordagens Conceitos-chave Ênfase Principais autores 

Neo-
schumpeteriana 

Aprendizado, 
inovação, 

dimensão espacial 

A importância da inovação no 
desenvolvimento econômico e a 

relevância do aprendizado inovativo 
no crescimento de determinada região 

ou nação. 

Freeman, 1974; 
Nelson & Winter, 

1977 e 1982; Dosi, 
1984; e Rosenberg, 

1982. 

Nova Geografia 
Econômica 

Retornos 
crescentes, 

concorrência 
imperfeita 

A relevância das questões que 
causam as economias externas e 
incitam a concentração industrial 

 
Paul Krugman, 

2008. 

Distritos 
industriais 

 
Economias 
externas 

A especialização e envolvimento de 
organizações em atividades análogas 

geram vantagens econômicas 

Alfred Marshall, 
1982. 

 
Clusters 

Competição e 
cooperação; 

Eficiência coletiva 

Diminuição da situação de risco e 
sobrevivência de MPEs 

Michael Porter, 
1998; Schimitz 

1989. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir de muitos dos conceitos apresentados e como forma de produzir 

uma abordagem ampla e que contempla, inclusive, diversos aspectos das 

abordagens citadas anteriormente – se aproximando bastante da concepção de 

cluster -, o governo federal, por meio da RedeSist, adota em 2004 o termo Arranjo 

Produtivo Local (APL), em seguida Arranjo e Sistema Produtivo Local (ASPL).  

 

2.1 ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS (ASPLs) 

 

2.2.1 Breve histórico, conceitos e características 

 

O último século trouxe novos formatos organizacionais que divergiam do 

conceito tradicional de firma. Tanto a economia neoclássica quanto a economia 

industrial possuem uma visão bastante estática e passiva das empresas e 

negligenciam aspectos como inovação, estratégia ou empreendedorismo.  

A partir das últimas décadas do século 20 é iniciado um movimento de 

desenvolvimento de teorias econômicas que permitem observar a firma por meio de 

um caráter diferenciado, competitivo. Passam a considerar, por exemplo, as 

mudanças tecnológicas, as instituições, as relações entre os membros econômicos. 
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Na medida em que existe uma maior preocupação com as relações entre agentes, 

as novas teorias começam a se preocupar com as formas de governança, 

entendendo que essas estruturas são capazes de extrapolar a firma como unidade 

produtiva.  

Reconhecidas as formas de governanças, cresce também o interesse nas 

pesquisas a respeito das relações entre as organizações que são capazes de formar 

um sistema, aglomerado de estratégias e relações fundamental para o alcance de 

vantagens competitivas. Desperta-se, dessa forma, o interesse também pelas 

aglomerações de empresas. 

É possível verificar na literatura especializada nacional e internacional 

diversos estudos a respeito das aglomerações de empresas em determinada área 

geográfica. Existem, em todo mundo, diversas denominações para essas 

aglomerações. Conforme visto no tópico anterior, os aglomerados podem ser visto a 

partir da classificação dos distritos industriais, clusters, nova geografia regional, 

neoschumpeteriana.  

Inicialmente um tipo de aglomerado chama atenção dos pesquisadores: os 

distritos industriais. Os distritos industriais, na Itália, ainda na década de 1940, 

surgem como grandes reestruturadores do país devastado pela segunda guerra 

mundial. Formados por um aglomerado de MPEs de um mesmo ramo de atuação, 

os distritos eram conhecidos por valorizar os produtos característicos italianos e por 

melhorar as condições econômicas do país. 

A partir da formação de um modelo bem sucedido que visava explorar a 

cooperação e a interação entre membros como forma de melhorar a competitividade 

dos produtos, o exemplo de aglomeração de empresas passou a ser implementado 

em outros país, inclusive no Brasil. A partir das vantagens observáveis em 

aglomerações, uma abordagem em especial de aglomeração ganha destaque no 

país: os Arranjos e Sistemas Produtivos Locais (ASPLs). A REDESIST, uma rede de 

pesquisa interdisciplinar, formalizada desde 1997, sediada no Instituto de Economia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a principal responsável pela discussão 

e disseminação dos arranjos e sistemas produtivos locais, com foco no 

desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro.  

Inicialmente conhecidos como Arranjos Produtivos Locais (APLs), os 

arranjos ganham nova denominação de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais 
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(ASPLs) por meio do trabalho de Lastres e Cassiolato (2003) junto a REDESIST. 

Segundo os autores, os Arranjos Produtivos Locais (APLs) se caracterizam por 

“representarem aglomerações territoriais de agentes políticos e sociais - com foco 

em um conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos 

mesmo que incipientes”. (LASTRES E CASSIOLATO, 2003, p. 3). Os APLs 

comumente contam ainda com a participação de empresas, formas de 

representação, associações, além de organizações públicas de apoio. Um 

importante aspecto que distingue o APL do ASPL é o fato de que nos APLs podem 

existir vínculos incipientes entre os membros. Por sua vez, os ASPLs se 

caracterizam por representar arranjos 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, 2003, p. 

4). 

Os arranjos produtivos brasileiros, segundo Bandeira (2016, p. 02) “nascem 

nos territórios e representam um processo histórico, sociocultural e econômico”. Por 

meio da formação histórica do ASPL a comunidade Durante a formação dessa 

história, a comunidade incorporaria também todo processo da cultura local, 

reforçando assim, por meio das relações, a construção social. 

Os ASPLs representam “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”. (CASSIOLATO E 

LASTRES, 2010, p. 02). Os ASPLs seriam, portanto, mais facilmente desenvolvidos 

em regiões que possuem interação, cooperação e confiança entre membros locais. 

Desse modo, ações públicas e privadas estariam em condições de estimular esse 

desenvolvimento.  

Diversos aspectos caracterizam os ASPLs, destacando-se a diversidade das 

atividades dos agentes, a proximidade territorial, o conhecimento tácito, etc. São 

capazes de fornecer apoio no desenvolvimento e continuidade de empresas que 

antes atuavam isoladamente, impulsionando seu desempenho. E considerados 

ainda como propulsores de inovação, facilitadores do processo de aprendizagem e 

um meio de interação capaz de intensificar o desenvolvimento econômico. Por meio 
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dessas vantagens, empresas participantes dos arranjos e sistemas produtivos são 

beneficiadas com aumento do poder de barganha, redução de custos, facilitação do 

crédito, contribuição para a difusão de inovações, etc. 

Cassiolato e Lastres (2003), sintetizam as características básicas dos 

arranjos e sistemas produtivos locais salientando a dimensão territorial; diversidade 

de atividades e atores econômicos, políticos e sociais; conhecimento tácito; 

inovação e aprendizado interativos; governança do ASPL11; grau de enraizamento.   

Com relação à dimensão territorial, os autores acreditam que os ASPLs 

estão presentes em um recorte territorial específico de ação política. Nesse 

ambiente ocorrerão os processos produtivos, inovativos e cooperativos. Esses 

territórios podem ser representados por um agregado de municípios, uma 

microrregião ou um agregado de microrregiões, por exemplo. A circunvizinhança ou 

agrupamento geográfico “geram compartilhamento de visões e valores econômicos, 

sociais e culturais, constitui fonte de dinamismo local, bem como de diversidade e de 

vantagens competitivas em relação a outras regiões”. (LASTRES E CASSIOLATO, 

2003, p. 4). 

A questão territorial está sempre associada os processos produtivos 

específicos da localidade. O local onde ocorrem os processos são comumente 

representados por regiões que se caracterizam por determinada especialização 

produtiva e conhecimento específico do setor industrial presente. É no espaço 

restrito do arranjo que é desenvolvida a cooperação e estimulados os processos 

informais de transações por meio da confiança no membro da mesma rede. 

                                                 
11

 Na literatura a respeito dos ASPLs o tema da governança do grupo ganha destaque.  Deve-se ressaltar, no 

entanto, que a governança do ASPL ou do grupo (que não é alvo desta investigação) não corresponde à 

governança dos empresários envolvidos no ASPL (foco de análise desta tese). A primeira diz respeito às formas 

de coordenação em grupo, a segunda às formas de coordenação individuais daqueles que fazem parte do grupo. 

A governança dos ASPLs ou do grupo de empresas é vista a partir de distintas abordagens analíticas, sendo 

possível encontrar diferentes definições. Os conceitos estão ligados à ideia de governança enquanto sistemas de 

produção constituídos em grupos de empresários comandadas por empresas líderes (GEREFFI, 1994, 

MARKUSEN, 1995, e STURGEON, 1997; 2002), ou estudadas como maneira de melhorar as atividades do 

sistema (HUMPREY E SCHMITZ, 2000). Em desacordo com essas abordagens, outros autores, a exemplo de 

Lombardi (2003) examinam a liderança de membros estratégicos sobre pontos essenciais ao desenvolvimento do 

aglomerado. Por sua vez, Scott (1998) versa a respeito da relevância da edificação de ativos políticos-culturais 

no desenvolvimento de ações coletivas. Para este trabalho, a governança dos ASPLs será entendida por meio da 

abordagem de Storper e Harrison (1991). Os autores, a partir dos estudos do institucionalista econômico Oliver 

Williamson (1985), pesquisam a governança como maneira de análise das hierarquias que se desenvolvem em 

cadeias de produção. Empregam o conceito de sistema de produção definindo-o como uma estrutura de 

coordenação construída por meio das relações interfirmas. Essas relações podem ser conduzidas apenas por 

mecanismos de mercado ou através de processos interativos ajustados por hierarquias. 
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Outra característica apresentada pelos autores é a diversidade de atividades 

e atores econômicos, políticos e sociais. Os arranjos e sistemas produtivos contam 

com a participação e articulação não exclusivamente de empresas e associações, 

mas também de fornecedores, prestadores de serviços, comercializadores, clientes, 

empresas e organizações de apoio à capacitação técnica, pesquisa, promoção, 

financiamento, e etc. Incluem-se, assim, serviços como o prestado pela SEBRAE, 

IEL, universidades, órgão públicos, organizações privadas e não governamentais, 

entre outros.  

Os conceitos e definições de ASPL sempre chamam a atenção para os 

denominados parceiros de empresários na formação de um arranjo, a exemplo de 

universidades, governo, bancos financiadores, etc. A partir da existência desses e 

de outros órgãos se formam “o aglomerado geográfico de empresas e instituições 

que se relacionam em determinado setor”. (BNDES, 2003, CASSIOLATO E 

LASTRES, 2003).  

No que se refere ao conhecimento tácito, Lastres e Cassiolato (2003) 

afirmam que em ASPLs normalmente é possível observar processos de origem e 

compartilhamento de conhecimentos em empresas, organizações e membros dos 

arranjos e sistemas. COOKE (2003); POWELL et al (2002); TALLMAN et al (2004) 

acrescentam que os ASPLs e clusters podem ser considerados como meios para 

integração de conhecimentos e competências dos aglomerados. 

Em especial seria possível identificar conhecimento tácito que estão 

presentes nos agentes, organizações envolvidas e até nos territórios. O 

conhecimento tácito decorre de fortes características locais e da proximidade 

territorial e/ou de identidades culturais facilitando a circulação entre organizações do 

território e dificultando a entrada de organizações externas.  

Com relação às inovações e aprendizado interativos, Lastres e Cassiolato 

(2003) pressupõem que em ASPLs o aprendizado interativo representa condição 

essencial para a socialização de conhecimentos e melhoria da capacidade produtiva 

e inovativa das organizações, empresas e regiões envolvidas. Os resultados 

gerados pelos processos inovativos constituem fator essencial na transformação da 

economia regional e do seu desenvolvimento em longo prazo. Oliveira (2008, p. 06) 

concorda com os autores e afirma que “o argumento principal é que os APLs 

proporcionam vantagens competitivas principalmente se a dinâmica regional e 
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institucional permite o desenvolvimento de relações de cooperação que favoreçam a 

prática de atividades inovativas”.  

Os conceitos de inovação e aprendizados estão, portanto, sempre ligados. O 

aprendizado, provocado pelas interações competitivas e cooperativas, representa o 

grande responsável pelo surgimento das inovações em arranjos e sistemas 

produtivos locais. As inovações, por sua vez, são capazes de gerar mudanças em 

longo prazo na realidade social e econômica local. Outrossim, a capacitação 

inovativa gera a possibilidade de entrada de novos produtos, processos e formatos 

organizacionais, além de melhorar a competitividade dos membros locais.  

 Já a governança do ASPL, outra característica apresentada pelos autores, 

podem ser representadas por diferentes formas de poder na tomada de decisão 

(centralizada e descentralizada; mais ou menos formalizada). Arbix (2010) versa a 

respeito da cooperação e das relações de confiança nos ASPLs, onde se presume a 

necessidade de uma estrutura de governança.  

Essas governanças deverão ser formatadas de acordo com a realidade e as 

necessidades de apoio e coordenação de cada aglomerado. Ademais, a maior ou 

menor centralização e formalização dependerá de como os interesses do sistema 

produtivo devem ser coordenados e geridos. O jogo de poder, nesse caso, também 

é um importante ingrediente na constituição e desenvolvimento dessas governanças 

e de seus membros. É preciso garantir a todos que o meio de coordenação 

escolhido atenda a interesses coletivos e sejam gerados ganhos equilibrados.  

Por fim, o grau de enraizamento se refere às tensões e envolvimento dos 

distintos atores em ASPLs, considerado “as capacitações e os recursos humanos, 

naturais, técnico-científicos, financeiros, assim como com outras organizações e o 

mercado consumidor local”. (LASTRES E CASSIOLATO, 2003, p. 5). Alguns 

aspectos que geram maior enraizamento, na opinião dos autores, são: o grau de 

agregação de valor, a procedência e o controle das organizações e o destino da 

produção (local, nacional e estrangeiro). Oliveira (2008, p. 12) advoga que o 

processo de desenvolvimento encontra-se firmado no grau de enraizamento e nas 

qualidades da localidade em cooperar. Nesse sentido, importa destacar a relevância 

das formações entre organizações que se estruturam nos predicados locais e entre 

membros. 
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Consideradas as seis características apresentadas pelos expoentes 

brasileiros na concepção dos ASPLs, cabem algumas considerações. A primeira 

delas refere-se ao fato de possuírem características semelhantes às abordagens 

antes referenciadas, em especial a abordagem de clusters. A competição e a 

cooperação entre micro e pequenas empresas e o estudo do risco e sobrevivência 

de MPEs, por exemplo, fazem parte das duas concepções. Apesar de alguns 

teóricos de aglomerações conceberem os ASPLs como os clusters brasileiros, uma 

parte mais significativa da literatura possui o entendimento de que, apesar de 

similares, trata-se de abordagens diferenciadas. A abordagem de ASPLs 

representaria uma concepção própria para a realidade social e institucional de 

aglomerados no Brasil, consideradas as possibilidades de desenvolvimento 

socioeconômico de determinado espaço geográfico que possui uma especialização 

industrial específica.  

Ainda no que tange às características apresentadas, boa parte da literatura a 

respeito dos aglomerados, e isso é explorado pelos autores na concepção dos 

ASPLs, apresenta de forma interligada os aspectos, alguns com maior intensidade. 

Por exemplo, o conhecimento tácito é reconhecido pelos autores numa dimensão 

territorial específica. Conhecimento este que é capaz de gerar inovação e 

aprendizados interativos. Outro exemplo seria o fato de o grau de enraizamento, 

assim como a cooperação, estar ligado ao processo de desenvolvimento do ASPL. A 

cooperação encontra relação direta com outra característica apresentada, a 

governança do grupo, pois os meios de coordenação de atividades visam estimular 

o trabalho coletivo e cooperado. Ademais, justamente na governança do grupo será 

possível verificar a diversidade de atividades e atores econômicos, políticos e 

sociais.   

Por fim, as características desenvolvidas por Cassiolato e Lastres (2003) 

demonstram diversos dos possíveis benefícios gerados pelos arranjos e sistemas 

produtivos locais. Por meio do entendimento da probabilidade desses benefícios e 

do desenvolvimento regional, governos municipais, estaduais e federal passam 

então a apoiar MPEs não apenas de maneira individualizada, mas por meio dos 

arranjos e sistemas produtivos locais. Os governos estaduais possuem um lugar de 

destaque nesse sentido, sendo os maiores responsáveis por políticas de apoio a 

ASPLs no país, conforme descrito a seguir. 
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2.2.2 Os ASPLs de base tecnológica no Brasil: Breve caracterização 

 

A inovação e a era do conhecimento demandaram arranjos especializados 

representados pelas empresas de base tecnológica que se aglomeram como forma 

de desenvolver novas metodologias de manutenção no mercado. Diversos 

aglomerados de TI podem ser encontrados em todo mundo, a exemplo de Silicon 

Valley, nos EUA, Route 128, EUA, Cambridge, UK, Ille de France, França. O 

sucesso desses agrupamentos de organizações está ligado aos benefícios 

causados pela proximidade territorial entre empresários, bem como pela geração de 

tecnologia e inovação. 

Vieira, Santos e Pereira (2006), Nicolau e Almeida (2009) e Santa Rita et. al. 

(2007) produziram um estudo em cinco importantes ASPLs do Brasil (Belo 

Horizonte, Blumenau, Joinville, Florianópolis e do Estado de Alagoas) e  fizeram 

algumas importantes conclusões a respeito dos arranjos de TI brasileiros.  

Os primeiros autores (Op. Cit.) ressaltam que os arranjos de cunho 

tecnológico possuem como base um sistema local de inovação que é fomentado 

pelas empresas, órgão de apoio, universidades e instituições de pesquisa. Buscam 

assim o desenvolvimento da competitividade dos empresários por meio da 

cooperação entre agentes do arranjo.  

As características dos arranjos tecnológicos envolvem iniciativas de 

cooperação e interação com órgãos de apoio. O apoio público, por sua vez, é 

demandado a subsidiar as atividades do ASPL por meio de incentivos financeiros, 

estímulo a aproximação e articulação de apoiadores, etc. Os processos que 

envolvem esses arranjos são criados, portanto, a partir da cooperação entre 

empresários e órgãos de apoio, a exemplo do SEBRAE e IEL, e do poder público 

(VIEIRA; SANTOS; PEREIRA, 2006, p. 2). Existiriam suportes públicos e privados 

como forma de melhorar o desempenho e a competitividade dos empresários 

envolvidos.  

Vieira, Santos e Pereira (2006, p. 24) argumentam que, é preciso considerar 

que 
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O APL de Tecnologia da Informação deve ser apoiado de maneira integrada 
pelas instituições representativas do setor e pelo governo local. Elas devem 
procurar definir, mais precisamente, as reais necessidades das empresas 
locais, para que estas possam potencializar as vantagens existentes no 
APL, de forma a sedimentar suas fortalezas (existência de governança 
local, envolvimento do setor público em ações para o setor, potencial 
tecnológico das universidades e qualificação de mão de obra) e sanar os 
gargalos (dificuldade de ganhos de escala, baixa capacitação gerencial, 
restrição de financiamento e acesso restrito aos mercados interno e 
externo).  

 

 

A realidade brasileira dos ASPLs de TI, em geral, é representada por 

empresas de micro e pequeno porte, com diversificação no modo de atuação dessas 

organizações. Podem ser encontradas, por exemplo, empresas que se dedicam ao 

desenvolvimento de produtos de gestão de empresas (Blumenau), com 

investimentos do setor público e diversidade de produtos (Florianópolis), ou 

desenvolvem Sistemas Integrados de Gestão – ERP's, com atuação no mercado 

externo (Joinville). (NICOLAU; ALMEIDA, 2009, p. 240-241). 

Outra importante característica dos arranjos de TI brasileiros é a existência 

de muitas empresas com pouco tempo de abertura, iniciadas e apoiadas por meio 

de incubadoras. Essas empresas geralmente focam sua produtividade no mercado 

local, com especialização de produtos em softwares aplicativos. Deve-se salientar, 

no entanto, que as empresas de menor porte de TI são capazes de explorar o 

atendimento especializado de clientes, desenvolvendo produtos/serviços 

específicos. Possuem ainda “amplas condições de oportunidade e grande variedade 

de soluções e enfoques tecnológicos potenciais” por meio de desenvolvimento de 

habilidades tecnológicas criativas (NICOLAU; ALMEIDA, 2009, p. 252). 

Ademais, segundo Nicolau e Almeida (2009) por mais que sejam grandes as 

dificuldades de competição com as grandes empresas, existe potencial e mercado 

para as organizações de pequeno porte de TI que almejam manter-se competitivas 

ao explorar e harmonizar-se às demandas existentes. “A despeito das dificuldades 

de produzirem software de grande porte, podem explorar as suas características de 

flexibilidade para operar em pequenos nichos de mercado” (p. 253). São capazes 

ainda de se adequar a uma “integração com grandes empresas na exploração de 

produtos e serviços complementares, (ter) capacidade para explorar espaços de 

mercado e de produtos não atendidos pelas grandes empresas e capacidade de 

rápida reação às mudanças na indústria” (p. 255).  
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Apesar dessas importantes possibilidades apresentadas por Nicolau e 

Almeida, Santa Rita et. al. (2007) apresenta, por outro lado, entraves que ococrrem 

nesses arranjos, a exemplo das precariedades no ambiente que envolve a promoção 

tecnológica nos ASPLs. Os autores consideram que, apesar de contraditório, os 

arranjos geralmente possuem baixa interação com as universidades e órgãos de 

apoio, o que dificulta a geração de conhecimento, tecnologia e inovação. Dessa 

forma, além dos problemas gerenciais e técnicos existentes, existiria fragilidade no 

desenvolvimento do Sistema Local de Inovação, gerando um importante entrave 

para a sustentação do aglomerado e para a construção e manutenção de vantagens 

competitivas do mesmo12.  

Para além dos problemas que envolvem a interação/cooperação entre 

empresários e órgãos de apoio, e por conta de grande parte dos empresários serem 

de pequeno porte e enfrentarem dificuldades gerenciais e técnicas, existem ainda os 

problemas ligados ao isolamento de empresas. As aglomerações, a exemplo dos 

ASPLs, têm surgido justamente com intenção de superar a limitação do isolamento. 

Considerando o exposto, deve-se atentar ao fato de que a posição dos 

aglomerados de Tecnologia de Informação no ambiente de crescimento e difusão da 

indústria da informática, bem como sua capacidade de se sustentar no mercado, 

dependem, em grande medida, da adaptabilidade e identificação de oportunidades 

localmente estabelecidas. Outrossim, é possível minimizar alguns entraves 

causados pelo tamanho das empresas por meio do trabalho cooperado e conjunto 

das várias empresas como forma de assumir um posicionamento competitivo junto 

ao mercado. 

Como forma de apoiar o setor de TI, tão importante para a inovação, 

competitividade e economia do país, há de se estabelecer políticas públicas de 

apoio que fomentem os ASPLs e gerem benefícios diretos e indiretos aos 

empresários envolvidos no aglomerado. As políticas públicas geralmente são 

direcionadas a apoio e incentivo às interações do usuário/produtor no segmento 

para criação de novas empresas; fortalecimento das instituições locais para o 

desenvolvimento tecnológico e promoção de recurso humano qualificado; melhoria 

                                                 
12

 Contudo, de acordo Santa Rita et.al. (2007, p. 25) independente da situação existente e desfavorável à 

inovação, “existem empresas, em determinados setores, que praticam processos produtivos de conteúdos 

tecnológicos que propiciam a inovação tecnológica”, que devem ser analisados por segmentos distintos de TI: 

software, hardware e serviços. 
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organizacional das empresas por meio de métodos e técnicas avançadas; incentivos 

à exportação e financiamento (NICOLAU E ALMEIDA, 2009). 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO A ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

 

De forma geral, uma política representa “uma diretriz elaborada para 

enfrentar um problema público”, além de “ter intencionalidade pública e resposta a 

um problema público entendido como coletivamente relevante” (SECCHI, 2011, p. 

02). Ou seja, uma política pública é a resposta a um problema percebido como 

público (DUNN, 1984). 

Laswell assevera que resoluções e análises a respeito da política pública 

sugerem a resposta a algumas questões como “quem ganha o quê”, “por quê” e 

“que diferença faz”. Conforme Easton (1953, p. 130) “uma política (policy) é uma teia 

de decisões que alocam valor”. Assim, esta representa um conjunto de decisões 

inter-relacionadas, fato que concerne à seleção de metas e aos meios para alcançá-

las, dentro de uma situação especifica.  

Conforme acrescentam Ham e Hill (2002, p. 13), a política “envolve antes um 

curso de ação ou uma teia de decisões que uma decisão”, possuindo diversos 

aspectos, a saber: Existe uma rede de decisões de média e alta complexidade; 

existem diversas decisões que, consideradas em seu conjunto definem o que é a 

política; as políticas mudam a medida que passa o tempo e de acordo com seus 

feedbacks, dificultando portanto o término da política; o estudo de políticas deve 

deter-se, também, no exame de não decisões. 

As políticas públicas podem ter um ou vários públicos-alvo e geralmente 

apresentam metas ou objetivos específicos a serem atingidos, definidos em função 

de normas e de valores (Thoenig, 2000). A federação, estados e municípios, por 

meio de seus governos e parceiros auxiliares, definem metas a partir de problemas 

ou visam melhorias sociais, econômicas e ambientais, etc.  

Apesar de importantes contribuições de pesquisadores e estudiosos no 

campo de políticas públicas, na visão de Secchi (2011) existe uma falta de consenso 

quanto à definição do que seja uma política pública. As diversas definições, apesar 

de claras, contemplam distintos aspectos. Uma das principais razões é a crença de 

que as políticas públicas são elaboradas apenas por atores estatais ou também por 
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atores não estatais. De um lado se encontram autores que se filiam à abordagem 

estatista – em que só o estado é capaz de protagonizar políticas públicas, e, do 

outro lado os defensores da abordagem multicêntrica – em que atores estatais, 

organizações não governamentais e até empresas podem ser protagonistas. 

Diversos estudiosos ao defender a abordagem estatista consideram que as 

políticas representam um conjunto de ações do governo na intenção de gerar 

resultados específicos (LYNN, 2000). Mead (2005) define a política pública como um 

campo dentro do estudo da política que possui o intuito de avaliar o governo à luz 

dos aspectos públicos. Peters (2008) afirma que a política pública corresponde ao 

conjunto de esforços dos governos que podem agir diretamente ou indiretamente na 

vida dos cidadãos. 

Sob a visão estatista, a política é vista como o processo de decisão dos 

governos. Assim, abrangeria um conjunto de medidas concretas, decisões ou formas 

de utilização de recursos, estando inseridas num ‘quadro geral de ação’. (Thoenig 

apud Saravia e Ferrarezi, 2006, p. 32). As políticas se caracterizam, em especial, 

por uma teia de decisões tomadas pelos agentes públicos e, acrescenta-se ainda a 

esse conceito, a relevância, importância, força e tensão entre atores internos e 

externos das lideranças públicas. 

Do lado oposto, os autores filiados à abordagem multicêntrica pressupõem 

que entidades não governamentais também são capazes de protagonizar políticas 

públicas em diversos níveis de atuação. Segundo os defensores da abordagem, ao 

concentrar o foco no papel dos governos, as definições estatistas negligenciam as 

questões de conflito e as limitações governamentais. Não consideram ainda a 

probabilidade de existir cooperação de instituições não governamentais e grupos 

sociais. O enfoque multicêntrico se concentra no fato de que uma política pública 

representa um conjunto de ações que visa minimizar/mitigar um problema tido como 

público/coletivo. 

Sob esse espectro se encontram, por exemplo, as políticas públicas de 

apoio à micro e pequenas empresas, que são formuladas e implementadas por 

governos estaduais e entes não governamentais, a exemplo do SEBRAE e IEL. A 

participação de entes não governamentais nesse tipo específico de política se faz 

fundamental no desenvolvimento e apoio às organizações de menor porte. 
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Considera-se que o apoio de associações, sindicatos, organizações de suporte são 

importantes no desenvolvimento de MPEs. 

Especificamente a respeito das políticas de apoio MPEs - e por 

consequência o apoio a ASPLs -, a intenção em desenvolver políticas públicas de 

suporte a micro e pequenas empresas no Brasil possui em torno de meio século de 

história. No Brasil, como pioneiros no suporte às MPEs, em 1960, foram 

estabelecidos o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) e o Grupo 

Executivo de Assistência à Média e Pequena Empresa (Geampe), que inicialmente 

pretendiam oferecer maior apoio financeiro. Fundou-se, em 1964, o Grupo Executivo 

do Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa (Fipeme), com o intuito 

de financiar as MPEs com recursos advindos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), do Kreditanstalt für Wiederaulbau, e também do BNDE. 

No fim da década de 1960 outros bancos em âmbito estadual começam a 

trabalhar como agentes financeiros do BNDE, e também destinam recursos. 

Chegando a 1980, o país vive uma profunda crise econômica, o que fez com que o 

governo alterasse sua política industrial e privilegiasse os setores de exportação, em 

especial as commodities. Em compensação, diversos programas de crédito com 

subsídios deixaram de existir, inclusive os destinados às MPEs.  

Até a década de 1980 o Brasil possuía exclusivamente políticas públicas de 

apoio a MPEs de forma individualizada. Entretanto, as experiências ocorridas na 

década de 1980 a partir de aglomerações de empresas na Terceira Itália e no Vale 

do Silício, nos EUA, demonstraram a força competitiva alcançada pelas micro e 

pequenas empresas por meio de arranjos produtivos. Esse fato, além de ter 

chamado a atenção de pesquisadores, passou a ser observado por formuladores de 

políticas públicas, que puderam visualizar que a integração e cooperação entre 

agentes promoveriam desenvolvimento regional (SANTANA, TEIXEIRA E SOUZA, 

2012).  

Em nível internacional, as empresas em aglomerações passaram a ser 

apoiadas por políticas públicas e incentivadas ao trabalho cooperado em diversos 

países ainda nos anos 1980. Conforme asseveram Naretto, Botelho e Mendonça 

(2004), no Brasil, esse processo sofreu um retardamento cronológico devido às 

condições industriais e econômicas do país. A política industrial do país, ainda na 

década de 1990, se focou na produtividade e competitividade da indústria e sua 
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inserção internacional. A conversão do antigo Cebrae em Serviço Brasileiro de Apoio 

à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), em 1990, definiu uma atenção da ação 

pública às micro e pequenas empresas. 

Ainda segundo os autores, a articulação das micro e pequenas empresas 

com os poderes municipal e estadual se deu inicialmente, em especial a partir dos 

anos 1990, pela concessão de terrenos e isenções de impostos como ICMS, 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS). A intenção dos poderes locais era a atração de negócios em 

territórios específicos. 

Apesar de existirem poucas aglomerações no país, esse processo foi 

acelerado por conta da guerra fiscal travada entre os estados. Diante da ausência de 

apoio público aos empresários e às cadeias produtivas, algumas aglomerações 

surgiram no país por conta da guerra fiscal entre estados, mas não apenas por essa 

razão. Aos empresários eram oferecidos benefícios fiscais por diversos estados do 

país, e isso estimulou o processo de criação de aglomerações, pois ao beneficiar 

grandes empresas, ou empresas âncora, pequenas empresas se formaram ao redor, 

criando novos aglomerados. Contudo, é possível observar no país aglomerações de 

diversas configurações, não apenas pela presença de uma empresa âncora. Alguns 

exemplos são a formação por meio de apoio governamental; de forma espontânea 

e/ou por razões de mercado ou de indústria; por meio do acesso a recursos 

específicos, tais como o acesso a recursos naturais; acesso a insumos; por conta de 

a região dispor de mão de obra barata; por desejo e intenção do estado; pelos 

incentivos fiscais oferecidos. (NARETTO, BOTELHO E MENDONÇA, 2004). 

Ainda conforme os autores, além do apoio público, devido às condições 

naturais, alguns setores brasileiros específicos se destacam: setor agrícola e de 

extração de pedrarias, por exemplo (mármore, granito, sisal). Outros setores se 

sobressaem pelo maior interesse dos governos em estimulá-los, a exemplo dos 

arranjos industriais.  

A chegada da indústria automotiva, de computadores e celulares obteve 

apoio político e financeiro dos estados. Nos anos 1990 e 2000, polos 

automobilísticos surgiram em Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Juiz de Fora (MG), 

Resende (RJ) e Salvador (BA), e de informática e telecomunicações em Campinas 

(SP). Outros exemplos são as indústrias têxteis e de calçados no Nordeste, de 



60 

 

algodão no Mato Grosso, e de fármacos em Goiás. Visando o atendimento de 

algumas necessidades, articularam-se aglomerados de pequenas e médias 

empresas que davam suporte a uma empresa âncora e forneciam seus produtos e 

serviços. extração de pedrarias, por exemplo (mármore, granito, sisal). Outros 

setores se sobressaem, em especial os ligados as áreas de tecnologia e inovação, 

pelo maior interesse dos governos em estimulá-los, a exemplo dos arranjos 

industriais. (NARETTO, BOTELHO E MENDONÇA, 2004). 

As MPEs que atuavam no entorno de grandes empreendimentos 

começaram então um movimento de especialização de suas atividades e 

melhoraram suas interações com as outras empresas presentes no mesmo espaço 

geográfico. Conforme Condolo (2010), ainda nos anos 1990, os pequenos negócios 

estavam sob a dependência de uma empresa âncora, havendo uma articulação 

hierarquizada.  Nesse sentido, os negócios de pequeno porte deviam estar ainda 

mais atentos aos ajustes necessários de produção e às crises pelas quais passam 

as empresas maiores.  

Apenas ao fim dos anos 1990, as estratégias de apoio a MPEs no Brasil 

passam a contemplar uma visão mais ampla das organizações. Os arranjos e 

sistemas produtivos locais geograficamente concentrados passam a receber 

atenção do Estado. Diversas ações de identificação de possíveis arranjos foram 

desenvolvidas em todo o país com o intuito inicial de diminuir as diferenças 

regionais. As empresas passam também a contar com outros modos de apoio, para 

além de mudanças nas regras de inclusão no Simples ou ações pontuais. 

(SANTANA, 2012).  

Foi ainda nos anos 1990, que surgiu a Rede de Pesquisa em Sistemas 

Produtivos e Inovativos Locais- REDESIST e se desenvolveu e popularizou o termo 

de Arranjo e Sistema Produtivo Local. Mais recentemente, os ASPLs passaram a 

fazer parte da agenda de diversas instituições, a exemplo do Serviço Brasileiro de 

Apoio a Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Instituto Euvaldo Lodi – IEL. A 

partir do último mandato do governo FHC e início do governo Lula, maior atenção foi 

dada aos arranjos, passando a fazer parte dos Planos Plurianuais. 

Diante da importância e dos benefícios que os arranjos e sistemas 

produtivos podem gerar, policy makers têm visualizado os ASPLs como alternativas 
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no desenvolvimento de regiões, e na atuação sobre as falhas de mercado 

existentes, por meio do trabalho cooperativo. Apesar de um tanto tardia, a partir do 

fim dos anos 1990, a ampliação da lógica no apoio a MPEs no Brasil – antes apenas 

individualizada, e depois com apoio inclusive às aglomerações – fez desenvolver 

políticas públicas de apoio a arranjos produtivos no intuito de gerar benefícios e 

resultados satisfatórios no campo econômico e social. (NARETTO, BOTELHO E 

MENDONÇA, 2004). 

A nova forma de observar as MPEs, por meio dos arranjos e sistemas 

produtivos locais, reforçou a atenção para a coletividade dessas empresas e dos 

possíveis benefícios gerados pelos aglomerados. As políticas públicas brasileiras 

alcançam então uma nova dimensão e passam a apoiar ações conjuntas e as 

cadeias produtivas existentes. Não muito depois, a partir dos anos 2000, o suporte a 

ASPLs passa a compor a própria política industrial e tecnológica do Brasil. (BRASIL, 

2000). De forma lenta governos, prefeituras e agências de desenvolvimento de 

âmbito local buscaram oferecer outros tipos de apoio aos arranjos produtivos locais, 

a exemplo de capacitação técnica e de estímulos ao cooperativismo.  

No âmbito federal, a inclusão de políticas de desenvolvimento de ASPLs nos 

PPAs 2000-2003 e 2004-2007 traduziu-se como um grande passo no auxílio para o 

desenvolvimento local. Por conseguinte, no ano de 2004, o Grupo de Trabalho 

Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL) foi criado com a função de 

apoiar e articular as ações do governo federal. No Plano posterior de 2008-2011, o 

estímulo a aglomerados de micro e pequenas empresas em ASPLs foi conservado 

(BRASIL, 2008). 

Paralelamente as iniciativas federais, foram iniciadas políticas públicas 

estaduais. As políticas públicas estaduais de apoio a APLs se dão, em especial, a 

partir do subsídio financeiro e na tentativa de promover a cooperação por meio da 

aproximação de instituições parceiras e beneficiários. Outrossim, busca-se apoiar as 

associações e grupos coletivos de forma financeira e técnica como forma de 

estimular o trabalho cooperado. Contudo, outras ações são comumente 

desenvolvidas a exemplo de cursos de treinamento e da contratação de técnicos e 

analistas que auxiliam na gestão e operação dos arranjos. (BNDES, 2008). 

O apoio público estatal se fortalece a partir dos anos 2000. As políticas 

brasileiras de ASPLs comumente possuem como ator principal os estados, mas 
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possuem parcerias e cooperação com a federação e municípios. Na visão de Sydow 

(2012), um importante aspecto do federalismo brasileiro refere-se a função dos 

estados enquanto formuladores e implementadores de políticas públicas. No 

entanto, os estados têm se voltado cada vez mais ao desenvolvimento de políticas 

de infraestrutura. Dentro esse contexto está presente o apoio aos Arranjos e 

Sistemas Produtivos Locais. 

Conforme Sydow (2012, p. 269), existe uma indefinição do papel dos 

estados no que concerne às políticas públicas, no entanto, “haveria a construção de 

um importante espaço de atuação dos estados em direção a políticas de 

desenvolvimento econômico, que os colocaria como protagonistas na atuação e 

articulação com os APLs”. As políticas públicas de ASPLs representam uma 

demonstração da força dos estados em coordenar políticas públicas e da 

capacidade de se relacionar com outros níveis de governo e com entes não 

governamentais. 

Segundo Naretto, Botelho e Mendonça (2004), as formas de apoio dessas 

políticas estatais se deram desde a articulação entre instituições à atração de 

empresas estrangeiras por meio de incentivos fiscais e suporte financeiro direto ou 

por meio de editais, fazendo com que arranjos produtivos surjam e sejam 

desenvolvidos por conta da iniciativa estatal. Um exemplo de aglomeração iniciada 

por iniciativa estatal foram empresas de base tecnológica surgidas de spin-offs (nova 

empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa) de universidades e de 

centros de pesquisa apoiados pelo estado. Tornou-se imperioso contar com uma 

boa infraestrutura, além de um bom número de instituições de apoio, e isso só foi 

possível por meio de apoio governamental. Nesse sentido, outras ações passaram 

então a ser estruturadas, como: fortalecimento das atividades cooperativas (por 

meio do auxílio financeiro e técnico aos grupos, associações e sindicatos que 

trabalhavam de maneira cooperada), trabalho em conjunto com instituições de 

ensino e pesquisa (por meio de termos de cooperação), benefícios tributários 

específicos (a exemplo da concessão de isenções fiscais durante determinado 

período de tempo), esforço e parcerias com bancos e agências financiadoras, 

desenvolvimento de infraestrutura, criação de incubadoras, formação de parques 

industriais. 
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Como forma de estimular até mesmo o suporte acadêmico-científico aos 

ASPLs, universidades e centros de pesquisa foram criados em especial em 

Campinas (informática, eletrônica e de telecomunicações), São José dos Campos 

(indústria aeroespacial) e São Carlos (novos materiais, instrumentos de ótica e 

precisão, mecânica e automação) em São Paulo; Belo Horizonte (biotecnologia) e 

Santa Rita do Sapucaí, Itajubá e Pouso Alegre (indústria de informática e 

telecomunicações – alarmes, placas de circuito impresso, componentes para placas) 

em Minas Gerais; e Florianópolis (software), em Santa Catarina.  

 

Os exemplos (de apoio público) são vários, e quase sempre envolvem 
regiões de interior. No arranjo produtivo de eletroeletrônica e tecnologia de 
informação de Santa Rita do Sapucaí, o empresariado uniu-se para 
pressionar os governos estadual e federal para melhoria de infra e logística 
(recuperação de asfalto, construção de aeroporto, prevenção de 
enchentes). Articulações parecidas, relativas a obras de infraestrutura, 
estão em processo também nos clusters de ecoturismo de Bonito (MS) e de 
fruticultura do Nordeste, nos quais as PMEs pleiteiam, pela ordem, um 
aeroporto para ampliar o fluxo de turistas, e fornecimento regular de água 
para irrigação a fim de manter e aumentar a produção. (NARETTO, 
BOTELHO, MENDONÇA, 2004, p. 75). 

 

Os arranjos e sistemas produtivos brasileiros, conforme observado, contam 

com diversos tipos de apoios, apresentando distintos estágios de desenvolvimento e 

cooperação. (BNDES, 2011). Em nosso país, de modo geral, predominam arranjos 

informais, embora existam também arranjos organizados. Caracterizam-se pela 

maciça presença de MPEs, a exemplo do APL de Tecnologia da Informação de 

Salvador, e tecidos e vestuário de São Paulo e Rio Grande do Sul. (NARETTO, 

BOTELHO, MENDONÇA, 2004). Cabe destacar também as aglomerações de 

indústrias de calçados e couros (Vale dos Sinos-RS, Franca-SP e Jaú-SP) e da 

indústria têxtil e de confecções (Americana-SP e Vale do Itajaí-SC).  

Em todo o país podem ser encontrados desdobramentos de iniciativas 

governamentais, por exemplo, por meio da atração de grandes empresas. No caso 

do estado da Bahia, a política de apoio a ASPLs contempla alguns apoios 

específicos. O auxílio financeiro do Estado parte de financiamentos em especial do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Auxílios outros, a exemplo apoio técnico, 

gerencial e científico, normalmente têm como responsáveis instituições parceiras 

como o Instituto Evaldo Lodi (IEL), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 
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Empresas (SEBRAE) e institutos de pesquisa. Em geral, para que recebam suporte, 

os Arranjos Produtivos apoiados dão alguma contrapartida, seja com concessão de 

espaço físico ou financeiro. (BNDES, 2008).  

 

2.2.3 O Progredir e os ASPLs na Bahia: Breve caracterização 

 

O modo de desenvolvimento econômico da Bahia gerou centralizações no 

espaço, na economia e na riqueza. Diante de grande heterogeneidade econômica e 

social, bem como da má distribuição do espaço territorial, as cadeias produtivas 

baianas são bastante distintas.  Regiões desenvolvidas e regiões economicamente 

pobres podem ser obervadas. (SECTI, 2008).  

As regiões do estado com maior dinamicidade estão concentradas, em 

especial, nas bordas dos territórios, no litoral. Destaque para: a) os municípios da 

RMS articulados com Feira de Santana e com os municípios de Alagoinhas, Catú e 

Pojuca (Macrorregião de Salvador) como centro industrial e econômico do Estado; b) 

o Extremo Sul, principalmente os municípios de Eunápolis e Teixeira de Freitas, cuja 

atividade relevante é a produção de papel e celulose; c) o cerrado baiano, onde o 

cultivo de soja e algodão, nos moldes do agronegócio, determina o vetor de 

crescimento econômico do oeste do Estado; d) a região de Juazeiro, importante 

centro logístico e com atividades de fruticultura; e) Vitória da Conquista, Itabuna e 

Jequié, sendo polos de serviços; e f) Ilhéus, como um pequeno polo industrial e de 

turismo (BNDES, 2011). 

Como forma de diminuir desigualdades regionais e melhorar o potencial 

competitivo de micro e pequenos empresários foi posta em prática a política pública 

de apoio a ASPLs no estado. O aparato institucional foi formado inicialmente em 

2003 juntamente com a criação da Rede de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do 

Estado da Bahia (RedeAPL), que era coordenada também pela Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). A partir de 2005, por meio da RedeAPL, os 

esforços se concentraram no Progredir, com a continuidade dos trabalhos 

anteriormente iniciados. Além de órgãos governamentais envolvidos13, a política 

                                                 
13

 A exemplo da SECTI, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Secretaria Especial de 

Aqüicultura e Pesca (BAHIAPESCA), da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM), Banco de 

Fomento do Estado da Bahia (DESENBAHIA), da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR) 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). 



65 

 

contou ainda com importantes atores não governamentais, a exemplo do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Instituto Euvaldo 

Lodi (IEL), universidades, associações e sindicatos. (SECTI, 2005). Apesar de 

contar com uma grande lista de instituições parceiras, apenas SECTI, IEL/FIEB, 

DESENBAHIA, PROMO, CODEVASF e SEBRAE possuem ações definidas no 

auxílio aos arranjos. 

Como forma de desenvolver seu ideal inicial - minimizar as desigualdades 

regionais e fortalecer a competitividade dos empresários- a política pública de apoio 

a APLs denominada de “Programa PROGREDIR” surge, em especial, considerando 

o trabalho cooperado (por meio de grupos formais e informais de membros dos 

ASPLs). Visou, em sua formulação, apoiar e fortalecer a presença de associações 

civis, sindicatos e grupos informais que atuavam de forma coletiva como forma de 

desenvolver a governança dos arranjos. (SECTI, 2005). 

O programa foi financiado pelo estado e pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento- BID. O apoio abrangeu 11 APLs de diferentes segmentos 

produtivos previamente escolhidos pelo governo, em 2005. Foram concedidos, 

basicamente, benefícios pecuniários, treinamentos técnico e gerencial, contratação 

de profissionais especializados e suporte acadêmico. Além disso, cada arranjo 

possuiu a assessoria de um agente público contratado pela secretaria responsável 

pela política. Esses assessores são denominados Coordenadores Locais de 

Programa- CLPs. (SECTI, 2014). 

O Progredir foi criado buscando promover a sustentabilidade das micro, 

pequenas e médias empresas, associações e cooperativas do Estado da Bahia. 

Visou dar condições às MPEs de garantir acesso aos mercados nacional e 

internacional de forma competitiva. A prioridade foi desenvolver os 

empreendimentos que façam parte dos segmentos produtivos selecionados, 

organizados em aglomerações geograficamente localizadas e denominados de 

Arranjos e Sistemas Produtivos Locais – ASPL. (SECTI, 2005).  

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI e 

executado em parceria com organizações parceiras, o programa PROGREDIR 

possui uma área de abrangência que supera 60 municípios, situados em 14 

territórios de identidade (SECTI, 2014). Os 11 APLs escolhidos são: Tecnologia da 

Informação (Região Metropolitana de Salvador), Transformação plástica (RMS), 
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Confecções (RMS e Feira de Santana), Fruticultura (Juazeiro e Vale do São 

Francisco), Cadeia de Fornecedores automotivos (RMS, Feira de Santana e 

Recôncavo), Turismo (Zona do Cacau), Piscicultura (Paulo Afonso), Derivados da 

cana-de-açúcar (Chapada Diamantina), Caprinovinocultura (Senhor do Bonfim e 

Juazeiro), Rochas Ornamentais (Ourolândia, Jacobina e Lauro de Freitas) e Sisal 

(Serrinha, Valente e outros municípios da região sisaleira do Estado).  (SECTI, 

2008). 

Em suma, os critérios utilizados para a escolha dos aglomerados foram: 

Presença de empresas e especialização setorial; Nível de participação na produção 

nacional; Existência de cooperação inter-firmas mesmo que informalmente; 

Existência de governança local; Presença de fornecedores estratégicos; Presença 

de Centros Tecnológicos e qualificação profissional; Potencial de crescimento de 

mercado, inclusive exportação; Presença de canais de distribuição e 

Comercialização; Importância estratégica para o Estado e a União; Relação com os 

diferentes parceiros estaduais; Inclusão de projetos nas diversas mesorregiões; 

Efeito multiplicador. (BNDES, 2011). 

O Progredir apoiou esses 11 ASPLs por meio de 4 componentes: 1) 

Mobilização e articulação da governança dos ASPLs e das redes associativas; 2) 

Articulação entre a oferta e a demanda de serviços empresariais nos APLs; 3) 

Execução dos Planos de Melhoria da Competitividade dos APLs participantes no 

Programa; e 4) Gestão do Programa, acompanhamento de progresso, 

monitoramento, avaliação e disseminação (SECTI, 2014).  

Para atingir objetivos estabelecidos pela política pública baiana, a Secretaria 

de Ciência e Tecnologia do Estado- SECTI, por meio do Progredir, estimulou, ainda 

na primeira fase do programa, a criação de governanças dos ASPLs. Elas deveriam 

ser formadas pelo máximo de empresários possível, sindicatos, associações, 

organizações de apoio, e contar com a participação de um representante da SECTI. 

Deveriam, igualmente, ser organizadas reuniões frequentes como meio de articular o 

modo de trabalho do aglomerado e desenvolver as relações cooperativas entre 

atores. Nesse sentido houve uma tentativa de aproximação de entidades parceiras e 

beneficiados, além de estímulos financeiros e a oferta de capacitação para grupos 

estruturados que desenvolvessem trabalho coletivo. 
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No intuito de estimular e fortalecer as governanças dos arranjos, bem como 

de estabelecer o apoio específico e fazer cumprir o quatro componentes almejados 

para cada ASPL, conforme BNDES (2011) os ASPLs apoiados foram divididos com 

base no fluxo de comércio estadual, tendo em vista tanto potencialidade 

interestadual quanto internacional. A divisão desencadeou 3 grupos: I – Atividades 

formalizadas, II - Atividades parcialmente formalizadas e III - Atividades não 

formalizadas. 

Os APLs de atividades formalizadas, segundo BNDES (2011) foram quatro: 

o de Tecnologia da Informação; Transformação de Plásticos; Fornecedores 

Automotivos e Turismo. Foram considerados mais estruturados por possuírem 

governança em grupo mais ativa, trabalhadores formalmente empregados, 

possuírem participação no PIB estadual significativa e expandirem suas atividades a 

outros estados da federação e ao comércio externo. A caracterização dos ASPLs a 

seguir é baseada no relatório do BNDES (2011).  

O aglomerado de Tecnologia da Informação situa-se na RMS e Feira de 

Santana e desenvolve software, presta consultorias e serviços nessa área. 

Inicialmente 120 empresas foram cadastradas para fazer parte do ASPL (SECTI, 

2008). Por se tratar de uma atividade tecnológica, faz-se necessário que seus 

colaboradores sejam especialistas e que os produtos/serviços estejam em 

conformidade com as agências reguladoras, necessitando de apoio nesse sentido.  

A governança do ASPL foi caracterizada pelo relatório do BNDES (2011) 

aparentemente como bem estruturada por possuir um núcleo gestor que interage 

junto as instituições parceiras, o governo e os empresários. 

O arranjo de Transformação de Plásticos também se encontra na RMS. A 

atividade abrange desde a produção de sacolas até o setor calçadista, no entanto há 

dificuldades sistêmicas e estruturais que inibem a atuação do arranjo em 

negociações internacionais. A governança do grupo, por sua vez, teria se 

desenvolvido graças à participação de sindicatos, associações e empresas 

diretamente interessadas no progresso desse setor. 

O ASPL de Fornecedores Automotivos diferencia-se por possuir uma 

governança hierarquizada por meio da Ford, ou seja, há uma empresa líder que 

condiciona a atuação das demais, conhecidas como sistemistas e produtoras de 

peças. O arranjo está localizado em Camaçari e possui papel fundamental para 
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geração de empregos na região. O foco do arranjo é o comércio estadual e 

interestadual. 

O último arranjo formalizado é o de Turismo situado na Costa do Cacau, 

faixa litorânea sul do estado. As atividades desenvolvidas são as mais variadas 

desde produtos e serviços. A governança do aglomerado é realizada por um órgão, 

nesse caso, pela Superintendência de Desenvolvimento do Turismo (SUDETUR). 

Vinculada à Secretaria da Cultura e Turismo (SCT) do Estado, a SUDETUR 

direciona o rumo das ações estratégicas atuando com outras instituições e 

programas, a exemplo do Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste (PRODETUR-NE). 

O segundo grupo, conforme BNDES (2011), denominado como “atividades 

parcialmente formalizadas” é formado pelos arranjos de Rochas Ornamentais, 

Confecções, Fruticultura e Piscicultura.  

A principal característica do grupo é a presença de empresas formais e 

informais em um mesmo aglomerado, a exemplo do que acontece no arranjo de 

Rochas Ornamentais localizado no Vale do Rio Salitre nas imediações de 

Ourolândia e Jacobina. Das 82 empresas de extração algumas ainda são informais, 

conforme Botelho (2008). O autor chama a atenção para o aspecto legal/ambiental 

que dificulta a entrada de empresas nesse ramo já que o processo do Ministério das 

Minas e Energia é moroso. O setor de rochas da Bahia ocupa o 5ª lugar no ranking 

nacional na produção de rochas ornamentais, destacando-se o Mármore Bege 

Bahia. Apesar das relações entre atores ser pouco desenvolvida, o arranjo realiza 

importantes negociações, inclusive internacionais. (BNDES, 2011). 

O aglomerado de Confecções situa-se na RMS e Feira de Santana e 

apresenta densa quantidade de empresas envolvidas, como microempreendedores 

individuais, cooperativas e organizações. Nesse arranjo o apoio governamental teria 

potencializado o setor como gerador de empregos e no desenvolvimento da 

governança do grupo de empresários. O principal impasse é a falta de tecnologia 

que dificulta o alcance do mercado exterior e o prejudica a inovação nas criações. 

(BNDES, 2011). 

O ASPL de Fruticultura localiza-se entre a Bahia e Pernambuco com a 

produção de uva e manga, principalmente. Segundo o relatório do BNDES (2011), 

existe parte do grupo que foca a produção para o exterior com alta qualidade 
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certificada, tecnologia e incentivos, enquanto outra parte dos produtores sofre com 

técnicas deficientes e dificuldade de acesso ao crédito.  

Na região de Paulo Afonso, na bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

encontra-se o ASPL de Piscicultura. O arranjo é composto por um misto de 

empresas, cooperativas, associações, mas em escala maior, por pescadores 

individuais. A governança do grupo possui a liderança da BAHIAPESCA e conta com 

o apoio do Curso de Engenharia da Pesca, da Universidade do Estado da Bahia. 

Devido ao caráter regional, suas atividades são expandidas apenas para alguns 

estados próximos como Alagoas e Pernambuco.  

O terceiro grupo, de acordo com BNDES (2011) denominado de “atividades 

não formalizadas” é composto pelos APL de Caprinovinocultura, Sisal e Derivados 

de Cana. Os três arranjos possuem participantes que, em sua maioria, atuam 

informalmente.  

O arranjo de Caprinovinocultura possui apenas duas empresas como 

exceções, todas os outros pequenos produtores são informais. Apesar de a Bahia 

ser o líder nacional do segmento, não há negociações com o exterior do país. A 

governança do ASPL é liderada por representantes em quatro polos devido à 

expansão territorial do arranjo, dispostos em Juazeiro, Pintadas, Jussara e Senhor 

do Bonfim.  

O ASPL do Sisal possui sua governança centrada na Associação de 

Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (APAEB).  Formado 

em sua maioria por agricultores familiares, a técnica utilizada é considerada antiga e 

rudimentar, mas ainda assim tem se mostrado eficiente já que a Bahia é a líder 

nacional e movimenta o comércio exterior.  

Por fim, o ASPL de Derivados de Cana situa-se na região centro-sul do 

estado, distribuídos em 13 polos e caracteriza-se pela produção da cachaça 

artesanal fabricada por cerca de 7.000 agricultores familiares, e a cachaça industrial 

produzida pelas empresas. A governança do grupo é liderada pela Associação 

Baiana dos Produtores de Cachaça de Qualidade (ABCQ), pelas cooperativas e 

associações, além de organizações de apoio que também executam papel 

importante na liderança do arranjo produtivo, alcançando o mercado nacional e 

internacional. 
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2.3.1.1 Políticas públicas de apoio a TI e o caso da Bahia: Breve caracterização 
 

A indústria de Tecnologia da Informação é considerada como complexa e de 

difícil definição por conta do grande número de interações envolvidas. O setor de TI 

é dividido basicamente em dois grandes blocos: a produção física de produtos 

(hardware e software), e a produção de serviços (consultorias, integração de 

sistemas, outsourcing, etc.). Deve-se considerar ainda a infraestrutura de redes de 

telecomunicações como parte da produção industrial de TI. 

Como forma de atender a esse setor complexo e importante para o país 

foram desenvolvidas diversas políticas públicas de apoio. É possível verificar as 

primeiras formas de apoio ainda no segundo mandato do governo Vargas. Marques 

(1994, p. 21) assevera que: 

 

“No início da segunda administração Vargas (1951-54), são editadas 
importantes medidas visando à criação de condições internas para o 
desenvolvimento endógeno de tecnologia. Demonstrando estar bem 
assessorado a respeito da dinâmica própria da C&T, Getúlio Vargas institui 
o CNPq com o propósito inicial de equiparar o Brasil a outras nações 
desenvolvidas, sobretudo nas questões relacionadas a pesquisas em 
energia nuclear”. 

 

Nos governos seguintes, a exemplo de Café Filho, Juscelino Kubitschek e 

Jânio Quadros, existiu certa estagnação nas políticas de C&T. Somente a partir do 

governo de José Sarney voltou a existir uma maior preocupação com o assunto. Foi 

criado o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) que visava desenvolver a ciência 

e da tecnologia no Brasil por meio de programas de desenvolvimento do setor. 

As políticas voltadas à Ciência e Tecnologia em nível nacional contemplaram 

o apoio ao setor de Tecnologia e Informação. Durante diferentes momentos do país 

foi possível verificar o apoio à indústria de TI como forma de gerar mecanismos de 

fomento ao desenvolvimento da área no país. A maioria desses suportes estiveram 

ligados à política de C&T. 

A respeito do apoio público específico para o setor de Tecnologia da 

Informação, com o advento de Lei 8248/91 foi possível implementar uma nova 

política de informática no Brasil. A nova lei flexibilizava os controles e restrições de 

importações e de investimentos estrangeiros no Brasil. Contudo, a mesma lei 

estabeleceu instrumentos de proteção com a intenção de estimular as atividades de 
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produção e desenvolvimento e a produção brasileira de equipamentos (TIGRE, 

2006).  

Ainda segundo o autor (Op. Cit.), a política, que deve duração de oito anos, 

até 1999, seria responsável por incentivos que trariam como consequências uma 

maior desnacionalização das empresas por conta da liberação do mercado de TI 

para importações e investimentos estrangeiros. O incentivos estariam ligados à: i) 

benefícios fiscais, incluindo isenção de IPI que resultaria na redução de 15% no 

custo final de produção; II) desconto de até 50% das despesas de PSD no imposto 

de renda devido; iii) incentivos fiscais para compra de ações das empresas de TI, 

permitindo o desconto de 1% do imposto de renda devido pelos investidores; iv) a 

política de compras do governo deveria priorizar a aquisição de bens de TI 

desenvolvidos e produzidos no Brasil, porém não concebidos no país, desde que 

com preços similares aos equipamentos importados.   

Durante os anos de desenvolvimento da citada lei, na década de 1990, 

existiu uma preocupação constante do governo federal em apoiar o setor. O Plano 

Plurianual de 1996-1999 demonstra que: 

 
“Os investimentos em ciência e tecnologia constituem componente 
fundamental no desenvolvimento econômico e social do país, não obstante 
os gastos em ciência e tecnologia terem sido historicamente baixos, em 
torno de 0,7% do PIB, nível inferior aos dos países desenvolvidos ou de 
níveis de desenvolvimento semelhantes ao nosso [...] Pretende-se elevar os 
gastos nacionais em C&T para o patamar de 1,5% do PIB, com uma 
participação do setor privado de 30% a 40%. Para tanto, será fundamental a 
participação dos governos estaduais e outros segmentos da sociedade, 
como empresários, trabalhadores e comunidade científica, bem como o 
aporte de recursos externos, mediante empréstimos e investimentos diretos. 
(BRASIL, 1996)” 

 

Nos planos plurianuais seguintes a preocupação com a ciência e tecnologia 

permaneceu. O Plano Plurianual de 2000-2003, estabeleceu algumas diretrizes 

estratégicas, a exemplo de o C&T tentar “Consolidar a estabilidade econômica com 

crescimento sustentado; promover o desenvolvimento, gerando empregos e 

oportunidades de renda” (BRASIL, 1999) contando com cerca de 365 programas 

governamentais previstos.  

Mais recentemente, diversas outras iniciativas de apoio público podem ser 

citadas. Merece destaque os projetos que estimulam o desenvolvimento tecnológico 

no país, a exemplo do Programa Estratégico de Software e Tecnologia da 

Informação. O objetivo consistia em apoiar a área se software de forma mais 
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significativa. Ademais, como forma de diminuir os encargos trabalhistas do setor e 

melhorar a produtividade do mesmo, em 2012 foi regulamentado o Decreto nº 

7.828/2012, que desonera a folha de pagamento das empresas de Tecnologia da 

Informação, diminuindo as alíquotas para contribuição entre 1% e 2% ao passo que 

as indústrias beneficiadas possuem a obrigação de pagar s 20% de contribuição 

previdenciária. 

Os empresários de TI obtiveram ainda uma importante forma de apoio a 

grupos específicos de empresários: o suporte oferecido de forma direta por meio dos 

arranjos produtivos. Os incentivos previstos para o setor são os mais diversos e 

visam minimizar as dificuldades enfrentadas pelos empresários de determinada 

localidade. O apoio se restringe às demandas locais em que os empresários estão 

instalados. É possível encontrar desde isenções fiscais até estímulos a qualificação 

técnica, gerencial, e à inovação, auxílios para desenvolvimento de certificações de 

qualidade, etc. 

Considerando portanto, o apoio ao setor de TI, em especial por meio da 

Política Nacional de Ciência e Tecnologia durante as últimas décadas, alguns 

autores, a exemplo de Valentim (2002) avaliam que as iniciativas de apoio ao setor 

de TI ainda são bastante tímidas. Schwartzman (1995, p. 13) afirma que “as políticas 

destes últimos 25 anos podem ser entendidas como desdobramentos das mudanças 

ocorridas na sociedade e na economia brasileiras nas décadas anteriores” (1995, 

p.13), contudo, ainda parecem aquém da real necessidade de suporte demanda pela 

indústria de TI.  

Iniciativas nos estados também podem ser encontradas, a exemplo do 

Programa de Incentivo ao Investimento pelo Fabricante de Produtos da Indústria de 

Processamento Eletrônico de Dados (Pró-Informática), que possui a função de 

estimular a produção local de tecnologia por meio de crédito acumulado ou saldo 

credor de ICMS quando se adquire bens e mercadorias. 

No caso específico do apoio público estadual presente no estado da Bahia, 

a conjuntura de apoio público no país, bem como outros contextos econômicos, 

políticos, sociais, etc., caracterizaram um suporte ao setor com atenção às 

especificidades e demandas locais. 

Por conta da abertura de mercado iniciado com o presidente Collor de Mello 

ainda nos anos 1990, diversas empresas e seus centros decisórios se transferiram 

http://convergecom.com.br/tiinside/17/10/2012/desoneracao-da-folha-de-pagamento-para-empresas-de-ti-e-regulamentada/#.UZ_FrdiHPFx
http://convergecom.com.br/tiinside/17/10/2012/desoneracao-da-folha-de-pagamento-para-empresas-de-ti-e-regulamentada/#.UZ_FrdiHPFx
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para as regiões mais economicamente desenvolvidas do país, Sul e Sudeste. Com o 

setor de Tecnologia da Informação não foi diferente, e esse fato gerou importantes 

prejuízos para a economia nordestina, inclusive na Bahia. No estado, além da 

diminuição do número de empregos na área, houve subcontratação de serviços e 

inviabilizou-se a continuidade de diversas empresas. Diante desse contexto, 

surgiram pequenas empresas com baixa especialização e competitividade que 

passaram a atuar no estado. (SECTI, 2008). 

Ainda segundo dados da SECTI (2008), as poucas empresas que 

sobreviveram, à época, enfrentaram um mercado bastante competitivo e bastante 

distinto por conta das novas tecnologias que se estabeleceram. Por conta dessa 

situação, os micro e pequenos empresários precisariam investir fortemente em 

gestão como forma de aproveitar as oportunidades de mercado, contudo, essas 

empresas sofreram por falta de capacidade técnica e gerencial. 

Já nos anos 2000, o governo do estado, como forma de tentar alavancar o 

setor, passa a tratá-lo como estratégico visando promover inicialmente a articulação 

entre diferentes organizações que pudessem dar suporte aos empresários de TI do 

estado (SECTI, 2008). No ano de 2003, o governo do estado inicia a realização de 

mapeamento dos setores produtivos que eram formados por aglomerados. Dentre 

eles, foi identificado o aglomerado de TI e este se tornou piloto de ações do 

Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial da Bahia (PFAE). 

O aglomerado de TI encontra-se situado na Região Metropolitana de 

Salvador (RMS) e em Feira de Santana, que fica há poucos quilômetros da capital 

baiana e é a cidade mais populosa do interior do estado. A Região Metropolitana é 

formada por Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de 

Deus, Salvador, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz. Segundo 

dados da SECTI (2008), o arranjo de TI conta, em sua maioria, com micro e 

pequenas empresas com faturamento importante para os números do estado.  

O aglomerado, por meio de suas empresas, oferece basicamente atividades 

dos serviços de tecnologia da informação, hospedagem na internet e outras 

atividades correlatas, a exemplo do desenvolvimento de software e prestação de 

serviços de consultoria. Outrossim, “é caracterizado pela presença de produtos de 

baixo valor agregado e por alguns empresários com pouca capacidade gerencial e 
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dificuldades para transcender o mercado local”. (SPÍNOLA, CERQUEIRA E 

VITÓRIA, 2008, p. 08).  

Ainda de acordo com a SECTI (2008), o aglomerado de TI teria fixado seu 

desenvolvimento por meio de um grupo de filiais mais próximas aos clientes finais 

como modo de posicionar-se perante o mercado como forma de melhorar a 

eficiência e resultados das empresas, além de redução de custos e melhorias na 

gestão. Nesse sentido, teria se formado a estratégia da formação de um cluster 

capaz de atender clientes nacionais e estrangeiros de língua espanhola por meio da 

oferta de produção e entrega remota. 

A governança do ASPL de TI é exercida, em especial, por meio das 

associações de produtores locais e organizações de apoio ligadas às atividades de 

capacitação e pesquisa e desenvolvimento (P&D), com destaque para o SEBRAE. A 

SECTI (2008) discrimina os principais parceiros presentes na governança dos 

arranjos, que além de empresários conta com: a) 1 representante da ASSESPRO 

(Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e 

Internet), 1 representante do SINEPD (Sindicato das Empresas de Processamento 

de Dados); b) Instituições de Ensino Superior (IES): 3 representantes das 

Universidades da UFBA, UEFS, UNIFACS e 1 representante de Faculdades 

Particulares.; c) Instituições Governamentais e de suporte: 1 representante da 

SECTI/FAPESB, 1 representante do SEBRAE, 1 representante do SOFTEX 

(Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software). 

Por meio dessa articulação e interesse inicial de empresas e organizações 

de apoio, o governo do estado, no ano de 2008, elabora um Plano de Negócios e um 

Plano Estruturante que intencionou diversos benefícios ao setor, além da realização 

do curso de especialização MBA em Tecnologia da Informação e um programa de 

melhoramento das práticas comerciais e gerenciais. (SECTI, 2008). Foi no mesmo 

ano que o governo do estado, em 07 de março, assina acordo para a implantação 

formal do Arranjo Produtivo Local (APL) de TI.  

A partir de então o estado, a época comandado pelo governado Jacques 

Wagner (PT-BA), apoiou formalmente os empresários baianos como forma de 

desenvolver o setor. Por meio da tentativa de melhorar a competitividade da 

Tecnologia da Informação no estado, o PROGREDIR, programa de apoio aos 

ASPLs foi o responsável pelas novas medidas de suporte juntamente com a 
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Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e Sebrae/Ba. O Plano de 

desenvolvimento do ASPL de TI, além de caracterizar brevemente o arranjo, definiu 

algumas metas para os próximos anos. O plano fez um estudo por meio de variáveis 

do arranjo e definiu oportunidades, ameaças e resultados esperados (SECTI, 2008).  

De acordo com a SECTI (2008, p. 08), as ameaças do arranjo, em 2008, 

época da sua formação, eram: a) Mercado mundial: necessidade de 

desenvolvimento de competências técnicas em nichos específicos; b) Falta de 

certificação: obtenção de CMMi (Capability Maturity Model Integration), MPSBr 

(Melhoria de Processo do Software Brasileiro), ISO (International Organization for 

Standardization) para melhoria da gestão e processos; c) Baixa inovação 

tecnológica: necessidade de maior interação entre academia, empresários e 

mercado; d) Pouco conhecimento dos nichos de mercado locais; e) Baixa 

diferenciação de produtos: necessidade de criação de produtos com maior valor 

agregado; f) Baixa qualificação gerencial; Pouca cooperação e necessidade de 

fortalecimento da governança do APL; h) Necessidade de criação, gerenciamento e 

manutenção de uma marca associada à tecnologia; i) Baixa capacitação da mão de 

obra e pouco domínio da língua inglesa. 

As oportunidades foram representadas por: a) Mercado: demanda crescente 

em diversos nichos; b) Mercado: disponibilidade de mão de obra a custo baixo; c) 

Mercado: posicionamento futuro do Brasil entre as grandes potências de 

outsourcing/fábrica de software mundial; d) Cooperação: motivação do governo, 

empresários e instituições para o desenvolvimento do APL; e) Crédito: aumento da 

oferta de incentivos para inovação; f) Educação: criação de programa de 

qualificação para a gestão competitiva. 

A partir das ameaças e oportunidades estabeleceram-se como resultados 

esperados as seguintes metas: a) Fortalecer a governança local do APL; b) Elevar o 

faturamento das empresas do APL; c) Aumentar o faturamento para clientes fora do 

Estado da Bahia; d) Ter no mínimo 10 empresas do público alvo certificadas no 

MPS-Br até Dez/2008, sendo 05 até dez/2007 e 5 até abr/2008; e) Ter 20% do 

público alvo participando do processo de avaliação do Programa Qualificação para a 

Gestão Competitiva e destas, 80% concluindo até Dez/2008; f) Ter 40% das 

empresas do público alvo participando do Programa de qualificação básica até 

dez/2008. (SECTI, 2008, p. 08).  
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Por fim, praticamente inexistem informações mais atuais a respeito do ASPL 

de TI no estado por conta do PROGREDIR não fazer acompanhamento e 

monitoramento dos resultados da política. No entanto, relatórios e avaliações de 

acadêmicos, a exemplo de Oliveira (2012) dão conta da importância do ASPL, das 

negociações e possibilidades de crescimento do arranjo, bem como da articulação 

de empresários com as organizações de apoio mais atualmente.  
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3 TEORIA INSTITUCIONAL (TI): BASE TEÓRICA E ANALÍTICA 

 

Este capítulo busca apresentar a base teórica e analítica do estudo. 

Inicialmente preocupa-se em demonstrar o porquê da escolha pela Teoria 

Institucional - mais especificamente a Economia dos Custos de Transação -, bem 

como o porquê da não escolha por outras teorias, a exemplo da Economia dos 

Custos de Transação, Teoria de Redes e da teoria a respeito dos ASPLs. 

Em seguida apresenta a Teoria Institucional por meio da Nova Economia 

Institucional (NEI) como foco na Economia dos Custos de Transação como forma 

demonstrar a base teórica que auxiliará a análise a respeito das governanças 

(estrutura e mecanismos); e a abordagem econômica histórica da NEI visando 

estudar a trajetória/características da política. 

 

3.1 A ESCOLHA DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a base teórica e analítica do estudo. Para análise 

prevista por esta tese das “governanças” e da “trajetória/características do apoio 

público” será utilizada como arcabouço teórico a Teoria Institucional por meio da 

Nova Economia Institucional.  

 

3.1.1 O porquê da escolha pela Teoria Institucional/ECT 

 

A Nova Economia Institucional pode ser dividida em duas partes. A primeira 

parte da NEI visa “entender como se formam e se modificam as governanças, isto é, 

o conjunto de instituições e estrutura que permite que um determinado tipo de 

transação se realize de forma contínua” (BUENO, 2004, p. 783-784). O 

entendimento das governanças é edificado por meio das teorias da Economia dos 

Custos de Transação (ECT) e da Economia dos Custos de Mensuração (ECM) que 

consideram a transação como unidade de análise. A segunda parte da teoria se 

volta, em especial, à história e teoria econômica, estudando as trajetórias ao longo 

do tempo e buscando explicações para o entendimento do status quo.  

Considera-se que a Nova Economia Institucional a melhor teoria para dar 

suporte teórico ao estudo das governanças e da trajetória/características da política 
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pública baiana. A primeira parte da teoria é capaz de auxiliar esta tese no estudo 

das governanças, enquanto a segunda parte será útil para compreender a trajetória 

histórica e características da política pública PROGREDIR. 

Levando-se em consideração a primeira parte da NEI, para a análise das 

governanças duas subcorrentes podem ser capazes de compreender o estudo das 

governanças: A Economia dos Custos de Transação (ECT) e a Economia dos 

Custos de Mensuração (ECM). No entendimento das subcorrentes, as 

características das transações14 definem as estruturas de governança. De acordo 

com a ECT, proposta por Williamson (1985), os custos de transação são diminuídos 

de acordo com a melhor escolha da estrutura de governança, considerando as 

características da transação. Por sua vez, a ECM, proposta por Barzel (2005), além 

das características referenciadas pela ECT considera outras dimensões que 

envolvem a garantia de direito de propriedade e a condição de mensuração de 

dimensões transacionadas.  

Considera-se, para este estudo, o ramo da NEI conhecido como Economia 

dos Custos de Transação (ECT) como forma de estudar as governanças dos 

empresários do ASPL de TI. A escolha se justifica por considerar que, apesar das 

duas teorias institucionalistas considerarem a mesma unidade de análise (a 

transação), Augusto, Souza e Cario (2012) afirmam que a ECM não apresenta o 

mesmo impacto empírico da ECT. Avaliando que esta pesquisa estabelece pesquisa 

de campo como importante e indispensável15 instrumento de coleta de dados torna-

se mais oportuno a utilização da ECT como arcabouço teórico.  

Williamson (1985, 1990, 1996) principal expoente da ECT caracteriza as 

governanças ou “estruturas de governança” como mecanismos de coordenação 

utilizados para reduzir custos de transação ex-ante ou ex-post e despesas de 

operação. O conceito do autor está ligado, portanto, a dois importantes aspectos: (i) 

às estruturas que podem constituir uma governança (mercado, hierarquia e híbrida); 

(ii) aos mecanismos de coordenação, que ocorrem por meio de instituições formais e 

informais, e podem ser conduzidos a partir de contratos racionalmente redigidos 

e/ou incompletos e relacionais, respectivamente. 

                                                 
14

 Ditas características serão exploradas teoricamente mais adiante no texto. 
15

 Os questionários e entrevistas são indispensáveis por conta de os dados bibliográficos e documentais serem 
escassos e, em muitos casos, possuírem incompletude de informações necessárias à pesquisa.  
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Por sua vez, considerando a segunda parte da NEI para a análise das 

características da política pública PROGREDIR, a teoria pode ser útil na 

compreensão - por meio de uma abordagem histórica - da trajetória e características 

do suporte prestado aos ASPLs na Bahia. A abordagem histórica da Nova Economia 

Institucional estuda essencialmente as trajetórias, estando atrelada aos temas do 

desenvolvimento histórico e econômico. Assim, essa abordagem da NEI contém 

essência tradicional neoclássica, mas acrescenta importantes conceitos históricos.  

A abordagem histórica concentra-se na análise das trajetórias ressaltando 

aspectos históricos e econômicos. No caso de uma política pública, o 

desenvolvimento da trajetória deve revelar seus predicados ao longo do tempo de 

atuação. Espera-se ser possível especificar, por meio da trajetória, as características 

e peculiaridades do suporte concedido aos empresários de Tecnologia da 

Informação.  

Mais adiante esta tese aprofunda e justifica a razão pela escolha da Teoria 

Institucional por meio da NEI (Economia dos Custos de Transação e abordagem 

histórica) como arcabouço teórico e analítico deste trabalho.  

 

 3.1.2 O porquê de não escolher a outras teorias 

 

Para as governanças, comumente a literatura aponta duas principais 

correntes teóricas de análise: A Teoria Institucional (TI), mais precisamente a Nova 

Economia Institucional por meio do sub-ramo conhecido como Economia dos Custos 

de Transação (ECT), com foco nas transações; e a Visão Baseada em Recursos 

(VBR), como foco na estratégia e nos recursos valiosos. Avaliemos então o porquê 

da não utilização da VBR neste estudo. Considerando ainda que a análise prevista 

recai sobre a governança de ASPLs, acredita-se ser importante justificar também o 

porquê da não utilização da teoria a respeito dos ASPLs ou da Teoria de Redes (em 

especial as redes enquanto estruturas de governança). 

No que se refere à Visão Baseada em Recursos, a teoria visa analisar os 

recursos internos à firma como forma de compreender os aspectos que geram 

vantagem competitiva. (BARNEY, 1991, 1995; PETERAF, 1993). Assim, as decisões 

que envolvem estratégia são determinadas pela utilização dos recursos e não 

determinadas pelos mercados e produtos. (PENROSE, 1959). 
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A visão da VBR se apoia no entendimento de que os recursos são 

responsáveis pela escolha estratégica das firmas. A teoria possui o intento de avaliar 

a criação, conservação e renovação da vantagem competitiva por meio dos recursos 

internos à firma. “De modo geral, tais fundamentos indicam que o desempenho das 

firmas depende da dotação de recursos construídos por meio da acumulação interna 

ou, se não, adquiridos no mercado de fatores específicos”. (AUGUSTO, SOUZA, 

CARIO, 2010, p. 06). Focaliza os aspectos de sucesso no comportamento da firma 

como forma de gerar vantagens específicas, de difícil imitação. 

A VBR é capaz de contribuir com os estudos a respeito da construção e 

manutenção de vantagem competitiva por meio de recursos distintos16. No entanto, 

decorre da teoria um importante problema: não existe consenso com relação à 

unidade de análise que define a escolha das governanças. Enquanto Peteraf (1993) 

acredita que a escolha da governança se dá ao considerar os recursos estratégicos 

presentes na firma, i.e., recursos preciosos e de difícil imitação, Barney (1991) 

considera a estratégia adotada pela empresa como responsável pela escolha da 

governança. Uma das implicações dessa falta de consenso é que a VBR não 

representaria, dessa forma, uma teoria de estratégia de negócios ou um conjunto de 

taxonomias importantes. (KIMURA, 2007).  

Williamson (1999) acredita que a unidade de análise da VBR é pouco efetiva 

ao afirmar quais e como os recursos devem ser conjugados como forma de gerar e 

manter vantagem competitiva. Dessa forma, observa-se, conforme Saes (2009), que 

a teoria não gera predições empíricas e as elucidações a respeito das vantagens 

competitivas sustentáveis se dão ex-post, o que significa que a VBR não é capaz de 

antecipar o comportamento ideal a ser utilizado pelas firmas para chegarem à 

vantagem competitiva sustentável.  

Considera-se ainda que “a visão baseada em recursos não se aprofunda nos 

benefícios da hierarquia – o que impossibilita prever qual deles (mercado, contratos 

ou hierarquia) promove maior criação de valor”. (FIGUEIREDO et. al., 2012, p. 09). 

Um recurso raro, por exemplo, é capaz de gerar serviços e/ou produtos de baixo 

valor ou podem ser muito caros para mantê-los, o que traria a firma pouco retorno. 

                                                 
16

 Por outro lado, a ECT, conforme Saes (2009), contribui com a análise da coordenação (governança) no 

desempenho das firmas. A ECT defende que quanto mais acertada for a governança dos empresários maior será 

a agregação de valor à firma. 
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Haveria assim “uma dificuldade de se criar hipóteses testáveis, pois esse aporte 

teórico permite apenas dizer ex-post a causa do sucesso da firma e o porquê do seu 

limite”. (Op. Cit., 2012). 

Diante do observado, avalia-se a VBR como uma importante teoria para o 

entendimento das escolhas das governanças, mas assim como a ECM, não se 

constitui como melhor arcabouço teórico para esta pesquisa. A intenção deste 

trabalho, em especial, é verificar qual dos tipos de governança podem gerar mais 

benefícios aos empresários e à política, algo que segundo alguns autores, a 

exemplo de Figueiredo et. al. (2012), é impossível de ser analisado por meio da 

VBR. 

Para além dos problemas expostos, a intenção da tese também é 

compreender a influência da estrutura de governança sobre as características de 

uma política pública, que envolve, inclusive, um entendimento estratégico dos 

empresários. No entanto, o estudo não se presta a, de forma complementar, 

aprofundar o entendimento a respeito dos recursos organizacionais preciosos. Leva-

se em consideração que o foco da pesquisa concentra-se sobre as estruturas das 

governanças (e seus efeitos) e não diretamente sobre os recursos empresariais 

presentes nas firmas de TI da Bahia.   

Promovidas as considerações a respeito da VBR, o esforço a partir de então 

é na justificativa da não utilização de outras duas teorias. Ponderando que o estudo 

faz uma análise das governanças de empresários ligados a um grupo de empresas 

envolvidos em um ASPL torna-se importante justificar o porquê da não utilização da 

Teoria de Redes ou de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais para a análise das 

formas de coordenação das MPEs. 

A respeito da teoria de redes, existe uma divisão recente que as classifica 

enquanto perspectiva de análise ou como estruturas de governança. (LOPES E 

BALDI, 2009). O uso de rede como perspectiva de análise desenvolve um melhor 

entendimento do processo de constituição de uma rede e seu desenvolvimento. 

Ademais, pode demonstrar possíveis limitações, em termos de resultados, para 

determinados atores por conta de sua ocupação na rede, pela disposição da própria 

rede ou pelo caráter do conteúdo trocado nessa (Op. Cit., 2009). Essa perspectiva, 

portanto, preocupa-se em explicar como se dá a formação da rede e quais 

resultados esta pode obter. 
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Por sua vez, as redes como estrutura de governança, no entendimento de 

Oliver e Ebers (2008), visam envolver os engenhos institucionais sobre os quais os 

relacionamentos interorganizacionais se dão, desde o início até o seu fim. Assim, 

para os autores, a ideia da estrutura de governança está centrada sobre os 

predicados dos atores que se desenvolvem em rede e a respeito de seus 

relacionamentos, inseridos em uma conjuntura institucional própria. O contexto e as 

relações sociais na constituição das redes é reconhecido não apenas por Ebers 

(1997), como por uma série de autores, a exemplo de Gulati, 1996, 1998; Grabher, 

1993; Powell, 1987, 1990; Haunschild, 1993; Larson, 1992. Apesar disso, a parte 

mais expressiva dos estudos visará explicar as redes como estrutura de governança 

tendo os aspectos sociais como algo secundário ou pouco importante.  

O institucionalista econômico Oliver Williamson (1985), referência no estudo 

de redes, as estudou como forma híbrida. Em seus estudos, o autor realça o modo 

essencialmente residual das relações sociais na construção de redes destacando 

duas composições de governança: o mercado e a hierarquia. No mercado as 

relações se dão por meio da barganha; na hierarquia os recursos disponíveis são 

orientados por meio de relações de autoridade na tentativa de reduzir o oportunismo 

presente nas relações, bem como as implicações da racionalidade limitada.  

Os efeitos apontados por Williamson do oportunismo e racionalidade limitada 

ganham mais amplitude em ambientes com baixo número de negociadores e 

incertezas no ambiente. Assim, sob a ótica do economista institucional Oliver 

Williamson, as redes são edificadas quando o ambiente demanda a flexibilidade - 

alcançada através de negociações diretas no mercado-, e o controle, visando reduzir 

oportunismo. Nessa visão, o mercado é visualizado como algo natural, mas que 

possui falhas. Como forma de resolver essas falhas é que surgem as organizações - 

mantidas unicamente com o intuito de alcançar eficiência. As redes representariam, 

portanto, alternativas intermediárias ou combinadas de recursos dos mercados e 

hierarquias.  

Nesse sentindo, as redes seriam consideradas formas híbridas, vistas como 

arranjos institucionais que empregam os recursos e/ou arquétipos de mais de uma 

organização. Na opinião de autores como Williamson (1985) e Borys e Jeminson 

(1989), as redes como arranjos híbridos se encontram em uma posição entre os 

mercados e as hierarquias. Contudo, acrescentam Borys e Jeminson (1989), essas 
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formas são visualizadas como “redes de relacionamento de poder e confiança” pelas 

quais as organizações trocam influência e recursos, conseguindo benefícios de 

efeito econômico. 

Para Williamson (1985), a hierarquia e as redes são consideradas como 

mecanismos alternativos ao mercado, e buscam minimizar o oportunismo em 

situações em que estão presentes os elementos que definem a natureza das 

transações, acima citado. Não havendo nenhum dos elementos presentes, as 

transações podem ser realizadas com eficiência no mercado. Congruente aos 

estudos de Williamson, na visão de Rhodes (1996), a governança se define por meio 

das redes entre organizações auto-organizadas que complementam mercados e 

burocracias. As redes podem ser visualizadas como “mecanismos alternativos de 

coordenação e alocação de recursos em relação ao mercado, baseados na 

competição de preços, como também em relação à burocracia que funciona na base 

de ordens administrativas” (Rhodes, 2000, p. 61). 

Também segundo Borys e Jemison (1989) as alianças e redes são 

consideradas arranjos híbridos. Os autores exaltam que existem algumas causas 

para as redes merecerem destaque. As causas estariam ligadas ao fato de serem 

capazes de representar uma maneira de melhorar os resultados ou a capacidade de 

uma organização e gerar renovação estratégica, bem como pelo fato das redes 

possuírem aspectos específicos que tornam difícil serem explicadas por teorias ou 

explicar seus modos de operação e causas. Os autores explicam as formas híbridas 

como arranjos entre organizações que podem se valer de recursos e/ou de 

estruturas de governança de mais de uma organização, encontrando-se entre os 

dois extremos de mercado e hierarquia. As redes, sob a perspectiva de Borys e 

Jeminson, podem ainda ser vistas como espaços de relacionamento de poder e 

confiança pelos quais as organizações intermediam recursos e chegam a vantagens 

de eficiência econômica.  

Considerado o exposto com relação à literatura de redes, avalia-se que 

apesar de importante, a teoria seria incompleta para dar suporte teórico a este 

trabalho. Levando em conta que as redes podem ser visualizadas como uma das 

formas de governança (híbrida), para que fosse útil a esse estudo, a análise prevista 

precisaria estar calçada na premissa de que todas as governanças de empresas de 

TI ocorrem em forma híbrida (rede), o que pode não ser verdade a partir das 
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análises previstas para a tese. Ou seja, considerando que existe a possibilidade de 

encontrar diferentes tipos de governança (mercados, hierarquias e híbridas) juntos 

às empresas de TI da Bahia, a literatura a respeito das redes demonstra-se 

insuficiente para servir como suporte teórico para esta tese. 

Por fim, a teoria a respeito dos ASPLs é recente, assim com a emergência 

do termo Arranjo e Sistema Produtivo Local, que foi instituído nos estudos de 

Lastres e Cassiolato (2003) junto a REDESIST/UFRJ. Por meio dos autores foram 

desenvolvidas as principais características de um ASPL: dimensão territorial; 

diversidade de atividades e atores econômicos, políticos e sociais; conhecimento 

tácito; inovação e aprendizado interativos; governança do ASPL; grau de 

enraizamento. Salienta-se a importante característica da governança do ASPL.  

A governança dos ASPLs17 é vista a partir de distintas abordagens 

analíticas, sendo possível encontrar diferentes definições. Os conceitos estão 

ligados à ideia de governança enquanto sistemas de produção constituídos em 

grupos de empresários comandadas por empresas líderes (GEREFFI, 1994, 

MARKUSEN, 1995, e STURGEON, 1997; 2002), ou estudadas como maneira de 

melhorar as atividades do sistema (HUMPREY E SCHMITZ, 2000). Em desacordo 

com essas abordagens, outros autores, a exemplo de Lombardi (2003) examinam a 

liderança de membros estratégicos sobre pontos essenciais ao desenvolvimento do 

aglomerado. Por sua vez, Scott (1998) versa a respeito da relevância da edificação 

de ativos políticos-culturais no desenvolvimento de ações coletivas.  

A governança dos ASPLs pode ser entendida ainda por meio da abordagem 

de Storper e Harrison (1991). Os autores, a partir dos estudos do institucionalista 

econômico Oliver Williamson (1985), pesquisam a governança como maneira de 

análise das hierarquias que se desenvolvem em cadeias de produção. Empregam o 

conceito de sistema de produção definindo-o como uma estrutura de coordenação 

construída por meio das relações interfirmas. Essas relações podem ser conduzidas 

apenas por mecanismos de mercado ou através de processos interativos ajustados 

por hierarquias. 

Mais uma vez a teoria não é capaz de dar suporte teórico ao estudo previsto 

para esta tese. A literatura a respeito de ASPLs trata da governança em grupo ou do 

                                                 
17

 Conforme observado, a literatura a respeito dos ASPLs trata apenas da governança do arranjo (grupo) e não 
da governança dos empresários (individual). 
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ASPL e não da governança utilizada pelos empresários que compõem o arranjo. 

Dito de outra maneira, a teoria não é capaz de servir como arcabouço para este 

trabalho porque não trata do objeto de análise previsto. O termo governança é 

entendido apenas tratando de uma forma de coordenação que é composta por 

diversas empresas e entidades de apoio, e não da forma de coordenação individual 

de empresários.  

 

3.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

 

A teoria institucional surge como crítica ao behaviorismo considerando que a 

ação social seria dependente da influência das instituições e não apenas dos 

desejos dos atores. O recente interesse no estudo das instituições se deve, em 

especial, a tendências atuais da economia no que se referem à lei, contratos, 

hierarquias, procedimentos, etc., contudo é também visto na Antropologia e na 

Sociologia (MARCH E OLSEN, 2008).   

Perrow (1986) relata três principais contribuições da teoria institucional: 1) 

Considerar as organizações em sua totalidade, que conjuga forças de diversidade e 

consegue alcançar propósitos específicos; 2) Demonstrar que organizações 

possuem “vida própria”. Contrário à ideia de um suposto controle, o autor considera 

uma dimensão de imprevisibilidade presente nas organizações e que deve ser 

observada na análise organizacional; 3) Por fim, a terceira e maior contribuição, foi o 

destaque dado pela abordagem institucional aos cenários e ao ambiente. Nesse 

sentido, contribuiu expressivamente para a abordagem contingencial das 

organizações. Por conseguinte, o intercâmbio da organização e ambiente é tratado 

de forma mais efetiva, conforme assinalam Fachin & Mendonça (2003). 

A teoria institucional instrui que a intenção de cada organização pelo melhor 

arranjo institucional pode levá-la a se tornar uma instituição eficiente. Assim, 

considera-se que o comportamento social e econômico dos indivíduos pode ser 

explicado pelas instituições existentes. Instituições essas que podem ser 

estabelecidas legalmente ou não. 

As instituições possuem diversos conceitos e definições dentro da própria 

teoria institucional, no entanto em alguns aspectos existe consonância: as normas e 

regras de operação são capazes de intervir no resultado positivo considerando que 
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moldam a conduta política a identidade dos atores, o poder e os meios como os 

membros escolhem preferências; as instituições são capazes de moldar a política e 

de serem moldadas pela história.  

Conforme sugerem March e Olsen (2008), as considerações sobre a 

importância das instituições geraram, de modo geral, uma crítica às ideias teóricas 

existentes ao invés de um delineamento de um conjunto alternativo de conceitos 

teóricos precisos. A partir do surgimento do “neoinstitucionalismo” ressurgiram os 

estudos a respeito das instituições se revelando na atual transformação das 

instituições sociais. As instituições sociais, políticas e econômicas se 

engrandeceram, tornando-se mais complexas e com novos aportes de recursos e, 

por conseguinte, mais importantes para a vida coletiva. 

 Durante a década de 1960 surge um tipo de agenda pós-

comportamentalista na ciência política. Essa agenda promoveu a nova introdução 

das instituições como elemento definidor da autonomia disciplinar da ciência política 

dos E.U.A (SANDERS, 2008). Assim, o neoinstitucionalismo nasce num cenário em 

que havia forte manutenção de aspectos positivistas do comportamentalismo 

(objetividade/ racionalidade, empirismo, formalizações, método dedutivo) e do outro, 

existia a consideração das instituições na dinâmica das escolhas sociais (velho 

institucionalismo). 

Ao designar as ideias do neoinstitucionalismo, March e Olsen (2008) se 

referem ao fato de considerar que houve de fato um “velho institucionalismo”, 

sugerindo que o novo e o velho não sejam idênticos. Os autores afirmam que seria 

mais preciso considerar as ideias mais atuais como a combinação de elementos de 

um velho institucionalismo (Op. Cit.). Assim, o neoinstitucionalismo é capaz de ser 

exposto e debatido a partir de uma perspectiva epistemológica com fundamental 

relevância18 para o entendimento das ciências sociais.  

 

3.2.1 Nova Economia Institucional (NEI) 

 

                                                 
18

 Essas ideias minimizam a dependência do Estado politicamente organizado com relação à sociedade em favor 

de uma interdependência entre instituições sociais e políticas relativamente autônomas; elas minimizam a 

simples primazia de microprocessos e histórias eficientes em favor de processos relativamente complexos e da 

ineficiência histórica; elas minimizam as metáforas da escolha e os resultados alocativos em favor de outras 

lógicas de ação e da centralidade do significado e da ação simbólica (MARCH E OLSEN, 2008, p. 126). 
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É possível observar o crescente interesse no meio acadêmico da corrente da 

Teoria Institucional denominada Nova Economia Institucional (NEI) por meio de uma 

expansão dos estudos na área, sendo suportados, em especial por autores como 

Ronald Coase, Oliver Williamson (1995) e Douglas North (1990, 1991). A NEI se 

destina a examinar especificamente aspectos microeconômicos, representando uma 

abordagem não convencional da firma, e contendo, dentre outros aspectos a história 

econômica. 

Como dito anteriormente, a NEI se divide em duas partes: a primeira que se 

preocupa com o estudo das governanças, e a segunda que se volta a história e a 

teoria econômica. 

 

3.2.2.1 NEI: O estudo da governança por meio da ECT 
 

A primeira parte da NEI se preocupa com os estudos da governança por 

meio da Economia dos Custos de Transação (ECT) e da Economia dos Custos de 

Mensuração (ECM). Por conta do pouco impacto empírico da ECM, esta tese se 

utilizará da ECT como forma de analisar suas governanças. De acordo com a ECT, 

proposta por Williamson (1985), os custos de transação são diminuídos de acordo 

com a melhor escolha da estrutura de governança, considerando as características 

da transação.  

Pode-se afirmar que o conceito do autor a respeito das governanças está 

ligado a dois importantes aspectos: (i) às estruturas que podem constituir uma 

governança (mercado, hierarquia e híbrida); (ii) aos mecanismos de coordenação, 

que ocorrem por meio de instituições formais e informais19, e podem ser conduzidos 

a partir de contratos racionalmente redigidos e/ou incompletos e relacionais, 

respectivamente. 

 

 Estruturas de governança 

 
                                                 
19

 As instituições, sob a ótica da NEI, se referem às regras do jogo e regulam/disciplinam o intercâmbio entre 

indivíduos. Dividem-se em formais e informais. As formais se referem às leis e contratos formais e escritos, 

geralmente fixadas pelo governo ou algum membro com alto poder de coerção. Já as instituições informais são 

expressas por meio das normas ou códigos de conduta que são construídos pela própria sociedade. (NORTH, 

1990). Essa classificação norteia o entendimento do que é instituição para este trabalho. 
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De acordo com Williamson (1985), inexiste uma estrutura mais eficiente 

(minimizadora de custos) de governança que as demais. A eficiência estaria atrelada 

a adequação da estrutura de governança aos aspectos que caracterizam 

determinada transação. Williamson (Op. Cit.), descreve as características das 

transações por meio da especificidade dos ativos envolvidos, frequência de 

ocorrência e incerteza que envolve o ambiente.  

De acordo com o autor, a incerteza que permeia as relações está atrelada, 

em especial, à presença de comportamento oportunista dos agentes. O cenário se 

torna incerto por ser impossível prever a conduta e comprometimento das partes 

contratuais no futuro. Por sua vez, a frequência diz respeito ao número de 

ocorrências das transações. Quanto mais frequente uma transação é executada, 

mais dependentes tornam-se as suas partes. 

Com relação à especificidade dos ativos Williamson (op. Cit) afirma que se 

relaciona com a possibilidade de um ativo ser utilizado em outra operação que não 

lhe é específica. Representam assim ativos específicos que não são reempregáveis 

a não ser com perda de valor. (FARINA et al., 1997, p. 84). A especificidade dos 

ativos está ligada diretamente aos custos de transação. Quanto maior a 

especificidade dos ativos maiores serão os riscos e dificuldades de ajuste e, assim 

sendo, maiores os custos de transação.  

Williamson (1985, p. 55, 1996, p. 72) se refere a seis fontes de 

especificidades de ativos: 1) Especificidade de localização: decisões prévias, 

visando minimizar custos de estocagem e transporte, podem gerar ativos com 

especificidade de localização, que uma vez estabelecidos podem ser de difícil ou 

impraticável transporte. Uma subestação de distribuição de energia elétrica, por 

exemplo. 2) Especificidade física: características de design podem reduzir o valor do 

ativo em uma aplicação alternativa. Equipamentos sob encomenda se enquadram 

nesse caso; 3) Especificidade de capital humano: esse tipo de especificidade surge, 

fundamentalmente, através do processo “aprender fazendo” (learning by doing) dos 

empregados de uma empresa. Isso é especialmente verdadeiro para a mão de obra 

alocada nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das empresas; 4) 

Especificidade de ativos dedicados: surge nos casos em que o fornecedor faz um 

investimento que, exceto pela perspectiva da venda de uma quantidade expressiva 

de produto para determinado cliente, não seria feito. Como exemplo, temos os 
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investimentos de fornecedores de autopeças para atender a uma montadora; 5) a 

especificidade de marca, referente ao capital – nem físico nem humano – que se 

materializa na marca de uma empresa, sendo particularmente relevante no mundo 

das franquias; 6) especificidade temporal, em que o valor de uma transação 

depende, sobretudo, do tempo em que ela se processa, a exemplo de produtos 

perecíveis. 

As características das transações discriminadas anteriormente, segundo o 

autor, são responsáveis por determinar a estrutura de governança adotada pelas 

organizações. Se escolhida de forma correta, minimizaria custos de transação e 

operação tenderia a ser eleita no longo prazo em detrimento de formas menos 

eficientes. (WILLIAMSON, 1985, 1996). A partir das considerações do autor existem 

basicamente três tipos de estruturas de governança: mercado, hierarquias e híbrida.  

Os autores neoinstitucionalistas, incluindo Williamson, procuram verificar se 

as transações são conduzidas por mecanismos de preço (mercado), em outro 

extremo dirigidas por hierarquias conferidas pelos atores do processo (hierarquias), 

ou ainda resultam de uma estrutura intermediária e mista de coordenação, em que 

ocorrem interações mais frequentes com maior nível de colaboração e cooperação 

nas relações (formas híbridas).  

Em estruturas de governança via mercado, segundo a visão de Williamson 

(1985, 1996), existe pouca especificidade de ativos, o que gera menores custos de 

transação e operação. Os atores que transacionam entre si normalmente possuem 

conhecimento a respeito do produto, a incerteza e a frequência nas transações são 

pouco relevantes, e, em geral, não se faz necessário o desenvolvimento da 

reputação entre as partes. A estrutura de governança e mercado possui, portanto, 

um baixo controle sobre o comportamento dos agentes. O sistema básico de ajuste 

é via preço. 

As governanças de mercado são baseadas em experiências anteriores dos 

atores de uma transação. Considerando que existem muitos vendedores e 

compradores no mercado, possíveis distúrbios serão corrigidos por meio de preços 

competitivos, gerando estímulos a redução dos custos de transação. Os custos com 

burocracia quase inexistem. Para Williamson (1985), a estrutura de governança de 

mercado é a mais adequada quando as transações se dão com ativos de baixa 

especificidade – o que não demanda uma estrutura hierárquica ou especializada, 
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pois não se faz necessário utilizar regras características para a transação, somente 

regras mais gerais que podem ser aplicadas em qualquer transação.  

A hierarquia, ao contrário do mercado, é utilizada por conta da possibilidade 

de comportamento oportunista, considerando que existe um alto nível de incerteza 

do ambiente, frequência das transações e de especificidade dos ativos. 

Costumeiramente a estrutura hierárquica ocorre quando existe a internalização total 

das atividades em uma única organização (WILLIAMSON, 1985). 

Neste tipo de governança a decisão ocorre por autoridade. Existe uma alta 

utilização de controles administrativos por se tratar de uma transação que envolve 

ativos específicos. Nessas relações existe certa interdependência mútua entre as 

partes havendo a necessidade de soluções corporativas que regulem as transações. 

Deve-se considerar que, em estruturas de governança hierárquica há altos custos 

com burocracias -pois controles administrativos demandam burocracia 

especializada-, além de perdas de economias de escala, ao contrário do que ocorre 

em governanças de mercado.   

Para Williamson (1985), a hierarquia e as formas híbridas são consideradas 

como mecanismos alternativos ao mercado, e buscam minimizar o oportunismo em 

situações em que estão presentes os elementos que definem a natureza das 

transações. Não havendo nenhum dos elementos presentes, as transações podem 

ser realizadas com eficiência no mercado.  

Por sua vez, os contratos ou formas híbridas, de acordo com Williamson 

(1985), referem-se às estruturas de governança intermediárias a mercados e 

hierarquias, sendo caracterizada tanto por aspectos da estrutura de governança 

mercado quanto pela hierarquia. Em seus estudos, o autor realça o modo 

essencialmente residual das relações sociais na construção dessa estrutura de 

governança destacando as outras duas composições. Nessa visão, o mercado é 

entendido como algo natural, mas que possui falhas. Como forma de resolver essas 

falhas é que surgem as organizações - mantidas unicamente com o intuito de 

alcançar eficiência. As formas híbridas representariam, portanto, alternativas 

intermediárias ou combinadas de recursos dos mercados e hierarquias 

(WILLIAMSON, 1985; BORIS, JEMINSON, 1989).  

De acordo com Williamson, as formas híbridas são utilizadas quando os 

mercados e hierarquias não atendem as necessidades de eficiência, sendo 
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apontadas como meio ideal de coordenação. Isso significa dizer que a opção entre 

os meios de coordenação se dão pela natureza das transações a serem cultivadas. 

Como visto, a natureza das transações é definida por conta da especificidade dos 

ativos abarcados nos acordos, a constância dessas transações e a incerteza 

presente no ambiente. Assim, de acordo com o ativo negociado, da frequência e da 

incerteza presente as transações e relações podem ser dar mais por contratos ou 

por confiança e reputação, por exemplo.  

Borys e Jemison (1989) complementam o pensamento de Williamson a 

respeito das formas híbridas. Os autores exaltam que existem algumas causas para 

as redes merecerem destaque. As causas estariam ligadas ao fato de serem 

capazes de representar uma maneira de melhorar os resultados ou a capacidade de 

uma organização e gerar novas estratégias comerciais, bem como pelo fato das 

formas híbridas possuírem aspectos específicos que tornam difícil serem explicadas 

por teorias ou explicar seus modos de operação e causas. Os autores explicam as 

formas híbridas como arranjos entre organizações que podem se valer de recursos 

e/ou de estruturas de governança de mais de uma organização, encontrando-se 

entre os dois extremos de mercado e hierarquia. As formas híbridas, sob a 

perspectiva de Borys e Jeminson, podem ainda ser vistas como espaços de 

relacionamento de poder e confiança pelos quais as organizações intermediam 

recursos e chegam a vantagens de eficiência econômica. São consideradas como 

“redes de relacionamento de poder e confiança” pelas quais as organizações trocam 

influência e recursos, conseguindo benefícios de efeito econômico. 

Após apresentar as características das transações e as formas de 

governança, Williamson (1985) afirma que o estabelecimento da estrutura mais 

indicada, que ele chama de alinhamento diferenciado, se dará visando diminuir 

custos de transação. A figura a seguir resume e ilustra o pensamento do autor: 

 

Quadro 5: Estruturas de governança segundo Williamson 

 
Fonte: WILLIAMSON (1985). 
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Por fim, considerando o quadro exposto e como forma de encontrar qual o 

tipo de governança das empresas envolvidas no ASPL de TI, foram concebidas a 

partir do modelo teórico de Williamson, algumas variáveis analíticas como forma de 

melhor compreender os atributos que envolvem as transações. Serão considerados: 

(i) Especificidade locacional, especificidade de ativos fixos, especificidade de ativos 

humanos, especificidade de ativos dedicados, especificidde de marca, 

especificidade temporal; (ii) Frequência das transações; (iii) Incerteza que envolvem 

as transações. 

 

 Mecanismos de governança 

 

O conceito de governança de Williamson (1985, 1990) inclui ainda os 

mecanismos de coordenação de atividades da governança com enfoque analítico 

das formas contratuais (instituições) que regem as transações. Esses mecanismos 

se dão por meio das instituições, são divididos em formais e informais e empregados 

como forma de garantir a eficácia da transação (WILLIAMSON, 1996; NORTH, 

1998). 

As instituições, sob a ótica da NEI, se referem às regras do jogo e 

regulam/disciplinam o intercâmbio entre indivíduos. Assim, são capazes de gerar 

fortes influências sobre o comportamento humano e sobre a forma como agem os 

seres humanos. Ao estabelecer mecanismos de ação coletiva, tentar diminuir os 

custos de transação, racionalidade limitada e oportunismo20, além de aumentar a 

eficiência, as instituições acabam por moldar o comportamento individual. 

                                                 
20

 Os custos de transação estão fortemente conectados à racionalidade limitada e ao oportunismo. A 

racionalidade limitada dos agentes está relacionada à capacidade restrita de construção de contratos complexos 

que sustentem as transações, por sua vez o oportunismo, quando ocorre, pode introduzir custos ao 

monitoramento dos contratos, sendo intrínsecos às organizações e implicam no aparecimento de falhas de 

mercado. A racionalidade limitada é definida por Herbert Simon por meio do entendimento do alcance da 

capacidade do homem com a formulação e ao resolver situações intricadas da realidade. Por conta das limitações 

“neurofisiológicas” e de linguagem, ajustamentos e casualidades futuras não esperadas são bastante 

dispendiosos. Em sua obra, Simon examina a estrutura da escolha racional humana ou a forma como o ser 

humano decide. Assim, o autor vê um ator econômico cercado por escolhas e decisões, mas que possui uma 

quantidade restrita de informações e capacidades de processamento. Dessa forma, a decisão se dá a partir da 

racionalidade limitada dos agentes. Por sua vez, o oportunismo refere-se ao interesse próprio com 

esperteza/astúcia. Revela-se pela inexistência de lisura e integridade nas relações. Em relações com maior 

potencial competitivo, o oportunismo deve possuir menor grau de eficiência, entretanto, podem existir situações 

em que os membros se revelem oportunistas ao longo do contrato, fazendo com que onere a negociação e gere 

um aumento nos custos de transação. O oportunismo é definido por Williamson (1985, p. 47) como sendo a 

procura do autointeresse com malícia. O oportunismo decorreria de assimetrias de informação e gerariam 

problemas de cunho moral e seleção adversa. Segundo o autor, o oportunismo ex-ante e ex-post, ou seja, por 
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Na visão de North (1990, p. 03) as instituições são “invenções humanas para 

estruturar as relações políticas econômicas e sociais ao longo do tempo” e podem 

ser explicadas como “determinantes do desempenho econômico das sociedades”. 

Ou seja, as instituições servem como forma de regular as relações e transações.  

A forma de regulamentação das relações pode se dar por meio de regras 

informais e regras formais. As regras informais se referem aos acordos, normas de 

comportamento e códigos de conduta adotados. As normas formais se distinguiriam 

apenas em grau das limitações informais (por serem representados por contratos 

escritos formais) sendo criadas por entes políticos, jurídicos e econômicos baseados 

nos modelos governamentais e sujeitos basilares.  

As instituições formais ou a governança formal refere-se aos contratos, 

estatutos e normas regimentais organizados propositalmente pelos atores. (BRAND, 

RIGONI, VERSHOORE, 2014; DYER, SINGH, 1998). Fazem parte desse tipo de 

governança mecanismos regulatórios formais traduzidos por meio de regras, 

critérios ao tomar a decisão, responsabilidades e restrições de autonomia e ação 

dos envolvidos, ou seja, os aspectos contratuais. 

Os mecanismos formais ou instituições formais, assim, são considerados 

meios de coordenação que possuem o intento de integrar ações organizacionais a 

partir de um protocolo de intenções que comumente possui previsão de mudanças e 

contingencias. Considerando que as transações são passíveis de custos e como 

resposta aos riscos dessa transação, responsáveis por organizações comumente 

desenvolvem contratos que preveem soluções contingenciais ou resultados não 

previstos. (POPPO; ZENGER, 2002). Esses contratos podem fornecer enfoques 

personalizados, além de acordos mútuos sobre o modo de operação caso surjam 

necessidades de adaptações posteriores (WILLIAMSON, 1991). Deve-se considerar, 

no entanto, que a abordagem contratual, apesar de poder prever situações futuras, 

                                                                                                                                                         
meio de ações que manipulam ou ocultam intenções e/ou informações visam chegar a rendimentos que 

modificam a configuração contratual inicial e são capazes de gerar conflitos nas transações estabelecidas entre 

agentes econômicos. Assim, Williamson (1990) afirma que a racionalidade limitada, os custos de transação e o 

oportunismo justificam a existência das instituições. As instituições representariam as formas de regular as 

transações que são passíveis da racionalidade limitada dos agentes e de custos de que envolvem as transações.   

O autor (1990) considera assim que a economia dos custos de transação possui pressupostos teóricos ligados a a) 

os atributos das transações (frequência, incerteza e especificidade dos ativos); e b) pressupostos 

comportamentais (oportunismo e racionalidade limitada). As transações seriam assim condicionadas pelos 

pressupostos comportamentais. Salienta-se, no entanto, que não é ofício desta tese analisar os pressupostos 

comportamentais envolvidos nas transações, mas os atributos das transações na escolha do tipo de governança 

das empresas de TI da Bahia, e posteriormente, o efeito das estruturas de governança sobre a política pública. 
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não é capaz de antever todas as variáveis existentes numa transação, bem como 

perceber todas as contingências que podem surgir durante o período de sua 

vigência (BERGAMASCHI, 2004). Este é um importante aspecto observado pelos 

autores econômicos: sua incompletude. 

Para além dos mecanismos/instituições formais de coordenação, as 

governanças podem ser vistas ainda sob a perspectiva informal. Esses mecanismos 

de governança são representados por acordos informais e códigos de conduta não 

escritos ligados diretamente ao comportamento dos membros das empresas 

(BAKER et al., 2002). Os autores consideram esse mecanismo como parte do 

contrato econômico. Os elementos formais representariam os termos presentes em 

um contrato, enquanto os elementos informais representam estruturas de interação.  

A existência de mecanismos informais (instituições informais) se dá por meio 

de elementos não previstos nos contratos. Alguns exemplos, nesse sentido, são a 

reputação e confiança entre as partes de um mesmo contrato. Sob a perspectiva 

econômica, a confiança e reputação são considerados como estruturas que estão 

inventariadas no comportamento dos agentes e utilizadas quando existem menores 

riscos na transação. A respeito desses mecanismos informais, Ripperger (1998 apud 

ZANINI, LUSK, WOLFF, 2009, p.3) define confiança como “a aceitação antecipada e 

voluntária de um investimento e abdicação de mecanismos contratuais explícitos de 

segurança e controle contra comportamentos oportunistas”, considerando que o 

outro agente, apesar de não haver um contrato formal, não se comportará de 

maneira oportunista. A reputação estaria diretamente ligada ao conceito de 

confiança, pois a reputação visualizada de forma positiva seria a responsável pelo 

desenvolvimento da confiança nas relações entre agentes. 

Destarte, considerando que esta pesquisa possui foco sobre a governança 

dos empresários do ASPL de TI da Bahia, serão analisadas as instituições 

conhecidas por Williamson (2000) de instituições de governança21. Essas possuem o 

intento de regular as relações e transações de modo que o contrato seja cumprido. 

Busca-se ser possível entender as instituições formadas para o cumprimento dos 

                                                 
21

 Williamson (2000) acredita que as instituições se formatam de acordo com a intensidade de seus efeitos, e 

diferencia as instituições formais e informais das instituições de governança. Adequa-se, à realidade deste 

estudo, o entendimento de que na governança dos empresários do ASPLs existem desde normas de conduta 

(instituições informais) à regras contratuais (instituições formais) que são estabelecidas como forma de fazer 

cumprir o contrato. 
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contratos (instituições de governança) de seu nível mais primitivo (informal) ao nível 

mais evoluído (formal). 

A partir do entendimento a respeito do tema em tela, foram concebidas a 

partir do modelo teórico de Williamson, algumas variáveis analíticas como forma de 

melhor compreender as instituições da governança na conjuntura do estudo. Com 

relação às instituições formais e informais de governança serão considerados, 

respectivamente: (i) Transações que envolvem contratos comerciais estabelecidos, 

transações que envolvem normas e regras de vendas, transações contratuais que 

envolvem concessão de material e maquinário, transações que precisam ser 

reguladas pelo regimento do ASPL ou por regras previamente estabelecidas, (ii) 

Transações que envolvem confiança nas relações entre atores, transações que 

envolvem reputação estabelecida por atributos de boa relação comercial, pela 

idoneidade, pelo bom nome, pela qualidade.  

 

3.2.2.2 NEI: O estudo da trajetória por meio de perspectiva econômica histórica 
 

A segunda parte da NEI preocupa-se essencialmente com a história e teoria 

econômica, estudando as trajetórias ao longo do tempo. Para além dos estudos de 

Williamson e da subcorrente da NEI denominada de Economia dos Custos de 

Transação (como forma de estudar a governança), esta tese se preocupa em 

desenvolver a trajetória da política pública baiana. Nesse sentido, de forma 

complementar, se faz necessário a utilização de outra abordagem da NEI: a 

histórica. 

A abordagem histórica da Nova Economia Institucional dá privilégios às 

trajetórias e está sempre ligada a uma concepção específica do desenvolvimento 

histórico e econômico. Considera que ocorrências de um contexto particular 

causariam resultados e situações sociais, econômicas e políticas futuras nos países, 

estados, regiões, cidades, como também nas instituições.  

A história importaria em especial quando é reconhecida as trajetórias de 

ação e contextos políticos, históricos e econômicos característicos. Nesse sentido, o 

referencial de análise da NEI manteria a tradição neoclássica incorporando 

relevantes conceitos históricos. Em geral as análises são iniciadas de maneira 
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empírica e brotam de eventos observáveis ou comparações, e consideram a força 

das instituições e a possibilidade de path dependence22. 

Diversas foram as contribuições de autores institucionalistas econômicos, 

entretanto, é a partir do estudo de Mahoney (2001) que se desenvolve a primeira 

estrutura analítica de uma abordagem histórica. Segundo o autor, o conceito se 

dobra em algumas fases sequenciadas. O início da formulação do conceito se dá 

com as condições históricas que antecedem as possíveis escolhas e opções dos 

atores. Esses períodos de escolha são considerados como conjuntura crítica – em 

que uma opção é escolhida em detrimento de várias outras, no entanto, não são 

todos os momentos de decisão/escolha que representam uma conjuntura crítica, 

apenas os momentos que determinam resultados futuros importantes. 

Hoff (2011, p. p. 20), assevera que Mahoney (2001) considera duas 

ocorrências de situações críticas: 

 
(a) em momentos de escolha, quando uma opção particular é adotada 
dentre várias outras alternativas, sendo que, se não houver escolha entre 
alternativas, não há uma conjuntura crítica; (b) nos momentos em que uma 
opção particular é selecionada e se torna progressivamente mais difícil 
retornar ao ponto inicial, onde várias alternativas continuam disponíveis.  

 
A decisão tomada durante a conjuntura crítica levaria a edificação de 

padrões institucionais e estruturais que se dão ao longo do tempo. As reações 

gerariam um resultado final que apresenta as soluções aos conflitos da sequência 

reativa, conforme quadro a seguir: 

Figura 1: Estrutura analítica da explicação 

  

Fonte: Mahoney (2001). 

                                                 
22

 Ligada inicialmente à ideia de retornos crescentes, o conceito pretende desenvolver o entendimento de que 
as possibilidades de seleção de alternativas atualmente serem estritamente condicionadas pelas escolhas 
anteriores. A teoria da dependência de trajetória foi inicialmente desenvolvida por economistas como modo de 
compreender processos de adoção de tecnologia e evolução da indústria, e sofreu grande influência da 
economia evolucionária de Nelson e Winter (1982). O path dependence considera conjunturas críticas (contém 
argumentos de definição a respeito da formação das instituições e a adoção de trajetórias de desenvolvimento 
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Com base no trabalho de Mahoney e outros, Hoff (2011, p. 25-26) propõe 

uma estrutura analítica ainda mais articulada e dinâmica que deve ser utilizada por 

pesquisas históricas. Dentre as partes que compõe a sequência histórica a autora 

destaca, dentre outros aspectos: a) construir a trajetória histórica que leva ao fato 

observado; b) identificar as condições antecedentes, leis gerais e outros elementos 

da conjuntura existente no ambiente de inserção do fato(...); c) identificar, ao longo 

da trajetória, os momentos críticos que levam a escolhas que fazem emergir uma 

trajetória dependente; d) identificar as sequências reativas oriundas da escolha e da 

formação dos elementos institucionais e estruturais que servem de feedback positivo 

ou negativo ao processo, permitindo ratificação do caminho ou o surgimento de 

novos momentos críticos; e) descrever os resultados finais observados a partir da 

solução dos conflitos surgidos na fase das sequências reativas. 

O esquema analítico de Hoff (2011) é ilustrado a seguir: 

 
Figura 02: Estrutura analítica de Hoff 

 
Fonte: Hoff (2011), com base em Aróstegui (2006), Davi (1998), Dosi (1997), Dosi e Nelson (1994), 
Goldstone (1998), Geels (2002; 2004), Greener (2005), Mahoney (2000; 2001), Nelson e Winter 
(1982), Puffert (2001), Ruttan (1996; 1997), Scott(2001), Torfing (1999). 

                                                                                                                                                         
distintas) e trajetórias de desenvolvimento (em que as instituições permaneçam evoluindo como resposta ao 
ambiente e a movimentação política, mas baseadas em trajetórias passadas). 
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Conclui-se assim que Hoff (2011) e Mahoney (2000) estão preocupados em 

desenvolver uma estrutura analítica que deve ser considerada em estudos 

econômico-históricos.  

Além de Hoff (2011) e Mahoney (2001), o modelo desenvolvido por esta tese 

é fortemente influenciado pelas teorias evolucionárias deliberadas por Dosi e Nelson 

(1994), voltando-se a uma preocupação com processos mais demorados, de longo 

prazo, e de mudanças progressivas. Outrossim, se liga a teoria de Ruttan (1997) e 

David (1998) ao confirmar a relevante função da sequência de eventos históricos. 

No que tange a ponderação de escolhas críticas como fator para uma trajetória 

dependente, o modelo se utiliza dos estudos de Dosi (1997).  

Considerando os objetivos à que se propõe esta tese, adapta-se o esquema 

analítico prosposto pro autores da nova economia institucional como forma de 

desenvolver a trajetória da política pública PROGREDIR no apoio aos ASPLs de TI. 

Analisando que este estudo se propõe a desenvolver a trajetória da política pública e 

despreocupa-se com a possível identificação de dependência de trajetória e a 

influência das instituições, propõe-se um esquema analítico que segue a orientação 

prevista pelos autores para pesquisas de cunho econômico-históricas, mas exclui as 

questões que não envolvem o objeto de análise previsto para a tese, conforme figura 

 
Figura 3: Modelo de análise da trajetória da política 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Mahoney (2000) e Hoff (2011). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Um método representa um conjunto de processos que visam conhecer 

determinada realidade, produzir certo objeto ou desenvolver alguns procedimentos 

ou comportamentos (OLIVEIRA, 2002). Um método científico é caracterizado pela 

seleção de procedimentos sistemáticos no intuito de descrever e explicar algo que 

está sob estudo, devendo ser baseado em dois critérios: a natureza do objeto ao 

qual se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo (FACHIN, 2006). 

Essa pesquisa é qualificada como analítica, aplicada, qualitativa, exploratória 

e, bibliográfica e documental, de estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica e documental foi constituída principalmente de livros 

e artigos científicos, além de documentos da política. Já o estudo de caso, conforme 

Yin (1993, p. 23) é: "uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 

evidência são utilizadas". Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que: "um estudo de 

caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular". 

Ademais, define-se o estudo de caso como guia de planejamento, condução 

e divulgação dos resultados. O caso proposto se fundamenta em perspectivas e 

pressupostos com base na teoria sobre governança e na teoria institucional. O fato 

predominante para a escolha do estudo de caso foi a consideração da forma de 

questão da pesquisa, do controle exigido sobre eventos comportamentais e do foco 

sobre acontecimentos contemporâneos. O método de estudo de caso permitirá 

também focar a pesquisa em questões que levam à análise da evolução de um 

fenômeno ao longo do tempo e para as quais a contagem de incidências, por 

exemplo, pode não trazer respostas (YIN, 2010). 

O método de casos previsto para este estudo se filia à abordagem qualitativa 

e geralmente é usado em coleta de dados na área de estudos organizacionais. No 

intuito de discutir o método de estudo de caso algumas questões devem ser 

consideradas: a natureza da experiência; o conhecimento que se pretende alcançar; 

e a possibilidade de generalização de estudos a partir do método. 
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4.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

O estudo limitado de casos, como é a delimitação desta tese, segundo 

Santiago e Mendonza (2011, p. 59) visa “oferecer uma análise mais intensa para 

cada uma das variáveis, eventos ou fenômenos”. Outra importante vantagem de se 

trabalhar com casos limitados é que a análise é feita sempre de forma mais geral e 

explicativa. Conforme Lijphart (1971, p. 682) "um número excessivo de casos 

poderiam sobrecarregar a análise devido a um grande número de variáveis".  

Optando pelo número reduzido de casos, no primeiro momento o 

recolhimento de dados desta tese será realizado por meio de pesquisas 

bibliográficas e documentais. A respeito da pesquisa de dados documental e 

bibliográfica, pode-se afirmar que estas constituem técnicas importantes na 

pesquisa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema. (Ludke e André, 1986). A 

busca se centrará em documentos da política estadual da Bahia, como: documentos 

de apresentação; atas de reuniões de pessoal responsável; atas de reuniões de 

empresários ligados a um ASPL.  

Em um segundo momento, foram coletados os dados por meio de 

questionários (ver apêndice). A aplicação de questionários foi desenvolvida junto aos 

empresários participantes do ASPL de TI. O questionário contém 21 questões em 

que os empresários deveriam indicar a frequência das transações como modo de 

identificar qual o tipo de estrutura de governança é mais comum nas organizações. 

Dividida em dois períodos de tempo diferentes, em 2008 (ano de início das 

atividades formais) e 2013 (último ano de atividades de suporte), os empresários 

foram compelidos a informar se existiram mudanças nas características das 

transações ao longo do tempo, e, portanto, mudanças na estrutura de governança. 

O questionário possuiu 21 questões em que os empresários foram 

solicitados a responder a respeito da frequência com que ocorriam as transações. 

Foi desenvolvida uma escala likert de 5 pontos em que o “1” correspondia ao 

“nunca”, o “2” a “pouca frequência”, o “3” a “frequência moderada”, o “4” a “quase 

sempre, e o “5” ao “sempre”. Para o 1 foi dado peso 0, para o 2 peso 0,25, para o 3 

peso 0,5, para o 4 peso 0,75 e para o 5 peso 1. As perguntas foram divididas como 
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forma de identificar a ocorrência relativa às transações que envolviam frequência 

das transações de modo geral, especificidades dos ativos, incerteza, mecanismos 

formais e mecanismos informais. Por meio dos pesos foi possível chegar a média 

das respostas dos empresários e entender em qual nível de frequência encontra-se 

determinado tipo de transação no arranjo produtivo. 

Os empresários foram escolhidos ao obedecer alguns critérios de 

participação. Deveriam obrigatoriamente ter participado de todas as ações da última 

fase do suporte, o Projeto Estruturante. No total, 22 empresários foram consultados 

de um total de 27 indivíduos aptos à pesquisa. O número de empresários 

consultados foi finalizado por meio do entendimento da técnica conhecida como 

saturação. Após verificação de que a partir do 19º empresário consultado os 

resultados tenderiam a ser bastante semelhantes, cessou-se a pesquisa. 

Por meio das técnicas snow-ball e saturação foi possível chegar ao número 

da amostra pesquisada. Foram entrevistados inicialmente os empresários que 

desenvolveram além de todo o Projeto Estruturante, os Planos de Negócio. Os 

contatos foram fornecidos por um ex agente do PROGREDIR na SECTI, em 

Salvador-BA. Os primeiros respondentes ficaram responsáveis por indicar colegas e 

participantes da política. Foi preciso entrar em contato via telefone, e-mail, e 

presencialmente com os indicados como forma de entender se estavam aptos a 

responder a pesquisa, considerando o critério de obrigatória participação em todas 

as partes do processo de apoio.  

O questionário foi validado por meio do alfa de crombach, buscando maior 

confiabilidade em seus resultados. O alfa de Cronbach representa um instrumento 

estatístico que quantifica, numa escala de 0 a 1, a confiabilidade de determinado 

questionário. Para esta pesquisa obteve-se alfa de conbrach de 0,8, índice aceitável 

e bem avaliado, conforme descrito por estudiosos da técnica. Autores, a exemplo de 

Cortin (1993), afirmam que o coeficiente alfa se revelou como um das mais 

relevantes ferramentas estatísticas que consideram a construção de testes e sua 

aplicação. 

Os questionários serviram para auxiliar o pesquisador a construir as 

características das governanças (estrutura e mecanismos formais e informais). 

Diante de uma literatura que considera o grau de incerteza, frequência e 

especificidade dos ativos (como forma de definir as estruturas) e o nível de 
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ocorrência dos contratos formais e informais (como forma de definir as instituições 

que regulam as relações), importante se faz analisar as governanças sob o espectro 

de um instrumento que seja capaz de mensurar a frequência com que os aspectos 

que definem as estruturas e mecanismos ocorrem. 

Foram realizadas ainda entrevistas exploratórias, como forma de esclarecer 

dúvidas do pesquisador, junto aos membros responsáveis pelas políticas na 

secretaria estadual e representantes de entidades de apoio. A consulta aos 

parceiros envolvidos (IEL, SEBRAE) foi realizada considerando a necessidade de 

acesso a documentos de exclusividade desses atores.  

Por sua vez, a análise dos dados coletados se deu, além da observância dos 

dados quantitativos, bem como por meio de análise bibliográfica e documental. A 

análise documental e bibliográfica se propôs a desenvolver novas formas de 

compreensão dos fenômenos pesquisados. Segundo Sá-Silva (2009), é condição 

necessária, em análise documental, que os fatos devem ser mencionados, pois 

constituem os objetos da pesquisa, mas, por si mesmos, não explicam nada. O 

investigador deve analisá-los e interpretá-los à luz do referencial teórico adotado, 

sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível fazer a 

inferência. 

Foi desenvolvida uma base documental, que acompanhada dos 

procedimentos de análise, permitiu a criação das unidades de categorização de 

dados brutos. A documentação foi divida de acordo com as unidades de análise, em 

subgrupos correspondentes aos componentes descritos no modelo de análise da 

pesquisa.  

 

4.1.2 Modelo de análise: Como os objetivos do trabalho foram alcançados 

 
Este projeto apresentou três objetivos específicos, novamente apresentados.  

Objetivo Específico 1- Caracterizar a governança das empresas no ASPL de TI da 

Bahia considerando sua estrutura e mecanismos de coordenação/instituições 

empregados; Busca-se atingir o objetivo proposto mediante a obtenção de respostas 

para a “pretensão do estudo do componente” apresentado e justificado no quadro a 

seguir, e vinculados a revisão de literatura. 
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Quadro 01: Modelo de análise para o objetivo específico 01. 

Componente Pretensão do estudo do 
componente 

Operacionalização dos 
dados 

Base 
teórica e 
analítica 

Coleta de 
dados  

 
 

Especificidade 
dos ativos 

 
 

Entender se existe e qual 
seria a especificidade dos 

ativos envolvidas nas 
transações do ASPL. 

Especificidade 
locacional; 

especificidade de ativos 
fixos; especificidade de 

ativos humanos; 
especificidade de ativos 
dedicados; especificidde 

de marca; 
especificidade temporal 

TI- Nova 
Economia 

Institucional 
(Teoria dos 
Custos de 

Transação) 

Bibliográfica 
e questioná-

rios 
aplicados 
junto aos 

empresários 

Frequência 
das 

transações 

Verificar com que 
frequência ocorrem as 

transações 

Frequência das 
transações 

Idem Idem 

Incerteza no 
ambiente 

Compreensão a respeito de 
todas as incertezas que 
envolvem as transações. 

Incerteza que envolve 
as transações 

 
Idem 

 
Idem 

 
Mecanismos 
formais de 
governança 

Entender se existem e quais 
as características dos 

mecanismos formais de 
coordenação. 

Existência e 
características de 

contratos, estatutos e 
normas elaborados 

intencionalmente pelos 
agentes. 

 
 

Idem 

 
 

Idem 

 
Mecanismos 
informais de 
governança 

Quais seriam os 
mecanismos informais de 

coordenação de atividades 
presentes? Como elas se 
dão, em quais momentos 
normalmente ocorrem e 

quais as suas 
características? 

 
 

Confiança na rede e 
reputação 

 
 
 

Idem 

 
 
 

Idem 

 

Objetivo Específico 2- Descrever a trajetória e características do apoio pelo 

programa PROGREDIR ao ASPL de TI; Busca-se atingir o objetivo proposto 

mediante a obtenção de respostas para a “pretensão do estudo do componente” 

apresentado e justificado no quadro a seguir, e vinculados a revisão de literatura.  
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Quadro 02: Modelo de análise para o objetivo específico 02. 

Componente Pretensão do estudo 
do componente 

Operacionalização 
dos dados  

Base teórica 
e analítica 

Coleta de 
dados  

Condições 
antecedentes 

Identificar quais as 
condições que 

antecederam a política 
pública 

 
- Antecedentes 

históricos 
 

TI- Nova 
Economia 

Institucional 
(abordagem 
econômica 
histórica) 

Bibliográficado
cumental 

(documentos 
cedidos pela 

SECTI, 
SEBRAE e IEL, 

alem de 
avaliações 

interme-diárias 
da política. 

 
 

Forma de 
apoio 

estabelecida 

 
 

Verificar momentos e 
escolhas que definiram o 

apoio estabelecido 

- Escolha da forma de 
apoio (técnico, 

científico, financeiro, 
articulação de 

organizações e da 
governança, estímulo 

à cooperação e 
trabalho coletivo, etc.). 

 
 

Idem 

 
 

Idem 

Infraestruturas 
criadas como 

forma de 
sustentar o 

apoio 
estabelecido 

Observar quais as 
infraestruturas foram 

criadas para dar suporte 
ao apoio estabelecido 

incialmente 

 
Escolha da forma de 

apoio (técnico, 
científico, financeiro, 

gerencial...). 

 
 

Idem 

 
 

Idem 

Resultados da 
política 

  

Observar possíveis 
resultados sobre o ASPL 
de TI gerados a partir do 

suporte concedido. 

- Resultados das 
formas de apoio 

iniciais. 

 
Idem 

 
Idem 

 
 

Objetivo Específico 3- Analisar quais as consequências da estrutura que compõe a 

governança das empresas do ASPL de TI sobre as características do apoio 

concedido pelo programa PROGREDIR. Busca-se atingir o objetivo proposto 

mediante a obtenção de respostas para a “pretensão do estudo do componente” 

apresentado e justificado no quadro a seguir, e vinculados à revisão de literatura. 

 
Quadro 03: Modelo de análise para o objetivo específico 03. 

Componente Pretensão do estudo 
do componente 

Operacionalização dos dados  Coleta de 
dados 

 
Influência da 
estrutura da 
governança 

sobre o 
PROGREDIR 

 
Entender as 

consequências da 
escolha da estrutura de 

governança das 
empresas do ASPL de TI 
sobre as características 

da política de apoio. 

- Principais características e resultados 
da política. 

- Influências da estrutura da 
governança escolhida (mercado, 

hierarquia ou híbrida)  
- Influências das características das 

transações que definem as estruturas 
(incerteza do ambiente, especificidade 

dos ativos e da frequência das 
transações) 

 
Bibliográfica, 
documental, 
questionários 

e dados 
concebidos 

anteriormente
. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida por meio de 

pesquisa de campo, bibliografia e documental. 

A primeira parte intitulada “A governança do ASPL de TI” contou com a 

aplicação de questionários. Vinte de dois empresários foram consultados, de um 

total de 27 que participaram das três etapas do Projeto Estruturante que se refere à 

terceira fase do PROGREDIR. Os respondentes puderam ser úteis na compreensão 

a respeito de quais são as estruturas de governança mais comuns e os mecanismos 

mais utilizados por empresários de Tecnologia da Informação na Bahia, por meio 

das dimensões descritas por Williamson (1990). 

Os questionários buscaram mensurar as ocorrências das transações entre 

empresários e clientes externos durante dois períodos de tempo diferentes. Os 

pesquisados deveriam indicar a frequência nos anos de 2008 e 2013. O ano de 2008 

foi o ano inicial da maior parte do apoio inicial do apoio do PROGREDIR aos 

empresários de TI. O ano de 2013 foi o último ano do apoio, e junho/julho de 2013 

foram os últimos meses da derradeira forma de apoio: as boas práticas do Projeto 

Estruturante. A ideia da pesquisa foi verificar as características das transações no 

início do apoio, além de entender se existiu e quais foram os aspectos que definiram 

mudanças nas transações após o suporte do programa.  

A segunda parte dos resultados apresenta a reconstrução da trajetória e 

identificação das características peculiares do apoio ao ASPL de TI pela política 

pública estadual baiana. Para tanto foram utilizados dados bibliográficos e 

documentais, a exemplo de documentos do BNDES e SECTI, e avaliações 

intermediárias do programa promovidas pela SECTI. Esses documentos permitiram 

chegar ao objetivo proposto. 

A trajetória do apoio aos empresários pela política pública, em especial aos 

empresários de TI, foi desenvolvida com base em adaptações dos estudos de Hoff 

(2011) e Mahoney (2001). Os autores desenvolveram uma metodologia para 

estudos históricos considerando a possibilidade de condicionamento da trajetória. 

Para esta tese adaptou-se as metodologias dos autores ao desconsiderar as 

questões que envolvem o condicionamento da trajetória e reconstruindo a história do 

apoio por meio de quatro elementos: antecedentes da política, momentos críticos, 

infraestruturas criadas e resultados. 
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Por fim, a terceira parte dos resultados apresenta a possível relação das 

propriedades que definiram a estrutura de governança dos empresários de 

Tecnologia da Informação com as características do apoio da política junto ao ASPL 

de TI ao longo dos anos. A fonte de dados foi os resultados dos tópicos anteriores 

“governança do ASPL de TI” e “trajetória do apoio aos ASPLs”. 

Serão apresentadas relações ligadas às características das transações 

(frequência, especificidade dos ativos e incerteza) e à escolha das governanças 

pelos empresários de TI sobre as características específicas do apoio ao ASPL de TI 

nas fases previstas pelo programa. Nesse sentido, a intenção deste capítulo é 

demonstrar, inclusive, a possível influência das governanças sobre as formas de 

apoio aos empresários de TI na primeira, segunda e terceira fases.  

 

5.1 A GOVERNANÇA DO ASPL DE TI 

 

Os questionários que basearam os resultados apresentados a seguir 

possuíam perguntas divididas em dois competentes: à estrutura e aos mecanismos 

utilizados pelos empresários de TI na Bahia. Considerando que Williamson acredita 

ser as transações a unidade de análise para o entendimento das governanças, as 

perguntas foram direcionadas nesse sentido. A primeira dimensão, relativa à 

estrutura, foi analisada por meio de três subdimensões: frequência das transações, 

especificidade dos ativos e frequência. A segunda dimensão, desenvolvida para o 

entendimento dos mecanismos utilizados pelas governanças, foi estudada por meio 

dos mecanismos/instituições formais e informais. 

Os resultados e discussões resultantes das consultas aos empresários são 

apresentados a seguir.  

 

5.1.1 Estrutura de governança do ASPL de TI 

 

Como forma de entender qual a estrutura de governança mais comum aos 

empresários ligados ao arranjo de TI foram analisadas três subdimensões 

responsáveis por definir se existiam maiores características de mercado, hierarquia 

ou híbrida. As dimensões referem-se à frequência, especificidade de ativos e 

incerteza. 
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Com relação a frequência, quatro questões foram relacionadas como forma 

de compreender se as transações efetuadas entre MPEs e seus clientes eram 

constantes ou não. O questionário abarcou questões ligadas à frequência de 

transações que envolvem compra de material e equipamentos, venda de produtos e 

serviços, desenvolvimento de produtos e processos, e design e estilo de produtos. 

Verificou-se que do ano de 2008 a 2013 houve um pouco de aumento do número de 

transações em todos os quesitos.  

Apenas para o último quesito do questionário houve baixa frequência. Com 

média de 0,13 e 0,2223, respectivamente em 2008 e 2013, observou-se que as 

transações que envolvem design e estilo de produtos não ocorrem ou ocorrem com 

pouca frequência nos dois períodos. A figura a seguir ilustra a constância das 

transações relativas ao questionamento. 

 

Figura 04: Frequência das transações que  
envolvem design e estilo de produtos 

 

 

Para as transações que envolveram os outros três tipos de transação existiu 

frequência moderada para alta. O destaque de maior índice e crescimento da 

frequência durante os anos analisados, explicado pela especificidade dos serviços 

de tecnologia da informação, foi as transações que envolvem desenvolvimento de 

produtos, em que foram obtidos resultados de 0,68 em 2008 e 0,82 em 2013. Para 

as transações de venda de produtos e serviços, a ocorrência do índice alcançou 
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0,75 e 0,77 em 2008 e 2013, o que define que esses tipos de transação ocorrem 

sempre ou quase sempre na maioria das empresas. As transações de compra de 

material e equipamentos (matéria-prima) ocorreram com frequência moderada, com 

índice aproximado de 0,45 em 2008 e 0,55 em 2013. Existiu, portanto, de modo 

geral, pouca mudança ao longo dos anos (com aumento dos índices) na frequência 

das transações desenvolvidas em empresas de TI na Bahia. As figuras a seguir 

demonstram as frequências indicadas: 

 
Figura 05: Frequência das transações que  

envolvem desenvolvimento de produtos 

 

 
Figura 06: Frequência das transações de venda de  Figura 07: Frequência nas transações de  
produtos e serviços                                                     compra de material e equipamentos 
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Conforme o conceito do autor institucionalista (Op. Cit.), a frequência 

mensura basicamente o número de ocorrências das transações. Foram 

consideradas algumas transações levando-se em consideração o ramo de atuação 

dos empresários. Os resultados demonstram que apenas as transações que 

envolvem design e estilo de produtos possuem pouca frequência. Esse aspecto 

pode ser explicado por conta de os produtos e serviços oferecidos pelos 

empresários não demandarem design e estilo característicos. Por outro lado, todas 

as outras transações (que envolvem compra de material e equipamentos, venda de 

produtos e serviços, e desenvolvimento de produtos e processos) tiveram relativa 

ocorrência, tendo resultados flutuando entre a “frequência moderada” e o “quase 

sempre”. A característica da alta frequência das transações aumenta os custos de 

transação dos empresários, segundo Williamson (1985, 1990, 1996).  

Observou-se ainda que, com o passar dos anos, a frequência com que 

ocorrem as transações tem aumentado. Williamson (Op. Cit.) afirma ainda que 

quanto maior as frequências nas transações mais dependentes tornam-se as suas 

partes. O que, no caso pesquisado, é verdadeiro. Considera-se, por exemplo, que os 

empresários buscam a troca de informações e fidelização dos clientes, em especial 

aqueles que produzem apenas softwares. Esse processo gera maior dependência 

entre as partes. 

Por sua vez, no que se relaciona às transações que medem a especificidade 

dos ativos foram consideradas seis questões relativas à especificidade locacional, 

especificidade de ativos fixos, especificidade de ativos humanos, especificidade de 

ativos dedicados, especificidade de marca, especificidade temporal. A análise 

permitiu concluir que a especificidade de ativos presente nas transações de 

empresários de TI pode ser considerada mista, visto que alguns possuíram 

média/alta frequência, enquanto outros tiveram baixos índices. 

A especificidade de localização, em que as transações de produtos e/ou 

serviços se tornam difíceis de serem negociados com outros clientes por conta da 

localização da empresa, obteve 0,18 e 0,16, em 2008 e 2013 como resultado, 

indicando a inexistência ou pouca frequência desse aspecto nas organizações. 

Existiu pouca frequência também, com 0,31 e 0,30 como resultado, nos ativos fixos, 

isto é, nas transações que envolvem produtos ou serviços que são feitos sob 
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encomenda e com características peculiares do cliente. Para essas duas 

especificidades houve pouca diminuição da ocorrência ao longo dos anos. 

 
Figura 08: Frequência nas transações que envolvem  Figura 09: Frequência nas transações que 
especificidade de localização.                                   envolvem especificidade de ativos fixos. 

 

 
As especificidades de ativos dedicados e temporal também não obtiveram 

boa frequência. As respostas denotam a inexistência ou pouca frequência tanto no 

que diz respeito às transações que envolvem compra ou investimento feitos apenas 

como forma de atender as demandas do cliente, com 0,18 e 0,18, quanto no que se 

refere às transações que, com o passar do tempo, envolvem perda de valor do 

produto ou serviço, com 0,20 e 0,22.  

 
Figura 10: Frequência das transações que envolvem   Figura 11: Frequência das transações que 
 ativos dedicados                                                       envolvem ativos temporais  
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Obtiveram destaque dois tipos de especificidade de ativos, não apenas pelos 

altos índices, mas pela expressividade no aumento, ao longo dos anos, dessas 

ocorrências. A especificidade de ativos humanos relacionada às transações que 

envolvem pessoal capacitado e com conhecimento do produto ou serviço obteve 

resultado de 0,67 e 0,77, em 2008 e 2013, respectivamente. Outro destaque foi a 

especifidade de marca, ou seja, que envolvem transações que se materializam por 

conta da força e confiança na marca, com 0,44 e 0,55 de constância, em 2008 e 

2013. As duas especifidades demonstraram ocorrência nas transações de 

empresários de TI com constância de moderada para alta. 

 

Figura 12: Frequência das transações que envolvem   Figura 13: Frequência das transações que 
ativos dedicados                                                        envolvem ativos temporais 
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pessoal capacitado e com conhecimento específico do produto ou serviço e, em 

muitos casos, são materializados por conta de a empresa ter uma marca forte. A 

expressividade desses dois ativos se devem basicamente a dois aspectos: i) os 

produtos desenvolvidos por empresas de TI normalmente exigem capacitação 

especializada de seus profissionais; ii) costumeiramente os serviços de TI 

demandam assistência técnica e os clientes costumam negociar com empresas 

conhecidas pelo público em geral, de boa reputação. Ademais, as especificidades 

dos ativos encontradas nas transações são características do ramo de atuação de 

empresários, a tecnologia da informação. 

Dos que obtiveram índices pouco expressivos citam-se as transações de 

produtos e/ou serviços que se tornam difíceis de serem negociados com outros 

clientes: por conta da localização da empresa; por serem feitos sob encomenda e 

com características peculiares dos clientes; por envolverem compra de 

material/matéria-prima como forma de atender a uma demanda do cliente; que 

envolvem perda de valor ao longo do tempo. Essas peculiaridades demonstram 

também algumas características dos negócios realizados pelos empresários de TI:  

A localização das empresas no nordeste do país não é necessariamente um 

problema para as negociações; Poucas negociações são realizadas com 

produtos/serviços exclusivo para clientes; Os produtos/serviços das empresas não 

possuem “prazo de validade curto” ou pode ser produzidos e comercializados por 

um bom período de tempo. 

Por fim, relativo à incerteza, os respondentes foram arguidos a respeito de 

questões como: imprecisão contratual ou risco em transações que envolvem compra 

de insumos e equipamentos; incertezas que envolvem a confecção de 

produto/serviço; incertezas que envolvem a comercialização do produto /serviço; 

incerteza, imprecisão contratual ou risco em transações que envolvem 

desenvolvimento de produtos e processos, design e estilo de produtos; ausência de 

informações a respeito de clientes e fornecedores. Os índices, de modo geral, foram 

pouco expressivos, o que configura que as transações das empresas no ASPL de TI 

geralmente envolvem pouca incerteza. Para todos os quesitos foi possível observar 

ainda um inepressivo aumento da transações que envolvem incerteza com o passar 

dos anos.  
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Foi identificada baixa ocorrência de incerteza, com 0,04 e 0,04 em 2008 e 

2013, nas transações que envolvem inseguranças e riscos que são desenvolvidas 

com fornecedores de matérias-primas e equipamentos. Nas transações que 

envolvem incerteza na confecção de produto/serviço as ocorrências apuradas foram 

de 0,19 e 0,25, em 2008 e 2013; Nas transações que envolvem incerteza na 

comercialização do produto/serviço a ocorrência foi de 0,26 e 0,29; Nas transações 

que envolvem incerteza, imprecisão contratual ou risco em transações que envolvem 

desenvolvimento de produtos e processos, design e estilo de produtos, a ocorrência 

foi de 0,21 e 0,27; Nas transações que envolvem ausência de informações a 

respeito de clientes e fornecedores, a ocorrência foi de 0,15 e 0,18. 

 
Figura 14: Frequência das transações desenvolvi-   Figura 15: Frequência das transações que envol- 
das com fornecedores que envolvem inseguranças  vem incerteza na confecção de produto/serviço  
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Figura 16: Frequência das transações que envolvem  Figura 17: Frequência nas transações com 
incerteza no comercio do produto/serviço                      incerteza no desenvolvimento de produtos/  
                                                                                 processos, design de produtos 
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ausência de informações de clientes e fornecedores 
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Williamson (1985, 1990) afirma em seus textos que as estruturas de 

governança (mercado, hierarquia ou híbrida) se definem através das características 

das transações (frequência, incerteza e especificidade dos ativos). Por meio do 

referencial teórico do autor buscou-se caracterizar as transações desenvolvidas por 

empresários participantes do ASPL de TI na Bahia como forma de identificar quais 

estruturas de governanças eram mais alinhadas, isto é, que minimizam custos de 

transação envolvidos. Os resultados apresentados permitem algumas importantes 

considerações. 

As transações que envolvem as empresas de TI na Bahia e seus clientes 

possuem, conforme resultados, frequência recorrente, especificidade de ativos mista 

(com especificidade de marca e de ativos humanos com alta frequência e as demais 

especificidades com pouca ocorrência), e baixa incerteza. Esses aspectos, segundo 

Williamson (1985, 1990, 1996) denotam que a forma indicada de governança para 

as empresas de TI seria a estrutura híbrida. Outrossim, considerando as 

características das transações ao longo dos anos (2008-2013), foi possível observar 

que existiram poucas alterações nas médias das frequências mensuradas pela 

pesquisa. Isso significa dizer que como as mudanças nas características das 

transações foi pequena, as estruturas das governanças dos empresários de TI não 

devem ter sido alteradas durante período estudado.  

As governanças híbridas, de acordo com o autor (op. Cit.) caracterizam-se 

pela utilização de características de mercado e hierarquias. As formas híbridas 

representariam, portanto, alternativas intermediárias ou combinadas de recursos dos 

mercados e hierarquias (WILLIAMSON, 1985; BORIS, JEMINSON, 1989). No caso 

estudado, podem ser identificadas exemplos de características de hierarquia (por 

conta da especificidade de ativos mista) e de mercado (baixa incerteza nas 

transações). A utilização das características de mercado e hierarquias visariam 

regular as negociações dos empresários de TI. 

As estruturas híbridas, assim como as hierarquias, surgem com o intuito de 

diminuir o oportunismo nas transações que são estabelecidas. Nessa visão, o 

mercado é entendido como algo natural, mas que possui falhas. No caso dos 

empresários ligados ao ASPL de TI, as questões que envolvem maior controle e 

coordenação das atividades seriam justificadas pelas altas frequências em 

determinados tipos de especificidades de ativos, por exemplo. 
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Deve-se salientar que as estruturas de governanças dos empresários de TI 

possuem indicação para a formas híbridas tanto em 2008 quanto em 2013, no 

entanto existiria uma pequena tendência a maior hierarquização. Os índices médios 

de especificidade de ativos, frequência e de incerteza têm aumentado com o passar 

dos anos. O aumento desses aspectos, segundo Williamson, é sinal de governanças 

que exigem maiores controles hierárquicos como forma de evitar problemas com 

oportunismo. Ademais, maiores controles hierárquicos exigem maior burocracia e 

geram maiores custos de transação. 

Algumas questões podem ser citadas como forma de comprovar a maior 

utilização das estruturas hierárquicas nas organizações baianas. Considera-se que a 

classificação de estrutura híbrida está intimamente ligada a algumas características 

fundamentais e nenhuma delas pode ser observada nas negociações de 

empresários de TI na Bahia: a utilização de acordos de cooperação; dependência 

bilateral entre empresas e clientes; boa utilização de incentivos e não apenas de 

controle na relação duradoura, etc. Não existem acordos de cooperação entre as 

partes (as questões são reguladas por contrato), tampouco dependência bilateral 

entre empresas e clientes externos ou utilização de incentivos (os contratos que 

minimizam o comportamento oportunista). 

Chega-se a conclusão, portanto, de que, apesar de existir uma indicação 

para a utilização de uma governança mais híbrida, o que significaria desenvolver 

melhor acordos de cooperação, as empresas de TI costumeiramente se utilizam de 

governanças mais hierárquicas. Dessa forma, centralizam as decisões e autoridade 

na firma individual e se utilizam de contratos formais para regular suas transações.  

Especialmente em se tratando de um Arranjo e Sistema Produtivo Local 

essa conclusão é ainda mais importante ao considerar que, de forma geral, os 

aglomerados buscam a melhoria das relações que envolvem cooperação entre 

firmas e entre firmas e cleintes. O sucesso dos ASPLs está intimamente ligado às 

questões relacionadas aos benefícios da atuação de empresas de forma coletiva e 

colaborativa que, nesse caso, poderiam ser melhores estimuladas com governanças 

com menores controles administrativos formais. Nesse sentido, para o 

desenvolvimento dos arranjos seriam mais indicadas as estruturas híbridas.  
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5.1.2 Mecanismos da governança do ASPL de TI 

  

Os resultados a respeito dos mecanismos utilizadas pelas governanças de 

empresários de TI na Bahia demonstram a utilização de instituições formais, mas 

também informais. Como forma de mensurar a frequência de utilização dos 

mecanismos formais foram desenvolvidas quatro questões respondidas pelos 

empresários. 

Por conta da especificidade de negócios e da pouca força das regras 

desenvolvidas nos ASPLs, dois quesitos obtiveram baixa ou inexistente ocorrência. 

O primeiro deles refere-se às transações contratuais que envolvem concessão de 

material e maquinário que obteve 0,02 e 0,04 de resultado. O segundo diz respeito 

às transações carentes de regulação por regimento do ASPL ou por regras 

previamente estabelecidas, com resultado 0 e 0. 

 
 
Figura 19: Frequência nas transações contratuais  Figura 20: Frequência nas transações que 
que envolvem concessão de material e maquinário precisavam de regulação pelo regimento do ASPL 
                                                                                  ou por regras previamente estabelecidas  
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e denotam que permanece a utilização de contratos comerciais estabelecidos com 

frequência moderada a quase sempre. 

 

Figura 21: Frequência nas transações que               Figura 22: Frequência nas transações que 
envolvem  contratos comerciais estabelecidos          envolvem normas e regras de venda 
e normas e regras de vendas  
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Figura 23: Frequência nas transações que envolvem   Figura 24: Frequência nas transações que 
confiança nas relações entre os envolvidos                   envolvem reputação estabelecida por 
                                                                                        atributos de boa relação comercial  
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 A análise permitiu identificar que não se trata de dupla ocorrência forte de mecanismos formais e 

informais, em que controles e incentivos ao mesmo tempo são trabalhados, mas trata-se da utilização 
de uma condicionada a outra. Assim, as transações envolveriam alta confiança e reputação entre 
membros, mas condicionadas a um contrato formal que as regule. Ou seja, os mecanismos informais 
seriam utilizados anteriores à negociação como forma de identificar bons parceiros, no entanto, na 
relação comercial/contratual, as regras seriam amplamente definidas pelos contratos formais. 
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afirmar que existe um bom número de transações que envolvem confiança e 

reputação estabelecida entre os negociantes. Essa reputação e confiança, contudo, 

é considerada anterior ao firmamento dos contratos, não sendo exercidos na relação 

comercial. A reputação e a confiança funcionariam apenas como um bom modo de 

escolher aquele com quem firmar-se-ia uma relação contratual formal, considerando 

que os contratos são incompletos. 

A utilização de mecanismos formais para os empresários de TI se justifica, 

por exemplo, por conta especificidades de marca e de ativos humanos indicados 

anteriormente. As especificidades dos ativos demandam maior hierarquização das 

atividades. Nesse caso, os instrumentos utilizados pelos empresários seriam os 

contratos formais.  

Por sua vez, a utilização de mecanismos informais, conforme verificado, 

ocorrem juntamente com os contratos formais nas empresas de TI. Os negociantes 

normalmente costumam transacionar com empresas que possuem bom nome no 

mercado, pois os serviços e produtos oferecidos pelos empresários demandam boa 

assistência e contato constante com clientes. Esse processo facilitaria o 

desenvolvimento de confiança e reputação entre os atores.  

Por fim, apesar de haver um aumento da média de frequência na utilização 

de mecanismos formais e informais, deve-se salientar que, ao longo dos anos, os 

mecanismos formais obtiveram um maior aumento de frequência. Isso significa que 

cada vez mais os empresários estão se utilizando de contratos redigidos como 

maneira de regular as transações comerciais de suas organizações. O que gera uma 

tendência a maior hierarquização das atividades.  

 

5.2 TRAJETÓRIA DO PROGREDIR 

 

A seguir é apresentada a reconstrução da trajetória do apoio oferecido pelo 

PROGREDIR aos ASPLS, em especial aos empresários de TI envolvidos no arranjo 

produtivo. A trajetória visa demonstrar as características peculiares do apoio por 

meio de quatro subtópicos: condições antecedentes; momentos críticos, 

infraestruturas de apoio, e resultados. 
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5.2.1 Condições Antecedentes 

 

As condições socioeconômicas, legais e institucionais do estado da Bahia 

sofreram diversas mudanças que ocorreram nos últimos cinco séculos de 

desenvolvimento, consolidando o contexto mais atual. Assim, faz-se importante 

analisar esses aspectos como forma de melhor compreender a mais recente 

conjectura baiana.  

A história da Bahia é marcada pelo forte controle exploratório da colônia 

portuguesa sobre o território desde o estabelecimento de Salvador como primeira 

capital do país em 1549. Segundo Alcoforado (2003), o estado da Bahia era muito 

beneficiado pelo status de principal centro comercial e produtor do país, o que gerou 

oportunidades para a economia local. Com a independência do Brasil, apesar de o 

império apostar no mercado externo, a economia foi afetada por ocasião da 

concorrência com outros países como a França.  

Por volta de 1890, outro grande entrave enfraqueceu a economia baiana 

com a crise do açúcar e do fumo por ocasião da abolição da escravatura, de acordo 

Fialho (2006). Os produtores baianos tiveram dificuldade em manter os índices de 

exportação para a Europa e os altos níveis de produção já que os “escravos” livres 

não queriam se submeter às condições desumanas de trabalho. Então, o açúcar 

perde espaço na economia do estado e, entre 1895 a 1925, o cacau e o café se 

consolidam como solução para a retomada do comércio exterior. 

Outros dois grandes eventos, a I Guerra Mundial e a Crise de 1929, 

enfraqueceram mais uma vez as relações exteriores. E a partir da década de 30, a 

Bahia passa a depender apenas do cacau do sul para manter-se no comércio, sem 

canalizar os montantes advindos dessa cultura para desenvolver outras áreas do 

estado, desenvolvendo mais uma vez problemas econômicos. 

Alcoforado (2003) aponta a falta de eficiência econômica como principal fator 

de enfraquecimento da hegemonia econômico-financeira estadual, naquele período. 

Por isso, tornou-se necessário mudar o foco econômico da agricultura para um meio 

autossuficiente e constante que garantisse sustentabilidade e suporte aos planos 

estaduais. Dessa maneira, influenciado pelos exemplos de outras economias, foram 

estimuladas as políticas de incentivo à industrialização. Pode-se dividir a economia 
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baiana em duas fases, conforme Alcoforado (2003): a acentuada exportação e a 

industrialização.  

A transição cacau-indústria ocorre devido ao esgotamento das tentativas no 

setor agrário e à influência desenvolvimentista seguida por outros países. Spinola 

(2001) confirma que a preocupação do governo estadual em mudar a política 

econômica resultou na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Bahia — 

PLANDEB, concluído em 1959.  

Em teoria, o PLANDEB propunha uma integração sistêmica dos setores 

agrícola, industrial e comercial. Através deste, indústrias seriam atraídas para o 

estado por meio de incentivos fiscais, isenção de impostos e financiamentos a juros 

subsidiados. Em 1950 estabeleceu-se a Refinaria de Mataripe, na década de 60 o 

Complexo Minero metalúrgico e em 80 o Centro Industrial de Aratu, do Complexo 

Petroquímico de Camaçari e da Metalurgia do Cobre.  

Vale salientar que alguns investimentos foram essenciais para a 

consolidação e desenvolvimento industrial, como a construção da Usina 

Hidroelétrica de Paulo Afonso, a criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). No entanto, com o 

passar do tempo, observou-se uma concentração da indústria na Região 

Metropolitana de Salvador (RMS) resultando em aproximadamente 80% do 

faturamento industrial baiano advindo dessa microrregião, de acordo com Petitinga 

(1999).  

A integração entre todas as regiões não aconteceu, trazendo involução 

econômica em muitas áreas, principalmente a agropecuária de subsistência no 

interior. Segundo o autor (Op. Cit), a trajetória econômica do estado é marcada por 

sucessivos erros que acarretam em uma desigualdade social, pois poucas áreas 

foram beneficiadas com as regalias do desenvolvimento.Considerando que houve 

concentração industrial na RMS, a realidade oposta à visão inicial de 

desenvolvimento uniforme do estado previsto pelo PLANDEB não obteve o sucesso 

almejado, segundo Spinola (2001). Isso porque o desenvolvimento chegou, 

prioritariamente, apenas para 10 municípios que compunham a RMS e em regiões 

isoladas do estado, em detrimento de mais de 400 em todo o estado. A economia 

baiana estabeleceu certa concentração espacial, em três áreas: a Região 
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Metropolitana de Salvador; Região Sul; e demais Municípios. Spinola (2001, p. 35) 

afirma que: 

 
[...] a Bahia cresceu economicamente no período 1967/1999, mas não se 
desenvolveu. Isto porque, a despeito do aparente progresso material e dos 
avanços tecnológicos, o conjunto dos benefícios por eles gerados não está 
disponível para milhões de excluídos que constituem, preponderantemente, 
a população estadual.  

 

Importante ainda ressaltar que a desigualdade entre regiões e setores de 

atuação econômica afetou a constituição do PIB baiano. Todas as nuances a 

respeito da economia baiana pregressa reafirmam um contraste social existente: a 

desigualdade econômica e social entre regiões. Segundo o IBGE, em 2000, a Bahia 

possuía o 6º maior PIB do país, sendo a 4ª unidade federativa mais populosa e com 

o 4º maior PIB per capita da indústria de transformação. Em contrapartida, ocupava 

a 22ª pior lugar no índice IDH-M (índice que mede a qualidade do desenvolvimento 

humano de um território, combinando fatores de renda, expectativa de vida e 

educação), conforme o PNUD. 

 A Bahia, diante das características apresentadas, conquistou o título do 4º 

estado mais desigual do Brasil. Em estudo realizado pelo IBGE (2000) através do 

PNAD (Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar), os mais pobres recolheram 

1,2% da renda total, ao tempo que os 10% mais ricos ficaram com 56,1%.  Fialho 

(2006) analisa que “os 10% mais ricos retiveram uma parcela da renda total 47 

vezes maior que a retida pelos 20% mais pobres”. Spinola (2001, p. 36) afirma que a 

Bahia, como decorrência de uma política desenvolvimentista equivocada, “viu 

agravada a sua dependência externa, tanto no plano nacional quanto no 

internacional”.  

Para além das questões socioeconômicas, existiram condições institucionais 

e legais que antecederam a construção e desenvolvimento da política pública baiana 

(ver quadro a seguir). Em nível de políticas públicas de apoio e incentivo a ASPL 

deve-se citar, além do PPA brasileiro, portarias e leis que buscavam incentivar a 

criação e desenvolvimento dos ASPLs, regulam grupos de apoio em nível federal e 

incentivam a inovação e pesquisa científica no ambiente produtivo. Constituem-se 

como exemplos a criação da Lei 10.973/2004, Decreto 5.563/2005 e Portarias 

Ministeriais para criação do GTP APL. 
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Figura 25: Marco Institucional-Legal do PROGREDIR 

 

Fonte: Agência Social, 2013. 

 

No que concerne ao apoio da SECTI, responsável pelo PROGREDIR, a 

secretaria foi criada pela Lei 8.897/2003 com a função de apoiar as questões ligadas 

à ciência e inovação no estado. Durante os anos de 2003 e 2004 foram criados 

estatutos, políticas e regimentos da secretaria que abarcavam o apoio à 

competitividade dos empresários reunidos em aglomerações locais. 

Com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi 

possível à SECTI financiar parte do apoio aos ASPLs. Considerando as estratégias 
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do Brasil para o BID no período de 2004 a 2007 o banco liberou o financiamento de 

16 milhões para o governo do estado baiano. Esse valor visava financiar as políticas 

de aquisição de bens e contratação de obras, como também as políticas para a 

seleção e contratação de consultores apoiadores. 

Outrossim, além da aprovação de leis e decretos que favoreciam o suporte 

aos arranjos, existiu a criação de órgãos de suporte que seriam importantes 

parceiros no apoio aos ASPLs. A criação da FAPESB, a aprovação da Lei de 

Inovação, e o decreto estadual 10.431 que regula o Núcleo Estadual de Apoio ao 

Desenvolvimento de APLs na Bahia são alguns exemplos.  

Diante de um cenário socioeconômico pouco eficiente e de condições 

propícias no campo institucional e legal desenvolveram-se intervenções do governo 

estadual baiano (apoiado pela federação e municípios) como forma de melhorar a 

competitividade dos micro e pequenos empresários baianos e buscando garantir que 

o desenvolvimento de diversas regiões do estado. Entre 1995 e 2007, sob o 

comando dos governadores Paulo Souto e César Borges, o foco da política estadual 

baseou-se na economia industrial. Existiu uma retomada da política de incentivos 

fiscais e de implementação de infraestrutura a fim de atrair investimentos industriais, 

como o projeto Ford-Amazon que pretendia gerar alta empregabilidade e o 

crescimento do setor automobilístico. (FIALHO, 2006, p. 44). 

Durante esse período, em 2003, mandato de Paulo Souto, houve a 

implementação de políticas de apoio para Arranjos Produtivos Locais (APLs) com a 

criação da Rede de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Estado da Bahia 

(RedeAPL). Sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SECTI) e em parceria com o SEBRAE e o financiamento do BID, criou-se o 

Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial – PROGREDIR, em 2006. O 

objetivo era garantir a sustentabilidade das empresas ligadas aos APLs 

selecionados, seccionados em 11 ramos produtivos em todo o território baiano. 

Objetivou melhorar a competitividade de MPES e minimizar desigualdade entre 

regiões fortemente presente durante toda a história do estado.  

Os ASPLs apoiados pelo programa foram distribuídos por toda a extensão 

do território baiano justamente como forma de diminuir as disparidades regionais por 

meio do fortalecimento das micro e pequenas empresas locais de diversos setores 

produtivos: tecnologia da informação; transformação plástica; confecções; 
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fruticultura; cadeia de fornecedores automotivos; turismo; piscicultura; derivados da 

cana-de-açúcar; rochas ornamentais; sisal; e ovino- caprinocultura.  

A inovação ocorrida em um governo voltado ao industrialismo, através de 

políticas públicas em prol do desenvolvimento socioeconômico, configurou-se como 

um grande avanço. Isso porque estimular o desenvolvimento de ASPLs significou 

fomentar as Micro, Pequenas e Empresas (MPEs) nas diversas regiões do estado, 

outrora um tanto negligenciado em políticas precedentes.  

 

5.2.1.1 Antecedentes dos ASPLs baianos 

 

Não apenas as condições socioeconômicas, institucionais e legais em que 

se verificou a necessidade de investir em MPEs como meio de minimizar 

desigualdade entre regiões se constituíram como importantes condições 

antecedentes ao apoio público nos ASPLs. É preciso considerar ainda questões 

internas dos ASPLs.  

Diante das principais dificuldades enfrentadas pelos arranjos, a formação do 

apoio aos ASPLs baianos demandava suportes do tipo financeiro, técnico, científico 

e gerencial dos arranjos. A seguir breve caracterização da conjuntura em que se 

apresentavam os ASPLs baianos antes da formalização do apoio público, com foco 

no arranjo de Tecnologia da Informação. 

De modo geral, os arranjos e sistemas produtivos locais baianos contavam 

com baixa capacitação técnica e com a necessidade de qualificar seus profissionais 

visando a melhoria da competitividade do setor (BNDES, 2011). No caso do ASPL 

de TI, por exemplo, que está situado na Região Metropolitana de Salvador e Feira 

de Santana, o arranjo se volta à atividade de desenvolvimento de software, bem 

como a prestação de serviços e consultoria. Por se tratar de uma atividade 

tecnológica, faz-se necessário que seus colaboradores sejam especialistas e que os 

produtos/serviços estejam em conformidade com as agências reguladoras.   

Por conta da região metropolitana de Salvador contar com poucos cursos 

universitários e técnicos, a qualidade técnica dos produtos e serviços assim como a 

mão de obra qualificada disponível representaram importantes entraves. “Por serem 

cursos específicos, sua realização está condicionada à contratação de profissionais 
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altamente qualificados e, portanto, o custo torna-se elevado”. (BASTOS, OLIVEIRA 

E LIMA JUNIOR, 2007, p. 51) 

Além dos problemas técnicos, existiam ainda problemas gerenciais capazes 

de diminuir a qualidade dos produtos e serviços ofertados, bem como enfraquecer o 

potencial competitivo dos setores envolvidos (BNDES, 2011). Reflexo dessa 

situação é que ocorre no ASPL de TI, conforme Bastos et. al. (2007, p. 59, 60), que 

consideram que “embora sejam empresas de TI que fornecem ferramentas de 

gestão, o processo de planejamento de controle é pouco formalizado e quantificado. 

Há uma fraca especialização tanto na direção, quanto no quadro de empregados 

quanto à formação gerencial e uso da tecnologia para a gestão”.  

Outro importante antecedente do apoio aos ASPLs se refere à necessidade 

de aproximação entre academia e empresários. Na visão de Lastres & Cassiolatto 

(2003, p. 41) os ASPLs “incluem também diversas outras instituições públicas e 

privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, como 

escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 

promoção e financiamento”. No caso do arranjo de Tecnologia da Informação essa 

aproximação era ainda mais necessária considerando que a TI representa a 

possibilidade de construção de Know how e não apenas caracterizada pode ser 

caracterizada pelo relacionamento com o gerenciamento de informações e 

conhecimento. Salienta-se ainda que os arranjos trabalham com um "conjunto dos 

recursos tecnológicos e computacionais para guarda de dados, geração e uso da 

informação e de conhecimentos" (REZENDE, 2002, p. 12), nesse sentido, a 

presença da academia e o envolvimento dos empresários com pesquisas seriam 

capazes de gerar inovações e vantagens competitivas sustentáveis.  

De acordo com Bastos, Oliveira e Lima Junior (2007), existia pouca 

interação entre academia e empresas no ASPL de TI, bem como era possível 

observar a ausência de políticas públicas de apoio a inovação como forma de 

desenhar um ambiente propício para inovar. Os autores defendiam ainda a 

necessidade de: parceria entre academia e empresas para formação de mão de 

obra técnica e gerencial, com propostas de trabalhos acadêmicos voltados para a 

competitividade das empresas no mercado; criação de um núcleo de inteligência de 

mercado no APL através da interação academia/empresa e criação de políticas 

públicas de incentivo à pesquisa e inovação tecnológica voltada para a 
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competitividade no mercado a fim de gerar produtos e serviços diferenciados para 

nichos específicos. (BASTOS, OLIVEIRA E LIMA JUNIOR, 2007, p. 63). 

Por fim, para que todos os suportes demandados anteriormente fossem 

possíveis era preciso contar com o auxílio financeiro. Em todos os ASPLs era 

preciso apoio financeiro como forma de financiar os diversos projetos, capacitações, 

infraestrutura, etc. (BNDES, 2011). A respeito do arranjo de TI, algumas 

necessidades financeiras se destacavam. Considerando o cenário de mudança 

rápida de tecnologia empregada, bem como a necessidade de entregar aos clientes 

outputs inovativos, era preciso investir em pessoal qualificado e produzir produtos e 

serviços diferenciados. Obviamente que seriam necessários frequentes 

investimentos em capacitação, pessoal, infraestrutura. 

Em resumo, os principais antecedentes históricos do apoio aos ASPLs se 

revelaram por meio de conjunturas externas e internas aos ASPLs. Externamente 

pelos aspectos socioeconômicos, legais e institucionais, e internamente, por conta 

da existência da necessidade de apoios ligados à questões técnicas, científicas, 

gerenciais, financeiras. 

 

5.2.1.2 Antecedentes do ASPL de Tecnologia da Informação 
 

Por conta da abertura de mercado iniciado com o presidente Collor de Mello 

ainda nos anos 1990, diversas empresas e seus centros decisórios se transferiram 

para as regiões mais economicamente desenvolvidas do país, Sul e Sudeste. 

Considerando o setor de Tecnologia da Informação especificamente, esse fato gerou 

importantes prejuízos para a economia nordestina, inclusive na Bahia. No estado, 

além da diminuição do número de empregos na área, houve subcontratação de 

serviços e inviabilizou-se a continuidade de diversas empresas. Diante desse 

contexto, surgiram pequenas empresas com baixa especialização e competitividade 

que passaram a atuar no estado. (SECTI, 2008). 

Ainda de acordo com dados da SECTI (2008), as poucas empresas que 

sobreviveram, à época, enfrentaram um mercado bastante competitivo e distinto por 

conta das novas tecnologias que se estabeleceram. Os micro e pequenos 

empresários precisariam assim investir fortemente em gestão como forma de 

aproveitar as oportunidades de mercado. 
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Não obstante, o acesso a recursos produtivos no ASPL de TI era bastante 

difícil e burocrático. Segundo Bastos, Oliveira e Lima Junior (2007, p. 34) não 

existiam “linhas de financiamento específicas para o setor de TI. Os agentes 

financeiros requerem garantias reais para as operações de crédito, excluindo as 

empresas de TI, pois seu principal ativo é intangível e não imobilizado”. Além desse 

aspecto, outro problema se colocava para obtenção de crédito e investimentos. 

Segundo os mesmo autores, os modos de desenvolvimento software e hardware 

possuem necessidade de alto valor de captação monetária inicial e vida útil não 

muito longa. Dessa forma, os financiamentos não poderiam ser duradouros sob o 

risco de, ao fim, estar quitando algo sem retorno ou utilidade. 

Nos anos 2000, o governo do estado, como forma de tentar alavancar o 

setor, passa a tratá-lo como estratégico. A intenção era promover inicialmente a 

articulação entre diferentes organizações que pudessem dar suporte aos 

empresários de TI do estado (SECTI, 2008). No ano de 2003, o governo do estado 

inicia a realização de mapeamento dos setores produtivos que eram formados por 

aglomerados. Dentre eles, foi identificado o agrupamento de TI, tornando-se piloto 

de ações do Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial da Bahia 

(PFAE). 

Por meio dessa articulação e interesse inicial de empresas e organizações 

de apoio, o governo do estado, elabora um Plano de Negócios e um Plano 

Estruturante que intencionou diversos benefícios ao setor, além da realização do 

curso de especialização MBA em Tecnologia da Informação e um programa de 

melhoramento das práticas comerciais e gerenciais. (SECTI, 2008). Foi no ano de 

2008 que o governo do estado, em 07 de março, assina acordo para a implantação 

formal do Arranjo Produtivo de TI.  

O estado, a época comandado pelo governado Jacques Wagner (PT-BA), 

apoiou formalmente os empresários baianos como forma de desenvolver o setor. 

Por meio da tentativa de melhorar a competitividade da Tecnologia da Informação no 

estado, o PROGREDIR, programa de apoio aos ASPLs foi o responsável pelas 

novas medidas de suporte juntamente com a Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia (Fieb) e Sebrae/Ba. O Plano de desenvolvimento do ASPL de TI, além de 

caracterizar brevemente o arranjo, definiu algumas metas para os próximos anos. O 



130 

 

plano fez um estudo por meio de variáveis do arranjo e definiu oportunidades, 

ameaças e resultados esperados (SECTI, 2008).  

De acordo com a SECTI (2008, p. 07, 08), as ameaças do arranjo, em 2008, 

época da sua formação, eram: a) Mercado mundial: necessidade de 

desenvolvimento de competências técnicas em nichos específicos; b) Falta de 

certificação: obtenção de CMMi (Capability Maturity Model Integration), MPSBr 

(Melhoria de Processo do Software Brasileiro), ISO (International Organization for 

Standardization) para melhoria da gestão e processos; c) Baixa inovação 

tecnológica: necessidade de maior interação entre academia, empresários e 

mercado; d) Pouco conhecimento dos nichos de mercado locais; e) Baixa 

diferenciação de produtos: necessidade de criação de produtos com maior valor 

agregado; f) Baixa qualificação gerencial; Pouca cooperação e necessidade de 

fortalecimento da governança do APL; h) Necessidade de criação, gerenciamento e 

manutenção de uma marca associada à tecnologia; i) Baixa capacitação da mão de 

obra e pouco domínio da língua inglesa. 

As oportunidades foram representadas por: a) Mercado: demanda crescente 

em diversos nichos; b) Mercado: disponibilidade de mão de obra a custo baixo; c) 

Mercado: posicionamento futuro do Brasil entre as grandes potências de 

outsourcing/fábrica de software mundial; d) Cooperação: motivação do governo, 

empresários e instituições para o desenvolvimento do APL; e) Crédito: aumento da 

oferta de incentivos para inovação; f) Educação: criação de programa de 

qualificação para a gestão competitiva. 

A partir das ameaças e oportunidades estabeleceram-se como resultados 

esperados as seguintes metas: a) Fortalecer a governança local do APL; b) Elevar o 

faturamento das empresas do APL; c) Aumentar o faturamento para clientes fora do 

Estado da Bahia; d) Ter no mínimo 10 empresas do público alvo certificadas no 

MPS-Br até Dez/2008, sendo 05 até dez/2007 e 5 até abr/2008; e) Ter 20% do 

público alvo participando do processo de avaliação do Programa Qualificação para a 

Gestão Competitiva e destas, 80% concluindo até Dez/2008; f) Ter 40% das 

empresas do público alvo participando do Programa de qualificação básica até 

dez/2008. (SECTI, 2008, p. 08).  
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5.2.2 Momentos críticos  

 

O apoio aos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais no estado da Bahia 

iniciou-se possivelmente após a constatação pelo governo de que a estratégia de 

desenvolvimento regional endógeno, baseada no fomento aos ASPLs, seria um 

caminho plausível para melhorar a competitividade de empresas de pequeno porte e 

alcançar progresso econômico em maior parte do território, inclusive as regiões 

desfavorecidas economicamente. (BNDES, 2011, p. 17) 

Tal contexto consolidou-se como um momento decisivo para a implantação 

da política PROGREDIR. Conforme dados do BNDES (2011, p. 17) o objetivo do 

programa estadual era de “estimular o desenvolvimento econômico da Bahia, em 

parte, a partir do fomento à cooperação, inovação e aprendizado em firmas de porte 

menor”.  

Em 2003, conforme o BNDES, o estado da Bahia se posicionou de modo a 

prosseguir as ações de incentivo à competitividade dos pequenos negócios e 

combate à desigualdade entre as microrregiões por meio da intervenção de uma 

política pública. A responsabilidade pela política ficou sob cargo da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia (SECTI) através da Rede de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais do Estado da Bahia (RedeAPL).  

A criação da RedeAPL visou consolidar o apoio a grupos de micro e 

pequenas empresas por intermédio do PROGREDIR. A Rede foi estruturada por 

meio de um aparato técnico e organizacional por meio da parceria com diversas 

entidades. Desse modo, a rede de apoio aos arranjos deveria seguir um 

planejamento estruturado que melhorasse as condições dos empresários e 

minimizasse as desigualdades socioeconômicas das regiões por meio do estímulo 

ao empresariado. Em linhas gerais, o plano da rede definiu a abrangência 

participativa de cada instituição parceira, a elaboração de ações estratégicas 

genéricas e específicas que atendessem às particularidades e o potencial de cada 

APL, prazos, cronograma e orçamento. (BNDES, 2011).  

De acordo o BNDES (2011, p. 8), na primeira fase da RedeAPL, o objetivo 

era “estruturar e capacitar os representantes das diversas instituições que faziam 
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parte do programa” e identificar os ASPLs25 existentes em todo o estado. Como 

resultado da busca, foram identificados 66 arranjos dos quais 18 foram escolhidos, 

conforme 13 critérios pré-estabelecidos descritos no quadro a seguir: 

 
Quadro 06: Os treze critérios adotados pela REDEAPL para identificação de APLs na Bahia. 

 CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 Presença de empresas e especialização 
setorial 

Concentração territorial de um número significativo 
de empresas que atuem em um ou vários setores 
complementares. 

2 Nível de participação na produção 
nacional 

A representatividade da produção local em relação 
a produção nacional. 

3 Existência de cooperação interfirma Existência de consórcios formados com a 
finalidade de comprar ou vender conjuntamente, 
esforços para o treinamento em conjunto, ou 
compartilhamento de máquinas e equipamentos 
entre as firmas. 

4 Existência de governança local Existência de associações ou outras formas de 
coordenação compartilhada, formal ou informal, 
das atividades do APL. 

5 Presença de fornecedores estratégicos Proximidade com os principais fornecedores, de 
maneira a internalizar no território do APL a maior 
densidade possível das atividades da cadeia 
produtiva e de valor. 

6 Presença de Centros Tecnológicos e 
qualificação profissional 

Existência, quantidade, competência e aptidão dos 
Centros para a oferta de serviços tecnológicos e 
qualificação profissional às unidades participantes 
da cadeia produtiva do APL. 

7 Potencial de crescimento de mercado, 
inclusive exportação 

Levantamento e quantificação da demanda efetiva 
e potencial pelo(s) produto(s) do APL ou qualquer 
estudo que sustente a decisão de investimento e 
ampliação das atividades na aglomeração. 

8 Presença de canais de distribuição e 
comercialização 

Identificação e definição dos canais de distribuição 
e comercialização utilizados pela cadeia produtiva. 

9 Existência de liderança empresarial e 
receptividade ao Projeto 

Sensibilização e percepção da receptividade das 
lideranças empresariais locais formais e informais 
em relação ao trabalho em redes cooperativas. 

10 Importância estratégica para o Estado e a 
União 

Avaliação do valor estratégico de cada APL para o 
desenvolvimento sustentado do estado e do país. 

11 Relação com os diferentes parceiros 
estaduais 

Programas e projetos de outras instituições 
parceiras da Rede de Apoio aos APLs do Estado 
da Bahia e seus resultados no APL. 

12 Inclusão de projetos nas diversas 
mesorregiões 

Tem como objetivo a desconcentração territorial 
das atividades produtivas e do desenvolvimento 
socioeconômico. 

13 Efeito multiplicador Capacidade em gerar externalidades positivas 
através da expansão do número de atores 
integrantes no APL em análise. Outro objetivo que 
se busca é a replicação das ações e políticas em 
outros APLs do estado, a partir dos resultados 
alcançados com os pilotos. 

Fonte: BNDES (2011, n5) 

                                                 
25

 O foco de atuação do programa se deu a partir de identificação de aglomerados de micro e pequenos 

empresários com potencial para transformar-se em arranjo e sistema produtivo local, conforme metodologia 

própria. (BNDES, 2011). Cada aglomerado possuía condições específicas e necessidades de apoio também 

exclusivas, o que fez com que o Programa Progredir visasse um apoio bastante diversificado. 
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Tendo em vista o estabelecimento da estrutura de gestão para a execução 

das atividades de apoio da RedeAPL26, em 2006 foi assinada uma parceria entre o 

Governo Estadual e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com prazo 

inicial de 30 meses que deu suporte a criação do Programa de Fortalecimento da 

Atividade Empresarial - PROGREDIR, principal política de apoio a ASPLs no estado.  

Segundo o BNDES (2011, p. 14 -nota 2) o orçamento era de US$16,67 milhões, 

sendo US$ 10 milhões por parte do BID e uma contrapartida de US$ 6,67 milhões a 

serem investidos pela SECTI, SEBRAE e IEL. O projeto visou, basicamente, dar 

seguimento ao apoio anteriormente estabelecido na RedeAPL. 

O propósito do programa dividiu-se em quatro grandes objetivos: melhoria 

do índice de cooperação empresarial; melhoria do índice de articulação institucional; 

melhoria do índice de desenvolvimento empresarial; satisfação do empresário. 

 
Quadro 07: Propósito e indicadores do Progredir

 
Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006 

  

O Projeto Progredir apoiou diretamente 11 APLs (quadro 08) por meio de 

ações e programas formais (BNDES, 2011). O apoio formalmente instituído visou 

fortalecer o empresariado envolvido por meio do estímulo a inovação e 
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desenvolvimento de vantagens competitivas para todas as empresas compreendidas 

nos arranjos produtivos locais.  

 
 
 
 
 
 

Quadro 08: Os 11 APLs apoiados pelo Projeto PROGREDIR 

 
Fonte: BNDES (2011). 

 

Os objetivos específicos do Progredir foram divididos em quatro 

componentes, conforme o Fisher et. al. (2013).  

-Componente 1 (C1): Apoiar a sensibilização, mobilização e articulação da 

governança local, das redes associativas e de outras empresas do APL patrocinadas 

pelo Programa. Foco do C1: O primeiro componente teve como foco: i) realização de 

diagnósticos e elaboração de Plano de Melhoria Individual (PMI) para todas as 

empresas elegíveis do APL; ii) assistência técnica para elaboração de um Plano de 

Fortalecimento da OGL; iii) assistência técnica para a formação e o fortalecimento 

de redes associativas; iv) capacitações empresariais; v) apoio de consultores para 

elaboração de Plano de Negócio das Redes; e vi) contratação de 

empresas/instituições de referência de consultorias especializadas para apoiar o 

desenvolvimento e a elaboração dos Planos de Melhoria da Competitividade - PMC 

s dos APLs.  

As metas previstas para o componente foram: 

                                                                                                                                                         
26

 Estrutura descrita no próximo tópico 
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Quadro 09: Metas previstas componente 1 

 

Fonte: Marco Lógico, Anexo do ROP (2007) 

 

-Componente 2 (C2): Reduzir as falhas de informação e coordenação no mercado 

de serviços de apoio empresarial, compatibilizando a oferta de serviços existentes 

com a demanda empresarial gerada pelo Programa.  

Foco do C2: O segundo componente teve como foco: (i) a criação de um cadastro 

aberto de consultores e fornecedores de serviços para o Programa; e (ii) a 

implementação de mecanismos e de infraestrutura mínima para que as empresas 

dos APL possam acessar informações sobre o Programa e os serviços de apoio 

empresarial disponíveis, sendo elas: a) criação de infoserviços nos APLs; b) a 

expansão da Rede de Serviços Tecnológicos (RETEC) já existente no IEL/FIEB; e, 

c) a criação de portais na internet para cada APL. 

As metas previstas para o componente foram: 
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Quadro 10: Metas previstas componente 2 

 

Fonte: Marco Lógico, Anexo do ROP (2007) 

 

- Componente 3 (C3): Apoiar as ações diretas para o fortalecimento da 

competitividade dos APLs, financiando a execução dos Projetos Estruturantes 

advindos do PMC de cada APL e dos Planos de Negócios 

Foco do C3: O terceiro componente teve como foco financiar a execução dos 

projetos advindos do PMC de cada APL e dos Planos de Negócio das Redes 

Associativas. As ações apoiadas por este Componente poderão ser de caráter geral, 

beneficiando diretamente todo o APL, por meio dos Projetos Estruturantes (PEs), ou 

ações específicas definidas no Plano de Negócio elaborado pelas Redes 

Associativas dos APLs.  

Os Projetos Estruturantes (PEs) devem ter por objetivo concretizar ações ou projetos 

que apresentem externalidades positivas para o APL, cujos benefícios resultantes 

sejam de baixa apropriação por parte de empresas individuais e/ou que busquem 

superar problemas de coordenação entre as empresas em prol de um 

objetivo/beneficio comum. As ações contempladas na execução dos Planos de 

Negócios (PNs) das redes associativas incluem: (i) execução dos projetos de 

formação empresarial e profissional; (ii) realização de ações de inteligência e acesso 
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a mercados, no Brasil e no exterior (feiras, eventos de promoção comercial e 

consultorias); (iii) rodadas de negócios e missões empresariais; (iv) implementação 

de serviços técnicos e tecnológicos, em temas tais como: qualidade, 

eco-eficiência, conformidade com normas técnicas e metrologia; e (v) formação de 

consórcios de exportação e organização de redes de aprendizagem. 

As metas previstas para o componente foram: 
 

Quadro 11: Metas previstas componente 3 

 

Fonte: Marco Lógico, Anexo do ROP (2007) 

 

-Componente 4 (C4): Realizar o monitoramento, avaliação e disseminação do 

Programa, assim como as atividades de aprendizagem, difusão dos resultados e 

identificação de lições aprendidas 

Foco do C4: O componente quatro financia um Sistema de Monitoramento e 

Avaliação (SMA) sob a responsabilidade da UGP. Em termos gerais esse sistema 

deveria conter: (i) um Plano de Coleta de Dados, que especifique entre outros, os 

seguintes itens: responsáveis, periodicidade, metodologia, grupos de controle, 

valores de linha de base e metas, para o monitoramento e avaliação dos indicadores 

do Marco Lógico; (ii) estratégia de aprendizagem do Programa, que especifique as 

ações e eventos que o Programa organizará para divulgar os resultados alcançados 

e as lições aprendidas durante a sua execução; e (iii) uma estratégia de avaliação 

externa composta por avaliações intermediárias (I e II) e final, como complemento às 

atividades de avaliação contínuas realizadas pela unidade de monitoramento e 

avaliação da UGP. As metas previstas para o componente foram: 

 

Quadro 12: Metas previstas componente 4 

 

Fonte: Marco Lógico, Anexo do ROP (2007). 
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Vale destacar que a parceria com organizações diversas é que consolidou 

as ações estratégicas estabelecidas nos componentes. Alguns exemplos do apoio 

podem ser evidenciados por meio do trabalho do SEBRAE, IEL, PROMO, FAPESB, 

DESENBAHIA, SICM, SETUR.  

O Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE - 

realizou cursos/treinamentos em diversas áreas de interesse empresarial, porém o 

destaque de suas ações está no método da Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados (GEOR).  “Neste ponto, a atuação do SEBRAE tem sido exemplar”. 

(BNDES, 2011, p. 85) 

O IEL atuou na elaboração do Plano de Melhoria Individual (PMI) para cada 

arranjo produtivo apoiado. Igualmente possuiu participação em: programas de apoio 

à competitividade das micro e pequenas indústrias; projeto de gestão estratégica do 

negócio; projeto de extensão industrial exportadora; e na promoção comercial. 

(BNDES, 2011)  

Ainda sob o viés exportador, a PROMO, que é o Centro Internacional de 

Negócios da Bahia, realizou benchmarking e colaborou com os Planos de Melhoria 

da Competitividade (PMC). As ações da PROMO ainda englobaram o “estudo de 

mercado e de canais de comercialização, apoio à participação em feiras e eventos, 

organizações de missões comerciais e rodadas de negócios, além de capacitação 

técnica e empresarial”. (BNDES, 2011, p. 32) 

Por sua vez, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB) concentrou seus esforços no apoio e desenvolvimento de pesquisa e 

desenvolvimento da inovação. Apesar de o órgão financiar projetos que visem 

inovação e tecnologia para as empresas, a função desse ator foi além do suporte 

financeiro. Existiu um acompanhamento dos envolvidos e dos meios por eles 

utilizados, ou seja, das universidades, pesquisadores, bolsas para projetos, 

incubação das empresas contempladas nos APLs, etc. 

Por intermédio da DESENBAHIA ocorreu parte do apoio financeiro. O órgão 

agiu através do Programa de Apoio Creditício aos APLs do Estado da Bahia, o 

CrediAPL, criado em 2004/2005. De modo geral, a contribuição desse ator de apoio 

foi basicamente o suporte financeiro por meio de repasse de linhas de financiamento 

estaduais com o BNDES, na esfera nacional, e o FUNDESE no âmbito estadual. 
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Igualmente, existiu ainda o aporte monetário oriundo, principalmente, do “Banco 

Interamericano para o Desenvolvimento (BID) e também do próprio governo do 

Estado”. (BNDES, 2011, p. 17). 

O projeto também contou com o suporte da Secretaria da Indústria, 

Comércio e Mineração (SICM), atuando especificamente em arranjos ligados à 

indústria e comércio, e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR) junto 

ao arranjo de Turismo do sul do estado. A ideia da inclusão das secretarias foi 

somar esforços no atendimento aos arranjos visto que os aglomerados apoiados 

possuem distintos setores de atuação. (BNDES, 2011) 

O apoio estabelecido pela política pública baiana se consolidou, portanto, 

basicamente, por meio do suporte das organizações de apoio em conjunto com o 

governo do estado. De forma resumida esse apoio se deu pelo suporte técnico, 

gerencial, científico e financeiro, conforme demonstrado. 

Diversos instrumentos conceberam esse apoio como forma de desenvolver a 

política. Segundo Fischer et. al. (2013), os principais contratos e acordos firmados 

nesse sentido revelam-se nos quadros a seguir: 
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Quadro 13: Principais instrumentos do PROGREDIR
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Nota: PMO – Project Management Office do IEL/BA; TCE/BA - Tribunal de Contas da Bahia. 
Fonte: comentários sobre o processo de coleta realizado pela Agência Social, formulado a partir de 
descritivo cedido pela UGP/Progredir por Fischer et. al., 2013. 
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5.2.2.1 Momentos críticos do ASPL de TI 
 

O aglomerado de TI, por meio de suas empresas, oferece basicamente 

atividades dos serviços de tecnologia da informação, hospedagem na internet e 

outras atividades correlatas, a exemplo do desenvolvimento de software e prestação 

de serviços de consultoria. Outrossim, “é caracterizado pela presença de produtos 

de baixo valor agregado e por alguns empresários com pouca capacidade gerencial 

e dificuldades para transcender o mercado local”. (SPÍNOLA, CERQUEIRA E 

VITÓRIA, 2008, p. 08).  

De acordo com a SECTI (2008), o aglomerado de TI teria fixado seu 

desenvolvimento por meio de um grupo de filiais mais próximas aos clientes finais 

como modo de posicionar-se perante o mercado como forma de melhorar a 

eficiência e resultados das empresas, além de redução de custos e melhorias na 

gestão. Nesse sentido, teria se formado a estratégia da formação de um cluster 

capaz de atender clientes nacionais e estrangeiros de língua espanhola por meio da 

oferta de produção e entrega remota. 

Por meio do interesse de desenvolvimento do setor, a governança do ASPL 

de TI foi exercida, em especial, por meio das associações de produtores locais e 

organizações de apoio ligadas às atividades de capacitação e pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), com destaque para o SEBRAE. A SECTI (2008) discrimina 

os principais parceiros presentes na governança dos arranjos, que além de 

empresários conta com: i) 1 representante da ASSESPRO (Associação das 

Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet), 1 

representante do SINEPD (Sindicato das Empresas de Processamento de Dados); 

ii) Instituições de Ensino Superior (IES): 3 representantes das Universidades da 

UFBA, UEFS, UNIFACS e 1 representante de Faculdades Particulares.; iii) 

Instituições Governamentais e de suporte: 1 representante da SECTI/FAPESB, 1 

representante do SEBRAE, 1 representante do SOFTEX (Sociedade Brasileira para 

Promoção da Exportação de Software). 

Existiu boa expectativa de crescimento do setor tecnológico para a Bahia, 

fazendo com que existisse interesse do governo estadual na formação do ASPL de 
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TI. Como resultado, foram instituídas, inclusive, outras ações não vinculadas27 ao 

PROGREDIR, que visaram beneficiar a atividade. Outrossim, como forma de apoiar 

o ASPL de TI, e estimular a formação de um grupo de empresários forte, segundo 

Oliveira (2008), o governo foi o principal cliente efetivo no processo de instalação 

desse aglomerado. 

No que se refere especificamente ao apoio do PROGREDIR ao ASPL de TI, 

esperava-se que fossem oferecidos, basicamente, os seguintes suportes: técnico e 

gerencial por meio dos treinamentos e consultorias; financeiro por ocasião de 

empréstimos e financiamento; e científico através de pesquisas e projetos 

acadêmicos tendo em vista o alcance dos objetivos estipulados no planejamento. 

(BNDES, 2011).  O apoio técnico e gerencial foi fruto da parceria com o SEBRAE, 

IEL, PROMO, CODEVASF, FIEB etc, a fim de sanar os déficits da baixa qualificação 

da mão de obra e da capacidade gerencial através de planos estratégicos, 

programas de competitividade, gestão etc. Enquanto que a aproximação de 

Universidades e centros de Pesquisa, tais como UFBA e FAPESB, permitiram o 

apoio científico por meio do relacionamento entre pesquisadores e empresariado e 

proporcionou o resgate às incubações, pesquisas e bolsas para projetos de 

destaque. Por fim, em se tratando do apoio financeiro, os principais apoiadores 

foram o BID, DESENBAHIA, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), e o próprio 

governo do estado que desempenharam um papel facilitador de acesso ao crédito 

para as empresas organizadas no aglomerado. 

O apoio ofertado pela política baiana ao arranjo de TI, conforme especificado 

anteriormente, deveria ocorrer por meio de quatro componentes. No componente 1, 

existiu a tentativa de articulação da governança local. Cento e vinte empresas do 

                                                 
27

 Após a criação pela Lei nº 8.897 de 17 de dezembro de 2003 do órgão exclusivo denominado Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) para o setor, estabeleceu-se a Política de Tecnologia de Informação e 

Comunicação divulgada oficialmente em 2004. (BAHIA, 2004). Por meio dessa política foram criados diversos 

programas que visavam fortalecer os negócios do setor de TI através da inovação. Entre os principais estão o 

Programa Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica – Inovatec instituído por meio do Decreto Estadual nº 

9.461 de 20 de junho de 2005, que segundo a SECTI (2008, p. 21), “com recursos do Fundo de Investimentos 

Econômico e Social (FIES), permite que o Governo da Bahia conceda R$ 15 milhões a projetos que contribuam 

para o desenvolvimento do Estado, além de benefícios fiscais”. Além disso, existe o projeto do Parque 

Tecnológico da Bahia, conforme a SECTI (2015), que ainda está em processo de construção, mas que visa 

alcançar bons resultados baseados em três eixos, o da “Inovação, que vai operar como instrumento de atração de 

empresas; o da Tecnologia, que abriga a esfera institucional de suporte à interação entre universidades e 

empresas; e o da Ciência, que envolve a estratégia de fortalecimento da produção científica”. Pode-se citar ainda 

os projetos executados pela FAPESB, órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação que se 

constitui como instituição signatária do Termo de Compromisso do NE-APL e PROGREDIR.  
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ASPL foram cadastradas inicialmente e a governança contou, em sua formação, 

com representantes da ASSESPRO, Sindicato das Empresas de Processamento de 

Dados e Similares do Estado da Bahia (SINEPD), UFBA, FAPESB. Ainda nessa fase 

existiu a realização dos Planos de Melhoria Individual (PMI), com o apoio do IEL. 

Noventa e oito empresas foram aprovadas e tiveram o apoio para a confecção dos 

PMIs. Esses planos buscavam fortalecer a competitividade específica de cada 

empresa por meio de estudos e suporte gerencial. (FISCHER et. al., 2013). O ASPL 

de TI teve o Plano de Melhoria da Competitividade (PMC) formulado anteriormente 

ao PROGREDIR, por meio de um programa também estadual chamado Bahia 

Competitiva, que foi desenvolvido ao longo do programa.  

Além das ações de fortalecimento da governança local, dos PMIs e PMCs, 

pretendia-se estimular a criação de redes associativas no ASPL. Em Tecnologia da 

Informação foram formadas quatro redes formadas por quinze empresas. As redes 

“BRITS”, “3E” e “ELOS” com empresas de Salvador, e a rede “NSI” com empresas 

de Feira de Santana. As redes foram desenvolvidas na segunda fase do programa. 

Por sua vez, na segunda fase foram desenvolvidos, basicamente, os Planos 

de Negócios (PNs), chefiados pela equipe do Instituto Evaldo Lodi (IEL) em conjunto 

com a SECTI. Quatro PNs foram desenvolvidos como forma de fortalecer as redes 

estabelecidas. Os Planos de Negócios desenvolvidos para o ASPL de TI foram 

construídos com a finalidade de apresentar as necessidades de melhorias técnicas e 

organizacionais da redes como requisito à obtenção de recurso financeiro junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os PNs deveriam: a) identificar e 

eliminar os pontos fracos; b) identificar e eliminar as ameaças; c) fortalecer as 

oportunidades; d) aumentar a competitividade. 

A oportunidade identificada pela Rede 3E, por meio do PN, foi a de buscar 

uma atuação de marketing e vendas integrada, potencializando o mix complementar 

de produtos e serviços que promovam a entrada das empresas em novos mercados. 

Ademais, buscava desenvolver ações no sentido de viabilizar o compartilhamento de 

todo o BackOffice das empresas participantes da rede, utilizando-se, para isso, das 

melhores competências de cada estrutura organizacional. 

A oportunidade identificada pela BRITS consistia em fortalecer o portfólio de 

produtos e serviços das empresas que compõem a rede, através da integração da 

oferta, do desenvolvimento de produtos e serviços mediante ações de capacitação 
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profissional e empresarial, ações de marketing e da expansão das atividades 

comerciais para outros mercados. 

A NSI buscou aumentar os negócios das empresas integrantes da Rede NSI 

Software através da capacitação e atuação conjunta em ações de mercado, 

prospecção e identificação de canais de distribuição na Bahia e no Brasil. Intentava 

ser referencial em TI no Brasil valorizando os princípios da cooperação e buscando 

promover a integração entre empresas de Feira de Santana. 

Para as três redes que fizeram parte do primeiro edital de seleção de redes 

associativas os Planos de Negócios se dividiam em: Plano de Mercado, Planos de 

Design e Desenvolvimento de Produtos, e Planos de Manufatura e Operacional; com 

as características apresentadas e demandadas de cada rede. No segundo edital 

houve o engajamento da rede Elos. Ao contrário da forma como foram divididos os 

Planos de Negócios anteriores, o PN da rede subdividiu-se em: Plano de 

Capacitação Empresarial/Profissional, Plano de Acesso a Mercado, e Plano de 

Contratação de Serviços Técnico e Tecnológicos.  

O propósito da Rede Elos com o Plano de Negócios era a atuação conjunta 

no mercado, para a comercialização dos produtos e serviços das empresas 

participantes, com o objetivo de aumentar os negócios das empresas integrantes. 

Ademais, buscava uma melhor capacidade técnica para de gerenciamento dos seus 

produtos e do próprio negócio, vislumbrando atingir o mercado fora do Estado da 

Bahia. A pretensão da rede era melhorar os processos internos através de 

certificação para a área de suporte e Microsoft Partner, aumento do conhecimento 

gerencial da empresa, gestão de pessoas, e do aprimoramento do setor comercial 

visando suportar melhor as pressões impostas pelo mercado nacional e atender 

cada vez melhor seus clientes. 

Após o desenvolvimento dos PNs, inicia-se o terceiro componente do 

programa no apoio aos ASPLs de TI, os Projetos Estruturantes. Conforme Projeto 

Estruturante (PE) do ASPL de TI (SECTI, 2007, p. 08), o objetivo era “Promover a 

competitividade das empresas do APL de TI por meio da qualificação da gestão 

empresarial.” O Programa de Qualificação para a Gestão Competitiva foi dividido 

basicamente em três fases: Formação Empresarial, Processo de Avaliação, 

Implantação de Melhores Práticas. 
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Figura 26: Escopo do Programa de Qualificação para a Gestão Competitiva 

 

Fonte: Projeto Estruturante de TI (2007). 

 

A formação empresarial foi idealizada com o objetivo de “desenvolver o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes consideradas essenciais para 

excelência em planejamento e gestão de empresas”. (SECTI, 2007, p. 10) Foi 

realizado, como forma de cumprir o objetivo, um MBA/Especialização em Gestão de 

Inovação e Difusão Tecnológica em APLs, destinado aos empresários envolvidos no 

ASPL, em parceria entre a Unijorge, FAPESB e SECTI. O curso foi formulado por 

meio de três blocos (estratégia empresarial, gestão executiva e formação específica 

de TI) e produziu 29 trabalhos de conclusão na tentatva de estimular empresários a 

aprimorar o conhecimento a respeito de negócios, competitividade e gerenciamento. 

(FISCHER et. al., 2013). 

O processo de avaliação visava “partir para a elaboração de um Plano de 

Melhorias, onde devem ser consideradas as práticas de Gestão necessárias a 

posicionar a empresa avaliada em um patamar cada vez mais elevado”. (SECTI, 

2007, p. 12). Essa avaliação foi dividida em critérios que seriam alcançados por 

meio de oito etapas, conforme figura a seguir:  
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Figura 27: Etapas do processo 

 

Fonte: SECTI (2007) 

 

Por sua vez, as melhores práticas para empresas de TI previu a implantação 

de metodologias especializadas de Gestão referenciadas na autoavaliação e no 

Relatório de Oportunidades de Melhoria e envolviam o apoio ligado a: Gestão 

Empresarial (ERP, BI, Contabilidade); Relacionamento e Serviço a Clientes (CRM, 

Contact Center, Help Desk, URA, e-Learning); Armazenamento e Processamento de 

Dados (Data center, web hosting); Gestão de Fornecedores e Insumos (SCM, 

Logística); Infraestrutura, integração, serviços e comunicação (redes, internet, 

intranet, wireless). 

Por fim, a quarta fase do programa, apesar de visar um controle mais 

intenso da política, cumpriu apenas parte do esperado. Somente duas avaliações 

intermediárias foram feitas em todo o programa, que incluíram, inclusive, o ASPL de 

TI. As avaliações intermediárias seguiriam duas linhas de análise: a da 

aprendizagem institucional como uma forma de gerar valor a políticas públicas 

semelhantes; e do aperfeiçoamento do programa para que fossem comparadas a 

expectativa e a realidade dos resultados alcançados, conforme explicita o quadro a 

seguir: 
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Quadro 14: Avaliações intermediárias 

 
 Fonte: Agência Social, 2013. 

 

Salienta-se, contudo, que o programa não cumpriu a principal ação almejada 

para o componente 4: a avaliação final da política. Sendo assim, torna-se impossível 

mensurar de forma mais eficiente o desempenho e resultado final das ações da 

política nos arranjos, inclusive o de TI.  

 

5.2.3 Infraestruturas de apoio 

 

Como forma de desenvolver o apoio estabelecido pelo PROGREDIR foram 

criadas infraestruturas de suporte ao programa. Além da formação de uma policy 

window favorável que permitiu o desenvolvimento do programa, buscou-se o 

estabelecimento de parcerias com entidades ligando suas competências às 

necessidades dos ASPLs, de acordo os objetivos estabelecidos. 

Segundo Fischer et. al. (2003) existiria um cenário político propício à criação 

e desenvolvimento do PROGREDIR pela existência de vontade política em ações 

que envolviam o fortalecimento de arranjos produtivos. O governo do estado da 

Bahia, juntamente com o governo federal, foram os responsáveis pela criação de um 

ambiente de suporte aos ASPLs, conforme pode ser visualizada na figura a seguir: 
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Figura 28: Policy window do PROGREDIR 

 

Fonte: Agência Social, 2013 

 

Considerando a infraestrutura política existente à época, o Núcleo Estadual 

de Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais da Bahia (NE-APL/BA) 

foi um dos primeiros e mais importantes grupos que surgiram como forma de edificar 

o apoio estabelecido pela política. O NE-APL esteve integrado ao Grupo de Trabalho 

Permanente (GTP-APL) do MIDIC, em instância federal. (BNDES, 2011). 

A implementação do núcleo teve o intuito de fortalecer as relações entre 

entidades que pudessem promover o auxílio aos empresários a fim de garantir o 

apoio aos aglomerados. Segundo o BNDES, os objetivos que nortearam as ações 

do NE-APLs seguiram três linhas de atuação: 

 
(i) coordenar e articular os programas de projetos de parceiros 
institucionais, evitando sobreposição no sentido de otimizar a utilização dos 
recursos; (ii) buscar maior efetividade e resolutividade aos programas, 
projetos e ações dos parceiros; (iii) e promover a integração de parceiros 
para formulação e captação de recursos. (BNDES, 2011d, p. 74) 

 

O núcleo foi criado como reforço às atividades do PROGREDIR com a 

intenção de fortalecer as parcerias existentes entre as entidades e o governo 

estadual, além de buscar maior integração entre os envolvidos e as metas 

propostas. De acordo os três objetivos do NE-APL, a infraestrutura estabelecida (ver 
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figura a seguir) possuiria a função de coordenar e monitorar tais relações. O Centro 

Decisório deliberava acerca dos projetos propostos a algum arranjo e quando era 

necessário tomar decisões sobre o rumo das ações. O Grupo Executivo se 

responsabilizava pela implementação das ações e fomentava a integração com os 

líderes dos aglomerados. Esses líderes de APLs assumiam uma atividade 

temporária com a função de estruturar ou formar o arranjo ao ponto de se tornar 

autossustentável. (BNDES, 2011). A estrutura contava ainda com o Gestor e o 

Secretário do APL com o papel de suporte e coordenação dos projetos aprovados 

que seriam implantados no arranjo e, por último, os Grupos Técnicos que deveriam 

envolver todos os stakeholders do arranjo em todas as instâncias.  (BNDES, 2011)   

 
Figura 29: Estrutura de Gestão da Extinta RedeAPL do Estado da Bahia

 
   Fonte: Elaboração própria com base em FERREIRA-JUNIOR et al (2008). 

 

O principal objetivo com a criação do NE-APLs/BA era articular os agentes 

institucionais e coordenar os programas anulando as distorções percebidas no 
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suporte aos arranjos até então. Para o alcance do fim almejado, a estrutura do 

núcleo foi organizada em três níveis estratégicos. No institucional estava o Conselho 

Gestor composto pelas parcerias definidas no Termo de Compromisso, cujo papel 

era consultivo e deliberativo. No intermediário, o Grupo Executivo que lidava 

diretamente com os Órgãos Executores de Programa, no nível operacional. 

(BNDES, 2011). 

 
Figura 30: Estrutura Organizacional do NE-APLs/BA 

 
   Fonte: BNDES (2011) 

 
 
Por consequência à formação do NE-APL instituiu-se formalmente um 

Termo de Compromisso junto ao governo estadual para apoio aos APLs, composto 

pelo governo do estado (Representado por Secretarias do governo); SEBRAE; 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia; Federação da Agricultura do Estado 

da Bahia; Associação Comercial da Bahia; CODEVASF; Desenbahia; Banco do 

Nordeste do Brasil; Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; Representação dos 

Trabalhadores. (BNDES, 2011a). A estrutura de apoio aos ASPLs foi então alterada 

e contou com uma nova estrutura institucional de suporte por meio do Núcleo de 

Apoio aos APLs na Bahia (NE-APLs/BA), conforme figura a seguir: 
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Figura 31: Síntese da Estrutura Institucional e das Ações de Apoio aos APLs na Bahia 

 
                            Fonte: BNDES (2011) 

 

As entidades partícipes formaram a infraestrutura de apoio que, 

basicamente, ofertou suportes científico, técnico, gerencial e financeiro. Por meio da 

aproximação de universidades, centros de Pesquisa, tais como UFBA e FAPESB foi 

concretizado o apoio científico; a parceria com o SEBRAE, IEL, PROMO, 

CODEVASF, FIEB etc. subsidiaram o apoio técnico e gerencial. Enquanto que a 

coadjuvação, principalmente, do BID, DESENBAHIA, BNB e governos do estado 

firmaram o apoio financeiro. Isso porque o principal objetivo com a criação do NE-
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APLs/BA era articular esses agentes institucionais e coordenar os programas de 

modo a serem executados com maior presteza. (BNDES, 2011). 

No entanto, apesar do grande número de instituições signatárias que 

assinaram o Termo de Compromisso, apenas a SICM, SECTI, IEL, SEBRAE, 

DESENBAHIA e PROMO desempenham atividade efetiva junto aos programas de 

fomento aos Arranjos Produtivos Locais, conforme BNDES (2011). Isso porque os 

demais parceiros ainda estariam em fase de estruturação das responsabilidades e 

iniciativas, o que adiou a participação desses atores. Apesar disso, vale ressaltar 

que, por meio do núcleo, todos os 11 ASPLs foram beneficiados por ações 

concretas de apoio por intermédio das instituições partícipes. 

Como forma de desenvolver o auxílio a arranjos, conforme BNDES (2011), 

os arranjos baianos foram divididos em 3 grupos: atividades formalizadas; atividades 

parcialmente formalizadas; e atividades não formalizadas. Nessa divisão, foi 

possível melhor discriminar a participação de órgãos formais e informais de acordo 

as características do ASPL. Permitiu ainda aos apoiadores melhor planejar as ações 

de suporte e desenvolver a infraestrutura necessária de apoio a cada ASPL, além de 

estimular a participação de entidades de apoio de acordo as características e 

necessidades do arranjo.  

 

5.2.3.1 Infraestruturas no apoio ao ASPL de TI 

 

O aglomerado de Tecnologia da Informação situado na RMS e Feira de 

Santana desenvolve software, presta consultorias e serviços na área. O tipo de 

cadeia produtiva (figura a seguir) que o ASPL de TI desenvolve na Bahia é um 

espectro da complexidade de atividades que uma indústria de tecnologia da 

informação desenvolve. O foco dos bens/serviços desenvolvidos por esse arranjo 

não deve ser considerado apenas como gerenciamento de dados e informações, 

mas de produção de conhecimento, conforme Bastos et. al. (2007), ampliando assim 

a importância desse setor para a economia baiana. 

Por isso, a clara descrição da cadeia produtiva do ASPL de TI é importante 

para compreender como o apoio promovido pelos órgãos partícipes do PROGREDIR 

ocorreram, considerando as necessidades e estruturas do setor. 
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Figura 32: Cadeia Produtiva de TI 

   

 

Fonte: SEBRAE (2004) 

 

É possível observar que para o desenvolvimento das atividades relacionadas 

ao arranjo de TI fez-se necessário o suporte de: centros tecnológicos (pesquisa e 

desenvolvimento) e da educação (Universidades, Instituições de ensino etc); de uma 

infraestrutura física; e do ambiente tecnológico subdividido em: software, hardware, 

desenvolvimento, serviços operacionais, telecomunicações e comércio (figura 1). Os 

arranjos, por meio de sua cadeia produtiva, demandavam então uma infraestrutura 

física (que seria financiada pelo suporte financeiro), suporte tecnológico e de 

educação (por meio do suporte financeiro e científico), além de capacitação técnica 

e gerencial como forma de melhorar a competitividade dos produtos/serviços e 

empresas de TI. 

Como forma de requerer o apoio público e defender os interesses dos 

integrantes do grupo de empresários, um núcleo gestor foi formado e 
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[...] define os temas de interesse do arranjo, além de grupos temáticos para 
elaboração de planos de ação. Esses GTs são formados por empresários, 
acadêmicos, representantes das instituições parceiras. Além disto, 
quaisquer interessados nas discussões podem participar. Esse núcleo 
Gestor é formado por algumas instituições, a saber: ASSESPRO-BA, 
DESENBAHIA, FAPESB, FRB, IEL, PMS, SEBRAE, SECTI, SINEPD, 
SOFTEX, UEFS, UFBA e UNIFACS. (BNDES, 2011, p. 71) 

 

Em relação ao SEBRAE e IEL, o suporte se deu por meio de apoio gerencial 

e técnico e visou auxiliar aos empresários a tomarem decisões mais assertivas para 

seus respectivos negócios e ao ASPL, a exemplo da implantação do Sistema de 

Gestão Estratégica Orientada para Resultados (SIGEOR), conforme Oliveira (2008). 

Esse mecanismo guiado para o resultado beneficia o gerenciamento dos 

empreendimentos, dessa forma o SEBRAE fornece o treinamento da metodologia. A 

principal atuação do SEBRAE no ASPL de TI ocorreu nos Projetos Estruturantes. Foi 

o órgão responsável pela implantação dos projetos. Por sua vez, o IEL atuou na 

confecção do Plano de Melhoria Individual (PMI) e Plano de Melhoria de 

Competitividade (PMC) para o arranjo produtivo e é similar ao SIGEOR, segundo 

BNDES (2011). Além disso, foi responsável pela formulação e implementação dos 

Planos de Negócios (PN) das quatro redes do aglomerado.  

Quanto ao apoio financeiro, excluindo o BID que já financia o ASPL de TI 

assim como todos os outros do PROGREDIR, a DESENBAHIA apresenta-se como 

responsável pelo financiamento para MPEs estruturadas em ASPL. Por sua vez, o 

apoio realizado pelos órgãos de ensino e pesquisa como a FAPESB, Faculdade Ruy 

Barbosa - FRB, UEFS, UFBA e UNIFACS se relacionaram à pesquisa e 

desenvolvimento, incubação de empresas e ainda, e ainda para a qualificação dos 

funcionários dessas empresas (cursos na área). Leva-se em conta que a indústria 

de TI exige profissionais especializados, de acordo BNDES (2011). 

Todas essas ações de entidades de apoio se deram nas fases previstas pelo 

programa. Ademais, para além das ações do PROGREDIR, Oliveira (2008) chama a 

atenção para políticas acessórias à política que beneficiaram as empresas de TI no 

estado da Bahia. Alguns exemplos são o Quali.Info que objetivava a formalização 

dos novos entrantes e/ou subsidiava assessoria nos processos de certificação aos 

negócios já atuantes, e o Parque Tecnológico de Salvador (Tecnovia), uma parceria 

entre a SECTI e a PMS com o foco de atrair e fixar empresas das áreas de energia, 

tecnologia de informação e comunicação e robótica. 
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5.2.4 Resultados 

 

A última fase do modelo proposto de pesquisa para a construção da trajetória 

e demonstração das características da política é a dos resultados.  

Ressalta-se que alguns problemas e dificuldades iniciais ocorreram e 

afetaram os resultados da política. Após o estabelecimento formals do apoio aos 

ASPLs existiram alguns entraves na condução do suporte, pois a indicação da 

participação dos órgão de apoio limitou a autonomia das decisões estratégicas pelos 

gestores dos aglomerados. Ademais, principalmente para os arranjos situados nas 

regiões mais longínquas do estado, a governança do grupo de ASPLs nesses locais 

não se desenvolveu como deveria, pois estava condicionada à “articulação com 

atores externos que estimulassem o associativismo [...] do arranjo”. (BNDES, 2011, 

p.42).  

Após o início das ações e verificação de alguns entraves, existiu ainda uma 

importante questão que gerou consequências sobre o apoio aos ASPLs: a mudança 

de governo estadual. A RedeAPL foi extinta e a coordenadoria da política foi para a 

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia (SICM). Além 

disso, houve a criação por Decreto nº 10.431 de 24 de agosto de 2007, do Núcleo 

Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais da Bahia 

(NE-APLs/BA) principal ligação com o Grupo de Trabalho Permanente (GTP/APL) 

do MIDIC, instância federal. (BNDES, 2011).  

Na ocasião da criação do GTP, instituiu-se formalmente um Termo de 

Compromisso junto ao Governo Estadual com o intuito de apoiar ASPLs. 

Compunham o termo o Governo do Estado (Representado por Secretarias de 

Governo); SEBRAE-BA; Federação das Indústrias do Estado da Bahia; Federação 

da Agricultura do Estado da Bahia; Associação Comercial da Bahia; CODEVASF; 

Desenbahia; Banco do Nordeste do Brasil; Banco do Brasil; Caixa Econômica 

Federal; Representação dos Trabalhadores. (BNDES, 2011).  

Apesar dos diversos esforços na tentativa de melhorar o desempenho do 

PROGREDIR, a política continuou a ter dificuldades de desenvolvimento por conta 

de alguns entraves. Como o projeto apoiou diretamente 11 arranjos, teve que lidar 

com uma grande heterogeneidade de suportes porque as atividades de cada APL 

são distintas. Essa característica sugere que os aglomerados têm lógicas evolutivas 
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diferentes e demandam distintas formas de apoio, desencadeando, no caso da 

Bahia, certa distorção no apoio aos ASPLs.  

Tommasso e Dubbini (2000) classificaram os 11 arranjos produtivos locais 

em 5 tipologias que envolvem a vertente tecnológica e lógica, conforme o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 15: Classificação dos APLs segundo a tipologia proposta por Tommaso e Dubbini (2000). 
Classificação APL 

 
Empresas rurais que operam em um 
contexto de manutenção da economia 
familiar; 

Caprinovinocultura 

Sisal 

Rochas ornamentais 

Psicultura 

Derivados de cana 

Empresas urbanas do setor formal e 
informal; 

Confecções 

Turismo 

Empresas que operam diretamente em 
mercados internacionais, oferecendo 
produtos de nicho 

Fruticultura 

Empresas altamente especializada que 
operam dentro das redes dos operadores 
complementares; 

Tecnologia da informação 

Sub-fornecedores que operam sob o controle 
indireto da grande empresa; 

Fornecedores automotivos 

Transformação de plásticos 

               Fonte: BNDES (2011) 

 

O quadro reforça a questão da heterogeneidade e demonstra a necessidade 

de distinção do apoio nas microrregiões estaduais através da classificação das 

empresas. As especificidades da arranjos demandam grande variedade de atores 

apoiadores e suportes diferentes indicados para cada necessidade. Por exemplo, 

segundo o BNDES (2011, p. 18) “os APLs de TI, fornecedores automotivos, 

fármacos e cosméticos, e transformações plásticas, situados nas áreas mais 

dinâmicas do Estado, são os mais vinculados às atividades intensivas em 

conhecimento e incorporação tecnológica”, o que requer um apoio específico.  

Considerados os entraves iniciais citados e suas influências sobre o 

desempenho do programa, a avaliação dos resultados finais do PROGREDIR deve 

passar, obrigatoriamente, pelo alcance dos objetivos específicos da política que 

foram divididos em 4 componentes/fases.  

O primeiro objetivo específico intitulado “Sensibilização, mobilização e 

articulação dos APLs beneficiados pelo programa”, pretendia estimular as empresas 

constituintes de cada arranjo para identificar uma que direcionasse as ações e 

desempenhasse o papel de Organização de Governança Local (OGL). Além disso, 
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as empresas deveriam trabalhar juntas para alcançarem níveis de confiança 

necessários como forma de desenvolver uma visão estratégica comum e incentivar o 

investimento dos empreendimentos mais rentáveis no crescimento do próprio ASPL. 

(BNDES, 2011).  

O componente/objetivo do programa instituiu 6 metas e indicadores 

conforme apresenta o quadro a seguir.  

 
Quadro 16: Indicadores do componente 1 do PROGREDIR 

 
Fonte: Marco Lógico PROGREDIR, 2006. 

 

Em relação ao primeiro indicador, não foi possível aferir dados por 

inexistência da informação. Inclusive Fischer et. al. (2013, p. 96) chama atenção a 

título de ilustração que “o IEL/BA avaliou apenas 28 empresas que foram “atendidas 

pelo PMI” e, destas 28, 89,66% avaliaram positivamente, entre ‘satisfatória’ e ‘muito 

satisfatória’”, no entanto essa quantidade não é significativa e não deve nem mesmo 

ser considerada, levando em conta que apenas o ASPL de TI possui 

aproximadamente 120 empresas. 

No que se refere ao segundo indicador, também não foi possível identificar 

coerência quanto ao cumprimento do indicador por inexistência da informação. 

Segundo Fischer et. al. (2013, p. 96) no decorrer do programa, a OGL perdeu a 

função pretendida que passou a ser desempenhada pela UGP que, por sua vez, “ 

passou a denominar governança como OGL, sem distinção entre beneficiários e 

organizações de apoio ou fomento”. Por sua vez, o terceiro indicador foi aferido e 
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superado pois 56/59, isto é, 94,91% das redes tiveram os planos de negócios das 

redes aprovados, inclusive os 4 planos de negócios submetidos pelas redes do 

ASPL de TI. 

O quarto indicador foi aferido com sucesso, alcançando 100% dos PMCs 

aprovados. Ressalta-se que o ASPL de TI não teve seu PMC formulado por meio do 

PROGREDIR, já existindo um Plano do arranjo anterior ao início da política. O quinto 

indicador foi aferido e apresentou 5 PEs aprovados no final dos 15 meses de 

execução do programa. Sendo que os 5 Projetos Estruturantes foram os do ASPL de 

Confecções, TI, Transformação do Plástico, Piscicultura e Sisal. Entretanto apenas 3 

(Confecções, TI e Sisal) encontravam-se em fase de execução/executados em 2013.  

Quanto aos demais (Turismo, Derivados da Cana-de-açúcar, Rochas 

Ornamentais, Fruticultura e Caprinovinocultura) “foram cancelados e não serão 

executados, após não objeção aprovada pelo Banco através da CBR-1286/2012, de 

19/04/2012”, conforme Fischer et. al. (2013, p. 96). Em se tratando do sexto 

indicador, não foi aferido por inexistência de informações, ressaltando inclusive que 

o programa abordou o aspecto ambiental perifericamente, sem privilegiar esse eixo 

temático dos cursos de sensibilização e oficinas. 

Levando em consideração as metas, dos 1.000 Planos de Melhoria 

Individual esperados, apenas 442 PMIs foram elaborados pelo IEL/BA com, ou seja, 

menos da metade, 44,2% da meta foi alcançada. Dos 10 OGLs com planos de 

fortalecimento estipulados, nenhum foi cumprido. A atividade não foi realizada 

considerando que os pseudo documentos indicados como planos de fortalecimento, 

não podem ser assim considerados, pois não passam de “meras listagens de 2 a 3 

páginas” (FISCHER et. al., 2013, p. 97). 

Ainda segundo os autores, em relação à contratação de consultorias, foram 

contratadas 53 serviços para a elaboração dos Planos de Negócios das redes dos 

ASPLs e quanto à consultoria para elaboração dos PMCs, a meta foi superada com 

110%, ou seja, 11 consultorias realizadas, segundo Fischer et. al. (2013, p. 97), com 

“9 PMCs elaborados p/ empresa Markestrat, subcontratada do SEBRAE/BA mais 2 

PMCs elaborados pela empresa Competitiveness, como contrapartida inicial do 

BID”. Os PMCs envolviam, alem da caracterização e mapeamento do APL, a 

situação e tendências de mercado, a análise estratégica do APL, definição de 

estratégias de negócios, estabelecimento dos objetivos estratégicos , proposição do 
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projeto estruturante, e o detalhamento das Ações Executivas. (CONSOLI et. al., 

2009). 

Fischer et. al. (2013, p. 98), em avaliação intermediária da política, faz 

algumas avaliações a respeito do componente 1. Segundo o autor: 

1. O Programa aparentemente parte de uma visão de atuação individual das 

empresas (PMI como pré‐requisito, busca por empresas dos cadastros IEL/SEBRAE 

de forma isolada etc) para uma atuação esperada em Rede, sem que fossem 

desenhadas/implementadas um conjunto de ações que tornasse a visão em rede 

associativa predominante. 

2. O PMI se mostrou uma ação insuficiente, tendo em vista os propósitos e o 

pretenso encadeamento das fases do Programa, por não aportar uma visão de ação 

em “rede associativa” suficientemente sólida para as organizações produtivas, 

observando‐se também as dificuldades inerentes a cada segmento/aglomerado para 

a consolidação. 

3. A ideia de rede não foi, aparentemente, objeto de um conjunto de ações mais 

efetivas do Programa, estando dependente do histórico e perfil de cada segmento. 

“Compreender e agir em rede” não foi um filtro para o Programa, que se baseou 

fortemente na oferta de recursos às organizações produtivas, por meio dos Planos 

de Negócios das Redes. Não se deve confundir o meio (redes) que o Programa se 

utilizou para alcançar os fins (fortalecimento das empresas) com o fortalecimento da 

rede e, por conseguinte, do APL. 

4. Foram constituídas e reforçadas redes verticais formadas por empresas‐âncoras, 

dado o cenário de oportunidade de acessa a recursos e oferta de serviços. 

5. A governança local foi enfraquecida em decorrência dos atrasos do Programa e o 

impactou diretamente na credibilidade dos atores locais em relação ao Programa, 

como um todo. 

6. O Programa demandaria a participação de outros atores institucionais com 

expertises complementares às existentes nos parceiros executores originais (IEL/BA 

e SEBRAE/BA), que deveriam ser pensadas previamente pela aderência às área de 

atuação dos APLS e submetidas aos trâmites de aprovação logo no início do 

Programa (nesse contexto, podem se encaixar EBDA, Bahiapesca, CPPM, Ibametro, 

Bahiatursa etc). 
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Por sua vez, o segundo componente referia-se a “Oferta de serviços de 

apoio empresarial e tecnológico, públicos e privados, disponíveis no Estado da 

Bahia acerca das demandas dos APLs beneficiados pelo programa”. Os indicadores 

do componente 2 (quadro a seguir) apontam quais as expectativas/metas do 

programa. 

 

Quadro 17: Indicadores do componente 2 do PROGREDIR 

 
Fonte: Marco Lógico PROGREDIR, 2006. 

 

 O primeiro indicador não teria sido aferido em função da incoerência da 

descrição que é de responsabilidade das Organizações Produtivas em um cadastro 

do programa. O segundo indicador também não pôde ser analisado porque não 

houve um método coerente e imparcial levando em consideração que os consultores 

são consultores/empresas subcontratados pelo IEL/BA e SEBRAE/BA (FISCHER et. 

al., 2013, p. 116). 

Tanto o terceiro como o quarto indicadores não puderam ser aferidos porque 

as atividades não foram realizadas nem resultados alcançados. E, de forma similar, 

o quinto e o sexto indicadores não foram aferidos por inexistência da informação, 

apontando ineficiência do programa pela falta de métodos suficientes para execução 

das ações propostas. Por exemplo, Fischer et. al. (2013, p. 116) afirma que em 

entrevista a uma amostra de 81 OPs sobre o uso do Portal, apenas 14% 
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responderam “já o acessaram”, 53% “não o conhecem” e 33% “não o acessaram, 

mas sabem que foi feito”. 

Em relação às metas, das 5 chamadas abertas para cadastro de consultores 

de serviços técnico-tecnológicos e de gestão nos 5, 10, 15, 20, 25 meses de 

execução, foram abertas 9 chamadas até junho/2013, cerca de 180% da meta 

atendida. Quanto aos 5 infocentros que deveriam ser implantados e 

operacionalizados pelo programa, a atividade não foi realizada, assim como a 

contratação de 30 consultores técnicos para apoiar o fortalecimento da RETEC que 

não aconteceu (FISCHER et. al., 2013). 

A meta que diz respeito a criação e utilização de 10 portais para os ASPLs 

do Programa foram desenvolvidos e implementados pelo IEL, exceto o Portal de TI. 

Todavia, não se pôde constatar benefícios ou efetividade por conta da mínima 

operacionalização dos portais pelos aglomerados, conforme Fischer et. al. (2013). 

Ao tempo em que não foi apontado uma justificativa clara para a não utilização 

dessas ferramentas tecnológicas pelos empresários.  

Fischer et. al. (2013, p. 118), em avaliação intermediária da política, faz 

algumas avaliações a respeito do componente 2. Segundo o autor: 

1. Em sua quase totalidade, o Programa carece de normas e regulamentos que 

formalizem as relações entre os parceiros e ampare a execução das ações e 

operacionalização dos Programas. De forma geral, o modus‐operandi predominante 

na relação entre os membros da UGP/CLPs não é amparado por instrumentos de 

gestão, manuais operacionais e ou guias de orientação técnica. Ainda que, para 

qualquer questão, prontamente seja evocado o ROP como o documento detentor de 

todas as respostas, em um nível mais operacional, de rotinas de trabalho, inexiste 

um detalhamento em profundidade das operações no mesmo. 

2. Especificamente, a relação entre os CLPs e o SEBRAE, por meio das Unidades 

Regionais, não é trabalhada de forma satisfatória, acarretando os problemas 

observados de falta de espaço, local para trabalho, reuniões, dificuldades de 

deslocamento. 

3. A descontinuidade de ações, ou ainda lentidão, motivadas pelas recorrentes 

mudanças de equipe, pela burocracia da máquina pública estadual (e também dos 

parceiros executores, especialmente suas Procuradorias) e pelas mudanças no 

cenário político do Estado da Bahia, foram determinantes para contribuir para um 
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aparente descrédito do Programa na sua capacidade de desenvolver as ações às 

quais se propunha e no processo de mobilização dos APLs para além das ações 

financiadas pelo Programa. 

4. A remuneração da equipe envolvida via bolsas, operacionalizadas pela FAPESB, 

revela uma das principais vulnerabilidades do Programa, sendo este um dos fatores 

responsáveis pelas constantes mudanças de pessoal técnico, na UGP. 

5. Os portais não alcançaram os resultados esperados devido à baixa aderência do 

empresariado à lógica da ação e, sobretudo, devido ao seu próprio desenho por 

parte dos formuladores do Programa, desconsiderando a real demanda dos 

empresários por portais desta natureza. 

O terceiro componente nomeado de “Ações dos planos estratégicos dos 

APLs participantes no programa são executadas de acordo com os cronogramas e 

metas estabelecidas” possuía a intenção de executar Projetos Estruturantes (PEs). 

Os projeto seriam co-financiados em parceria com as empresas do ASPL e a 

realização de atividades ligadas a capacitações, feiras comerciais, consultorias etc.  

Fischer et. al. (2013) acrescenta que essas atividades específicas 

(capacitações, consultorias etc) seriam as ações que haviam sido definidas no Plano 

de Negócio elaborado pelas Redes Associativas dos ASPLs. Reiteram ainda que os 

Projetos Estruturantes (PEs) deveriam colocar em prática ações que apresentassem 

grau positivo de externalidade para o ASPL, além de trabalhar para superar 

problemas de coordenação/governança.  

Os indicadores do componente 3 que indicam as metas estabelecidas pelo 

programa estão dispostos no quadro a seguir.  
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Quadro 18: Indicadores do componente 3 do PROGREDIR 

 
Fonte: Marco Lógico PROGREDIR, 2006. 

 

O primeiro indicador aponta resultados alarmantes, pois apenas 2 dos 11 

PEs estavam em fase de execução e implementação e outros 2 em processo de 

contratação e/ou convênio até 2013. Segundo Fischer et. al.: 

  

O APL Confecções, 100% das ações previstas executadas; o APL TI, 2/3 
das ações executadas, restando as Boas Práticas de Gestão; o APL Sisal, 
em processo de contratação direta pela SECTI de parte das ações; o de 
Piscicultura – em processo de execução de convênio com 
Bahiapesca/SEAGRI. Outros 6 PEs – Turismo, Derivados da Cana-de-
açúcar, Rochas Ornamentais, Fruticultura e Caprinovinocultura, Automotivo 
– não serão executados após cancelamento aprovado pelo Banco através 
da CBR-1286/2012, de 19/04/2012 e CBR 208/2013 (FISCHER et. al., 2013, 
p. 125). 

 

Apenas os ASPL de TI e de Confecção realizaram os PEs. Ou seja, 9 

aglomerados não foram contemplados por conta do cancelamento do Plano 

Estruturante. O programa teria sido finalizado justamente nesse instante por conta 

da não renovação do financiamento do BID, o que gerou insatisfação aos 

empresários entrevistados pelo programa, conforme Fischer et. al. (2013, p. 125). 

Quanto aos demais indicadores, não foram aferidos, mais uma vez, por inexistência 

da informação. 
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Em relação às metas, segundo os autores, houve a realização 104 

capacitações realizadas, a partir dos controles da UGP, considerando a meta de 20 

capacitações profissionais (8 em 15 meses de execução) e de 40 capacitações 

empresariais (18 em 15 meses de execução).  Além de atingir o total de 64 

consultorias de inteligência de mercado, sendo que a meta era de 15. Enquanto que 

a meta de 10 redes de aprendizagem (4 em 15 meses de execução) não foi 

realizada.  

Já a meta da participação de 150 empresários em missões e feiras 

comerciais foi alcançada, pois foram realizadas 174 missões com 748 OPs. 

Entretanto, não foram realizadas as 40 rodadas de negócios, propostas na meta. E 

em da meta que estipulava o total de 400 empresas beneficiadas com serviços 

técnico-tecnológicos, 94 organizações foram contempladas de 24 redes (FISCHER 

et. al., 2013). 

Fischer et. al. (2013), em avaliação intermediária da política, faz algumas 

avaliações a respeito do componente 3. Segundo os autores diversos indicadores 

não podem ser auferidos por inexistência de informações, o que impede uma melhor 

avaliação do componente. Alguns exemplos são as metas de “Pelo menos 80% dos 

empresários beneficiados com as atividades do Componente 3 indicam estar 

‘satisfeitos’ ou ‘muito satisfeitos’ com a qualidade dos serviços financiados pelo 

Componente 3” e “Pelo menos 30% dos projetos aprovados e executados têm 

atividades relacionadas com a adoção de tecnologia mais limpas ou com a melhoria 

da gestão ambiental” (FISCHER, 2013, p. 126) que não puderam ser mensurados. 

Existem casos ainda em que não existem evidências objetivas se 

determinada ação do componente será realizado ou não. A realização do Projeto 

Estruturante, por exemplo, não havia a certeza de implementação. Ademais, existem 

ainda ações que não foram realizadas impedindo de verificar os resultados 

alcançados do programa. Um exemplo disso é a meta de “Formação de 10 redes de 

aprendizagem”. (FISCHER, 2013, p. 126).  

Por fim, o quarto componente “Sistema de difusão, acompanhamento e 

avaliação do Programa implantado e em operação” se referia a última fase do 

PROGREDIR, momento em que todos os aglomerados apoiados pelo programa 

seriam avaliados de modo a visualizar a eficiência das ações e da estrutura montada 

para as empresas organizadas em ASPL. Ressalta-se que esse componente não foi 
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finalizado. Apenas duas avaliações intermediárias foram desenvolvidas. Não existiu 

uma avaliação final do suporte concedido a nenhum dos ASPLs. 

Em relação aos indicadores do componente 4, as metas no quadro a seguir 

indicam os objetivos do programa. 

 

Quadro 19: Indicadores do componente 4 do PROGREDIR 

 
Fonte: Marco Lógico PROGREDIR, 2006. 

 

O primeiro e segundo indicadores do quando não foram aferidos por falta de 

informação, pela falta de comprovação/evidências. Sobre o terceiro indicador, foi 

comprovada o desenvolvimento e implantação do SMA, porém chegou a ser 

utilizado pela UGP, logo não houve aproveitamento desse sistema. E, o quarto 

indicador foi alcançado parcialmente porque 2 oficinas foram realizadas, intitulada de 

“Oficina de Avaliação Intermediária 1, realizada em 26/maio/2009 e a Oficina de 

Avaliação Intermediária 2, realizada em 17 e 18/dez/2012” (FISCHER et. al., 2013, 

p. 138). 

Em relação às metas, são apresentados os mesmos resultados dos 

indicadores. Sendo assim, Fischer et. al. (2013, p. 140) afirma que “o programa não 

dispõe de mecanismos eficazes que preservem a sua memória institucional” e que 

“carece de um canal de interlocução com as organizações produtivas que ultrapasse 

a relação/papel do CLP”. Compreende-se que a falha do plano de comunicação 

gerou problemas graves (inexistência de padronização dos documentos/sistemas e 

falhas de coleta) impedindo a execução das ações propostas pela política. 

Dessa forma, houve ruptura na governança dos ASPLs e na articulação 

institucional da política. Tanto é que, a quarta fase que deveria fazer a avaliação do 
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PROGREDIR não foi finalizada por consequência dessa falta de informações e de 

comprovação tão presente na confecção desse tópico. Vale considerar que o 

programa só conseguiu confeccionar duas versões de relatório: o n° 1 Análise da 

Consistência do Desenho do Programa e o n° 2: Avaliação Intermediária (FISCHER 

et. al., 2013). 

Fischer et. al. (2013, p. 140), em avaliação intermediária da política, faz 

algumas avaliações a respeito do componente 4. Segundo o autor: 

1. O Programa não dispõe de mecanismos eficazes que preservem a sua memória 

institucional. 

2. O Programa não possui uma identidade que o faça ser reconhecido pelos 

diversos públicos e sociedade em geral, confundindo‐se, em muitos casos, com 

ações já desenvolvidas pelos próprios parceiros executores. 

3. O Programa carece de um canal de interlocução com as organizações produtivas 

que ultrapasse a relação/papel do CLP. 

4. A inexistência de um sistema de monitoramento e avaliação integrado entre os 

parceiros é 

responsável pelo desconhecimento mútuo das ações realizadas por cada um deles, 

restringindo‐se ao que formalmente consta como obrigações no ROP. 

5. Os parceiros possuem modelos de registros individuais próprios (relatórios 

técnicos), o que 

revela a inexistência de padronização dos documentos e falhas nesta coleta: "o que 

deveria constar nestes relatórios a fim de contribuir para responder ao marco 

lógico?"; "que campos devem necessariamente existir nestes documentos?" 

 

5.2.4.1 Resultados no ASPL de TI 
  

Os resultados do apoio concedido pelo PROGREDIR aos empresários de TI 

foram divididos considerando as fases do programa.  

 

 Primeira fase 

Na primeira fase do programa previu-se basicamente: i) o fortalecimento da 

governança; ii) Planos de Melhoria Individual (PMI); Planos de Melhoria da 

Competitividade (PMC). 
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No que tange à governança, um dos principais objetivos do programa para 

os arranjos apoiados foi o fortalecimento dessas formas de coordenação de 

atividades. Para o ASPL de TI composto inicialmente por 120 empresas, segundo a 

SECTI (2008), esse era um aspecto muito importante, pois consolidaria as relações 

internas e a cooperação entre os atores/parceiros.  

Buscando o entendimento a respeito de como os empresários de TI 

visualizavam a governança do ASPL, em avaliação intermediária do PROGREDIR 

(SECTI, 2013), alguns empresários foram consultados. Como resultado foi possível 

observar que a governança se desenvolveu no início das ações coordenadas do 

programa, no entanto, com o passar do tempo, houve uma acomodação e os 

encontros/reuniões periódicas não mais aconteciam. Por consequência, as ações 

que demandavam trabalho coletivo e cooperado foram prejudicadas. 

 A primeira fase contemplou também o Plano de Melhoria Individual (PMI). 

Foi uma etapa do programa realizada pelo IEL/BA que tinha também como intuito 

eleger as Organizações Produtivas (OPs) participantes do programa. Fischer et. al. 

(2013) apontam que a primeira meta a ser realizada, após o desenvolvimento das 

governanças, seria a realização dos Planos de Melhoria Individual (PMI) das 

empresas. De acordo com a SECTI (2013), 98 empresas de TI foram contempladas 

com os planos.  

Apesar da boa representatividade, Fischer et. al. (2013) argumentam que os 

PMIs não foram úteis para a ação do SEBRAE/BA que teve a responsabilidade de 

coordenar a etapa posterior à realização dos PMIs feitos pelo IEL/BA. “O PMI se 

mostrou uma ação insuficiente, tendo em vista os propósitos e o pretenso 

encadeamento das fases do Programa, por não aportar uma visão de ação em ‘rede 

associativa’ suficientemente sólida para as organizações produtivas” (FISCHER et. 

al., 2013, p. 98). Como consequência existiu baixa dinamização das redes e das 

ações por elas contempladas. Ademais, ocorreram ainda entraves por conta da 

existência de dificuldades e atrasos na tramitação dos instrumentos legais que 

envolviam o PMI, o que gerou certo descontentamento dos empresários.  

Por fim, ainda na primeira fase, o Plano de Melhoria da Competitividade 

(PMC) se configurou como o elo com o componente 3 do programa, pois possuía 

como proposta impulsionar o apoio das ações diretas para o fortalecimento da 

competitividade dos ASPLs. O PMC do aglomerado de TI foi realizado pela 
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Competitiveness em 2005 e apresentou as estratégias gerais de como o setor 

deveria se expandir e se tornar mais competitivo.  

As ações propostas para o Projeto Estruturante foram centradas em fontes 

de reforços fornecendo conhecimento, recursos humanos e inovação, que se 

dividiram em três linhas de curto prazo: “1) desenvolvimento de um sistema de 

ensino superior; 2) a ampliação dos programas de pesquisa e desenvolvimento de TI 

local; e 3) interligar o programa estadual de inclusão digital, a fim de reforçar a meta 

de 1500 graduados universitários anuais em TI” (COMPETITIVENESS, 2005, p. 37). 

Em relação às ações diretamente ligadas ao aumento da competitividade do 

ASPL de TI, ainda segundo Competitiveness (2005), as ações indicadas pelo PMC 

foram: i) melhoria das competências negócio; ii) sensibilização e facilitação mudança 

estratégica; iii) promoção da atividade de inovação nas empresas: desenvolvimento 

de novos produtos e melhorias nos processos de produção e prestação de serviços; 

iv) Acções de apoio ao desenvolvimento do mercado. Essas ações foram 

compormetidas em certos aspectos por conta de existirmais uma vez burocracias e 

atrasos no cumprimento dos aspectos legais. 

Destarte, considerando todos os suportes concedidos ainda na primeira 

fase, algumas características da política ficaram bastante evidentes: i) problemas 

por conta da falta da cultura da cooperação entre empresários; ii) a política não 

prestou assistência técnica para elaboração de um Plano de Fortalecimento da OGL, 

dificultando o desenvolvimento da governança e do trabalho coletivo; iii) existiram 

problemas de ordem burocrática e de execução da ação; iv) houve baixa 

operacionalização ou a pouca dinamização dos trabalhos coletivos nas redes. 

 

 Segunda fase 

O principal instrumento de apoio na segunda fase do programa para todos 

os arranjos foram os Planos de Negócio (PNs). A elaboração do Plano de Negócios 

também fez parte da consolidação do terceiro componente e sua principal 

característica foi a criação de um plano para cada rede associativa. As ações 

contempladas na execução dos PNs incluíam:  
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(i) execução dos projetos de formação empresarial e profissional; (ii) 
realização de ações de inteligência e acesso a mercados, no Brasil e no 
exterior (feiras, eventos de promoção comercial e consultorias); (iii) rodadas 
de negócios e missões empresariais; (iv) implementação de serviços 
técnicos e tecnológicos, em temas tais como: qualidade, eco-eficiência, 
conformidade com normas técnicas e metrologia; e (v) formação de 
consórcios de exportação e organização de redes de aprendizagem 
(FISCHER et al., 2013, p. 20). 

 

O ASPL de TI desenvolveu 4 redes, com respectivos PNs: BRITS, ELOS, 

NSI e Rede 3E. Esses planos foram importantes para o alcance de financiamento 

como requisito do Banco Interamericano de Desenvolvimento e/ou Banco Mundial, 

além de apontar as necessidades de melhorias técnicas e organizacionais.  

No caso da Rede ELOS composta por 5 empresas localizadas em Salvador, 

apenas 3 (TW2 Sistemas, INSIX Soluções Inteligentes, Ampulheta) participaram do 

Plano de Negócios (Plano de Negócios 2009, p. 10). O PN intitulado de “Penetração 

no Mercado Nacional” possuiu como objetivo fomentar “a atuação conjunta no 

mercado, para a comercialização dos produtos e serviços das empresas 

participantes, com o objetivo de aumentar os negócios das empresas integrantes”, 

segundo Plano de Negócios (2009, p. 5).  

O Plano de Negócios da BRITS teve como objetivo solicitar “o financiamento 

na faixa de R$ 250 mil, para execução dos planos de marketing, capacitação 

profissional e empresarial, e de aquisição de serviços tecnológicos e consultorias”, 

SECTI (2008, p. 9). A rede, também localizada na RMS (em Salvador), é formada 

por 5 empresas (ITIn, Interativa, Contact You, E-maré e Union).  

Em relação ao PN da rede 3E composta por 4 empresas (Sysdesign, ZCR, 

Idéia Digital, Open System) situadas na RMS, o principal objetivo foi “buscar uma 

atuação de marketing e vendas integrada, potencializando o mix complementar de 

produtos e serviços que promovam a entrada das empresas em novos mercados”, 

além de apresentar as ações e o financiamento necessário, conforme SECTI (2008, 

p. 4).  

Por fim, a rede NSI composta por 4 empresas (Speed Informática, Total 

Informática, Próton Sistemas e Mais Informática) localizadas em Feira de Santana 

desenvolveu o seu PN como “requisito à obtenção de recurso financeiro ao Banco 

Mundial”. Buscou “a formatação de uma área única para a comercialização dos 

produtos e serviços das empresas participantes”, segundo a SECTI (2008, p. 10).  
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È possível verificar que todos os PNs buscaram financiamento para 

efetivação das ações estabelecidas. Apesar do estabelecimento das redes e da 

aprovação da maioria dos empresários, os PNs foram passíveis de algumas críticas. 

Além de problemas no atraso das atividades e na qualidade dos planos que foram 

estabelecidos pelas redes, o programa teria limitado a quantidade de empresas 

beneficiadas. (FISCHER et al., 2013, p. 82). Foram beneficiárias do suporte, por 

meio do financiamento das ações estratégicas, apenas as empresas que estavam 

organizadas em redes e que fizeram o Plano de Negócios.  

Outra importante crítica feita aos PNs foi a continuidade dos problemas 

ligados à formação e desenvolvimento das redes. Mais uma vez existiram entraves 

que atrapalharam o desenvolvimento das ações das redes e desestimularam ainda 

mais empresários a trabalhar de forma coletiva.  

Na segunda fase, portano, por meio dos suportes desenvolvidos, algumas 

características da política foram ratificadas e evidenciadas: Mais uma vez existiu 

baixa operacionalização das redes, além de problemas de ordem burocrática e 

técnica, e relacionados à qualidade dos Planos de Negócio. 

 

 Terceira fase 

O Projeto Estruturante (PE) corresponde ao apoio na terceira fase e, 

segundo Fischer et. al. (2013, p. 95), refere-se ao “detalhamento das prioridades 

apontadas pelos PMC, que estabelece o escopo dos Projetos Estruturantes de cada 

APL, com um plano de trabalho que especifica e detalha os procedimentos 

necessários à execução e implantação desses Projetos Estruturantes”. Ademais, o 

Projeto Estruturante de TI buscou “concretizar ações ou projetos que apresentem 

externalidades positivas para o APL e cujos benefícios sejam de baixa 

apropriabilidade por parte de empresas individuais”. (SECTI, 2013, p. 08). 

O PE propôs um Programa de Qualificação para a Gestão Competitiva 

baseado em três linhas: formação empresarial, processo de avaliação e implantação 

de melhores práticas. (SECTI, 2007, p. 8). Apesar dos atrasos por conta dos 

problemas de ordem burocrática e técnica todas as iniciativas inicialmente previstas 

foram executadas.  

Na vertente da formação profissional, o plano buscou facilitar o caminho 

para a qualificação dos gestores das empresas de TI, que na maioria dos casos, 
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segundo SECTI (2007, p. 07), não passavam de “técnicos com sérios problemas de 

gestão”. Para tanto, o PE propôs ofertar um curso com “carga horária total de 416 

horas, sendo estruturado em grupos temáticos compostos de 17 disciplinas” e os 

empresários que cumprissem todos os requisitos receberiam o “certificado de 

Especialista em Gestão de Negócios de Tecnologia da Informação, titulação 

equivalente à de especialização lato sensu” (SECTI, 2007, p. 11).  

Na linha do processo de avaliação, a principal intenção foi avaliar as 

organizações produtivas por meio dos 8 critérios de excelência (Liderança; 

Estratégias e Planos; Clientes e Mercados; Sociedade; Informações e 

Conhecimento; Pessoas; Processos; e Resultados) transformando essas 

informações em um diagnóstico empresarial que seria decisivo na elaboração de um 

novo planejamento estratégico para o negócio.  

A terceira etapa do Projeto Estruturante de TI visou a implantação de 

melhores práticas de gestão. De acordo a SECTI (2007, p. 16), as “melhores 

práticas devem ser sugeridas por consultoria especializada em TI. Para cada critério 

deve haver pelo menos uma melhor prática definida para cada nível PGQB (Prêmio 

Gestão Qualidade Bahia)”. 

Apesar dos benefícios concedidos, algumas críticas surgiram ao 

desenvolvimento do PE em tecnologia da informação. Na visão de Fischer et. al. 

(2013), existiu, em diversos momentos, percepções a respeito da baixa cooperação 

entre empresários e redes pouco dinamizadas. A respeito de sua abrangência, ainda 

segundo os autores, não existem documentos/relatórios parciais disponíveis que 

comprovem o suporte das ações propostas ou a quantidade e nomeação das 

empresas beneficiadas.  

Na terceira fase, portanto, assim como nas anteriores, por meio dos suportes 

desenvolvidos, algumas características da política ficaram bastante evidentes. 

Novamente existiram problemas de ordem burocrática e técnica, os trabalhos foram  

desenvolvidos de forma pouco cooperativa, e as redes obtiveram baixo 

desenvolvimento. 
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5.3 INFLUÊNCIAS DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA SOBRE A POLÍTICA 

 

O estudo das possíveis influências da estrutura de governança sobre as 

características da política se baseiam nos resultados descritos nos tópicos 

anteriores deste capítulo de resultados. 

Considerando os predicados das transações efetudas por empresas de TI e 

seus clientes, salienta-se que, apesar de indicação de governança para as formas 

híbridas (com alta frequência, especificidade de ativos mista e baixa incerteza), as 

estruturas mais frequentes são as hierárquicas (contratos formais individualizados 

em uma firma). As formas hierárquicas, segundo Williamson (1985), são definidas 

pelo relacionamento estritamente contratual entre agentes. A pequena incerteza 

mensurada  nas transações das MPEs demonstram que existem baixos riscos, 

oportunismo e poucas imprecisões contratuais que justifiquem uma maior 

hierarquização das formas de coordenação de atividades. Contudo, apesar das 

características apresentadas nas governanças de TI (média/alta frequência,  

especificidade mista e baixa incerteza), com tendência para hibridez, os meios de 

coordenação são caracterizados predominantemente como hierárquicas.  

As governanças hierárquicas podem ser consideradas como estruturas 

iniciadas e mantidas como forma de reunir as decisões em apenas uma firma, sem a 

integração entre empresas. Em se tratando das estruturas de governanças 

encontradas prioritariamente nas empresas de TI da Bahia, essa caracterização 

parece bastante pertinente ao considerar que não existe dependência bilateral entre 

os atores que transacionam. Ademais, considerando os mecanismos/instituições das 

governanças do ASPL de TI, observou-se que a utilização de mecanismos informais 

está sempre atrelada aos mecanismos formais. Isso significa que as instituições 

presentes nas governanças demonstram a necessidade de formas de coordenação 

com controle administrativos fortes, mais hierárquicas. Outrossim, existiria uma 

intensidade baixa dos incentivos relacionais que envolvem as transações.  

Em resumo, os resultados a respeito das formas de coordenação 

demonstram que existiria um desalinhamento das estruturas de governança 

comprovados pela análise das características que definem as estruturas, bem como 

pelos mecanismos envolvidos. Assim, apesar da indicação pelas formas híbridas, é 

mais comum encontrar estruturas mais hierárquicas. 
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Tendo em vista as “características das governanças”, deve-se considerar os 

aspectos que envolvem as “características da política” como forma de entender 

melhor as influências da primeira sobre a segunda. A partir da reconstrução da 

trajetória do apoio aos ASPLs na Bahia foi possível verificar algumas importantes 

características do apoio ao setor de Tecnologia da Informação. Ressalta-se que 

determinadas peculiaridades podem também demonstrar características gerais da 

política, visto que o suporte do PROGREDIR é, em muitos momentos, padronizado. 

No caso do ASPL de TI, a estratégia de atuação para o segmento se 

desenvolveu em 4 linhas básicas segundo relatório intermediário de avaliação 

(SECTI, 2013): i) Qualificação e Certificação: Capacitações técnicas e gerenciais 

para empresas de TI.  Em 2007 foi formado o primeiro grupo de 5 empresas da 

Bahia no Processo de Certificação MPS.BR – Melhoria do Processo de Software 

Brasileiro, em parceria com o SOFTEX, SEBRAE e BID;  ii) Inovação: Através da 

publicação de editais de subvenção econômica e recursos não reembolsáveis da 

FAPESB onde as empresas tiveram acesso a recursos para desenvolver novas 

soluções e produtos no setor; iii) Marketing e Acesso a Mercado: Promoção e 

aproximação das empresas de TI com os demais setores da economia buscando 

posicionar o APL de TI como referência nacional no segmento.  O ASPL de TI 

desenvolveu um plano de Marketing com o apoio de uma assessoria de imprensa 

para divulgação das empresas baianas a nível regional e nacional nos principais 

veículos de comunicação especializados do setor; iv) Cooperação: Formação de 

redes empresariais para atuação no setor de forma mais competitiva e apoio em 

ações coletivas propostas pelas redes já formadas. O Arranjo contou com 4 redes 

(3E, NSI , BRITS e ELOS). 

Verifica-se, portanto, que a intenção do apoio concedido ao arranjo de 

Tecnologia da Informação se revelou basicamente no suporte à melhoria das 

questões técnicas e gerenciais, no incentivo à inovação e marketing como forma de 

acessar novos mercados, e na tentativa de melhoria e fortalecimento do trabalho 

cooperado entre empresários. Vale lembrar que como forma de desenvolver os 

suportes almejados foram implementados também auxílios no campo científico 

(aproximação com universidades e centros de pesquisa) e auxílio financeiro como 

forma de subsidiar as ações. 
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Retomando o objetivo do componente ou fase 1 (para todos os ASPLs, 

inclusive para o de TI), conforme Fischer et. al.(2013), visava-se apoiar a 

sensibilização, mobilização e articulação da governança local, das redes 

associativas e de outras empresas do APL patrocinadas pelo Programa.  

No arranjo de Tecnologia da Informação, uma importante característica ficou 

bastante evidente já na primeira fase do Programa: a falta da cultura da cooperação 

entre membros e as dificuldades do programa em fortalecer as governanças e 

estimular o trabalho colaborativo. Os entraves relativos à cooperação foram 

agravados pelo fato de o PROGREDIR não ter prestado assistência técnica para 

elaboração de um Plano de Fortalecimento da OGL (Organização de governança 

local). Fischer et. al. (2013) assinala que os planos de fortalecimento da governança 

apenas “se caracterizam pelo rol de atividades feitas em 2006 e ações previstas em 

2007 e 2008. Não há consistência nos mesmos para serem considerados como 

Planos, mas sim meras listagens de 2 a 3 páginas”. Além disso, esses documentos 

ou relatórios não possuem data ou autoria, no entanto, o autor credita os feitos ao 

SEBRAE. 

Deve-se citar também que, ainda na primeira fase do programa, os Planos 

de Melhoria Individual das empresas e o Plano de Melhoria da Competividade do 

arranjo representaram os primeiros grandes suportes promovidos pela política 

pública, executados por meio do Convênio PROGREDIR BID 006/2007. No PMI 

foram cadastradas 120 empresas e todas as empresas elegíveis no ASPL (num total 

de 98) foram contempladas. Já o PMC do arranjo foi desenvolvido em outubro de 

2005 pela Competitiviness, empresa espanhola contratada pelo BID, e denominado 

de Plan de acción para la mejora de la competitividad del APL de Servicios de 

Tecnologías Del Información de Bahía.  

No caso do ASPL de TI, os planos tiveram boa aceitação das 

recomendações do Plano de Melhoria Individual (PMI) e do Plano de Melhoria da 

Competitividade (PMC), por parte dos empresários (SECTI, 2013), mas dificuldades 

também podem ser relatadas. A lógica para participação na ação realizada pelo PMI 

era que os empresários pudessem se inscrever inicialmente e, mais tarde, reunir-se 

por meio de redes associativas. No entanto, o que se observou foi diferente do 

esperado. As empresas apenas se elegiam ao apoio do ASPL pelo PROGREDIR 

como forma de sanar problemas e dificuldades individuais, sem maiores 
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preocupações com o coletivo de empresários. O apoio do PMI demonstra assim que 

o conceito de redes não foi disseminado e entendido pelos empresários 

beneficiados. Esse aspecto evidencia mais uma vez problemas por conta do baixo 

nível de cooperação dos empresários.  

Fischer et. al. (2013, p, 95), em avaliação intermediária do Programa, afirma 
que: 

 
“Em outras palavras, participar do PMI não representou um momento de 
compreensão de como se atuaria em rede e, de maneira ainda mais 
importante, como se atuaria em rede associativa naquele determinado 
segmento de atuação do APL. Isso porque os segmentos apresentam 
diferenças em suas dinâmicas internas refletindo também as divergências 
do seu empresariado/organizações, particular de cada APL e/ou de cada 
segmento econômico. Do ponto de vista operativo, há pouca sincronia entre 
o que o Programa se propôs, inicialmente, ao realizar o DE/PMI (passos 
iniciais do Progredir que serviriam também para a criação de um ambiente 
propício para a formação futura das redes) e os resultados observados com 
esta ação (empresas aptas, fortalecidas apenas individualmente, mas não 
coletivamente, pelo menos a maioria observada nas entrevistas)”. 

 

Como consequência dos baixos níveis de cooperação entre empresários e 

das dificuldades de estimular a governança do ASPL de TI, formaram-se redes 

apenas com o propósito de continuar a receber os benefícios do programa. A 

concepção de redes de maneira induzida teve como resultado a baixa 

operacionalização ou a pouca dinamização dos trabalhos coletivos, afastando-se da 

ideia almejada para os ASPLs pelo programa – que visava membros que atuassem 

de forma colaborativa. Por fim, os entraves na tramitação dos instrumentos legais 

para execução, e o longo intervalo entre a execução do PMI e do PN gerou 

descrédito junto aos empresários.  

Por sua vez, a partir do componente 2 do programa outras características do 

apoio ao ASPL de TI puderam ser visualizadas. O objetivo do componente era 

reduzir as falhas de informação e coordenação no mercado de serviços de apoio 

empresarial, compatibilizando a oferta de serviços existentes com a demanda 

empresarial gerada pelo Programa.  

Para ter acesso aos PNs, os empresários deveriam estar formados em redes 

que foram edificadas apenas como requisito de continuidade do programa. Mais 

uma vez, o que também se observou nessa fase do programa, mais especificamente 

no Plano de Negócios das redes de TI, foi a baixa operacionalização das redes. A 

ideia de desenvolvimento de ações coletivas e de trabalho cooperado não foi bem 

executada como se esperou no planejamento do programa também nessa fase.  
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Os planos de negócios, contudo, obtiveram boa aprovação dos empresários, 

e todas as redes foram beneficiadas pelos serviços oferecidos pelo Programa nas 

ações do plano. Apesar da razoável aceitação, existiram ainda outras dificuldades: i) 

na tramitação dos instrumentos legais para execução (tanto no PN, quanto no PMC, 

PE); ii) baixa qualidade dos PNs apresentados para a comissão de avaliação e 

pouca qualificação profissional dos consultores envolvidos na elaboração dos 

mesmos; iii) evasão dos consultores na capacitação em Planos de Negócios 

(SECTI, 2013).  

Permaneceram, portanto, na segunda fase, problemas de ordem burocrática 

e técnica, além de entraves ligados à qualidade dos Planos de Negócio. Por conta 

da baixa qualidade dos planos diversas revisões foram feitas. Outrossim, existiria 

pouco envolvimento dos beneficiários em sua concepção, que ficou a cargo do 

SEBRAE. 

Por fim, conforme Fischer et. al. (2013), o terceiro componente traz outras 

importantes especificidades do apoio ao ASPL de TI. O Componente visou apoiar as 

ações diretas para o fortalecimento da competitividade dos APLs. Teve como foco 

financiar a execução dos projetos advindos do PMC de cada ASPL e dos Planos de 

Negócio das redes Associativas. As ações apoiadas por este beneficiou diretamente 

todo o ASPL, por meio do Projeto Estruturante (PE), ou ações específicas definidas 

no Plano de Negócio elaborado pelas Redes Associativas dos ASPLs. 

O PE, como descrito anteriormente, foi dividido basicamente em três 

diferentes suportes: Formação Empresarial, Processo de Avaliação, Implantação de 

Melhores Práticas. Existiram alguns aspectos importantes que devem ser 

considerados na execução dos PEs. Puderam ser observados também problemas 

de ordem burocrática e técnica, a exemplo da dificuldade na tramitação dos 

instrumentos legais para execução e de atraso na elaboração dos Projetos.  

Salienta-se ainda que a estruturação do PE é tida como “simultaneamente, 

parte do Programa e, ao mesmo tempo, independente dele, já que necessita uma 

articulação entre redes e organizações produtivas, sobre a qual o Programa não 

possui completa governabilidade” (SECTI, 2013). Nesse sentido, diante de 

problemas relacionados às redes, a articulação demandada pela política ficou 

fragilizada, e os trabalhos desenvolvidos de forma pouco cooperativa.  
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Consideradas  as análises anteriores do apoio do PROGREDIR ao arranjo 

de Tecnologia da Informação, bem como das características presentes nas 

transações e a estrutura de governança escolhida pelos empresários, pode-se fazer 

algumas importantes inferências a respeito da influência das estruturas de 

governança sobre a política pública.  

A literatura aponta que além da força de grupos, instituições formais e 

informais são capazes de influenciar as políticas públicas. Souza (2006, p. 39) 

assevera que “a contribuição do neoinstitucionalismo é importante porque a luta pelo 

poder e por recursos entre grupos sociais é o cerne da formulação de políticas 

públicas”. Ademais, “essa luta é mediada por instituições políticas e econômicas que 

levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em 

detrimento de outros”. Contudo, é possível também verificar, por meio das 

características apresentadas pelo estudo, a influência das estruturas de governança 

sobre as características da política.  

As formas hierárquicas, conforme descritas pela literatura, internalizam 

totalmente suas atividades em uma só organização, se utilizam de contratos formais 

redigidos como forma de coordenar as atividades da organização, e possuem alto 

nível de controles administrativos. Essas características, segundo as análises 

seguintes (ver quadro), teriam a capacidade de influenciar os modos de suporte 

oferecidos pela política pública baiana. Nesse sentido, as peculiaridades das formas 

de apoio público do PROGREDIR seriam passíveis de serem moldadas e/ou 

moificadas pelas estruturas de governança escolhidas pelos empresários.  
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Quadro 20: Características da governança e relação com a política 

Características da governança 
hierárquica 

Relação com as características do apoio ao ASPL de 
TI 

Internalização total das atividades em 
uma só organização. Transações 
conduzidas por atores do processo 
(firma). 

Os empresários não atuavam de forma cooperada com 
seus clientes e isso gerou também dificuldade da política 
na tentativa de estimular que os empresários atuassem 
de forma cooperada, em rede. Outrossim, existiu 
dificuldade em formar e desenvolver as governanças em 
grupo, ou do ASPL. 

Utilização de contratos formais como 
forma de regular as transações, 
minimizar o oportunismo, a incerteza 
presente no ambiente e o grau de 
especificidade dos ativos que envolvem 
as transações 

Os contratos formais entre empresários e clientes 
desestimulam a utilização de instituições informais nas 
transações por apresentar alto nível de controle. A 
política teve dificuldades ao tentar desenvolver o 
trabalho colaborativo entre membros já que não existia 
uma cultura de cooperação bilateral nas transações. 

Baixo grau de intensidade dos incentivos Por conta de existir um alto nível de controle nas 
transações, as ações da política que deveriam envolver 
bom nível de incentivos foram prejudicadas, e alguns 
problemas de execução puderam ser observados. 

Baixa utilização de instituições/ 
mecanismos informais, a exemplo da 
confiança e reputação 

As estruturas de governança hierárquica estimulam 
instituições formais. As relações mais formais exigem 
maiores controles administrativos que são capazes de 
gerar um aumento dos problemas técnicos e 
burocráticos da política. Controles formais demandam 
burocracia especializada. 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa 

 

A partir do quadro apresentado é possível extrair duas importantes 

conclusões. A primeira delas refere-se ao fato de o quadro confirmar o que foi 

sugerido por Williamson (1985, 1990, 1996). Segundo o autor, de acordo com as 

características das transações apresentadas, a estrutura de governança mais 

alinhada para as governanças seriam as híbridas. Essa indicação seria válida 

também para a política de apoio aos ASPLs na Bahia.  

Para Williamson (Op. Cit.), as formas híbridas podem ser vistas como 

estruturas formadas e desenvolvidas para que as organizações atuem de forma 

integrada. Caso essa fosse a realidade das estruturas de governanças encontradas 

prioritariamente nas empresas de TI da Bahia, a tendência é que essa integração 

entre empresas e clientes fosse capaz de estimular a utilização de instituições 

informais como forma de regular as transações. Nesse sentido, os mecanismos 

informais seriam fortes estimuladores do trabalho cooperado, em rede. 

As formas híbridas, na opinião do autor, são definidas pelo relacionamento 

entre agentes. Como consequência das relações bilaterais existe o reconhecimento 

de que a confiança e a reputação entre os clientes e empresários pode ser 

aumentada. Ademais, as transações seriam menos reguladas por meio de controles 
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intensivos, e mais por incentivos entre os agentes negociantes. As estruturas 

híbridas, nesse sentido, representariam não apenas menores custos de transação 

para os empresários, como também melhores condições de desenvolvimento das 

redes de cooperação pela política. 

A conclusão a que se chega, a partir dessa análise, é que os resultados da 

pesquisa, ratificados pela literatura de Oliver Williamson a respeito das governanças, 

confirmam que existem formas mais eficientes de estruturas as governanças em 

empresas. No caso pesquisado verificou-se que as formas híbridas representariam 

menores custos de transação, além de uma boa probabilidade de diminuirem o 

oportunismo entre agentes por meio da maior utilização de mecanismos informais de 

coordenação de atividades. 

A segunda conclusão refere-se ao fato de a pesquisa comprovar que as 

estruturas de governança escolhidas pelos empresários, juntamente com as 

instituições e a força das pessoas e grupos, podem ser capazes de influenciar as 

características da política pública de apoio aos ASPLs no apoio ao setor de 

tecnologia da Informação.  

O quadro demonstra possíveis influências ligadas à estrutura predominante 

dos empresários de TI na Bahia, em que a governança hierárquica representaria um 

dos fatores capazes de influenciar a política, além de instituições e grupos. Após 

considerar as características das governanças e as peculiaridades do suporte 

concedido aos empresários de TI foi possível verificar a existência de uma possível 

influência.  

As relações observadas no quadro permitiram algumas conclusões: 

- As características das governanças hierárquicas no ASPL de TI ligadas à 

internalização de seus processos e transações exclusivamente na firma podem ter 

influenciado o comportamento das redes de empresários. Os predicados da 

estrutura de governança foram discriminados como uma das possíveis influências 

para os entraves relacionados às dificuldades enfrentadas pela política no que tange 

ao desenvolvimento das redes, do trabalho cooperado. A situação das redes teria 

sido agravada ainda pelo fato de a política ter negligenciado o apoio às OGLs 

(organizações de governança local). 

- A utilização dos contratos formais utilizados pelas governanças hierárquicas nos 

arranjos, visando regular as transações entre empresários e seus clientes, estariam 
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relacionados à baixa utilização de mecanismos informais de governança. Dessa 

forma, os contratos formais desestimulariam as regras ou instituições ligadas à 

confiança e reputação, por exemplo, por conta da necessidade de controles 

administrativos mais rígidos. Esse fato também pode ter influenciado o baixo 

desenvolvimento do trabalho colaborativo entre membros. 

- O alto nível de controle administrativo (característica das herarquias) e o fato de se 

tratar de uma política de apoio a ASPLs, em que existe a necessidade de o suporte 

se utilizar de meios para estimular o trabalho cooperado, podem ser indicados 

influenciadores nos atrasos de execução do PROGREDIR. 

- É possível relacionar ainda a pouca utilização dos mecanismos informais da 

governança (característica das hierarquias) com a probabilidade de 

provocar/intensificar problemas de ordem técnica e burocrática na política. Controles 

formais demandariam burocracia especializada. 

As relações entre as características da governança e da política ratificam a 

tese de que as características da estrutura de governança escolhida juntamente com 

indivíduos, grupos e instituições, possuiu a capacidade de estimular determinados 

predicados do suporte ao arranjo de TI. Foi possível verificar como algumas 

importantes características das transações que envolvem a governança hierárquica 

são capazes de influenciar as características peculiares do apoio ao ASPL de TI. 

Diante dessa conclusão, torna-se importante o estímulo, por parte da política, das 

transações que envolvem baixa incerteza e especificidade de ativos como forma de 

aumentar o uso de governanças mais híbridas, integradas e que gerem melhores 

níveis de cooperação e atuação em rede. 

No caso especifico do estudo o que se verifica é uma estrutura de 

coordenação de atividades que negligencia a necessidade de bilateralidade das 

relações como forma de desenvolver o setor local apoiado pelo estado e órgãos 

suplementares. O sucesso de um ASPL e de uma política de apoio depende 

diretamente da formação e desenvolvimento de redes de empresas como forma de 

desenvolver o trabalho cooperado entre empresários. E cooperação, nesse caso, 

pode ter um significado ligado a utilização de controles hierárquicos mais baixos e 

maior utilização de incentivos relacionais como forma de regular as transações entre 

empresários e seus clientes.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo tem por intuito retomar o alcance dos objetivos por meio 

da pesquisa em tela, promover análises conclusivas a respeito dos resultados 

encontrados, bem como discriminar as limitações da investigação e sugerir trabalhos 

futuros. Para tanto, serão discutidos os resultados das análises por meio do 

referencial teórico utilizado. 

A pesquisa visou responder “como as características da estrutura de 

governança escolhida pelos empresários no ASPL de TI são capazes de influenciar, 

juntamente com grupos e instituições, as características/forma de apoio da política 

pública PROGREDIR?”. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 

documental e aplicou-se questionários junto aos beneficiários da política. O percurso 

metodológico do trabalho envolveu: análise bibliográfica; acesso a responsáveis pela 

política na SECTI (como forma de identificar os sujeitos respondentes dos 

questionários e reunir documentos que fossem úteis ao desenvolvimento dos 

objetivos); análise dos documentos; pré-aplicação dos questionários como forma de 

chegar ao alfa de cronbach do instrumento; aplicação dos questionários junto aos 

empresários; categorização dos dados e informações; escrita dos resultados e 

destas considerações finais. 

O modelo de análise previsto buscou: i) caracterizar os aspectos relativos às 

transações das empresas de TI como forma de identificar as formas mais comuns de 

governança; ii) Descrever a trajetória do apoio do PROGREDIR ao ASPL de TI 

avultando as principais características do suporte. Por meio dos resultados previstos 

pelo modelo de análise foi possível estabelecer a relação entre as estruturas de 

governança e a política pública.  

No decorrer do trabalho foi possível observar que as estruturas de 

governança mais comuns utilizadas pelos empresários de TI são as hierárquicas. 

Esse tipo de estrutura é caracterizada por aspectos relativos a coordenação de 

atividades em apenas uma organização e pelo alto nível de controle das transações. 

Por sua vez, ao examinar as características do apoio do PROGREDIR aos 

empresários de Tecnologia da Informação da Bahia através dos arranjos produtivos 

locais, denotaram-se características peculiares que são capazes de terem sido 

influenciadas pelas governanças hierárquicas utilizadas. Dessa forma, foi possível 
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verificar a possível existência da influência das estruturas de governança sobre as 

características da política. 

A respeito da governança, registrou-se, baseado no conceito de Williamson 

(1985, 1990, 1996), que a forma mais alinhada e menos custosa para as 

governanças dos empresários de TI na Bahia seriam as híbridas tanto no ano de 

2008 quanto em 2013, mesmo havendo baixa tendência de aumento de aspectos 

que geram maior hierarquização de atividades (especificidade de ativos e incerteza). 

Nesse sentido, haveria desalinhamento das estruturas durante os dois períodos de 

tempo, sendo possível encontrar governanças predominantementes hierárquicas. 

Importante mencionar que o autor (Op. Cit.) assevera que o desalinhamento 

de estruturas de governança gera maiores custos de transação. Nesse caso, ao 

escolher pelas estruturas hierárquicas em detrimento das estruturas híbridas, os 

empresários desenvolveriam uma forma de coordenação e relacionamento com 

negociadores mais custosa por conta da necessidade de maior controle. 

Por meio das características das transações foi possível observar esse 

desalinhamento. Apesar de possuir características de media/alta frequência, 

especificidades de ativos mista e baixa incerteza, características próprias das 

estruturas híbridas, as formas mais comuns encontradas foram as hierárquicas. A 

alta utilização de mecanismos/instituições formais e a não relação de dependência 

entre negociantes são exemplos de características que comprovam que as 

estruturas hierárquicas são mais utilizadas. 

As governanças híbridas seriam caracterizadas por uma relação bilateral 

entre os negociantes, e, por consequência, tenderia a estimular os contratos 

relacionais, baseados em confiança e reputação, por exemplo. Contudo, as 

governanças hierárquicas utilizadas, ao contrário das híbridas, resume a 

coordenação das atividades em uma única firma e baseia as relações em contratos 

formais redigidos.  

O não alinhamento das governanças traz sérias consequências aos 

empresários não apenas considerando o maior custo de transação, por conta dos 

maiores controles administrativos, mas também por conta da baixa utilização de 

mecanismos informais. A não utilização desse tipo de mecanismo desestimula 

relações contratuais baseadas na boa relação comercial. Isso significa dizer que os 

empresários de Tecnologia da Informação decidiram por uma estrutura que tende a 
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minimizar os contratos firmados por mecanismos relacionais. Ademais, conforme 

visualizado pela pesquisa, a estrutura escolhida é capaz também de influenciar as 

características da política. 

Identificadas as características das transações e governanças dos 

empresários era preciso reconstruir a trajetória do apoio do PROGREDIR aos 

empresários. No que se refere às características da política, foi possível verificar 

peculiaridades do suporte concedido aos empresários de Tecnologia da Informação 

envolvidos no arranjo e sistema produtivo local. Conforme visualizado no resultados 

da pesquisa, no arranjo de Tecnologia da Informação, as características peculiares 

do suporte do arranjo de TI foram evidentes desde a primeira fase do programa 

PROGREDIR.  

Ficou manifesto um importante entrave da política no apoio aos empresários 

logo inicialmente: não existia uma cultura de cooperação entre os membros 

participantes do aglomerado. Esse aspecto, obviamente gerou outros problemas à 

política. Problemas esses ligados, em especial, às dificuldades na formação, 

desenvolvimento e fortalecimento das governanças e ao baixo nível de trabalho 

colaborativo desenvolvido.  

Outrossim, por conta de o PROGREDIR não ter cumprido um dos objetivos 

elencados para a primeira fase do programa (assistência técnica para elaboração de 

um Plano de Fortalecimento da OGL- Organização de governança local), os 

problemas de cooperação se agravaram durante todo o processo de apoio. Reflexos 

desse negligenciamento da política podem ser observados posteriormente nos 

entraves desde a formação ao desenvolvimento das redes. As redes teriam se 

formado apenas como requisito para a permanência dos empresários no apoio 

concedido pelo programa, ou seja, de forma induzida. Como resultado existiu pouca 

dinamização dos trabalhos coletivos.  

Já na segunda fase do programa foi possível verificar novamente a baixa 

operacionalização dos trabalhos desenvolvidos em rede. Os suportes que envolviam 

a necessidade de execução de ações coletivas não teriam sido bem executadas por 

conta dos entraves presentes nos agrupamentos. As redes seriam a forma de gerar 

e estimular o trabalho coletivo e colaborativo entre os membros. Diante da 

ocorrência de funcionamento de forma precária, todos os suportes posteriores que 

demandavam cooperação entre membros foram prejudicados.  
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Nessa fase, o grande destaque do apoio ao empresários de TI foram os 

Planos de Negócios formados a partir das redes. Apesar de terem boa aceitação e 

aprovação por parte dos empresários, algumas críticas foram evidentes. Entre as 

críticas podem ser citados problemas de ordem burocrática e técnica e o pouco 

envolvimento dos beneficiários em sua concepção. 

Por fim, na terceira fase do programa, as características dos problemas de 

ordem burocrática e técnica permaneceram. Existiram dificuldades relativas ao 

desenvolvimento dos suportes. Nessa fase, o Projeto Estruturante reuniu todas as 

ações desenvolvidas. Como descrito, a formação e desenvolvimento do PE 

demanda articulação entre as redes e organizações produtivas. Em consequência, a 

articulação do PE foi fragilizada, de modo que os trabalhos foram desenvolvidos de 

forma pouco cooperada. 

Após considerar as características das governanças e as características do 

suporte concedido aos empresários de TI foi possível verificar a influência objetivada 

por esta tese. Relações foram apresentadas como forma de demonstrar mais 

claramente essas possíveis influências. 

O fato de as empresas no ASPL de TI internalizarem totalmente suas 

atividades em uma só organização (goverança hierarquica) e das transações serem 

conduzidas apenas por um dos atores do processo -firma- foi apontado como uma 

das possíveis causas para os problemas enfrentados pela política ao tentar 

estimular que os empresários atuassem de forma cooperada, em rede. Ademais, 

existiu dificuldade em desenvolver as governanças em grupo, ou governança do 

ASPL. 

Por sua vez, por conta de as governanças se utilizarem de contratos formais 

como forma de regular as transações, minimizar o oportunismo, a incerteza e o grau 

de especificidade dos ativos também é possível que tenha causado algumas 

deficiências ao programa. Considerou-se que os contratos formais desestimulam a 

utilização de instituições informais por apresentar alto nível de controle. Assim, a 

política teria enfrentado obstáculos ao tentar desenvolver o trabalho colaborativo 

entre membros. 

Ademais, o baixo grau de intensidade dos incentivos foi considerado 

também como possível influenciador da política. Levou-se em consideração que, por 

conta de existir um alto nível de controle nas transações entre empresários e seus 



188 

 

clientes, as ações da política que deveriam envolver bom nível de incentivos podem 

ter sido prejudicadas. Além disso, o alto nível de controle numa política de ASPLs 

(em que se espera que os incentivos sejam utilizados nas relações entre membros) 

foi apontada como possível geradora de alguns problemas de execução de 

atividades que são observáveis no PROGREDIR. 

Ainda foi detectada a baixa utilização de instituições/mecanismos informais, 

a exemplo da confiança e reputação, pois as estruturas de governança hierárquica 

estimulam instituições formais. As relações mais formais entre empresários e 

clientes teriam exigido maiores controles administrativos sendo capazes de gerar um 

possível aumento dos problemas técnicos e burocráticos da política.  

As relações entre as características da governança e a política confirmam a 

tese de que a governança, não apenas por meio de indivíduos, grupos e instituições, 

mas também pela escolha da estrutura estabelecida, é capaz de determinar parte 

das características do apoio concedido ao ASPL de Tecnologia da Informação. 

Nesse sentido, o estudo colabora com a literatura que considera apenas a 

influência das instituições e grupos sobre as características da política pública 

(SOUZA, 2006). Ao considerar que Williamson (1985, 1990, 1996) vê as 

governanças como constituídas por estrutura (hierarquia, mercado, híbrida) e 

mecanismos (formais e informais), o estudo buscou explorar uma lacuna teórica e 

verificar a possível influência das estruturas, em conjunto com instituições e grupos, 

nas políticas. 

Outras importantes conclusões podem ser verificadas por meio do estudo. 

Considera-se que o entendimento a respeito das estruturas de governança adotadas 

pelo empresários ligados ao ASPL revelam-se úteis na compreensão a respeito de 

quais parecem ser os meios de coordenação de atividades mais eficientes para as 

empresas ou para um grupo de empresas ligados a um ASPL. No caso dos 

empresários de TI comprovou-se que a estrutura de governança indicada seria a 

híbrida, apesar da utilização da hierárquica. O estudo sugere, nesse sentido, que as 

estruturas híbridas seriam mais benéficas também aos arranjos, pois tenderiam a 

melhorar a cooperação entre os membros. Acredita-se que à medida que são 

estimuladas as relações informais entre membros aumenta-se a oportunidade de 

gerar maior confiança para o desenvolvimento do trabalho colaborativo. 
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O estudo chegou ao entedimento, baseado nos trabalhos de Oliver 

Williamson a respeito das governanças, que é possível identificar estruturas de 

governança que gerem melhor desempenho para as empresas de TI envolvidas no 

arranjo produtivo. Averigou-se que as formas híbridas seriam capazes de gerar 

transações mais eficientes (menores custos de transação e oportunismo) para os 

empresários baianos, em detrimento das formas hierárquicas. 

Foi ainda possível entender se determinada estrutura de governança dos 

empresários seria capaz de ser mais ou menos favorável ao desenvolvimento da 

política. Observou-se que não apenas para os empresários e para os arranjos as 

estruturas híbridas seriam recomendadas, mas também para a política. As 

estruturas híbridas são influenciadoras dos mecanismos informais a exemplo de 

confiança e reputação, o que estimularia o trabalho cooperado e auxiliaria na 

formação e desenvolvimento das redes. Sugere-se assim que, especificamente em 

políticas de apoio a ASPL, por conta de suas especificidades, seja mais adequado e 

com menores custos de transação a escolha pelas estruturas híbridas. 

Chegou-se também a conclusão de que é possível identificar quais tipos de 

transações devem ser estimuladas como forma de chegar a uma governança mais 

acertada para os empresários e que gere influências positivas ao melhor 

desempenho à política pública. As transações de baixa incerteza e que envolvem 

baixa especificidade de ativos devem ser estimuladas como forma de gerar maiores 

incentivos para a utilização de mecanismos informais, sem a necessidade dos 

contratos redigidos. Os resultados demonstram também uma indicação pelo 

emprego de contratos relacionais baseados na confiança e reputação entre 

negociantes. 

Outrossim, o estudo a respeito do apoio concedido aos ASPLs foi capaz de 

gerar importantes subsídios para repensar políticas públicas como a destacada. A 

discussão centrada em como política pode ser influenciada por governanças se 

revelou como importante instrumental para analisar o apoio público em tela. Pôde-se 

verificar soluções operacionais talvez não visualizadas por empresários e 

formuladores da política. Essas soluções perpassam pela ideia da utilização de 

governanças mais acertadas para os empresários e para a política. No caso da 

política em tela, identifica-se a necessidade de maior bilateralidade de relações entre 
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membros que transacionam. Essa bilateralidade é negligenciada por estruturas 

hierárquicas de governança e mais facilmente estimuladas em estruturas híbridas. 

Conclui-se, desse modo, que as formas híbridas, além de serem capazes de 

gerar governanças mais eficientes para os empresários, podem incitar o melhor 

desempenho das políticas de apoio a ASPLs, como o PROGREDIR. A formação e 

desenvolvimento das redes, por exemplo, seriam estimuladas por meio das 

características da hibridez. A utilização de mecanismos informais de coordenação de 

atividades podem melhorar a relação entre negociantes, diminuir a utilização de 

contratos formais, e aumentar a colaboração e cooperação entre empresários. 

Considera-se, portanto, que esta pesquisa cumpriu os objetivos a que se 

propôs, com contribuições para a literatura e com acertivas empíricas. Buscou-se, 

por meio da Nova Economia Institucional defender a tese da influência das 

estruturas de governança sobre as políticas públicas e foi capaz de gerar resultados 

de ordem teórica e aplicada. 

Como limitações da pesquisa, pode ser citado que a política pública baiana 

possui arquivos desorganizados e, em muitos casos, com informações incompletas. 

Foi preciso entrar em contato com representantes do SEBRAE e IEL como forma de 

reduzir os problemas de falta de informação que comprometiam o pesquisador de 

chegar aos objetivos propostos. 

Outra importante limitação refere-se ao fato de  o PROGREDIR não possuir 

um sistema de monitoramento e avaliação que tivesse sido desenvolvido a contento. 

Isso também dificultou o acesso a alguns dados. Algumas avaliações e as medidas 

de desempenho de alguns dos objetivos - desenvolvidos nas diferentes fases- da 

política não estão previstos nos documentos oficiais. Outrossim, os responsáveis 

pela política na SECTI não possuíam informações a respeito. Dessa forma, a 

trajetória da política foi desenvolvida com base nas informações disponíveis nas 

avaliações intermediárias e documentos da SECTI, não sendo possível evidenciar 

uma avaliação da efetividade do programa. 

Como sugestões de trabalho futuro, e visando novas e complementares 

contribuições a esse estudo, recomenda-se pesquisas teóricas e empíricas a 

respeito de todas as estruturas de governanças e das possíveis influências dessas 

estruturas sobre as características das políticas. Visa-se, por meio desses estudos, 

diferenciar os tipos de governanças dos tipos de influências percebidos. 
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Espera-se ainda que esses futuros estudos sejam capazes de verificar como 

especificamente cada uma das estruturas de governança é capaz de influenciar as 

políticas. Desse modo, contribuir para o desenvolvimento da literatura a respeito do 

tema e visando melhor operacionalizar as políticas públicas de apoio de modo geral, 

não apenas as políticas de apoio a ASPLs.  
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO AOS EMPRESÁRIOS DE TI 

 

 

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Data ____/ ____/ ______Sexo:______________________Escolaridade:__________________________________ 

Função: ____________________________________________________________________________________ 

Organização/Instituição:________________________________________________________________________ 

Tempo de atuação na organização/instituição: ______________________________________________________ 

 

Visando responder ao objetivo 01: 

- Com relação às transações que são realizadas em sua empresa, responder de acordo com o grau de 

ocorrência: 1) Nunca; 2) Pouca frequência; 3) Frequência moderada; 4) Quase sempre; 5) Sempre  
Dimensões da 

governança 

Aspectos considerados Ocorrência ( 1 – 5 ) 

 2005 2013 

 

 

 

 

 

Especificidade 

dos ativos nas 

transações 

- Transações de produtos e/ou serviços que se tornam difíceis de serem negociados 

com outros demandantes por conta da localização de sua empresa. 
  

- Transações que envolvem produtos ou serviços de sua empresa que são feitos sob 

encomenda e com características peculiares do demandante. 
  

- Transações que envolvem pessoal capacitado e com conhecimento específico do 

produto ou serviço. 
  

- Transações que envolvem a compra ou investimento (em matéria prima, 

equipamentos ou aspectos específicos) que só foram feitos como forma de atender uma 

demanda de determinado(s) cliente(s). 

  

- Transações que se materializam na marca da empresa ( por conta de ter uma marca 

muito forte, garante a comercialização; o demandante compra por confiar na marca). 
  

- Transações que, com o passar do tempo, envolvem perda de valor do produto ou 

serviço. 
  

 

 

Frequência das 

transações 

- Transações que envolvem comercialização de insumos e equipamentos   

- Transações que envolvem venda de produtos e serviços   

- Transações que envolvem desenvolvimento de produtos e processos   

- Transações que envolvem design e estilo de produtos   

 

 

 

Incerteza no 

ambiente que 

envolve as 

transações 

- Incerteza, imprecisão contratual ou risco em transações que envolvem compra de 

insumos e equipamentos 
  

- Incertezas que envolvem a confecção de produto/serviço (tecnologias, impostos, 

concorrência,  mão de obra desqualificada...) 
  

- Incertezas que envolvem a comercialização do produto/serviço (demanda instável, 

preço, qualidade do produto/serviço, baixo consumo....) 
  

- Incerteza, imprecisão contratual ou risco em transações que envolvem 

desenvolvimento de produtos e processos, design e estilo de produtos (tecnologias, 

mão de obra desqualificada, falta de demanda...) 

  

- Ausência de informações a respeito dos agentes que estão transacionando   

 

Mecanismos/ 

instituições 

formais 

- Transações que envolvem contratos comerciais estabelecidos   

- Transações que envolvem normas e regras de vendas   

- Transações contratuais que envolvem concessão de material e maquinário   

- Transações que precisam ser reguladas pelo regimento do ASPL ou por regras 

previamente estabelecidas 
  

Mecanismos/ 

instituições 

informais 

- Transações que envolvem confiança nas relações entre atores   

- Transações que envolvem reputação estabelecida por atributos de boa relação 

comercial, pela idoneidade, pelo bom nome, pela qualidade. 
  

 


