
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

A globalização gerou novos desafios para a
inserção competitiva dos países emergentes na
economia mundial. Entre as soluções mais
eficazes destacam-se os Arranjos Produtivos
Locais (APLs). Esses aglomerados produtivos,
formados a partir das vocações de uma
comunidade, já fazem parte da estratégia dos
mais fortes países em desenvolvimento, que
formam o grupo Brics (Brasil, Rússia, índia e
China) e se constituem em verdadeira
ferramenta de desenvolvimento.

Por Rogério Lessa e Paulo Schueler

s APLs tem efeito direto na dinâmica
social: geram empregos e divisas, esti-
mulam o surgimento de lideranças locais,
inibem o ctíentelismo e permitem a criação
de novas tecnologias e processos produtivos.
"Dependemos do desenvolvimento de ativida-

des locais. Grandes projetos não necessariamente asseguram desen-
volvimento local ou regional, de baixo para cima", afirma o presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Luciano Coutinho.

Coutinbo equipara a importância dos investimentos de grande porte apli-
cados na indústria e na infra-estrutura aos recursos direcionados a cooperativas e
pequenas empresas no país. "É cada vez mais premente que as pequenas economi-
as sejam estimuladas pelo listado e pela iniciativa privada", afirma, acrescentando
que as lideranças locais seriam vozes importantes "para pressionar o governo a aten-
der as demandas dos arranjos produtivos locais, reconhecendo toda a sua importân-
cia para o desenvolvimento".

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também soma
esforços: na capacitação de lideranças locais e na criação c acompanhamento de
APLs. 'As vantagens competitivas locacionais estão, em geral, associadas à ação coo-
perada e à maior facilidade de aperfeiçoamento do conhecimento técnico e comerci-
al", afirma a gerente de Indústria do Sebrae Nacional, Míriam Zitz. Graças a essas van-
tagens, Adiriam garante que pequenas e médias empresas enraizadas em seu local de
origem se tornam mais capacitadas a competir com grandes empresas globais.

Ela destaca o papel dos APLs na redução de desigualdades regionais. "Muitas
empresas que talvez não tivessem capacidade de exportar, por intermédio dos APLs
podem ter acesso ao crédito, consultorias ou modelos inovadores de gestão. O dife-
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rencial é o trabalho em cooperação'*.
O Sebrae decidiu apoiar APLs após observar a

mudança ocorrida na região nordeste da Itália, onde
os distritos industriais se assemelham aos arranjos
locais. "Foi nesse estudo e a partir das mudanças
ocorridas em áreas empobrecidas que se tornaram
pujantes, que passamos a optar pelo APL como prio-
ridade na promoção do desenvolvimento com
inclusão das pequenas empresas e populações lo-
cais", disse Minam.

Outra vantagem da ação cooperada, segundo o
Sebrae, é a geração de conhecimento. "O APL é con-
templado pelo Ministério do Desenvolvimento na
construção das políticas de inovação e na própria
política industrial. A dinâmica econômica e a circula-
ção da riqueza geradas em torno do APL são boas
para a economia local". Nesse sentido, ela cita a cria-
ção de faculdades no município de Arapiraca (De-
smg), em pleno agreste alagoano, e também no interi-

or de Goiás.
<!A geração de conhecimento é focada na ati-

vidade. Muitas prefeituras têm se preocupa-
do em criar outras atividades que acom-

panham a dinâmica da vocação local.
Há uma sensação de resgate da

auto-estima quando um APL
ganha a mídia", diz Miri-

am, citando a escola
de samba Grande
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Rio, cujo enredo deste último Carnaval
foí o gasoduto Coari—Manaus. "O pre-
feito de Coari destinou royalties do
petróleo ao empreendedorismo".

Lideranças locais — Mas nem tudo são
flores nesse processo. Durante o Semi-
nário Internacional "10 anos de Siste-
mas e Arranjos Produtivos e Inovativos
Locais", ocorrido no final de novemvro
do ano passado no BNDES, o profes-
sor Francisco Costa, da Universidade
Federal do Pará (UFPA) destacou que

em muitos municípios 'o processo de
representação política ainda é sustenta-
do pelo clientelismo. "A lógica do APL
tem que ser democrática, e isso vai de
embate ao mundo político, que ocupa
os espaços reais de poder e tenta blo-
quear os avanços trazidos pelos APLs".

Convidado a instalar uma agência
de desenvolvimento na região amazô-
nica, Costa viveu de perto as limitações
impostas pelo atraso político: "Num
tempo curto, rápido, foi possível desen-
volver uma série de inovações, que infelizmente foram breca-
das. No estudo de APLs na Amazônia, até 2006, foi organizada
uma argamassa para o desenvolvimento da região. Mas você
bate numa barreira dará: a efetividade política é pequena. O
orçamento do estado é muito pequeno. Os atores optam por
acumular capital político, não conseguem traduzir a produção
acadêmica em políticas públicas".

O antídoto para esse mal pode estar nas palavras do presi-
dente do BNDES, que ressaltou a importância das lideranças
locais para que os APLs ganhem coesão e capacidade de tomar
iniciativas. "Os APLS são mais bem-sucedidos quando há líde-
res, sindicais, empresariais, governamentais.
Quando há capacidade de coesão dessas lide-
ranças em torno de objetivos comuns, no
caso, o desenvolvimento local e empresarial, o
resultado é grande", disse Coutinho no semi-
nário, realizado em comemoração aos l O anos
de fundação da Rede de Pesquisa cm Sistema
e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (Re-
desist), ligada ao Instituto de Economia da
UFRJ.

Para Luciano Coutinho, a criação de lide-
ranças locais é um ponto fundamental tam-
bém para que as demandas cheguem mais
depressa às instituições de concessão de cré-
dito, de instalação de infra-estrutura e de esco-
amento da produção. "Sem liderança local (de
baixo para cima) capacitada para forçar o
poder público a endereçar organizada e inte-
gradamente os processos, eles não ganharão
dinamismo. Por isso um dos focos do debate
deve ser sobre qual instituição vai desempe-
nhar o papel de liderança local".

Contexto Geopolítico, Social, Político,
Econômico, Cultural e Local

Muito restrita
Subsistetna

Criação de capacitações, ™
Pesquisa, Serviços tecnológicos

Subsistema
Produção e Inovação

Demanda
(segmentada)

Subsistema
Políticas, Promoção, Representação

e Financiamento

Desafios - Criar condições para o aparecimento de
lideranças locais é um dos desafios para o desenvolvi-
mento dos APLs. Afora isso, percebe-se a necessida-
de da participação do Estado como coordenador,
fomentador e consultor dos processos. A ação coor-
denada do Governo Federal para os APLs é recente.
BrasüJa só estruturou sua política para os arranjos em
2006, quando incorporou o tema no âmbito do Plano
Plurianual (PPA) 2004-2007. Naquele mesmo ano, o
Ministério do Desenvolvimento instituiu um Grupo
de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos

Locais, o GTP-APL, que é com-
posto por 33 instituições gover-
namentais c não-governamentais
de abrangência nacional.

Inicialmente, esse GTP foca-
lizou sua atenção em 11 APL-
pilotos, distribuídos nas cinco
regiões do país, com o propósito
de testar sua metodologia de atua-
ção. Entre os itens, observa a inte-
gração dos arranjos com o terri-
tório e a capacidade de coopera-
ção entre as firmas e destas corn
as entidades de apoio.

Segundo o professor da Uni-
versidade Católica de Goiás
(UCG), Sérgio Castro, embora já
exista uma ação coordenada,
alguns retoques merecem ser fei-
tos. O principal, afirma, é de
caracterização dos APLs. Para
Castro, no Governo Federal o
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debate em torno dos arranjos locais está concentrado
nos setores sociais dos ministérios. "Isso dá a idéia de
compensação social, prejudica a visão do arranjo
como modelo de desenvolvimento nacional", critica.

Entre os especialistas no tema, a idéia majoritária
é que ainda levará algum tempo para que os arranjos
recebam a merecida atenção, e também ajuda, dos
órgãos de apoio e fomento.

"Nas duas últimas décadas, nossa capacidade de
fazer política foi destruída. Retornar isso levará algum
tempo. Ao invés de as instituições capitanearem, elas
irão a reboque de quem realmente faz", afirma Cristi-
na Lernos, do BNDES.

Para Cristina, é preciso que o Governo Federal
faça parcerias, que exista uma coordenação, mas que
esta permita uma capilaridade na atuação e definição e
implementação de APLs. "Fundamenta! mente, é pre-
ciso restituir ao poder público a capacidade de plane-
jar e construir estratégias conjuntas com a iniciativa
privada e com a sociedade".

Ela afirma que o poder central ainda não tem ple-
no conhecimento das realidades locais e regionais.
"Mesmo indivíduos, empresas c regiões com escassos
recursos ou capacitações podem ter um desenvolvi-
mento econômico competitivo, se forem criadas opor-
tunidades de trabalhar suas potencialidades", afirma.

Para alcançar esses pequenos produtores, Cristina
crê ser necessário alterar a forma como o Estado enca-
ra os projetos, que é de privilegiar as iniciativas de gran-
de abrangência. "Os APLs atualmente são talhados
no momento de grandes projetos, o que não deixa de
ser o padrão majoritário no desenvolvimento das polí-
ticas públicas. Transformar isso envolve uma mudan-
ça de cultura, e também um novo marco regulatório".

Essa mudança cultural seria o coroamento de um
processo de valorização das potencialidades locais.
"Os APLs dependem de observação contínua, e seu
futuro também depende da mitigação dos erros do
presente", comenta Jair do Amaral Filho, da Universi-

dade Federal do Ceará (UFCE). Jair é otimista: "A discussão sobre os
arranjos locais quebrou o marasmo da discussão sobre as pequenas e médi-
as empresas", e para ele os produtores respondem positivamente aos estí-
mulos transmitidos pelas políticas públicas não paternalistas.

Entretanto, percebe dificuldades de entendimento, por parte dos
órgãos públicos, da complexidade dos arranjos. "Ainda há muita insuficiên-
cia de instrumentos, falta sincronia dentro dos governos no sentido de apoi-
ar os APLs. No Nordeste, é preciso organizar os produtores. Devemos ter
políticas de aproximação, descentralizar o trabalho. É importante que um
grupo de trabalho ligado aos ministérios entenda os perfis locais", sugere.

Para debater os problemas e potencialidades-dos arranjos produtivos,
já foram realizadas três edições da Conferência Brasileira sobre Arranjos
Produtivos locais desde 2004. A última, realizada em Brasília
em novembro de 2007, contou com aproximada-
mente 750 participantes. No encontro, que entre
outros assuntos abordou o "Acesso aos mercados
interno e externo"; a "Formação e capacitação"; o
"Crédito e financiamento"; a "Governança e coopera-
ção"; se concluiu no painel "Tecnologia e inovação" que
os APLs podem representar um ganho de inovação para as
nações.

Conhecimento e território - "O poder de criar riqueza é mais importan-
te do que a própria riqueza cm si". A afirmação c do professor da Universi-
dade Rennes l, Marc Humbert. Sua análise leva em consideração as trans-
formações proporcionadas pelo avanço da tecnologia. "Estamos vivendo
uma revolução cultural e acho que há urna dificuldade cm ordenar isso",
comenta.

O seminário da Redcsist reafirmou este papel fundamental da Pesquisa
c Desenvolvimento (P&D) como base da chamada Economia do Conhe-
cimento, chave para o desenvolvimento das nações.

Nos últimos anos, os países em desenvolvimento ampliaram sua parti-
cipação nas atividades mundiais de P&D, segundo o relatório Science, Tech-
nology and Industry Scoreboard, recentemente publicado pela Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Entre
2000 e 2005, os gastos com P&D em uma amostra de 20 países não perten-
centes à OCDE saltaram de 17 para 21,4% do total conjunto dos gastos da
OCDE. A China respondeu por parcela substancial deste aumento. Desde
2003, esse país se mantém no terceiro lugar mundial no ranking de gastos

em P&D, atrás apenas
dos EUA e do Japão e
na frente dos países-
membros da União
Européia tomados indi-
vidualmente.

Como ocorre nos
países menos desenvol-
vidos da OCDE, nos
países não-membros
menos desenvolvidos a
maior parte das ativida-
des de P&D é executada
pelos setores "Gover-
no" e "Instituições de
educação superior",
como Lituânia (79,6%),
Bulgária (78,5), Chipre
( 7 7 , 4 % ) e í n d i a
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(74,7%). Em contraste, em Israel, Eslovènia, Malta, China, Rús-
sia, Taiwan, Cingapura, África do Sul e Hong Kong, mais da
metade dos gastos domésticos com P&D é executada pelo setor
privado. No Brasil essa proporção é de cerca de 40%.

Por que os gastos com pesquisa vêm aumentando e qual a
relação entre os arranjos produtivos e este processo? "A busca
pela diferenciação é permanente, para manter a competitivida-
de. Seja qual for a concentração ou o ramo, a base é alcançar a
competitividade calcado na inovação, no aprendizado coletivo,
nas novas formas de gestão. O ambiente do APL facilita a ino-
vação, cria um ambiente inovativo", afirma Míriam Zitz, do
Sebrac.

Ao contrário do que/ inicialmente se previa, com o advento
da globalização e dos sistemas de informação, a perspectiva soei-
oterritorial ganhou importância acadêmica. "Ela é muito mais
complexa do que o inicialmente pensado", afirma Sarita Alba-
gü, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnolo-
gia (Ibíct). Mas a noção de território mudou, trazendo novas
complexidades. "Há novas dificuldades metodológicas,, aumen-
tou a necessidade de usar instrumentos qualitativos na análise",
comenta Sarita.

Segundo a acadêmica, uma das principais preocupações dos
agentes públicos quando estes tratam de arranjos produtivos
são as fronteiras do aglomerado: "As fronteiras deveriam consi-
derar os agentes econômicos que se consideram parte e reali-
zam trocas de conhecimento, que interagem com o conjunto

Luciano Coutinho

das outras pessoas. Deve-se tentar que as políticas
públicas devem evitar que as realidades sejam destruí-
das no local, relacionando a dimensão local com a
nacional".

Para Sarita, os níveis de cooperação e de confian-
ça no Brasil são muito baixos, e a troca de experiências
ocorre nos locais de forma não intencional e não
estruturada. Sua visão é corroborada por Sérgio Cas-
tro: "Um problema do conceito de APL é o reforço

IED DEVE VIR JUNTO COM TECNOLOGIA

Hoje, metade da força de trabalho mundial está localizada

A globalização da força de trabalho teve impacto muito forte nas
economias mundiais. Os EUA foram os primeiros a produzir no exteri-
or (semicondutores), aproveitando a mão-de-obra barata e também
qualificada encontrada hoje nos países asiáticos. Isso acabou forçando
os salários para baixo. O fenômeno ajuda a entender o caráter estratégi-
co dos APLs, também pela flexibilidade.

Françoís Chesnais (foto), professor da Université Paris 13 (França),
desde 2000 vem alertando o quanto as políticas de ciência e tecnologia
estavam se tornando subservientes às finanças.

"As entradas da China e da índia na Organização Munial do comér-
cio (OMC) foram a plataforma para a transformação da economia mun-
diai. Provocaram deflação salarial, além de danos financeiros e comer-
ciais para países exportadores de manufaturas. O país passou a ser uma
fábrica para o mundo", aponta, diagnosticando um declínio do setor
privado na produção do desenvolvimento.

Por sua vez, Catherine Sauviat, do Institute de Recherchers Econo-
miques ET Sociales (França), inclui a abertura da União Européia para
um número maior de países, a partir de 2004, a tendência mundial à libe-
ralização do comércio e o processo de integração regional como fatores
adicionais à entrada da China na OMC, como causas da ampliação da
oferta e barateamento da mão-de-obra no mundo.

'As grandes redes de varejo estão exercendo arbitragem sobre o
valor do trabalho globalizado. Devido ao grande volume de suas enco-
mendas, impõem o preço de roupas e outros artigos, produzidos sobre-

tudo na China e na índia".
A economista francesa pondera que a China já

emprega mais trabalhadores industriais do que todos
os países desenvolvidos juntos. O custo de produção
no país representa a quarta parte do que é gasto no
Brasil ou no México.

"Entre 2005 e 2006, as exportações de roupas,
setor que gera muitos empregos, cresceram 28,5%.
Os chineses se tornaram os maiores exportadores
mundiais. Já na índia, o crescimento foi de 22,9%.
Isso provocou impacto negativo em outros países
emergentes." Por outro lado, as grandes redes de vare-
jo conseguiram grande poder de compra junto a for-
necedores. "Essas redes são veículos para colocar tra-
balhadores em competição e exercem arbitragem
sobre o trabalho global. Essa força interligada criou
uma grande 'loja' de fornecimento de força de traba-
lho. Isso afetou o salário c a produção. O investimen-
to direto cias multinacionais se dirigiu para países com
mão-de-obra barata c qualificada", enfatizou.

Benefício indireto — De qualquer forma, é muito
difícil sobreviver sem o IED no mundo globalizado.
E ele pode favorecer a transferência de tecnologia.

30 - RUMOS-Janeiro/Fevereiro 2008



da idéia do localismo. Isso prejudica o arranjo e a orga-
nização de cadeias produtivas, prejudicando a visão
do todo", afirma. O professor da UCG afirma ser pre-
ciso pensar a política para o território de forma ampla.
"As vezes, a hiperespecialização do território é preju-
dicial", complementa.

Ordenar o espaço e gerar tecnologia por meio dos
APLs são temas já observados por governos dos paí-
ses emergentes, que buscam ganhar novos mercados
em uma economia globalizada. E entre os emergen-
tes, os componentes do grupo Brics se destacam.

Brics - A China é o país que mais se utiliza de uma
espécie particular de APL, os Arranjos e Sistemas Pro-
dutivos e Inovativos Locais (Aspils), voltados para a
obtenção de tecnologia pelas empresas c instituições
de pesquisa do país.

Segundo Xien Liu, da Academia Chinesa de Ciên-
cias, existem quatro mil institutos de pesquisa e desen-
volvimento no país asiático. Eles absorvem 22% do
gasto da China em P&D. Além disso, os chineses pos-
suem 1.731 universidades. "Na década de 1980, esta-
belecemos uma zona de desenvolvimento de alta tec-
nologia. Hoje já são 53, que interagem com as empre-
sas. Há incentivos fiscais. É um modelo similar ao do
Vale do Silício norte-americano".

Essas zonas agregavam valor aos produtos chineses e já dão conta de
9% do PIB chinês. Há interação entre elas e o sistema de ensino do país.
"As universidades e institutos de pesquisa do governo podem licenciar a
tecnologia desses centros", afirma Liu. Além disso, paga-se roytdties de até
35% na comercialização das inovações, estimulando centros de pesquisa e
cientistas.

De acordo com ele, a China vem gastando mais que outros países em
P&D. "Em 2004, só dispúnhamos de 6% do que gastamos hoje em pesqui-
sa básica. Porém ainda despendemos muitos recursos com tecnologia
importada", comenta.

Isso ocorre, segundo Liu, porque a área de ciência básica do país ainda
é deficiente em termos de capacidade inovadora e de registro de patentes.
"Ainda há barreiras a serem ultrapassadas entre a academia e o
mundo industrial", comenta.

Não é à toa que desde a década de 1980 o gover-
no começou a usar esses centros para transferir tec-
nologia às empresas locais, protegendo-as das
empresas multinacionais na disputa por mercados.
Isso ocorre sob coordenação e planejamento do gover-
no. "Muitos cientistas trabalham para concluir o que o
governo determina corno objetivos centrais. Em geral,
governo e institutos de inovação são responsáveis pelos pro-
jetos tidos como fundamentais. Tudo sob a coordenação do
ministro de Ciência e Tecnologia e um planejamento que, em geral, é
cinco anos", afirma Liu.

Como cm outros setores da economia chinesa, é crescente a participa-

de

Com a globalização da
mão-de-obra, depois de
serem absorvidos e treina-
dos pelas multinacionais, é
cada vez maior o número
de trabalhadores que vol-
tam aos seus países e com-
partilham o conhecimento
adquirido no chamado
mundo desenvolvido.

Até 2010, Harvard pro-
duzirá mais Ph.D. chineses do que americanos, mas
essa massa crítica um dia retorna para a China. "Exis-
tem políticas para atrair cérebros. Nos EUA, isso foi
fundamental para manter a competitividade na inova-
ção. Lá, 35% dos mestrandos em ciência e engenharia
são estrangeiros", prossegue François Chesnais,
acrescentando que, em 2001, havia 1,5 milhão de
estrangeiros trabalhando em pesquisa nos EUA. Mas
o visto só é renovado se o emprego for mantido, e isso
acentua a tendência de jogar o salário para baixo.

"Atualmente, são duas as tendências mais mar-
cantes: produtores operando em lugares diferentes,
inclusive no setor de serviços, e a migração de capi-

tais e trabalhadores em busca de
melhores salários. Nesse contexto, o
custo do trabalho extremamente bai-
xo faz da China um país altamente

"§ competitivo. Por sua vez, os países
S desenvolvidos atraem trabalhadores,
•S qualificados ou nào. Isso também aju-
§" da a baratear a mão-de-obra no merr-

cado deles."
Uma nova fase da globalização do

trabalho estaria ocorrendo no setor de
serviços, segundo Chesnais. "O destaque, nesse caso, vai para a tndia
(contabilidade, call centers). Por enquanto, fora a produção de softwarss,
são empregos de baixa especialização".

Apesar das ponderações de Chesnais, a índia recebe muito bem o
IED. O país captava o equivalente a um décimo do que a China conse-
guia, mas tomou decisões que elevaram seu montante para um terço.
"Os países estão disputando investimentos. O custo da mão-de-obra é
um fator de atração, sim, mas um dos aspectos mais importantes é a qua-
lificação da mão-de-obra. Além disso, o país deve desenvolver um bom
ambiente para a inovação", enumera K. J. Joseph, do Centro para Estu-
dos do Desenvolvimento da índia. Ele frisa que uma das estratégias dos
países que tiveram sucesso na rareia de elevar a taxa de inovação foi con-
dicionar o IED à tranferência de tecnologia."
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çao de empresas transnacionais, inclusive com benefícios tarifá-
rios. "Nessas 53 zonas, por exemplo, surgiram muitas incuba-
doras. Todas elas, nos dois primeiros anos de atuação, são isen-
tas de pagar o imposto de renda".

Liu afirma que há urn aumento da capacidade de aprendiza-
do das indústrias chinesas, que ganham experiência. "Aprende-
mos com a Toyota, assim como aprendemos com a General Ele-
tric, as melhores práticas de gestão para aplicar na economia chi-
nesa. Usamos o grande mercado de serviços como uma alavan-
ca, e as multinacionais querem vir para cá fazes, joini ventures. A
Siemens é urn exemplo disso. Sozinhos não conseguiríamos
fazer esta alavancagem tecnológica".

Uma alavancagem que recebe cada ve2 mais recursos. O pla-
nejamento governamental prevê acréscimos nos gastos em
P&D. Até 2010, a China deve gastar 2% de seu PIB no setor.
Este percentual tem de crescer para 2,5% do PIB até 2020. O oti-
mismo é grande: "Ainda vamos concorrer com a Boeing na avia-
ção comercial", aposta Liu.

Segundo K. J. Joseph, do Centro para Estudos do Desen-
volvimento, da índia, essa aposta em urn futuro melhor deve ser
compartilhada entre as nações em desenvolvimento: "Hoje os
países dos Brics são considerados muito importantes. Muitos
países em desenvolvimento tentam nos copiar. Temos obriga-
ção moral de facilitar. Há países cuja prosperidade ocorreu em
detrimento de outros. Nós temos o compromisso com uma
nova ordem".

Sua visão é compartilhada por Judith Sutz, da Universidade
de Ia República, do Uruguai. "A China se compara aos EUA e
mostra números. Temos que medir não para comparar, mas
para sabermos o que somos e no que queremos nos transfor-
mar. Lá existem 1.731 universidades e 8 mil empresas. É um
volume fantástico de informações, inclusive sobre pontos que
não são abordados pela OCDE, como tipo e nacionalidade das
empresas", comenta.

De acordo com Joseph, praticamente não há país no mundo
que não tenha tomado a iniciativa de desenvolver políticas de
tecnologia. Na índia, existe um projeto de ação organizado pela
Academia Industrial do país. "Os políticos indianos, em geral,
tiveram clareza dos benefícios que os avanços tecnológicos
poderiam trazer", afirma.

Segundo ele, essas políticas foram baseadas na transferência
de tecnologia e são ligadas à política geral de desenvolvimento
do país. Josepti crê que a liberalização da economia ajudou a
índia. "Os acadêmicos de Harvard influenciaram os políticos
do país, e a política de liberalização foi um milagre do mercado,
pois os indicadores econômicos do país melhoraram", comenta.

Este processo de abertura teve dois momentos distintos.
Entre 1980 e 1990, houve a liberalização interna. A partir de
1991, ocorreu a liberalização externa. "O crescimento da
importação de tecnologia foi importante para misturar com a
pesquisa doméstica. Durante os anos 1980 observamos que a
reserva de mercado estava causando perda de dinamismo. A
reserva fazia parte da estratégia desenvolvimentista, mas teria de
ser substituída pela política nacional de inovação, voltada para a
globalização".

A aposta iniciada há quase três décadas, segundo ele, come-
ça a dar resultados. "Em software, todos os atores se estabelece-
ram antes de 1980. Essas são as firmas que estão indo bem. Os

países em desenvolvimento necessariamente têm que
passar por uma fase de controle, de planejamento eco-
nômico", sugere.

O professor Rasigan Maharajh, da Universidade
Tecnológica Tshwanc, da África do Sul, esteve pre-
sente no evento da Redesist e fez alguns comentários
sobre o tratamento dado à questão tecnológica no
país africano. De acordo com Maharajh, o histórico
do apartheiâ ainda é algo a ser vencido. "Trata-se de
um tipo especial de colonialismo, no qual colonizador
e colonizado convivem no mesmo território. O resul-
tado disso é que 58% da população sul-africana com-
põem uma mão-de-obra barata".

De acordo com ele, a "nova" África do Sul tem 14
anos, mas sua política industrial só existe há seis anos.
Por ser um país com população média (46,5 milhões
de habitantes), suas plantas de integração regional con-
sideram toda a África subsaariana. "A grande maioria
desse mercado consumidor, cerca de um bilhão de
pessoas, está abaixo da linha de pobreza".

As limitações fizeram com que o país apoiasse seu

Hoje a inovação é a base da chamada Economia
do Conhecimento, chave para o desenvolvimento das
nações. No Brasil, a Rede de Pesquisa em Sistema e
Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist),
ligada ao Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), comemorou 10
anos em novembro de 2007. Ao longo desta década,
tem se dedicado ao entendimento dos novos requeri-
mentos e formas do desenvolvimento industrial e tec-
nológico associados à Era do Conhecimento, bem
como ao papel, objetivos e instrumentos de políticas
tecnológicas e industriais adotadas neste novo con-
texto internacional. Tais temas têm sido abordados à
luz do conceito de arranjos e sistemas produtivos e
inovativos locais.

"Ao longo desta década, a RedeSist tem se dedica-
do ao entendimento dos novos requerimentos e for-
mas do desenvolvimento industrial e tecnológico asso-
ciados à Era do Conhecimento, bem como ao papel,
objetivos e instrumentos de políticas tecnológicas e
industriais adotadas neste novo contexto internacio-
nal. Tais temas têm sido abordados à luz do conceito
de arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais",
destaca o coordenador da RedeSist, José Eduardo Cas-
siolato.

Alérn do desenvolvimento de um quadro concei-
tuai e analítico, a RedeSist vem atuando em duas fren-
tes: ptoduzindo inventário das experiências acumula-
das, destacando a evolução do debate e das políticas
para APLs e observando os Brics, para analisar e com-
parar as diferentes trajetórias e estratégias.
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desenvolvimento sobre um punhado de poucas
indústrias. "Em 1980,78% da Bolsa de Valores estava
na mão de cinco empresas, e essa concentração dimi-
nuiu muito pouco", exemplifica Mahatajh.

Os recursos em P&D crescem nos setores de ener-
gia e tecnologia militar. "Faremos quatro usinas
nucleares até 2010. Além disso, há um passado de
agressão regional — a África do Sul já invadiu Angola e
Moçambique".

Na última década, o país planejou uma estratégia
nacional. A África do Sul convidou a OCDE para revi-
sar o sistema de inovação do país. "O gabinete apro-
vou um plano de l O anos, criando uma agência basea-
da no modelo brasileiro", comenta o professor.

Existe um plano de 10 anos, iniciado em 2007,
que dá atenção ao capital humano, na tentativa de
gerar mais Ph.D.s. A idéia, afirma Maharajh, é criar
uma "hierarquia do conhecimento". "Temos que
ordenar a pesquisa e fazer um movimento inter-
frontciras na área acadêmica, determinando valores
para algumas universidades e centros de pesquisa".
Além disso, o pais já faz intercâmbio de alunos de
pós-graduação com a índia. ''Queremos aprender
com países onde o governo tem um papel importan-
te", justifica.

De acordo com Renato Dagnino, pesquisador tan-
to da Unicamp quanto da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), as empresas brasileiras gastam pouco
em pesquisa e desenvolvimento. "Elas privilegiam a
importação de máquinas e equipamentos", critica.
Em 2003, apenas 413 empresas (0,5% do total) se rela-
cionavam com centros de pesquisas. Entre 2000 e
2005, caiu de 3,8% para 2,5% a participação de pro-
dutos inovados nas vendas era geral. O país gasta ape-
nas 0,8% do PIB cm P&D.

"A relação entre as universidades e as empresas
deve ser totalmente repensada no Brasil. A grande
questão c saber corno elevar a produtividade sem
gerar desemprego. Falta também uma política de ciên-
cia e tecnologia", afirma Dagnino.

Além disso, afirma o pesquisador, é preciso ven-
cer a recentemente hegemônica lógica neoliberal. "O
uso da tecnologia para o bem-estar social é impossível
se ela for criada para atender aos interesses do grande
capital, elevando o grau de exploração na produção. E
o neoliberalismo tem a empresa como único agente
capaz de realizar transformação social", aponta.

Cooperar c compartilhar - O desafio do desenvol-
vimento, cada vez mais atrelado à ação cooperada, exi-
ge também a criação de novos indicadores e coleta de
dados, trabalho que se torna mais difícil pelo elevado
grau de informalidade das economias emergentes,
que acaba sendo um aliado na proteção de patentes.
"Para a grande empresa, é possível manter um labora-
tório e o controle dos respectivos gastos. As pequenas
e médias não têm isso. Costumam diluir as etapas para
evitar perda do segredo. Muitas vezes dividem tarefas

para os funcionários não aprenderem. Nelas, os investimentos em P&D
vêm perdendo importância, passou a ser a sétima fonte de informação",
alerta Fábio Staliverri. Ele avalia ser esta a principal razão de as empresas de
menor porte dificilmente patentearem suas inovações: custa caro, e o
segredo fica mais vulnerável.

Por isso, a produção de patentes é altamente concentrada. A participa-
ção dos Brics na concessão é de apenas 0,89%. Países desenvolvidos são
responsáveis por 80% dos recursos e detêm 72% dos pesquisadores. Judith
Sutz, da Universidad de La República (Uruguai), avalia que os entraves polí-
ticos locais podem ser superados, mas alerta para a dificuldade dos peque-
nos empreendedores para preservar o conhecimerTtò desenvolvido no dia-
a-dia. A questão, segundo ela, tem relação com necessidade que o pequeno
empresário tem de manter seus segredos de produção e gestão.

"E importante medir não apenas o que sabem as
empresas, mas também como aprendem. O impac-
to do conceito de APL no Brasil, percebo, foi gran-
de na política. Em todo o país os setores debatem a
questão. O Brasil está preocupado com a heterogenei-
dade estrutural regional e com a falta de informações,
mas a própria informalidade pode ser estratégia das micro,
pequenas e médias empresas para preservarem o conheci-
mento adquirido", analisa Judith.

Por causa da falta de informação, ela vê um grande potencial que pode
estar sendo subestimado. "A China se compara com os EUA e mostra
números. Ternos não apenas que comparar, mas saber o que somos e no
que queremos nos transformar.", defende a acadêmica uruguaia.

"A pesquisa do IBGE sobre investimento em inovação deve ter capa-
cidade de avaliar o desempenho dos arranjos locais, não apenas quanto à
inovação tecnológica pura e simples, mas também na forma de gestão e
aprendizado adquirido durante a produção. Seja qual for o ramo, a base é
chegar à competitividade calcada na inovação, no aprendizado coletivo, nas
novas formas de gestão. E essa informação pode circular mais rápido nos
APLs", frisa Luciano Coutinho, presidente do BNDES. C) dirigente insiste
que a busca pela diferenciação por intermédio da competitividade deve ser
permanente, "O ambiente do APL facilita a inovação, cria um ambiente (lo-
eus) inovativo. Muitas vezes até na forma de comercialização".

K. J. Joseph é outro que não vê a construção de indicadores a partir de
arranjos locais como tarefa simples, sobretudo os inovativos. "Para conse-
guir uma transformação econômica rápida, não se pode pensar apenas no
PIB como indicador. Pouco se fala nisso, mas nos 10 últimos anos 200
milhões de chineses tiveram acesso à eletricidade. Isso não aparece nas esta-
tísticas internacionais, mas é uma transformação econômica c também
social", afirma, sublinhando que indicadores normais não medem as
mudanças técnicas.

"Estatística é comparação, não indicador de mudança técnica.
Precisamos de indicadores para alguns objetivos, c o processo de
construção é mais importante que o indicador em si. Deve envolver as
pessoas e as empresas. Um indicador não pode ser estático. É preciso
relacioná-los às políticas públicas, mas não de cima para baixo, e sim com
as pessoas encarregadas de fazer essas mudanças. Usar o mesmo princípio
de medir mudanças na qualidade de vida, como está sendo feito em
algumas comunidades".

Rasígan Maharajh, da Tshwane University of Technology, África do
Sul, também sublinha a importância do uso de indicadores confiáveis relaci-
onados aos arranjos cooperativos para orientar parte das estratégias de
desenvolvimento de um país. "Indicadores são dispositivos de planejamen-
to e performance muito importantes para paíse» democráticos. Ajudam a deci-
dir onde alocar recursos, são algo diferente de estatística. Costuma-se dizer,
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por exemplo, que o limite para investimento cm P&D é 0,8% do
PIB, mas, numa comunidade pobre, elevar esse índice para 1%
ou mais pode ser muito importante. Esse é o problema de usar
indicadores corno alvo", salienta.

Crédito: fortalecendo o grupo de pequenos - Articular par-
cerias visando à aproximação dos atores responsáveis pelo aten-
dimento de pequenos negócios e estimular a utilização de novas
formas de atendimento tem encontrado nos APLs um modelo
muito interessante de conjugar esforços em prol do segmento
de pequenos negócios.

Na busca de formas de acesso a crédito com baixos custos,
o atendimento focado em grupo de empresas tem sido bastante
utilizado nos projetos de atendimento coletivo do Sebrae, tanto
por facilitar o próprio atendimento quanto por também pro-
porcionar a possibilidade de redução dos riscos para uma cartei-
ra de financiamento.

Orientar a atuação em grupo é um dos objetivos da Unidade
de Acesso a Serviços Financeiros (UASF), cuja missão é articu-
lar, estimular e induzir a aproximação do sistema financeiro ao
segmento das micro e pequenas empresas, para ampliar o aces-
so e reduzir os custos do crédito e demais serviços financeiros.
"Mesmo quando se percebe que há certo receio dos empresá-
rios em atuar em grupo, devido, dentre outras causas, pela falta
de cultura em dividir estratégias empresariais comuns. A identi-
ficação de interesses semelhantes e a atuação conjunta têm faci-
litado o aumento ao acesso a financiamentos para grupos de
empresas", afirma o analista João Silvério. Ele reforça que a atua-
ção em grupo deve "enfatizar o que é forre" e buscar alternati-
vas para compensar as fragilidades das empresas.

"Com o aumento da taxa de sobrevivência de pequenos
negócios, que é um dos indicadores que influenciam a análise de
risco de crédito bancário, é possível perceber que muitas institu-
ições financeiras estão mais propensas a financiar um maior
número de micro e pequenas empresas organizadas, por exem-
plo, em APLs, os quais podem contar com a assessoria do
Sebrae nos projetos coletivos".

Um bom exemplo foi apresentado pelo Banco do Brasil,
que divulgou recentemente a superação da marca de Ríf l bilhão
em empréstimos a pequenas empresas organizadas em APLs.
Segundo o BB, "o índice de inadimplência é
um ponto percentual mais baixo que nos
demais empréstimos a micro e pequenas
empresas". O Bradesco também já disponi-
biliza linha de financiamento a APLs,
demonstrando o interesse em atuar cm
empresas organizadas em grupo e com fortes
laços de cooperação empresarial local.

No entanto, é importante que as institui-
ções financeiras estejam preparadas para tra-
balhar com pequenos negócios organizados
em APLs e, principalmente, conheçam como
organizam suas finanças, que no contexto das
parcerias firmadas entre o Sebrae e institui-
ções financeiras públicas e privadas têm aju-
dado tanto as pequenas empresas a acessar ser-
viços financeiros mais adequados às suas
necessidades, quanto os bancos a melhor

entender o segmento c oferecer produtos e serviços
mais direcionados à sua realidade. Neste caso, um dos
principais problemas a serem enfrentados, certamente,
é a diminuição da chamada assimetria de informações.

APLs podem transformar riscos em oportunida-
des — Juarez de Paula, gerente da Unidade de Desen-
volvimento Local do Sebrae, recorre à origem do con-
ceito de APL para mostrar que, ao levar urna região à
especialização produtiva, essa ferramenta traz benefí-
cios à economia local, mas também conduz a riscos.
Isto porque o APL costuma induzir à especialização
produtiva e uma mudança significativa na demanda
fatalmente resulta em crise sistêmica. Mas até para
enfrentá-la o APL pode ser a saída.

"O conceito de APL surgiu na teoria econômica
com o economista Alfrcd Marshall, mais voltado para
a questão industrial. O que ele denomina APL é a aglo-
meração de indústrias no mesmo território, que gera
ganhos de escala. A grande vantagem é o aumento da
competitividade", esclarece, acrescentando que hoje
o conceito de APL é mais abrangente e inclui qual-
quer atividade em que exista aglomeração econômica,
"No caso do agronegócio o conceito pode ser aplica-
do quando há concentração de produtores de uma
mesma mercadoria num mesmo território, ou seja,
especialização produtiva em determinado território".

Entre as vantagens para o desenvolvimento terri-
torial, ele aponta a ligação do produto às característi-
cas regionais. "O espumante da região de Champagne
passou a ter o nome daquela parte do território fran-
cês, assim como o queijo parmesão é originário de Par-
ma, Itália. Assim, o produto se distingue de outros. A
indução de APL a partir das próprias vocações pode
ser uma estratégia de desenvolvimento local."

Por outro lado, há o questionamento de parte dos
economistas. "Alguns defendem a diversificação para
mitigar o risco do produto cair em desuso por nova
tecnologia, por exemplo. Afinal, o excesso de especia-
lização gera desvalorização econômica, pois aumenta
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o risco de crise sistêmica".
A polêmica está, segundo o executivo do Sebrae,

ligada à sustentabilidade, conceito posterior ao de eco-
nomia de aglomeração. "Atividades econômicas de
caráter extrativo, corno o petróleo e o minério, que
não são renováveis, são exemplos de que, no momen-
to em que se está produzindo riqueza a partir da extra-

. cão, deve haver preocupação em desenvolver novas
atividades. O Sebrae tem feito esse debate com muni-
cípios detentores de royalties por produção de energia
e petróleo. A idéia é usá-los para preparar o município
quando a atividade se extinguir".

O "dia seguinte" da especialização produtiva, de
acordo com De Paula, também pode ser objeto de um
APL. "Se o APL é maduro em termos de governança
local, com sinergia, planejamento participativo e ges-
tão compartilhada, pode-se planejar o futuro. Se a ati-
vidade não é renovável, há que se pensar na reconver-
são econômica, como os Emirados Árabes estão
fazendo: investe no turismo para garantir a economia
quando o petróleo acabar", resume.

Estruturação produtiva com inclusão — Para a
assessora da presidência do BNDES, Helena Lastres,
o Arranjo Produtivo Local é a ferramenta mais avan-
çada para a estruturação produtiva. Isto porque incor-
pora o conhecimento acumulado sobre cadeia produ-
tiva, clusters, entre outros, e os aperfeiçoa. "Bebe nes-
sas fontes e avança", resume Helena, acrescentando
que o APL não vale apenas para as indústrias manufa-
tureiras e grandes empresas formais ou regiões mais
prósperas.

Ela, por sinal, prefere denominar essa forma de

aglomeração produtiva localizada de sistema, no lugar de arranjo. 'Arran-
jos são sistemas que não têm muita articulação. Devido ã fragmentação, há
quem não goste de chamar esses arranjos de sistema. Eu chamo porque é
mais inclusivo", esclarece.

"O termo arranjo vem sendo adotado no âmbito da discussão sobre
economia da inovação nas últimas décadas. Há outros termos similares
ou convergentes. Mas o arranjo foi baseado cm sistemas nacionais de ino-
vação".

Independentemente do nome, os aglomerados produtivos permitem o
desenvolvimento de políticas promotoras de potencialidades e sinergias
localizadas. E os APLs têm, na visão de Helena Lastres, três caminhos prio-
ritários para potencializar essas sinergias: aproveitamento máximo da xisão
sistêmica, ênfase na inovação e promoção da inclusão.

"Não adiantam políticas com foco mais pontual.
Para olhar o sistema como um todo, a abordagem
sistêmica é boa, porque inclui agências de fomento,
instituições de pesquisa, enfim, todos os atores
importantes para compor e dinamizar os arranjos. A
inovação, por sinal, tem forte elemento sistêmico, já que
ninguém inova sozinho, mas a partir de conhecimentos e
informações adquiridas com outras empresas e organis-
mos relevantes. O grande desafio é entender como os siste-
mas funcionam e dinamizá-los".

Quanto à inclusão, a assessora da presidência do BNDES destaca a pos-
sibilidade de incluir atores que em geral a política tem maior dificuldade de
contemplar: micro e pequenas empresas, regiões menos contempladas e a
possibilidade de trabalhar a incorporação de recursos humanos da locali-
dade. "É preciso vencer a invisibilidade e no aspecto local é possível
fomentar esses elementos, quando não estão contemplados. Os APLs ofe-
recem possibilidade de se trabalhar quebrando as formas tradicionais,
incluindo atores e criando instrumentos que consigam atingi-los", resume
Helena.

Ela aponta o BXDES e seu atual presidente, Luciano Coutinho, como
dois dos principais parceiros que os APLs dispõem hoje no Brasil. O banco,
por sinal, criou a Secretaria de Arranjos Produtivos Inovativos c de Desen-
volvimento Local, além do Comitê de Arranjos Produtivos Locais e Desen-
volvimento Regional. "Coutinho aposta numa nova forma de atuação, foca-
da em inovação, para reduzir as desigualdades regionais. Já no seu discurso
de posse, expressou o desejo de implementar uma nova perspectiva de se
fazer política para o desenvolvimento industrial e tecnológico", disse.

Ainda no primeiro semestre- deste ano, o BNDES vai oferecer uma ofi-
cina interna para discutir conceitos, práticas e trocas de experiências, bus-
cando descobrir novas formas de atuação para o desenvolvimento local,
regional e nacional. "O presidente Luciano Coutinho tem salientado que a
economia brasileira está num momento positivo. Até aqui temos enfrenta-
do bem a crise internacional, mas nem por isso devemos nos despreocu-
par. O momento é de dar coesão, equilibrar e enraizar os resultados positi-
vos de forma a fazer com que eles ajudem a enfrentar as turbulências pre-
vistas para os próximos anos", defende.

Para Helena, a melhor forma de fazer isso e evitar que o país se especia-
lize na produção de commodities, com pouco valor agregado, é mobilizar
todo o país, não apenas as regiões que tradicionalmente demandam mais
financiamentos do BNDES. "O antídoto para a mudança no cenário inter-
nacional, principalmente no setor financeiro, é a coesão. Nossa aposta é no
próprio mercado interno, pois os países que hoje têm grande participação
no comércio internacional fizeram o primeiro esforço dentro da própria
casa. Nossa casa é imensa e a diversidade, «o mesmo tempo que constitui
um desafio, é também uma grande oportunidade", conclui.
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