
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CLUSTERS

EM TORNO DO AGRONEGÓCIO:

UMA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

GONÇALVES, Maria das Graças Costa
Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Santa Lúcia - FCACSL

mg-costa@uol.com.br

SOBREIRO DIAS, José Celso
Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Santa Lúcia - FCACSL

sobreirodias@uol.com.br

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a implantação de arranjos produ-
tivos locais e clusters em torno do agronegócio como estratégia de desenvolvimento
econômico e sustentável. A análise de aglomerações empresariais foi precedida pelo
conceito de crescimento e desenvolvimento econômico e complementada pela discus-
são de suas diferentes formas de ocorrência: arranjos produtivos locais, clifsíers e
especificamente agriclusters. A análise de estudos destas formas de aglomerações em-
presariais na literatura evidenciou o potencial de desenvolvimento territorial e econô-
mico do país através da agricultura.
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ABSTRACT: This paper hás objective to analyze the implantation of local productive
arrangements and clusters around the agribusiness as strategy of economical and ma-
intainable development. The analysis ofbusiness gatherings was preceded by the gro-
wth concept and economical development and complemented by the discussion in their
different occurrence ways: local productive arrangements, clusters and specifically
agriclusters. The analysis of studies these ways ofbusiness gatherings in the literature
evidenced thepotential of territorial and economical development ofthe country throu-
gh the agriculture.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de regiões focadas nos
agronegócios é alicerçado sob o arcabouço da te;,
dência atual "pensar globalmente e agir localmen-
te", abarcando questões relativas aos aspectos ma-
croeconômicos, microeconômicos, sociais, políti-
cos e institucionais da região em estudo. Assim sen-
do a abertura dos mercados provocada pela globa-
lização trouxe mudanças não só no comportamen-
to das variáveis que interferem nas questões mer-
cadológicas, mas também, mudanças na forma da
organização territorial das empresas envolvidas nos
processos de produção agrícola.

A palavra eficiência tem se destacado em

todo o segmento, ganhando abrangência em seu sig-
nificado: ela não significa apenas aumentar os lu-
cros na gestão dos negócios, mas também deve aten-
der prontamente o consumidor em suas exigências
geralmente pautadas em qualidade, otimização lo-
gística de suprimentos e distribuição, característi-
cas técnicas e baixo custo de produção. O atendi-
mento conjunto destas necessidades tem levado à
reestruturação dos espaços agroindustriais no senti-
do de atender estrategicamente o mercado e garantir
a sua sustentabilidade.

Desta forma este trabalho tem por objetivo
analisar a implantação de arranjos produtivos e clus-
ters em torno do agronegócio como estratégia de
desenvolvimento econômico e sustentável.



1.0 conceito de desenvolvimento

Um aspecto importante que cabe ser desta-
cado é a confusão entre crescimento e desenvolvi-
mento econômico, muitas vezes visto na literatura.
Crescimento econômico é condição necessária, mas
não suficiente, para a existência de desenvolvimen-
to econômico. O crescimento econômico tem como
foco e resultado a acumulação de capital. A sua ca-
racterística peculiar é a capacidade, demonstrada ao
longo do tempo, de provocar um incremento na ri-
queza, beneficiando apenas um grupo seleto de pes-
soas, sem conseguir fazer com que essa riqueza se
traduza em uma melhor distribuição de renda e me-
lhores condições de vida para a população. Esta con-
clusão levou apenas a mensuração meramente quan-
titativa baseada em indicadores como a renda per
capita, PIB, produtividade das indústrias, crescimen-
to das exportações e da renda média da população.
Ao longo do tempo, o modelo de crescimento econô-
mico foi sendo gradativamente substituído pelo mo-
delo de desenvolvimento econômico.

Vários economistas como Myrdal e Lewis,
entre outros, como explicam Oliveira Júnior e Oli-
veira (2006), apresentaram modelos econômicos nos
quais o crescimento econômico é apenas um compo-
nente de um processo maior, de desenvolvimento,
dito econômico, tendo como característica básica não
somente a acumulação de capital (crescimento eco-
nômico), mas, também, a maior distribuição da ri-
queza (desenvolvimento econômico).

Desta forma, para que ocorra desenvolvi-
mento econômico, é necessário, como condição es-
sencial, haver mudanças de âmbito social: distri-
buição de renda, aumento da expectativa de vida,
diminuição do analfabetismo; mudanças no nível
político: aumento participativo dos cidadãos na vida
política, alternância do poder e mudanças no âm-
bito institucional: existência de instituições da so-
ciedade civil sólidas.

Assim, o desenvolvimento econômico deve
ser mensurado, quantitativamente e qualitativamen-
te, por meio de indicadores que remetam não ape-
nas para aumento da riqueza (renda per capita; PIB,
produtividade das indústrias, crescimento das ex-
portações, crescimento da renda média da popula-
ção), mas também para a sua melhor distribuição
incluindo-se entre estes: o índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), número de pessoas vacina-
das, número de residências assistidas com acesso a
água, energia elétrica e sistema de tratamento de
esgoto), índice de analfabetismo, expectativa de vida
da população, diminuição do índice de mortalidade
infantil, entre tantos outros.

Schumpeter (1883-1950), em sua obra Teo-
ria do Desenvolvimento Econômico, como comen-

tam Oliveira Júnior e Oliveira (2006), indaga so-
bre o motivo da existência de crescimento e de os-
cilações econômicas e, como resposta, chega à con-
clusão que isso se deve à inovação, não devendo
ser entendida apenas como processo de mudança
radical na fronteira tecnológica (ARROIO et ai.,
2005). Destaca o papel do empreendedor no desen-
volvimento econômico, ao qual cabe a implemen-
tação de novas combinações, podendo-se incluir as
produtivas com recursos de terceiros, como forma
de induzir o crescimento econômico. Com o passar
do tempo, o modelo de desenvolvimento econômi-
co, assim como de crescimento econômico, se mos-
trou um modelo limitado.

Enquanto que nos modelos de crescimento
econômico a principal limitação reside na geração e
concentração de riquezas acompanhada da explora-
ção da mão-de-obra, nos modelos de desenvolvimento
econômico a principal limitação reside na destrui-
ção do meio ambiente e seus recursos não-renová-
veis, explorados pelas economias em expansão. Dian-
te disto surge uma nova concepção: a do desenvolvi-
mento econômico sustentável.

O termo "desenvolvimento sustentável" pas-
sa ser utilizado em 1987 em um relatório divulgado
pela Organização das Nações Unidas (ONU), inti-
tulado "Relatório Brundtland" (CMMAD, 1992;
BRASIL, 2004, p.21; ), sendo então definido um
modelo econômico de desenvolvimento em que se
devem satisfazer as necessidades das gerações atuais
sem comprometer a capacidade das gerações futu-
ras de satisfazer as suas próprias necessidades.

Cabe neste ponto fazer uma distinção entre
desenvolvimento sustentável e desenvolvimento sus-
tentado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente
(BRASIL 2004), o primeiro termo (desenvolvimen-
to sustentado) refere-se ao desenvolvimento conquis-
tado nos últimos dez anos, que precisa ser revigora-
do, em clima previsível de crescimento com estabili-
dade, consolidado pelo controle da dívida, respon-
sabilidade fiscal e equilíbrio orçamentário e finan-
ceiro. Por outro lado, o segundo termo (desenvolvi-
mento sustentável) deve ser entendido como um con-
junto de mudanças estruturais articuladas, que in-
ternalizam a dimensão da sustentabilidade nos di-
versos níveis, dentro do novo modelo da sociedade
da informação e do conhecimento,

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável
engloba, além do crescimento econômico e da me-
lhoria de indicadores econômicos e sociais, a res-
ponsabilidade com o meio ambiente e com as gera-
ções futuras.

Conceituados os modelos econômicos de de-
senvolvimento, o próximo passo deste trabalho é dis-
correr sobre os diversos tipos de aglomerações in-
dustriais, que se seguem nos próximos tópicos.



2. As aglomerações empresariais

A pesquisa bibliográfica aponta pelo menos
cinco abordagens relevantes para analisar aglome-
rações empresariais:
• a Nova Geografia Econômica (Krugman, 1998);
• a Economia de Empresas (Porter, 1998);
• a Economia Regional (Scott, 1998);
• a Economia da Inovação (Audrestch, 1998);
• as Pequenas Empresas/Distritos Industriais (Sch-

mitz, 1997; 1999).
As duas primeiras abordagens referem-se às

aglomerações como sendo o resultado natural das
forças atuantes no mercado, assim sendo, a atuação
sobre estas aglomerações estariam limitadas a cor-
rigir as imperfeições de mercado e implementação
de medidas políticas amplas. As demais abordagens
enfatizam fortemente o apoio do setor público por
meio de medidas políticas específicas e da coopera-
ção empresarial.

Conforme explicam Suzigan et ai. (2000a,
2000b, 2003), o essencial é distinguir que os dois
grupos de abordagens podem ser sumariados atra-
vés de comparações analíticas:
• economias externas incidentais ver sus deliberadas;
• Economias externas capacitantes versus incapa-

citantes;
• processos de mão invisível versus apoio do setor

público no desempenho e na dinâmica das aglo-
merações, sendo aqui destacado o conceito de efi-
ciência coletiva (SCHMITZ, 1997; 1999).

As comparações analíticas dos enfoques
apresentados acima indicam que as economias ex-
ternas locais buscam explicar as aglomerações (clus-
tering) de empresas, mas oferecem uma explicação
incompleta. Desta forma a cooperação privada e o
apoio público constituem um segundo fator explica-
tivo dos clusters. As economias externas locais são
consideradas explicações incompletas, pois se refe-
rem apenas à produção, sendo que estas podem es-
tar presentes na distribuição e em outros serviços
especializados, aliando-se o tratamento dado destas
economias (externas) sendo então consideradas como
imperfeições de mercado.

O enfoque da eficiência coletiva ressalta a
característica capacitante ao invés de incapacitante
ou de marketfailure das economias externas (SCH-
MITZ, 1997), agregando-se que as economias ex-
ternas puras são incidentais, enquanto que a coope-
ração e o apoio público são obviamente deliberados.
Cabe ressaltar que a cooperação entre empresas con-
centra-se principalmente na produção, mas também
são comuns os consórcios de pesquisa e desenvolvi-
mento, compras, marketing, exportação, entre ou-
tros. Por fim, o enfoque da eficiência coletiva enfa-
tiza o papel das organizações de ajuda mútua. Neste

ponto, o papel do setor público por meio de políticas
específicas é extremamente importante, devendo agir
sinergicamente com as ações privadas de ajuda mú-
tua (SCHMITZ, 1997, p. 23).

Krugman (1998) afirma que a temática de
aglomerado de empresas em um determinado terri-
tório não é nova. Segundo este autor, Alfred Mar-
shall (1842-1924) foi o pioneiro no assunto, enfati-
zando que a aglomeração de produtores numa loca-
lização particular pode trazer vantagens que expli-
cam a própria aglomeração. Marshall explica que
os aglomerados empresariais configuraram-se como
sistemas organizacionais, que proporcionam ao aglo-
merado à competitividade e a eficiência. Assim,
Marshall reconhece a organização como outro agente
da produção, além da terra, da capital e do trabalho
(KRUGMAN, 1998).

Cabe neste ponto então, definir cluster e ar-
ranjos produtivos locais (APLs) como tipo de aglo-
merações industriais. Altenburg e Meyer-Stamer
(1999) afirmam que num sentido amplo, o termo
cluster retrata concentrações locais de certas ativi-
dades econômicas, por isso, torna-se essencial fo-
calizar não só os efeitos de econdmias externas,
mas também as interações entre empresas. Entre-
tanto, a definição operacional de cluster, segundo
estes autores, consiste da aglomeração de tamanho
considerável de firmas numa área espacialmente
delimitada com claro perfil de especialização e na
qual o comércio e a especialização inter-firmas é
substancial (ALTENBURG e MEYER-STAMER,
1999, p. 1694).

Clusters podem então ser definidos, segun-
do Porter (1998, p. 78) como:

... sendo concentrações geográficas de em-
presas e instituições interconectadas numa
área de atuação particular, que são importan-
tes para a competição.. Freqüentemente, es-
tendem-se a esta cadeia canais de comercia-
lização e mesmo compradores, produtores de
bens complementares e por vezes, empresas
relacionadas por qualificação da mão-de-
obra, tecnologias, ou insumos comuns. Inclu-
em-se também, instituições governamentais
e de outra natureza, tais como universidades,
instituições de controle de qualidade, insti-
tuições de pesquisa e geração de idéias, es-
pecializadas em qualificação profissional, e
associações patronais, que provêem treina-
mentos especializados, educação, informa-
ções, pesquisa, e suporte técnico.

O conceito apresentado por Porter mostra
que um cluster inclui um espectro grande de empre-
sas e instituições que se relacionam no processo de
determinação da eficiência competitiva de um deter-
minado bem ou serviços ofertados aos agentes ex-
ternos à sua cadeia produtiva.



O conceito de Arranjos Produtivos Locais -
APLs - de ordem geral, refere-se a aglomerados de
agentes econômicos, políticos e sociais, localiza-
dos em um mesmo território, operando em ativida-
des correlacionadas. Dentre tais agentes figuram
empresas produtoras de bens e serviços, fornece-
dores, clientes, associações classe, instituições pú-
blicas e privadas que constróem vínculos de arti-
culação, interação, cooperação e aprendizado que
resultam em capacitações produtivas e inovativas
(LASTRES et ai., 1999; CASSIOLATO e LAS-
TRES, 2003).

Cabe considerar que, sob esta perspectiva, a
proximidade de empresas e instituições em determi-
nado espaço territorial ultrapassa a dimensão geo-
gráfica, e situa-se como condição suficiente para
gerar existência de interdependência tecnológica a
partir das relações de complementaridade e simila-
ridade produtiva.

Sob esta perspectiva, as aglomerações de
empresas em determinado espaço territorial desen-
volvendo atividades econômicas similares e com-
plementares constituem uma forma de criar me-
lhores condições para superação de seus limites
de crescimento.

Esta forma de organização industrial facili-
ta a mobilização de recursos financeiros e humanos,
permite a redução das necessidades de investimen-
tos iniciais por focalizar em estágios específicos,
estabelece padrões de empreendimentos que servem
de base para surgimento de novas empresas, criam
condições para constituição de estrutura de apoio
que viabiliza o desenvolvimento das atividades
(SCHMITZ, NADVI, 1999).

Villaschi e Campos (2001) chamam a aten-
ção para a diferença entre o conceito de arranjo pro-
dutivo local e cluster. Segundo estes autores o ar-
ranjo busca caracterizar atores delimitados espa-
cialmente, que interagem de forma cooperativa, em
esferas distintas, com autonomia na busca de com-
plementariedades voltadas ao aprendizado que le-
vam à inovação, fator determinante para sustentar a
competitividade da firma no longo prazo. A defini-
ção de APL explicita as diferenças com a aborda-
gem usual de cluster, cuja ênfase principal não é a
presença de especialização, mas justamente a con-
centração de boa parte da cadeia produtiva em uma
determinada região.

A abordagem de APL contrapõe-se à de clus-
ter por sua especialização. Ao tratar APL como ins-
tituição, enfatiza-se as regras do jogo, as normas, as
práticas e os valores, bem como as organizações que
dão existência formal e cognitiva aos APL. Diante
disto, torna-se necessário incorporar os componen-
tes da análise institucional, como mostra Hollin-
gsworth (2003):

• instituições (normas, regras, convenções, hábitos
e valores);

• organizações (empresas, associações, partidos,
escolas etc.);

• setores institucionais (o sistema financeiro, e o sis-
tema de educação, sistema de pesquisa; sistema
social de produção); e

• resultados e desempenhos (estatutos, decisões ad-
ministrativas, performance setorial e societal).

3. A importância das diferentes formas de aglo-
merações empresariais

A importância do estudo de clusters na eco-
nomia brasileira, segundo Britto e Albuquerque
(2002) está diretamente ligada às significativas mu-
danças ocorridas nos processos de reestruturação dos
setores produtivos, notadamente no setor de produ-
ção agrícola. Este segmento agrega hoje empresas
que atuam desde a produção de insumos necessários
à produção da matéria prima, até a distribuição dos
produtos acabados ao consumidor.

O entendimento desta área sob este enfoque
provocou um maior dinamismo nas operações de
reestruturação das cadeias produtivas que compõem
os complexos agroindustriais, e que, segundo estes
autores, resultou num novo paradigma tecnológico.
Esta nova configuração econômica/administrativa
determina a flexibilização da produção com produ-
tos personalizados definidos pela demanda. Ampa-
rada por esta conceituação a Associação Brasileira
do Agribusiness (ABAG) introduziu o termo agri-
cluster para tratar das investigações voltadas a todo
e qualquer complexo agroindustrial.

O entendimento do agricluster tem como ele-
mento central a cadeia produtiva. Em torno dela
passam a se organizar os clientes, canais de distri-
buição, indústrias de insumos e fatores de produ-
ção, que passam a ser atendidos por uma infra-es-
trutura especializada, criada por uma rede de pres-
tadores de serviço comuns. O aporte tecnológico é
oferecido por universidades, instituições de pesqui-
sa e serviços de capacitação de mão-de-obra. A inte-
ração deste conjunto de atores de forma dinâmica é
a responsável pela manutenção do agricluster.

Cabe ressaltar que este ambiente é marcado
por forte competição, visto que a concentração de
empresas concorrentes numa mesma área provoca
grande pressão competitiva. A partir desta, a ten-
dência é que haja cooperação, melhoria contínua e
busca permanente por inovação. Por outro lado,
Britto e Albuquerque (2002) ponderam que a pre-
sença de concorrentes, lado a lado, cria a necessida-
de de cooperação em torno de objetivos comuns,
como forma de fortalecer a posição do agricluster
local frente a concorrência global. Disto decorre que



a configuração de um agricluster impulsiona o de-
senvolvimento do local no qual está instalado.

Porter (2001) afirma que a globalização
permite que as empresas busquem capital, bens e
tecnologia em qualquer parte do mundo e ainda lo-
calizem suas operações nas regiões de menores
custos produtivos. Este cenário favorece o desen-
volvimento de um novo modelo baseado no conhe-
cimento, permitindo novas formas de organização
e de produção.

O grande desafio passa ser, no entanto, a
busca de uma melhor articulação entre a estrutura
produtiva e as organizações de apoio. Esse cenário
tem levado as empresas a concentrarem suas estra-
tégias no desenvolvimento de sua capacidade inova-
tiva, exigindo uma postura mais competitiva nos
mercados em que atuam (VARGAS, 2002).

Segundo Cassiolato e Lastres (2001), a ino-
vação, o conhecimento e o aprendizado tornam-se
os principais ativos de competição, paralelamente
às novas formas de organização e interação entre
firmas e outras organizações vem assumindo desta-
que favorecendo às mudanças nas estruturas de pes-
quisa, produção e comercialização (CASSIOLATO
e LASTRES, 2001).

O conceito de aglomerados representa uma
maneira de pensar as economias e aponta para os
novos papeis das empresas, governos e outras insti-
tuições que se esforçam para aumentar a competiti-
vidade. A permanência das empresas em aglomera-
dos nas economias proporciona uma nova maneira
de pensar e agir sobre a natureza da competição e o
papel da localização como vantagem competitiva.

A literatura destaca a importância do local
(especificando o papel do espaço geográfico e das
instituições particulares) para a criação de possibi-
lidades únicas relacionadas às interações nos pro-
cessos produtivos.

Entretanto, em que pese o grau de proximi-
dade entre os atores aglomerados em um mesmo ter-
ritório, a caracterização das aglomerações produti-
vas, conforme a literatura de Sistemas de Inovações,
como Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos
Locais dependem de os atores locais estarem ope-
rando em atividades correlacionadas e de apresenta-
rem vínculos expressivos de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem. Do contrário, as aglo-
merações produtivas, que não apresentam signifi-
cativa articulação entre os agentes locais, não po-
dem ser caracterizadas como sistemas, mas sim como
Arranjos Produtivos Locais (APLs) (CASSIOLA-
TO e LASTRES, 2000, VARGAS, 2002).

Dentro desta perspectiva, o conceito de sis-
temas locais permite, através de uma redução do
objeto de estudo (uma cidade, região ou micro-re-
gião), visualizar melhor o desenvolvimento e dinâ-

mica das atividades produtivas e suas interações.
Dependendo da estrutura setorial do arranjo, as aglo-
merações podem apresentar diferentes configurações
produtivas, institucionais e organizacionais especí-
ficas às regiões (VARGAS, 2002).

Breschi e Malerba (1997), por sua vez, rela-
cionam as características de regimes tecnológicos
setoriais com a formação de aglomerados produti-
vos locais, o que significa dizer que os processos de
aprendizagem, concorrência e seleção agem sobre
firmas localizadas em diferentes regiões (GARCIA,
2001). Malerba e Ôrsenigo (1996) afirmam que a
proximidade geográfica entre as empresas (concen-
tração local) entre produtores permite uma maior
interação entre os vários agentes.

Portanto, considerando que regiões (territó-
rios pequenos) têm envolvido sempre diferentes tra-
jetórias, como à combinação de forças política, cul-
tural e econômica, a coerência e a capacidade de
governança supra local determinam o desenvolvi-
mento de políticas de suporte à produção (COOKE
et ai., 1997). Portanto, a constatação de arranjos pro-
dutivos consolidados localmente pode indicar que
algum tipo de vantagem tanto para a&empresas quan-
to para a região, como emprego e renda, por exem-
plo. Neste sentido, Britto (2002, p. 1) enfatiza que:

... a estruturação em aglomerados estimula
processos interativos de aprendizado ao nível
local que viabilizam o aumento da eficiência
produtiva criando um ambiente propício à ele-
vação da competitividade dos agentes. Além
disso, é comum o argumento de que a intensi-
ficação das articulações e interações entre
empresas nessas aglomerações costuma ter
impactos importantes em termos de geração e
da qualidade do emprego ao nível local, con-
tribuindo para dinamização desses espaços
econômicos.

Assim, descrita a importância das aglome-
rações industriais, no próximo tópico são apresen-
tados alguns exemplos de aglomerações empresariais,
destacando a sua importância no desenvolvimento
local.

4. APLs e Clusters: síntese de casos destacados
na literatura

Carvalho et ai. (2003) caracterizaram o
município de Holambra como sendo um agricluster
relacionado à produção de flores e de animais. Este
arranjo produtivo se originou a partir da Cooperati-
va Agropecuária Holambra (CPAH) que, através de
um intenso trabalho de coordenação das atividades
de produção e comercialização, atraiu para o muni-
cípio diversas empresas do segmento agropecuário,
fortalecendo a cadeia produtiva e a própria locali-



deza: quase 1/3 dos financiamentos realizados pelo
Banco do Brasil na Bahia são feitos nele, sua reven-
da da John Deere, importante empresa na área de
máquinas agrícolas, figura dentre as cinco maiores
da rede de 53 lojas do Brasil, seu PIB per capita é
quatro vezes superior à média nacional, apresentou
uma taxa de crescimento populacional de 100% num
período de cinco anos, e tem uma taxa de desempre-
go próxima à zero.

Outra região estudada, a de Uruçuí, localiza-
da no Piauí, tem desenvolvimento recente, despon-
tando no agribusiness há pouco mais de dois anos, e
já figura como a região de maior potencial agrícola do
estado. Um trunfo competitivo das empresas proces-
sadoras das culturas exploradas em seu âmbito é sua
posição estratégica que favorece a logística de distri-
buição, aproximando-a de portos da Europa e EUA,
além de mercados atraentes como Recife e Fortaleza.

Pode-se ainda falar do município de Balsas,
no Maranhão, que tem potencial para dobrar sua pro-
dução agrícola e tem na soja seu principal catalisa-
dor de desenvolvimento. Neste sentido, Primavera
do Leste, sudeste de Mato Grosso, também se evi-
dencia por sediar as maiores empresas do agronegó-
cio da região e por possuir três universidades que
dão suporte ao processo produtivo. Sorriso, locali-
zada ao norte de Primavera, é o município que mais

produz soja no Brasil e o quarto produtor nacional
de milho. Estas ofertas de grãos na região levaram a
Perdigão a comprar um abatedouro com capacidade
para 60.000 aves/dia, com ampliação prevista para
140.000 aves/dia. A Perdigão também está presente
na região de Rio Verde, sudoeste de Goiás, através
de uma unidade para abate de frangos e suínos, e
ampliando sua atuação até o município de Mineiros,
a 180 km de Rio Verde, onde pretende instalar uma
unidade destinada à produção de peru e chester e
gerar 6500 empregos.

Quando o estado de Rondônia foi analisa-
do destacou-se o gargalo na logística na região de
Vilheha, amplamente compensado pela qualidade
de suas terras: a produtividade da soja nesse pólo
chega a 3,2 ton/ha, 40% acima da média nacional.
Em Linhares (ES) o destaque fica para as culturas
de café, mamão e madeira para indústria de papel e
celulose, sediando também, as maiores exportado-
ras mundiais de mamão. Santarém (PA) é a maior
região produtora de arroz do estado, com potencial
para se tornar um dos principais canais de expor-
tação do estado.

A análise destes pólos evidencia o potencial
de desenvolvimento territorial e econômico do país
através da agricultura, consolidando o Brasil na con-
dição de terceiro país exportador agrícola mundial.



Assim o desenvolvimento sócio-econômico
de regiões com forte vocação agrícola tem se mos-
trado vigoroso pois o adensamento das cadeias de
produção que originam os clusters ou arranjos pro-
dutivos locais, tem levado à otimização de investi-
mentos, acarretando maximização de lucros e de
eficiências

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento econômico é condição neces-
sária, mas não suficiente, para a existência de de-
senvolvimento econômico. O crescimento econômi-
co tem como foco e resultado a acumulação de ca-
pital. A sua característica peculiar é a capacidade,
demonstrada ao longo do tempo, de provocar um
incremento na riqueza, beneficiando apenas um gru-
po seleto de pessoas, sem conseguir fazer com que

essa riqueza se traduza em uma melhor distribui-
ção de renda e melhores condições de vida para a
população.

Em contraposição, para que ocorra desen-
volvimento econômico, é necessário, como condi-
ção essencial, haver mudanças de âmbito social:
distribuição de renda, aumento da expectativa de
vida, diminuição do analfabetismo; mudanças no
nível político: aumento participativo dos cidadãos
na vida política, alternância do poder e mudanças
no âmbito institucional: existência de instituições
da sociedade civil sólidas. Sob esta perspectiva, as
aglomerações de empresas em determinado espaço
territorial desenvolvendo atividades econômicas
similares e complementares em torno da agricultu-
ra, seja na forma de cluster ou de arranjo produti-
vo local, constituem uma forma de criar melhores
condições para superação de seus limites de cres-

1 População em 2004;2 Em milhões de dólares;3 Dados referentes a 2004



cimento, e, desta forma, contribuírem para o de-
senvolvimento destas localidades.

A análise de arranjos produtivos locais e de
clusters em torno do agronegócio evidenciou o po-
tencial de desenvolvimento territorial e econômico
do país através da agricultura. Neste contexto im-
portantes aspectos devem estar contidos nestes ar-
ranjos para a manutenção de seu status, tais como a:
• cooperação entre os agentes ao longo da cadeia

produtiva;
• competitividade enfatizando as relações econômi-

cas e técnicas ao longo da cadeia produtiva;
• inovação e as capacitações inovativas baseando-

se, cada vez mais, em conhecimento de diferentes
setores e áreas especificas, como elementos fun-
damentais à competitividade.

Para efeito de continuação deste trabalho,
com base na proposta apresentada Suzigan et ai.
(2000a, 2000b, 2003), uma pesquisa de campo en-
contra-se em desenvolvimento que busca analisar ex-
clusivamente, o agricluster de flores e plantas orna-
mentais do município de Holambra - São Paulo.
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