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Diante da crescente pressão sobre os policy makers para
que os mesmos pautem sua atuação na busca por resultados efetivos e perceptíveis a partir da transformação na realidade do público envolvido nos projetos, o SEBRAE assume como premissa institucional a adoção de práticas eficientes e eficazes que conduzam
à dinamização de setores econômicos e localidades específicas.
Neste sentido, a instituição acredita que o estímulo ao
protagonismo local – processo no qual as lideranças e os atores
locais assumem papel ativo no planejamento e gestão das iniciativas que impactam o desenvolvimento de seus territórios – é fundamental para que se observem significativas alterações no padrão
socioeconômico dos beneficiários dos projetos empreendidos.
Para tal, assumem-se como pressupostos a descentralização de decisões, a articulação de parcerias e a disseminação da cultura de
mensuração dos resultados, bem como há o direcionamento dos
recursos do SEBRAE no apoio às políticas federais e estaduais de
desenvolvimento territorial.
É com esta motivação que o SEBRAE apóia a disseminação de conhecimentos acerca da governança territorial, por acreditar que a capacidade de tornar efetivas as ações institucionais
na implementação de projetos (otimização na gestão de recursos)
deve estar atrelada à descentralização do desenvolvimento regional, que extrapola a ação exclusiva dos governos e passa a envolver
a iniciativa privada e instituições do terceiro setor no processo decisório inerente ao desenvolvimento dos territórios.
Apesar do conceito em questão ser considerado recente
por alguns estudiosos, o SEBRAE vem acompanhando, historicamente, a tendência das políticas territoriais que buscam atrelar
o protagonismo local na proposição de projetos (prática button
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up) com a formulação de estratégias nacionais (com o caráter top
down), de sorte que haja uma concertação entre atores nacionais,
regionais e locais no planejamento e gestão de projetos de desenvolvimento territorial.
Esta característica se dá também por meio de projetos
setoriais, nos quais o SEBRAE adota a metodologia Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR). Este método de
gestão implica num árduo trabalho de identificação e articulação
dos atores locais, resultando na contratualização das ações com os
beneficiários e parceiros dos projetos. Supera-se, portanto, a lógica
do “alguém faz para outro receber” e adota-se a premissa da cumplicidade no planejamento e aferição de resultados.
Para avaliar a contribuição do SEBRAE na disseminação
da prática relacionada ao fortalecimento da governança territorial
é preciso, inicialmente, revisar conceitualmente os processos que
são desencadeados nos territórios a partir da observação da prática
em estudo. De acordo com o Professor Dallabrida, a governança
territorial incide sobre três tipos de processos: i) definição e gestão
de uma estratégia de desenvolvimento territorial; ii) instauração
de formas de concertação social; e iii) construção de uma visão
prospectiva de futuro.
Ao se deparar com estes desafios, nos vemos inseridos em
processos nos quais sua missão (promover a competitividade e
o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas)
transborda a simples oferta de produtos e soluções para os pequenos negócios. Em muitos casos, a instituição é protagonista no
apoio à governança dos territórios, na medida em que coordena a
articulação dos atores locais e estrutura – de forma participativa –
uma série de Planos de Desenvolvimento Territorial.
A execução do Programa SEBRAE Desenvolvimento Local (PSDL), no início da década passada, exemplifica a participação institucional no fortalecimento de iniciativas que promoviam
a governança territorial. À época, aproximadamente 678 municípios desenvolveram iniciativas baseadas na estratégia Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, que previa, dentre outros
14
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mecanismos, a instituição de Fóruns de Desenvolvimento Local
(concertação social); Planos de Desenvolvimento Local (estratégia
de desenvolvimento); e Agendas Locais (visão de futuro).
A experiência adquirida credencia o SEBRAE como uma
das instituições formuladoras do projeto Política Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Local, capitaneado pelo Instituto Cidadania. O documento, elaborado em 2006, indicou ao governo
federal a implementação de oitenta e nove propostas (distribuídas em oito eixos – financiamento; tecnologia; desenvolvimento
institucional informação; comunicação; educação e capacitação;
trabalho, emprego e renda; sustentabilidade ambiental) para potencializar a prática do desenvolvimento local no país.
O esforço empreendido contribuiu para o fortalecimento da abordagem territorial nas diversas esferas de governo, com
especial destaque para o estímulo à governança. Como exemplo,
tem-se a ênfase dada pelo Programa Territórios da Cidadania, instituído em 2008, à elaboração de Planos de Desenvolvimento para
cada território, bem como a participação social a partir dos Conselhos Territoriais.
Atuando nos Territórios da Cidadania desde 2008, quando aportou recursos em 55 territórios pré-definidos pelo Governo
Federal, o SEBRAE vem aperfeiçoando sua atuação na iniciativa
que se constitui, de acordo com Ignacy Sachs, um programa pioneiro de planejamento participativo do desenvolvimento territorial voltado à inclusão social. No triênio 2012-2014, o Sistema
SEBRAE investirá cerca de R$ 180 milhões para fortalecer os pequenos negócios inseridos nestes territórios, bem como estimular
o processo de implementação da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa nos municípios contemplados no Programa. Para tal,
será realizada uma série de capacitações e consultorias específicas
junto aos atores públicos municipais, para que haja a efetiva aplicação dos dispositivos da lei em questão.
Ainda, novas tecnologias de desenvolvimento territorial
vem sendo discutidas, à partir de nuances pouco exploradas até
então, como, por exemplo, nas regiões impactadas por grandes
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investimentos ou nos meios urbanos de baixa renda.
O apoio à produção de conhecimentos específicos e aprofundados acerca da governança territorial se constitui, também,
numa forma do SEBRAE promover um aperfeiçoamento das estratégias de desenvolvimento territorial. Neste sentido, na medida
em que apóia a iniciativa do Instituto AEQuitas na elaboração
deste livro, o SEBRAE acredita que o conteúdo produzido será de
extrema valia para sua atuação institucional em âmbito nacional,
estadual e municipal.
André Spínola
Gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial (UDT) – Sebrae Nacional

Carlos Eduardo Santiago
Analista Técnico da Unidade de Desenvolvimento Territorial (UDT) – Sebrae Nacional
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Este livro é fruto das pesquisas e reflexões dos autores e
demais colegas do Laboratório de Desenvolvimento Territorial
(LaDeTer) / UNESP/ Campus Rio Claro sobre a questão territorial local e regional no Brasil, e, particularmente no Estado
de São Paulo. O conjunto das ideias aqui apresentadas resulta principalmente da Tese de Doutorado de Lucas Labigalini
Fuini, defendida em março de 2010 no Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências e Ciências
Exatas da Universidade Estadual Paulista/UNESP/Campus de
Rio Claro.
A ideia central do livro parte do desafio de compreender a governança territorial em sua processualidade de construção incompleta, aberta ao diálogo teórico-conceitual e à identificação de suas manifestações empíricas variadas. Além disso, a
governança só é devidamente compreendida e contextualizada
se for feito um entrelaçamento adequado com outros conceitos
e noções, como o de capital social, hegemonia, recursos e ativos
territoriais, proximidade, etc.
Longe de esgotar o repertório possível sobre o tema,
este livro tem como hipótese central que as manifestações atuais de governança territorial são formas diferenciadas de dividir
poderes, administrar recursos e relacionar atores, sendo inovações dos modelos passados; pois partem de iniciativas locais de
arranjos, conselhos, redes e sistemas, como formas de administração mais descentralizadas, equilibradas e democráticas. Mesmo nas ações do Governo Federal, os projetos e iniciativas para
as localidades passam a se basear mais nos princípios das potencialidades, consensos e estímulos, dando-se especial atenção ao
conjunto de Micro e pequenas empresas articuladas em redes.
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Os autores são professores e pesquisadores que atuam
nas áreas vinculadas ao tema central desse livro.
Elson Luciano Silva Pires - Possui graduação em Economia pela Universidade Católica do Salvador (1982), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (1989), com
especialização em Economia Regional e Urbana, doutorado
em Sociologia pela Universidade de São Paulo (1995), com especialização em Sociologia do Trabalho, e pós-doutorado em
Economia pela Universidade de Paris-3 (2000-2001), com
especialização em Economia Política Institucionalista. Atualmente é professor livre docente e adjunto do Departamento
de Planejamento Territorial e Geoprocessamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual
Paulista/UNESP/Campus de Rio Claro. Tem experiência em
ensino e pesquisa nas áreas de Economia Regional e Urbana e
Geografia Econômica; publicado e atuado principalmente nos
seguintes temas: arranjos produtivos locais, clusters, desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, mercados de trabalho local e regional, políticas regionais e territoriais. Foi auxiliar de pesquisa e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise
e Planejamento - CEBRAP (1986-1996); prestou assessoria ao
SEBRAE-SP (1999) na implantação do Programa de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável (DLIS); atuou como
pesquisador visitante na Diretoria de Estudos Urbanos e Regionais (DIRUR) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), em 2009-2010, no projeto “Novas Institucionalidades
e Desenvolvimento Regional”. Atualmente coordena a pesquisa
“Modalidades da governança territorial na Bacia dos Rios Piracicaba, Corumbataí e Jundiaí”, com apoio do CNPq.
Lucas Labigalini Fuini – Possui graduação em Geografia (2005), mestrado (2007) e doutorado (2010) em Geografia
pela Universidade Estadual Paulista/UNESP/Campus de Rio
Claro, com especialização em Geografia Econômica e Regional.
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Foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP). Tem experiência em pesquisa e ensino em
Geografia Econômica, Industrial e Urbana; publicado e atuado principalmente nos temas dos Arranjos Produtivos Locais,
Mercado Local de Trabalho, Planejamento, Desenvolvimento e
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Rodrigo Furgieri Mancini - Possui graduação em Ciências Econômicas (2001) e mestrado em Desenvolvimento
Regional e Meio Ambiente (2006) pelo Centro Universitário
de Araraquara (UNIARA). Atualmente é doutorando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista/UNESP/Campus de
Rio Claro, com pesquisa em Geografia Econômica e Regional;
bolsista da Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas
sobre o Trabalho (UNITRABALHO) no Programa de Apoio a
Redes de Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(PROREDES / IPEA) e membro do Conselho Diretor do Instituto AEQUITAS. Tem experiência em elaboração e gestão de
projetos socioeconômicos e atuado em pesquisas sobre Economia Regional e Urbana e Geografia Econômica principalmente
nos seguintes temas: arranjos produtivos locais, desenvolvimento sustentável, gestão de recursos hídricos e governança e desenvolvimento territorial / regional.
Danilo Piccoli Neto – Bacharel em Geografia (2006)
e mestre em Geografia (2009), com especialização em Geografia Econômica e Regional, pela Universidade Estadual Paulista/
UNESP/Campus de Rio Claro. Foi bolsista da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Atualmente é doutorando em Geografia, área de concentração em
Organização do Espaço, pelo programa de Pós-Graduação em
Geografia da UNESP/Campus de Rio Claro. Tem acumulado
experiência em pesquisa e publicado principalmente nos temas
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sobre Arranjos Produtivos Locais (APLs), Aglomerações e Redes, Estudos Setoriais e Desenvolvimento Territorial (Local/
Regional).
Como salientado, o livro resulta da experiência conjunta desses autores e procura atender ao público interessado
que atua nas esferas acadêmica, empresarial, pública e política.
Todos os autores são gratos ao SEBRAE pelo patrocínio para
publicação deste livro na íntegra. Para todos, uma boa leitura.

22

Introdução

23

Introdução

O período recente traz uma série de mudanças nos paradigmas econômicos e políticos, que, por sua vez, acabam por
interferir nos mecanismos de organização pública e privada do
território. Dois movimentos, ainda que incompletos, tornam-se
bastantes emblemáticos nesse contexto sócio espacial: a descentralização político-administrativa do Estado, com progressiva distribuição de poderes e responsabilidades para municipalidades e
instituições regionais; e a desconcentração industrial com estratégias de desverticalização das grandes empresas precedidas de deslocalização espacial, fazendo proliferar diferentes modalidades de
aglomerações produtivas com pequenas e médias empresas, em
sinergia (ou não) com os territórios locais e regionais. Posto isso,
cada país reconhece seus próprios mecanismos de lidar com os
desafios inerentes às novas lógicas de gestão econômica e política
desses territórios.
O termo governança aparece com bastante força a partir
da década de 1970, dentro de um duplo debate: por um lado,
associado ao jargão administrativo das boas formas de governar
os negócios, com eficiência e transparência; e, por outro, ligado a
ideia de partilhar e dividir poderes na gestão pública das regiões,
coligando prefeituras, associações empresariais, sindicatos e entidades civis. Nesse sentido, a governança se situa como conceito
intermediário entre Estado e Mercado, e entre o Global e o Local,
designando as diversas formas de regulação e controle territorial
implementados em diferentes tipos de redes e acordos entre atores
sociais, que juntos definem mecanismos formais ou tácitos para
resolver problemas inéditos. Esses problemas geralmente se colocam no campo dos setores econômicos, das cadeias produtivas e
certos produtos industriais e agroindustriais. Portanto, esse novo
25
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estilo de gerir a produção e o território merece ser mais discutido
e esclarecido em face de uma possível crise das (já ultrapassadas)
ferramentas de planejamento regional outorgado ou imposto pelo
nível federal ou estadual.
Fica, portanto, para início de conversa, a ideia de governança como a concepção de governo (autoridade, controle, administração, planejamento e poder) aplicada ao território e suas
escalas de regulação e análise, sendo constituída de convenções,
acordos e normas situadas entre o público e o privado; que tem
como sentido conduzir os processos territoriais de desenvolvimento socioeconômico local e regional, mesmo que parcialmente e
provisoriamente.
No Brasil a discussão da governança torna-se mais densa
nos anos 1990 com o avanço de iniciativas que apareciam como
respostas a descentralização político administrativa e aos quadros
de decadência econômica e degeneração das condições sociais de
municípios e Estados, exigindo uma postura mais ativa. Assim,
fez-se surgir, nos últimos anos, iniciativas variadas em diversos
segmentos e setores que apontam para uma dita sobreposição de
escalas e modalidades territoriais de governança: os Arranjos produtivos locais, os Circuitos turísticos, os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), as Câmaras setoriais, os Conselhos Regionais
de Desenvolvimento (COREDES), entre outros.
Portanto, a governança aparece nessas modalidades inovadoras de gestão de atividades variadas e que se desmembram
territorialmente, pois mobilizam cidades, empresas, prefeituras,
sindicatos, associações, tendo rebatimentos intensos sobre o ativismo político, o mercado de trabalho, renda per capita e indicadores
sociais e ambientais.
A governança torna-se territorial quando se reconhece que
o território é o recorte espacial de poder que permite que empresas, Estados e sociedade civil entrem em contato, manifestando
diferentes formas de conflito e de cooperação; direcionando, portanto, o processo de desenvolvimento territorial. O território é
reconhecido por sua governança através da escala de ação político26
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-econômico, sendo que as esferas locais e regionais se destacam
como a materialização das potencialidades (humanas e tecnológicas) da globalização. Nesse sentido, a governança territorial, enquanto conceito, instrumento e processo de ação, poderia ser reconhecida como o novo “piloto” do desenvolvimento econômico
e social descentralizado.
Com o título “Governança Territorial: conceitos, fatos e modalidades”, este livro procura descrever brevemente esse fenômeno
e, para tanto, está estruturado em três partes. A primeira se preocupa com as origens do termo governança, em suas práticas e formulações, reconhecendo seu sentido principal e desmembrando o
debate em outros conceitos de extrema valia para o conhecimento
mais completo do objeto de estudo. A segunda parte busca relacionar o processo de desenvolvimento com as estruturas de governança, fazendo dos exemplos de Clusters, Distritos industriais
e Sistemas de inovação, fontes de esclarecimento sobre como as
estruturas de regulação e partilha de poderes interferem decisivamente nos mecanismos de geração e distribuição de riquezas. A
terceira parte completa o quadro analítico com a apresentação de
duas modalidades de governança territorial no Brasil, em diferentes realidades espaciais, setoriais e político-institucionais.

27
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1.1- Origens e evolução
O conceito de governança não é novo, perpassa por diversos períodos da história e assume significados específicos em determinadas épocas e países, como referência a regimes especiais de
governo em províncias anexadas, tal qual ocorreu na França; ou em
contextos particulares da Inglaterra do século XIV, quando a palavra
é inicialmente utilizada em língua inglesa. Na literatura moderna, o
termo é retomado na análise de Ronald Coase, na década de 1930,
sendo aprofundado posteriormente por Oliver Eaton Williamson,
sobre o mundo das empresas, designando os dispositivos operacionalizados pela firma para obter uma coordenação eficaz.
Na década de 1960, Richard Eells cunha a expressão “governança corporativa”, que remete à estrutura e ao funcionamento
das políticas de uma corporação, construindo um modelo de gestão
das empresas baseado em uma articulação de poder entre os acionistas. A questão era:qual o tipo de atores envolvidos na tomada de
decisões dentro da empresa e como eles interagiam.
Na década de 1970, o termo passa a circular pelo debate
político na Europa ocidental e nos Estados Unidos, associado à governabilidade, ou seja, às necessárias mudanças das instituições e
organizações para melhorar a capacidade de gestão do Estado em
relação aos cidadãos. Com a recessão de 1973, dá-se maior ênfase à
ação local para enfrentar os males relativos à capacidade declinante
do Estado-nação em controlar os fluxos financeiros das empresas
multinacionais.
Em 1975, o Relatório da Comissão Trilateral passa a incorporar a governança, termo que irá substituir gradualmente o de
31
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governabilidade. Assim, os investimentos incidem cada vez mais em
esquemas de negociação entre o capital financeiro internacional e os
poderes locais, que tentam ao máximo promover os atrativos locais.
Na década de 1980, o termo governance ressurge em documentos do Banco Mundial, tratando da capacidade financeira e
administrativa do Estado – mormente, em países em desenvolvimento – para tornar efetivas as ações de governo na implementação
de políticas e na consecução de metas coletivas para aperfeiçoar e
gerir recursos econômicos e sociais. Nesse contexto, o conceito de
governança é definido genericamente nos documentos do banco
como “a forma como o poder é exercido na gestão do desempenho econômico de um país e os recursos sociais para o desenvolvimento”1, os
princípios de boa governança corporativa também passam a serem
assuntos públicos. Assim, a transparência, o acesso à informação,
o Estado de direito, responsabilidade e gestão público-privada são
aspectos relacionados à boa governança.
Assim, para o Banco Mundial, a governança engloba as
normas, tradições e instituições por meio das quais um país exerce
a sua autoridade sobre o bem comum, numa perspectiva de desenvolvimento. O nível de capital de um país pode ajudar o sucesso
dos planos de desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da
governança e democracia, abrangendo a capacidade do governo
para gerir eficazmente os seus recursos, a implementação de políticas pertinentes, o respeito dos cidadãos e do Estado para com as
instituições, bem comoa existência de um controle democrático
sobre os agentes da autoridade2. Em demais documentos, o Banco
Mundial trata a questão da governança como “o exercício da autoridade política e da utilização de recursos institucionais para gerir os
problemas da sociedade e dos seus assuntos3”.
O banco ainda tem como diretrizes tratar a questão da
governança sob quatro dimensões fundamentais: gestão do setor
público, responsabilidade, quadro jurídico, informação e transparência, além disso, leva em consideração a existência de abordagens participativas, respeito aos direitos humanos e fortalecimento
de instituições4. O projeto Indicadores Mundiais de Governança
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do Banco Mundial define governança como:
as tradições e instituições pelas quais a autoridade de um país é exercida considera o processo pelo qual os governos são escolhidos,
monitorados e substituídos; a capacidade do
governo de efetivamente formular e implementar políticas sólidas e o respeito dos cidadãos
e do Estado das instituições que governam as
interações econômicas e sociais entre eles.5

De acordo com o Projeto Regional do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas sobre Governança Local
para a América Latina:
governança tem sido definida como as regras
do sistema político para resolver os conflitos
entre os atores e adoção de decisões (legalidade). Também tem sido usado para descrever o
“bom funcionamento das instituições e a sua
aceitação pelo público” (legitimidade). E tem
sido usada para denotar a eficácia do governo
e a realização de um consenso através de meios
democráticos (participação) 6.

Na literatura sobre o tema, governança se refere aos processos coletivos de tomada de decisões e aos processos pelos quais
as decisões são implementadas formalmente e informalmente, que
determinam, em uma dada sociedade, como as decisões são tomadas e desenvolvidas por meio de normas e instituições relacionadas com questões públicas. A seguir, alguns conceitos presentes na
literatura podem guiar a concepção que o termo governança vem
adquirindo para significar relações empresariais mercantis ou não,
cooperação entre atores sociais e tomadores de decisão, dentro de
instâncias particulares.
Uso de instituições, estruturas de autoridade e
até mesmo a colaboração para alocar recursos
e coordenar ou controlar a atividade da sociedade ou da economia7.
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As estruturas de coordenação e tomada de decisões da rede de relações entre unidades de
produção e fornecedores-compradores, envolvendo a combinação de diferentes formas de
hierarquia, subcontratação, parceria, “atmosfera”, agências públicas e para-públicas, de cooperação em tecnologias, etc8.

Forma de organização entre empresas que vai
além das formas mercantis. Remete a divisão
social do trabalho e as instituições e convenções9.

Envolve as possíveis coordenações econômicas
entre as pessoas, os produtos, as convenções e
as incertezas com as quais os atores econômicos estão envolvidos10.

Totalidade de arranjos institucionais, de regras
e de quem concebe estas regras, que coordenam e regulam as transações dentro e através
das fronteiras de uma indústria11.

Atualmente a expressão governança vem sendo usada em
vários contextos e pode ser aplicada a empresas, instituições, organismos governamentais ou não governamentais, na esfera local
ou para as interações entre os outros setores da sociedade12, como
governança corporativa, governança política e governança territorial.
A seguir serão expostos alguns elementos de cada uma dessas formas de governança; o foco central é a questão da governança territorial voltada para novas formas de se pensar o desenvolvimento.
Noções sobre alguns conceitos e termos referentes à modalidade
de governança territorial serão expostos com o intuito inicial de
facilitar a compreensão e servir como introdução geral ao tema, o
que será importante adiante quando forem tratados os temas de
desenvolvimento, modalidades de governança no contexto atual
brasileiro, dentre outros.
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1.1.1. Governança Corporativa
A governança corporativa envolve um conjunto de processos que afetam a maneira como uma corporação é dirigida, administrada ou controlada. Uma boa governança corporativa agrega
a perspectiva de longo prazo, buscando tratar os interesses dos
acionistas e de como esses se articulam dentro da esfera de controle da corporação, mas também visa atingir metas que beneficiem
clientes, funcionários, fornecedores e do ambiente tanto de trabalho quanto o da inserção da própria empresa.
Existe uma influência mútua entra a governança corporativa dentro da empresa e os processos externos, como as instituições, leis e o próprio mercado.
1.1.2. Governança Política
Nas democracias, a governança se refere às interações entre o Estado e a sociedade e, portanto, sistemas de coligação e de
grupos de pressão públicos e privados. A boa governança tem como
objetivo tornar a ação pública mais eficaz e próxima ao bem-estar e
interesse do público e, por isso, mais legítima; pressupõe também
um sistema que não sobre explore os recursos13. Essa é uma noção
que tem sido largamente utilizada pelos teóricos das políticas públicas, cientistas políticos e sociólogos desde a Cúpula da Terra em
1992, que destacou a urgente necessidade de um desenvolvimento
mais sustentável.
A governança política é também uma teoria da regulação
social, idealizada para trabalhar com todos os níveis de governo.
Assim, fala-se de governança local, gestão urbana, governança territorial e de governança global. Não existe um modelo único de
governança, mas sistemas de governança inerentes a cada contexto
social e histórico. Muitas comunidades e empresas têm enfrentado
por vários séculos mudanças significativas em seus ambientes, e
isso as fez buscar novas formas de governança que pudessem resolver problemas específicos.
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1.1.3. Governança Territorial
A Governança de um território é uma forma de governança política. A análise da governança na sua dimensão territorial
considera as articulações e interdependências entre atores sociais
na definição de formas de coordenação horizontal e vertical da
ação pública e regulação dos processos econômicos e sociais territoriais14. Essa conotação da governança aparece na França, no contexto político dos anos 1990, designando novas formas de ação coletiva em redes de atores de caráter flexível e diversificado, surgidas
pela fragmentação do sistema político-administrativo e ineficácia
na ação pública estatal, voltada somente à aplicação e produção de
normas jurídicas, portanto, sendo um enfraquecimento do poder
do Estado nacional em detrimento de outras instâncias de autoridade estatal, coletividades territoriais e da sociedade civil15.
A estrutura dos governos vem passando por mudanças importantes que marcam uma ruptura com o passado, a imersão de
atores em redes de interdependência que não pertencem necessariamente às esferas de governo, são também instituições associadas
com a ação coletiva, “atores muitas vezes autônomos que assumem a
possibilidade de agir sem se voltar exclusivamente ao poder estatal” 16.
Bernard Pecqueur, especialista em desenvolvimento local, define
governança como “um processo de construção institucional e organizacional de uma coerência formal dos diferentes modos de coordenação entre atores geograficamente próximos a resolução dos problemas
enfrentados pela nova produção dos territórios17”.
A governança territorial é definida como o processo institucional-organizacional de construção de uma estratégia, para
compatibilizar os diferentes modos de coordenação entre atores
geograficamente próximos em caráter parcial e provisório, que
atende a premissa de resolução de problemas inéditos. Esses compromissos articulam: os atores econômicos entre si e com os atores
institucionais-sociais e políticos através de “regras do jogo”. Media
também a dimensão local e a global (nacional ou mundial) através
das ações realizadas por atores ancorados no território18.
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A governança territorial supõe a aposta em coerência, sempre parcial e provisória (devido às
relações de força e os conflitos que o dividem e
o opõem), de compromissos entre atores (econômicos institucionais ou mesmo políticos).
Estes amarram-se: - Por um lado, entre os atores econômicos (e técnico-científicos) e entre
estes e os atores institucionais sociais e políticos. (regras do jogo); - Por outro lado, entre a
dimensão local e a dimensão global (nacional
ou mesmo mundial) através das mediações realizadas por atores (tanto institucionais como
industriais) ao mesmo tempo ancorados no
território e presentes sobre a cena econômica
e institucional global (por exemplo, os estabelecimentos de grandes grupos). Nisto, a nossa
concepção da governança territorial é da competência, ao mesmo tempo da dimensão estratégica e a dimensão institucional19.

Nesse contexto, concebendo também as estruturas de
governança como alavancas da competitividade e do desenvolvimento territorial das regiões e aglomerados produtivos, através de
seus recursos e ativos territorializados, pode-se considerar que a
governança engloba uma série de mecanismos sociais e políticos,
como convenções culturais, instituições e organizações que buscam obter fatores positivos por via de vantagens competitivas e externalidades regionais que também assegurem o bem estar da comunidade e maximizem as economias locais e as aglomerações20.
Assim, a governança territorial pode ser entendida também
como modalidade de coordenação das formas de desenvolvimento
econômico envolvendo os atores e as formas institucionais em um
dado contexto. Esses contextos podem variar de uma simples aglomeração (concentração de atividades econômicas heterogêneas coordenadas pelos preços do mercado) para uma especialização (concentração de empresas em torno de uma mesma atividade ou produto
e que resulta em complementaridades, externalidades e projetos comuns) e, em último nível, chegando a uma especificação (existência
de estruturas e formas de coordenação públicas e/ou privadas que
internalizam os efeitos externos e dirigem o tecido econômico local).
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Outra forma de observar a governança seria encarar os mecanismos de produção das regularidades de coordenação produtivas localizadas e o processo institucional-organizacional de construção de uma aposta em compatibilidade dos diferentes modos
de coordenação entre atores geograficamente próximos, visando
à resolução de um problema produtivo eventualmente inédito21.
Dessa forma, os conceitos de governança territorial resultam das estratégias dos atores coletivos que se engajam para
coordenar ações que permitam resolver problemas locais e regionais oriundos da aglomeração, da especialização ou especificação
territorial22, bem como, problemas ambientais, por exemplo, as
estratégias adotadas para gestão de recursos hídricos. Surgem de
determinado contexto territorial - podendo ser um município,
uma rede de municípios ou uma região – onde os atores locais
relacionam-se e concebem instituições que os representem, além
do próprio ambiente institucional pré-existente.
1.1.4. Boa Governança
Entendendo a governança como a interação dinâmica
entre as pessoas, estruturas, processos e tradições que apoiam o
exercício da autoridade legítima na prestação de uma boa liderança, direção, supervisão e controle de uma entidade, a fim de
garantir que o seu propósito seja alcançado, a “boa governança”
surge como uma característica de sucesso dentro dessas interações.
A boa governança é um termo utilizado na literatura de
desenvolvimento para descrever como as instituições públicas conduzem assuntos e gerem os recursos públicos a fim de garantir a
realização dos direitos humanos. O conceito de “boa governança”
muitas vezes emerge como um modelo para comparar economias
ou órgãos políticos ineficazes com economias viáveis e órgãos políticos eficientes. Como o termo “boa governança” pode ser usado
em qualquer forma de governança, muitas vezes incidirá o significado de boa governança a um conjunto de requisitos que estão
em conformidade com a agenda das organizações, o que quer dizer
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que o termo pode ter vários significados em contextos diferentes23.
Nos assuntos internacionais, a análise da boa governança privilegia
as seguintes relações24: entre governos e mercados, entre governos e cidadãos, entre os governos e o setor privado ou voluntário,
entre eleitos e funcionários nomeados, entre instituições locais e
moradores urbanos e rurais, entre Legislativo e Executivo, entre
Estados-nação e instituições.
Nas questões ligadas ao desenvolvimento, principalmente na escala local, três instituições tem papel decisivo e podem
ser repensadas para promover a boa governança25: Estado, setor
privado e sociedade civil. No entanto, entre as várias culturas, a
necessidade e a demanda podem variar em função das prioridades
históricas, sociais, econômicas do país ou dos locais26. A variedade
de iniciativas em nível local, regional ou de país e os movimentos internacionais dão ênfase em vários tipos de reformas visando
à governança. Cada movimento estabelece critérios sobre o que
consideram uma boa governança com base em suas próprias necessidades e agendas.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) é um dos atores
em escala mundial que tem buscado construir parâmetros para a
boa governança. Em 1996, o Fundo colocava que «a promoção da
boa governança em todos os seus aspectos, nomeadamente assegurando
o primado do Direito, melhorando a eficiência e a responsabilização
do setor público e combate à corrupção, como elementos essenciais de
um quadro em que as economias podem prosperar”27. O FMI considera que a corrupção dentro das economias é causada pela governança ineficaz, seja pela regulamentação excessiva ou pela pouca
regulamentação. Para receber os empréstimos do FMI, os países
devem ter certas políticas de boa governança, inclusive em escala
local.
A Organização das Nações Unidas (ONU) é outro ator
em escala global que tem privilegiado o tema governança em suas
políticas. De acordo com a ONU, para uma organização eficaz,
alguns pontos são fundamentais para a boa governança. Por exemplo: um ambiente em que exista a boa governança deve ser partici39
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pativo, orientado para o consenso, responsável, transparente, ágil,
eficaz e eficiente, equitativo e inclusivo e seguir as regras jurídicas.
Deve assegurar que a corrupção seja minimizada, as opiniões das
minorias sejam levadas em conta e que as vozes dos mais vulneráveis da sociedade sejam ouvidas no processo decisório. Também é
sensível às necessidades presentes e futuras da sociedade, ou seja,
vincula-se aos princípios da sustentabilidade. A seguir será exposto
cada um desses pontos em detalhe, de acordo com a ONU.
1.2. Conceitos fundamentais para a compreensão da governança territorial
Em qualquer sociedade, independentemente de leis locais, nacionais ou internacionais, a qualquer momento, podemos
observar um ou mais processos de governança. Cada sociedade
desenvolve os seus próprios processos e modelos, a sua própria
decisão ou resolução de litígios entre seus membros, suas normas
e instituições.
A concepção de governança só pode ser compreendida
com razoável eficácia e completude quando se considera os conceitos associados a ela, conforme figura 1, ou seja, o conjunto
teórico-conceitual que expressa as formas de configuração e organização das relações sociais entre um conjunto de atores que
definem estratégias políticas que direcionam o desenvolvimento
territorial28.
1.2.1. Território
O termo território exprime uma relação melhor entre um
grupo que exerce domínio sobre certa porção do espaço, geralmente remete a relações de poder ou controle sobre uma área. Esse controle pode ser físico, com ocupação de uma área, ou pode ser político e econômico de forma simbólica, como uma marca de produtos
que domina certa porção do mercado em determinado local.
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FIGURA 1– Representação dos conceitos associados à Governança
Territorial

O território de uma empresa remete à ideia de campo de
atuação dessa empresa, seja exercendo controle do mercado, dos
fornecedores, etc. Mas o território também pode remeter à ideia
de um setor produtivo específico, onde diversas empresas atuam
na produção de bens similares, fazendo intercâmbio de treinamento e trocas mútuas de fornecimento de material e consumo.
No momento em que esse tipo de território atinge um grau de
sinergia elevado entre atores, o conceito “território” ultrapassa a
esfera do econômico, uma vez que o modo de se produzir, isto é, a
estrutura da produção é tão imbricada com o modo de vida local
que passa a influenciar a cultura e a sociedade. Esse território está
em nível superior aos demais tipos de aglomerações ou territórios
de uma empresa, além dos elementos descritos, existe um grupo
de empresas fortemente articuladas, não só entre si, mas também
com o local, com as instâncias socioculturais e históricas, dialogando em um ambiente coordenado e normativo, expandindo sua
produção específica pelo espaço.
Nesse território mais complexo, as empresas se sentem
mais seguras em ocupar o local, pois já existe um ambiente indus41
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trial que propicia desfrutar de sinergias importantes, o que pesará
profundamente na decisão de uma empresa em sair desse território. A saída de uma empresa é mais facilmente absorvida pela
aglomeração e a entrada de novos grupos, tende a ser elevada, para
desfrutar de vantagens econômicas; a seleção e competitividade se
dão em ambientes muito mais sadios e há uma tendência a coibição da concorrência predatória, prejudicial ao grupo. O aparato
institucional permite um espaço mais refinado para lidar com os
conflitos.
Existem também organizações criadas para ajudar em momentos de dificuldade, como associações empresariais e sindicatos
que podem prestar apoio ao trabalhador em caso de grandes demissões, ou ao empresário em momentos difíceis da economia,
como disparidades de câmbio, oferecendo facilidades de crédito
e buscando articulações com os órgãos de governo para conseguir
linhas de incentivo diferenciadas.
1.2.2. Proximidade
A premissa básica que condiciona o estabelecimento de
agrupamentos de atores com laços mais ou menos coesos é a ideia
de proximidade. Segundo Torre (2003), podem existir três tipos
de proximidades que se complementam: a proximidade geográfica,
que considera a distância espacial entre empresas e suas localizações; a proximidade organizada, que trata da proximidade entre
atores que pertencem ao mesmo espaço de relações (firma, rede,
sistema) e que se entrelaçam por interações de diferentes naturezas (representações, convenções); e a proximidade institucional,
que corresponde à intersecção entre os dois outros tipos de proximidade e corresponde a um tipo de coordenação entre atores que
extrapola a simples lógica dos preços, envolvendo relações de confiança, cooperação, interação tecnológica e ancoragem territorial.
Rallet (2000) afirma que um dos principais interesses em
pesquisas sobre proximidade é verificar a dimensão espacial da coordenação entre agentes, considerando a importância das formas
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de imersão (embeddedness) nos sistemas de relações sociais e contextos locais sobre os mecanismos de competitividade territorial.
Nesse sentido, a análise da governança é enriquecida quando se
busca compreender a transição de aglomerações socioprodutivas
baseadas em relações de proximidade geográfica para mecanismos
de proximidade organizada.
A proximidade organizada é de outra natureza:
ela é resultado de uma relação social. Ela pode
representar o pertencimento a uma mesma firma, a uma mesma rede social, originar-se da
imersão social dos agentes em um ambiente
local (no compartilhamento de um sistema de
valores) ou ainda surgir como resultado de políticas públicas que visam ao engajamento dos
agentes em formas de coordenação específicas.
Sobre essa questão, não fazemos diferença entre a noção de “proximidade organizacional”,
entendida como um conjunto de relações de
proximidade induzidas pelo pertencimento a
uma mesma organização (...), e a noção que
alguns autores chamam de “proximidade institucional”, ou seja, a adesão dos agentes a um
mesmo espaço comum de representações de
regras de ação e modelos de pensamento29.

1.2.3. Atores
Os atores podem ser entendidos como indivíduos ou grupos. Sua ação coletiva leva à formulação de normas (ou regras) que
orientam o comportamento e, por sua vez, são afetados pela ação
coletiva. Todos os atores, porém, não têm a mesma influência no
processo de governança, que depende dos recursos disponíveis e da
vontade e capacidade em mobilizar e interagir com outros atores.
Há de se considerar que o maior número possível de atores deve
estar incluído na análise, mesmo com seus pesos diferentes, sendo
ou não reconhecidos por lei, tendo em vista que a informalidade
pode gerar um grande entrave para a análise e também para a pró43
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pria legalidade das relações frente ao poder constituído (o Estado).
Dentre a diversidade de atores que podem estar envolvidos nos processos de governança, o Estado, na quase totalidade
dos casos, está presente especialmente nas questões ligadas a governança territorial, desenvolvimento e políticas públicas. A presença
do Estado pode variar dependendo do nível de governo que está
em discussão, podendo envolver desde a esfera federal, passando
pelos poderes públicos dos entes federados, até o poder local.
Além do poder de Estado, coexistirá dentro dos processos
de governança uma gama diversa de atores, a depender do objetivo que trata essa governança, para que ela foi constituída. Nas
áreas rurais, por exemplo, pode incluir influentes proprietários
rurais, associações de camponeses, cooperativas, ONGs, institutos de pesquisa, líderes religiosos, instituições de financiamento
dos partidos políticos, etc. A situação nas zonas urbanas é diversa,
mas também envolve grupos de pressão específicos dos problemas
urbanos; dentro das esferas de governança, os atores podem ser
identificados, como grupos de moradores, associações de bairro,
empreendedores imobiliários. Seja no campo ou na cidade, ainda
existem os atores ligados às esferas produtivas, empresários, sindicatos patronais e de trabalhadores. Na escala nacional, estão presentes, a mídia, os lobistas, os doadores internacionais, empresas
multinacionais, etc., que podem desempenhar um papel na tomada de decisão ou de influenciar o processo decisório.
Todos os demais atores são agrupados como parte da «sociedade civil». Em alguns países, além da sociedade civil, o crime
organizado também influencia a tomada de decisão no campo ou
nas áreas urbanas e em nível nacional. Além do crime, existem
processos informais que dizem respeito à influência de grupos,
como proprietários rurais ou especuladores imobiliários.
1.2.4. Instituições
As instituições podem estar associadas tanto aos indivíduos
quanto às representações sociais30 ; referem-se às regras do jogo so44
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cial internalizadas pelos atores e que os ajudam a guiar seus comportamentos compatíveis a um dado contexto (por exemplo: regras legais, padrões morais, convenções sociais, tradições culturais)
e das formas de elaboração social e divisão do conhecimento que
contribuem, em sentido prático, com a realidade comum para um
grupo social. Formas institucionais podem ser entendidas como
“codificação de um conjunto de relações sociais fundamentais que tem
por objetivo realizar a passagem entre coações econômicas associadas
à viabilidade de um regime de acumulação e estratégias dos grupos
sociais” 31.
As organizações aparecem como unidades básicas de tomada de decisões voltadasa determinados fins, expressando-se por
meio das permanências e estabilizações quanto à divisão do trabalho - mais ou menos formalizadas - que garantem retorno à produção individual coordenada pelo mercado, aos controles sociais e
às relações hierárquicas32. Essas últimas definem relações de poder
dentro das organizações e também as regras/procedimentos que
delimitam as organizações para o desenvolvimento territorial.
A presença de diversas instituições em um dado território pode remeter a densidade institucional33 , que tem influência
decisiva no desempenho econômico das localidades, por meio de
seus sistemas produtivos, e no campo da regulação política do espaço, aparecendo como instrumentos cuja territorialização indica
o exercício da cidadania através do vínculo entre distribuição espacial e posse efetiva de direitos. Desse modo, o arcabouço normativo-institucional acoplado à concepção de governança é elemento
indispensável aos esforços de desenvolvimento territorial.
1.2.5. Normas
Normas e padrões remetem a expectativas coletivas para o
que é considerado um comportamento adequado em um determinado contexto. As normas podem ser legais quando estão juridicamente reconhecidas pelo Estado, formais, quando reconhecidas
dentro das instituições e grupos, ou informais, quando produzidas
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pela prática dos atores. As normas sociais são uma questão importante, a saber, em primeiro lugar, porque são “as regras do jogo”,
que serão seguidas por todos os atores; e, em segundo lugar, as regras para determinar quem estabelece as regras e como aplicá-las e
julgá-las. As normas orientam a conduta dos atores; são baseadas em
valores ou crença e podem influenciar o comportamento do ator.
Quando os padrões são recorrentes, tornam-se institucionalizados.
1.2.6. Convenções
O termo convenções possui significado correlato ao de
cooperação. Convenções podem ser definidas como regras práticas
consentidas, rotinas de ação entre parceiros para diferentes tipos de
relações pontuadas pela incerteza. Essa incerteza remete à crescente
interdependência dos atores e suas localidades com relação a partes
de cadeias não territorializadas, voltadas ao fluxo de informações,
comercialização e circulação de produtos que incidem enquanto
fatores externos aos vários sistemas produtivos territorializados.
Essas convenções consolidam a coordenação de cadeias
por dois meios: através de regras formais e contratos em instituições formais e abertas, e de forma indireta por interdependências
não comerciais entre atores. Essas interdependências são geradas
através de rodadas de ação e interação entre atores econômicos, as
quais, por sua vez, conduzem a regularidades tacitamente asseguradas no que se refere às suas expectativas recíprocas e às suas ações34.
As convenções são garantia da efetividade de uma instituição e de
toda a estrutura de governança.
As relações de cooperação envoltas em estruturas de convenções e de governança têm se respaldado em comunidades sociais cujos valores baseiam-se no apoio mútuo, objetivo bastante
difundido atualmente no processo de construção de formas de
regulação dos sistemas produtivos. Uma importante noção do ambiente imerso em relações de convenção, encontrada na literatura
sobre o tema:
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Um elemento importante nessa comunidade é
que ela se basearia na “confiança” como princípio orientador das relações de negócios. Ser
capaz de agir “com base na confiança” introduz um dinamismo essencial a economia, pois
elimina a inércia paralisante que pode existir
quando as empresas têm medo de atuar por
não terem certeza de que as outras absterão de
agir no sentido de tirar partido de uma debilidade temporária. Em outras palavras, elimina
o medo de correr riscos, ou melhor, elimina o
risco. A confiança permite que os empresários
façam investimentos pesados, pois sabem que
outros membros da comunidade comprarão
os produtos do investimento, em vez de se
tornarem clientes de outro. Permite também
que as pessoas troquem informações comerciais, repassem ideias de design, conhecimento de processos técnicos etc., sabendo que os
“parceiros” não abusarão da confiança neles
depositada usando a informação de maneira
egoísta e unilateral, em detrimento de quem
a forneceu, nem deixarão de retribuir futuramente com informações úteis. Assim, o empresário pode confiar na ajuda dos outros em
momentos difíceis, do mesmo modo como ele
os ajudaria. Em uma comunidade econômica
baseada em princípios de cooperação e confiança, o empresário sabe que outras firmas o
ajudarão a manter-se como parte da comunidade, porque é interessante para eles que sua
perícia e capacidade permaneçam no pool coletivo de recursos35.

1.2.7. Capital Social
O capital social diz respeito a características da organização social, como confiança, normas, organização, instituições e
sistemas que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade,
facilitando as ações coordenadas36. Trata-se de um conjunto de
elementos que fazem parte da estrutura social e da cultura como,
por exemplo, as normas de reciprocidade, os padrões de associati47

Governança Territorial

vismo, os hábitos de confiança entre as pessoas, as redes que ligam
segmentos variados da comunidade. A influência do capital acumulado em práticas sociais sobre a produtividade e a competitividade econômica tem relação com as práticas colaborativas entre
indústrias e dessas com universidades e entidades governamentais
e da sociedade civil que impulsionam inovações viabilizando o dinamismo econômico de pequenas e médias empresas que alavancam a renda e o emprego local.
Abramoway (2000) e Veiga (2002) associam à noção de
desenvolvimento territorial a de capital social, com a valorização do
complexo de instituições, costumes e relações de confiança e cooperação que formatam atitudes culturais e de empreendedorismo.
Transfere-se, então, a análise do conjunto urbano-rural de uma lógica puramente setorial para uma lógica territorial, privilegiando-se as ações e estratégias dos atores locais em ambientes inovadores.
Mais importante que vantagens competitivas
dadas por atributos naturais, de localização
ou setoriais é o fenômeno da proximidade social que permite uma forma de coordenação
entre os atores capaz de valorizar o conjunto
do ambiente em que atuam e, portanto, de
convertê-lo em base para empreendimentos
inovadores. Esta proximidade supõe relações
sociais diretas entre os atores37.

1.2.8. Recursos e Ativos
Benko; Pecqueur (2001) caracterizam o conjunto de fatores não necessariamente mercantis, e, sim, eminentemente sociais
e culturais que estimulam a diferenciação dos territórios, pela tipologia dos recursos e ativos territoriais, genéricos e específicos.
Os recursos são fatores ainda latentes a organizar e explorar, e os
ativos são fatores já em mobilização. Alguns exemplos são oferecidos na tabela 1.
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Tabela 1– Os Recursos e Ativos Territoriais
GENÉRICOS

R
E
C
U
R
S
O
S

EXEMPLOS

Fatores de
localização
- matériaspotenciais
primas;
não utiliza- -equipamentos;
dos, suscetí- - informações
veis de serem
de base fora
ativados
do mercado
segundo um (conhecimentos
cálculo de
codificados);
rentabilidade
- força de
a ser introtrabalho
duzido no
simples.
mercado

– matériasFatores de
primas
localização
exploradas;
existentes e
A
– equipamentos
em atividade,
T
em uso;
totalmente
I
– informações
transferíveis
V
de base ativas
e discrimiO
no mercado
nados pelos
S
(conhecimentos
preços e
codificados);
custos de
– força de
transporte
trabalho
no mercado.
simples.

ESPECÍFICOS

EXEMPLOS

Fatores de localização virtuais
- ambiente
e incomensucultural e
ráveis, intransindustrial
feríveis, nos
(atmosfera);
quais o valor - acumulação de
que os criou
conhecimentos
depende da ortácitos
ganização e das (aprendizagem);
estratégias para
- força de
resolver probletrabalho
mas inéditos,
qualificada não
ancoradas
empregada;
no território
- ambiente
(instituições,
institucional
regras, convenfavorável.
ções).

Fatores
existentes
comparáveis,
parcialmente
transferíveis,
nos quais
o valor está
ligado ao uso
particular
(externalidades
de quase
mercado).

- matériasprimas raras;
- força de
trabalho
qualificada;
- equipamentos
adaptados aos
processos locais;
- mobilização
institucional e
organizacional
adequada às
estratégias
locais.

FONTE: ADAPTADO DE BENKO; PECQUEUR (2001).
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Os ativos e recursos genéricos são fatores totalmente
transferíveis, espacialmente através de trocas mercantis, caracterizando seu valor no processo produtivo por uma questão de preço,
como nos moldes da antiga ideia de competitividade industrial. Já
os ativos e recursos específicos implicam custos de transferência
muito elevados ou que não podem ser dimensionados, definindo
seu valor em função das condições de seu uso e dos processos interativos e cognitivos engendrados no ambiente histórico-cultural
em que são configurados. Esses últimos elementos são aqueles que
definem a diferenciação de um contexto territorial na concorrência com outros lugares através dos serviços e fornecedores especializados, da mão-de-obra qualificada e, sobretudo, das estruturas
organizacionais e institucionais locais 38.
1.2.9. Estrutura das Relações
As estruturas de governança, segundo Storper e Harrison
(1994), são particularmente complexas, vigorando as relações de
poder. Tal poder exercido pelas grandes empresas sobre seus fornecedores (muita vezes pequenos) criam a imagem de um núcleo
(core) e do anel (ring) na literatura dos negócios. Por núcleo, os
autores entendem uma relação de poder assimétrica ou uma situação na qual algumas empresas nucleares condicionam por si a
existência de outras. Já por anel, entende-se o oposto, ou seja, uma
situação simétrica na qual a existência de um conjunto de empresas ou unidades de produção não é propriamente determinada por
decisões de uma única empresa ou unidade, sendo a hierarquia
mais forte nas relações de núcleo do que na de anel.
As relações de poder, segundo Storper e Harrison (1994),
ainda contam com dois elementos essenciais e determinantes. Primeiramente faz-se necessário conhecer o número de agentes potenciais que participam das cadeias de aprovisionamento (para os
compradores) e de clientes (para os fornecedores). Assim, quando
o número de cada um aumenta em relação ao outro, sua relação de
poder com o outro também aumenta. Ainda atenta-se para outro
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tipo de poder que independe do número como, por exemplo, o caso
de uma única empresa que exige um input de um capital humano
ou tecnológico específico, assim o risco de se verificar uma relação
de poder oportunista por parte do consumidor do input, depois do
fornecedor ter feito grandes investimentos, é reduzido visto que o
comprador não pode recorrer a outras fontes provedoras.
Já quando a empresa necessita de competências muito especializadas de outras é frequente que não consiga integrá-las no
processo produtivo de modo eficaz; entretanto, os fornecedores
passam a conseguir uma maior negociação com os clientes, devido
especialmente à especialização de suas competências. As múltiplas
combinações entre o número de parceiros, a especificidade do capital tecnológico ou humano e a especialização podem provocar uma
fragmentação do poder no seio de um sistema produtivo, gerando
numerosos leques de poder e hierarquia na sua governança39.
Storper e Harrison definem uma tipologia sumária das estruturas de governança: inicialmente tem-se o sistema exclusivo
de anel sem número, ou seja, sem nenhuma empresa que lidere de
forma permanente ou uma liderança alternada entre os diversos
parceiros. Por exemplo, temos um sistema que reúne empresas em
torno de projetos ad hoc, sendo que essas relações não são determinadas pela dimensão, sendo possível imaginar um poder bilateral
partilhado por empresas de portes diferentes, sendo que um contribui com algo do qual a outra necessita, mas que não consegue
fornecer de maneira eficaz.
Ao se avançar de maneira progressiva para estruturas mais
hierarquizadas, tem-se a combinação núcleo-anel, sendo o caso,
por exemplo, de uma rede de produção que possui um agente dominante no seu sistema input-output. Tal agente (que normalmente é uma empresa) pode influenciar de modo sistemático as operações internas de outras empresas ou unidades da rede, entretanto,
não pode funcionar sem elas, pois é incapaz de realizar atividades
por si, o que as outras empresas realizam para ele. Essa situação
associa influência e hierarquia limitada e pode ser dependente do
número de parceiros.
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A terceira possibilidade é uma combinação de núcleo/
anel na qual a empresa líder pode prescindir dos seus fornecedores
e subcontratados, substituindo-os por outros; desse modo, é ela
quem condiciona a sua existência, pois pode remodelar unilateralmente o seu anel. Portanto, a empresa líder ocupa uma posição
dominante nesse caso, e o poder assimétrico releva uma elevada
hierarquia no seio do sistema input-output. Finalmente, existe o
sistema input-output em que todas as unidades se situam no núcleo, ou seja, a empresa verticalmente integrada.

FIGURA 2 – Representação das relações anel, núcleo e anel-núcleo
Fonte: Adaptado de Storper e Harrison, 1994
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1.2.10. Hegemonia
O termo hegemonia deriva do grego eghestai, que significa “conduzir”, “ser guia”, “ser líder”; ou (e?) também do verbo
eghemoneuo, que significa “conduzir”, “preceder”, e do qual deriva
“estar à frente”, “comandar”.
A noção utilizada de hegemonia significa a preponderância ou supremacia de um grupo social (uma classe, uma cidade,
uma região, um território, um Estado) sobre outros grupos sociais.
Esse conceito teórico e prático tem sido fundamental nas ciências
sociais e na filosofia política40. A hegemonia é capacidade de direção política, de conquistar alianças, de fornecer uma base social ao
Estado ou a grupos de interesses, mas também de direção moral,
cultural e ideológica. O conceito é necessário para identificar com
profundidade quais são os elementos da sociedade civil que correspondem aos sistemas de defesa na guerra de posição, conforme
os preceitos de Gramsci. Tais elementos estão localizados nas superestruturas do Estado e no interior da sociedade civil. Sua valorização para a práxis política no interior da governança territorial
requer uma análise histórico-concreta da cultura, das instituições
e dos valores sociais, em uma dada formação econômico-social
(conforme Marx) e, em particular, a observação das suas relações
com os aparelhos do Estado.
Portanto, visto na sua profundidade, o conceito de hegemonia pode garantir a visibilidade da capacidade hegemônica
dos atores ou organizações – públicas ou privadas - na direção
das instâncias da governança do desenvolvimento territorial local e
regional. O poder político desses grupos normalmente se expressa
nos processos de tomada de decisão das convenções.

1.3. Outros conceitos complementares
Outros conceitos mais gerais de caráter técnico e político
também estão associados à compreensão da governança.
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1.3.1. Participação
A participação pode ser direta ou através de legítimas instituições ou representantes. É importante ressaltar que a democracia
representativa não significa necessariamente que as preocupações
das pessoas mais vulneráveis na sociedade seriam levadas em consideração na tomada de decisões. A participação deve ser informada
e organizada. Isso significa liberdade de associação e de expressão,
por um lado, e uma sociedade civil organizada, por outro lado.
1.3.2. Estado de Direito
A boa governança requer quadros legais que são aplicados
de forma imparcial; requer plena aplicação dos direitos humanos,
especialmente os das minorias. A aplicação imparcial das leis exige
um sistema judiciário independente e uma força policial imparcial
e que sempre busque ser incorruptível.
1.3.3. Transparência
Transparência significa que as decisões tomadas e sua fiscalização são feitas de forma que as regras, normas e regulações
sejam seguidas normas e regulações. Isso também significa que a
informação estará livremente disponível e diretamente acessível
para aqueles que serão afetados por tais decisões e sua aplicação.
A informação deve ser fornecida de forma suficiente e facilmente
compreensível, amplamente acessível.
1.3.4. Receptividade
A boa governança exige que as instituições e os processos
busquem servir todos os interessados, num prazo razoável.
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1.3.5. Orientada pelo consenso
Devido à existência de vários atores, é inerente que existam muitos pontos de vista em uma dada sociedade. A boa governança exige a mediação dos diferentes interesses da sociedade para
alcançar um amplo consenso sobre o que é de interesse de toda a
comunidade e como isso pode ser alcançado. Ela também requer
uma visão ampla e de longo prazo sobre o que é necessário para o
desenvolvimento humano sustentável e como atingir os objetivos
desse desenvolvimento. Isso só pode resultar de uma compreensão
dos contextos históricos, culturais e sociais de uma determinada
sociedade ou comunidade.
1.3.6. Equidade e inclusão
Uma sociedade de bem estar social deve garantir que todos os seus membros sintam-se participantes da mesma e que não
se sintam excluídos das correntes principais da sociedade. Isso exige que todos os grupos, mas especialmente os mais vulneráveis,
tenham a oportunidade de melhorar ou manter o seu bem-estar.
1.3.7. Eficácia e eficiência
A boa governança implica que os processos e as instituições produzam resultados que atendam às necessidades da sociedade ao fazer o melhor uso dos recursos à sua disposição. O conceito de eficácia, no contexto da boa governança, também aborda
o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção do ambiente.
1.3.8. Responsabilidade e prestação de contas
A responsabilidade é um requisito fundamental da boa
governança. Não só as instituições governamentais, mas também
o setor privado e organizações da sociedade civil devem ser res55
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ponsáveis perante o público e suas instituições. A relação de responsabilidade e subordinação varia dependendo de decisões ou
ações tomadas, sejam internas ou externas de uma organização
ou instituição. Em geral, uma organização ou uma instituição é
responsável perante aqueles que serão afetados por suas decisões
ou ações. A prestação de contas não pode ser executada sem a
transparência e a lei.
A própria ONU entende que a boa governança é um ideal
que é difícil de conseguir na totalidade e coloca que muitos poucos países ou localidades chegaram a ter níveis elevados de boa
governança. Contudo, para garantir o desenvolvimento humano
sustentável, as ações tomadas devem ser trabalhadas com o objetivo de alcançar esse ideal e torná-lo realidade.
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2.1. Os processos de desenvolvimento
Inicialmente o desenvolvimento, enquanto estratégia
e processo, esteve associado ao escopo econômico, tendo como
objetivo máximo a expansão da atividade econômica através da
obtenção de excedentes e de novos investimentos, com a análise
singularizada do PIB agregado e o PIB per capita. Em um segundo momento, o desenvolvimento passou a incluir juízos de valor,
ampliando sua abrangência para aspectos associados a condições
de reprodução humana, como a alimentação, a pobreza, o nível de
emprego, a igualdade, a equidade, etc.
Paralelo a essa abordagem, surgiu o conceito de Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), difundido pelas Nações Unidas através das ideias de Amartya Sen e MahbubulHaq. O IDH
deslocou, para a análise do desenvolvimento, aspectos não necessariamente materiais (opção das pessoas, coesão social, direito de
afirmação das tradições e cultura própria), como a qualidade de
vida, longevidade, nível de conhecimento. Além do poder aquisitivo, incorporado com o PIB per capita, o IDH leva em conta a
esperança de vida da criança ao nascer e o tempo de escolaridade
médio. Em período mais recente, conceitos como justiça social,
democracia e boa governança, paz e sustentabilidade ambiental
tornam-se argumentos de alguns grupos para que também sejam
inseridos no desenvolvimento.
Na atualidade, uma noção que busca abarcar todas as dimensões possíveis do desenvolvimento é a de “Desenvolvimento
na Escala Humana”. Essa noção está associada à satisfação das necessidades humanas fundamentais, gerando níveis mais elevados
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de interdependência através da articulação entre processos locais e
comportamentos globais, sociedade civil e Estado.
Em torno das múltiplas adjetivações conferidas ao termo
“desenvolvimento”, no que tange à sua dimensão territorial, é
possível atribuir à concepção de “desenvolvimento regional” uma
primeira tentativa de análise espacial dos processos e fatores que
levam ao crescimento e desenvolvimento econômico.
No entanto, a aceleração dos fluxos econômicos e informacionais tende a acentuar a diferenciação dos lugares e, concomitante a mundialização do espaço, o fenômeno da região também se
espraia por todo o planeta. As condições atuais fazem com que as
regiões se transformem continuamente, tendo o edifício regional
uma menor duração. As regiões continuam, no entanto, a existir,
mas com novos conteúdos e um maior nível de complexidade1.
Pode-se falar, inclusive em regiões produtivas. São elas frações funcionais do território cuja funcionalidade atende a demandas em escalas que vão do local ao mundial, operando através de
fluxos criados em função das atividades econômicas, população e
herança espacial. A questão principal para se conhecer e se definir
regiões produtivas é saber sua localização; o que são; qual o cimento regional produzido por toda uma gama de interações criadas
pelo próprio processo produtivo ao longo do tempo e os agravos
a esse cimento regional, criado por novos processos produtivos,
além da gama de relações entre classes sociais que define o processo imediato de produção em relação ao seu passado histórico2.
A região também pode ser vista como um super conjunto
de sistemas produtivos. É possível mencionar como possíveis dificuldades de política econômica os seguintes elementos3:
a) desenvolvimento de uma estrutura hierarquizada ao nível local;
b) problemas gerais de coordenação inter empresas;
c) competitividade em relação a sistemas produtivos implantados em outras regiões e presentes nos mesmos mercados;
d) adaptação constante da produção local às flutuações de
mercados muitos extensos, entre outros.
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As regiões com conteúdos específicos se diferenciam
e se tornam desiguais; assim, o principal objeto de interesse na
conceituação e operacionalização da região é a questão do desenvolvimento regional, que de forma preliminar é um processo
institucional que objetiva corrigir os grandes desníveis regionais
de renda, emprego e capital (infraestrutural, industrial, etc.), estimulando as regiões a obterem certo dinamismo socioprodutivo e
organizacional que lhes capacitem no caminho da autonomia e do
crescimento sustentado.
Porque as regiões respondem diferentemente
aos interesses do processo de globalização?
Certamente é porque algumas delas reagem
passivamente, não conseguindo desenvolver
seu modelo próprio e específico de desenvolvimento, enquanto outras agem ativamente e
o conseguem. Estas últimas são as regiões que
conseguem articular os interesses locais – sociais e ambientais – regionalmente e inseri-los
na dinâmica global de desenvolvimento articulando os interesses socioambientais regionalizados aos interesses econômico-corporativos
transnacionalizados4.

A atualização do debate sobre o desenvolvimento regional perpassa pelas transformações recentes ocorridas nos contextos
econômicos que ficaram mais abertos e pelos efeitos da revolução
científica e tecnológica sobre o papel da distância. Nesse sentido,
aparecem três cenários interdependentes e de recente configuração5:

 Contextual: é resultado da interação de dois processos presentes no mundo atual, um de abertura externa e outro de
abertura interna. A abertura externa de corte econômico
é impelida pela força da globalização e enquadra as exportações nacionais no cenário da competitividade e da
modernidade. A abertura interna de corte político é um
processo impulsionado pela descentralização e envolve os
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mecanismos de redistribuição do poder e dos desafios colocados às autoridades em nível regional;
 Estratégico: se refere às novas modalidades de configuração e de gestão regional, envolvendo diferentes tipos de
arranjos territoriais e de compromissos entre empresas e
Estado, sendo importante considerar os aspectos de hierarquia, dominação e dependência. Assim, aparecem
como exemplos do cenário estratégico do desenvolvimento regional: as regiões associativas e virtuais, e as regiões
como quase-Estados e quase-empresas.
 Político: é construído sobre a intersecção de dois processos: a modernização do Estado (do ponto de vista territorial) e as novas funções dos governos territoriais. Envolve
aspectos referentes à posição dos Estados nacionais quanto
à descentralização, objetivos nacionais, contribuições de
cada região, informações sobre projeto político, maleabilidade nas estruturas de governo/administração, condução
política e animação/liderança territorial. Quanto aos governos regionais, dois desafios se fazem presentes: a gestão
política e animação social, com diferentes doses de negociação, sinergia e informação.
Uma das possíveis interpretações do desenvolvimento regional coloca a necessidade de se incorporar nas práticas de planejamento regional elementos que as aproximem mais da realidade da organização econômica, social e política dos países em
desenvolvimento, perfazendo uma crítica às práticas e teorias de
desenvolvimento regional que são altamente abstratas e mecanicistas. Nesse sentido, os modelos de planejamento normativos e
centralizados deram prioridade às políticas de industrialização e de
localização industrial baseadas na alocação de recursos nacionais
entre as regiões, desprezando-se as características das comunidades territoriais e de suas formas específicas de organização social.
Desse modo, grande parte das políticas de planejamento e desenvolvimento regional e local deveria considerar a “capacidade de
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organização social” da região, ou seja, o funcionamento das estruturas políticas, institucionais, burocráticas e sociais que permitem
alcançar os estados que definem o desenvolvimento. Essa “organização social” remete, de acordo com Boisier (1989), a:
a) qualidade, capacidade e identidade da autoridade política da região e de sua classe política na representação
dos interesses regionais e na organização e condução dos
processos de negociação com os atores externos;
b) qualidade das equipes técnicas, assessoras da autoridade
política e da classe dirigente regional para dar fundamentação racional à gestão da administração regional;
c) existência dinâmica e identidade da classe empresarial
da região para perceber as oportunidades geradas para alocação de recursos para a região e capacidade de assumir
riscos de investimentos associadas às novas atividades;
d) existência de uma rede de agrupamentos e estruturas
sociais regionais que permitem à população regional, bem
como às camadas mais pobres, dispor de canais de participação e operar mecanismos formais por onde circulam os
estímulos do crescimento.
De forma geral, o desenvolvimento regional consiste em
um processo de mudança estrutural localizado em nível subnacional, visualizando um progresso da própria região, da comunidade
e da sociedade que nela vive. Mas, na maior parte das definições,
trata-se de um tipo de desenvolvimento imposto por meio de política de planejamento regional. No entanto, os processos que levariam ao desenvolvimento de uma região em longo prazo seriam6:

I. A participação relativa da região na alocação de recursos
interregionais, controlada geralmente pelo Estado em âmbito nacional;
II. Magnitude do impacto que o quadro global da política
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econômica tem sobre a região, aumento do ritmo de alocação de recursos ou a estagnação devido a uma força de
fora da região;

III. Capacidade de organização social da região para transformar os impulsos do crescimento em estados de desenvolvimento. Trata-se, nesse caso, de processo endógeno
à região, associado a questões como decisão da região, o
aumento da capacidade regional para reter e reinvestir o
excedente econômico gerado pelo investimento em melhoramento social e preservação do meio ambiente.
O desenvolvimento regional se situa entre dois paradigmas, considerando os recursos e estratégias políticas mobilizadas:
o desenvolvimento “por cima” e o desenvolvimento local. O desenvolvimento “por cima” se refere às estratégias de manejo do
território dirigidas por um poder central que tenta desenvolver os
espaços dados, orientando fluxos de investimento e de criação de
empregos, tentando criar pólos de desenvolvimento pelo controle
de fluxos, notadamente pela descentralização econômica. Já o desenvolvimento local é uma estratégia baseada na flexibilidade, implicando diversificação e enriquecimento das atividades sobre um
dado território com base na mobilização de seus recursos naturais,
humanos e econômicos e de suas energias, opondo-se às estratégias centralizadas. A política do desenvolvimento local implica
igualmente estratégias de financiamento e de formação, e passa
pela descentralização dos níveis de decisão política, econômica e
financeira7.
A condição de emergência de novas formas de coordenação e organização do território está associada, dentre outros fatores, ao contexto de redefinição do papel do Estado nacional e
sua crescente descentralização político-administrativa, potencializando o papel das escalas local e regional como âmbitos do desenvolvimento e da regulação territorial dos sistemas produtivos
e atividades econômicas. Nesse quadro analítico, estão incluídas
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formas intermediárias de regulação, destacando os níveis decisórios hierarquicamente abaixo da esfera do Estado soberano, como
os governos, autoridades locais e os diretórios regionais8.
O debate do sucesso da descentralização de
políticas regionais e sociais no Brasil está ligado ao fortalecimento das capacidades instituições e administrativas do governo federal, que
é o nível de governo que dirige e coordena a
implementação das políticas descentralizadas
pelos entes federados, mas também pela capacidade de criatividade de recursos específicos
das localidades e regiões, onde se destaca a governança territorial. Desse modo, o fator determinante da descentralização bem-sucedida
de políticas sociais e regionais não se reduz a
decisão política do Estado de elaborar uma
política nacional deliberada, mas também do
desenvolvimento local e da capacidade competitiva das regiões9.

O desenvolvimento local é outra raiz explicativa para o
desenvolvimento territorial. O conceito envolve também a capacidade dos atores e das sociedades locais de se estruturarem e se
mobilizarem com base nas potencialidades e especificidades locais,
buscando aumentar a competitividade e promover mudanças. Tais
mudanças podem funcionar como respostas aos cenários de desemprego, desorganização econômica e de deslocalização industrial. Trata-se de um processo endógeno que ocorre em pequenas
unidades territoriais, geralmente no recorte político administrativo do município, e em agrupamentos humanos capazes de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida
da população10.
O conceito de desenvolvimento local pode ser abordado
em associação a outros conceitos próximos, como desenvolvimento endógeno, territorial, autocentrado ou “desde baixo”, com uma
estratégia de diversificação e de enriquecimento das atividades sobre um dado território com base na mobilização de seus recursos
(naturais, humanos e econômicos) e de suas energias. As políticas
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de desenvolvimento local demandam a definição de estratégias de
financiamento e de formação, passando pela descentralização dos
níveis de decisão política, econômica e financeira11.
Com base na discussão acima exposta, as políticas de desenvolvimento podem ser reconstruídas em uma perspectiva endógena, procurando aproximar as abordagens regional/local e a
microeconômica.
(...) o desenvolvimento endógeno deve ser
entendido, antes de tudo, como um processo
de transformação, fortalecimento e qualificação das estruturas internas de uma região.
Isso deve ser processado no sentido de criar
um ambiente ótimo e atrativo para capturar e
consolidar um desenvolvimento originalmente local, e/ou permitir a atração e localização
de novas atividades econômicas numa perspectiva de economia aberta (e mesmo globalizada) e de sustentabilidade12.

A título de uma nova teorização da problemática além do
desenvolvimento regional e local, depreende-se o desenvolvimento territorial, abarcando os níveis local, regional, nacional e global
(internacional). Nesse sentido, o conceito apareceria apenas como
continente das outras noções de desenvolvimento que lhe dariam
conteúdo. Mas o processo de desenvolvimento envolve, em certo
aspecto, a mobilização de atores, recursos e instituições com forte
vínculo espacial, com objetivo de alavancar a competitividade das
atividades econômicas locais e propiciar bem-estar social e cultural
à comunidade que vive nesse meio.
O conteúdo e a razão de ser de uma política ou estratégia de desenvolvimento abrangem as potencialidades, interesses e
conflitos do meio territorial (não somente como base geográfica,
mas também como contexto de relações socioinstitucionais com
conteúdo espacial) em torno de um processo de mudança social
de caráter endógeno, capaz de produzir solidariedade e cidadania,
e que possa conduzir de forma articulada e permanente a melhoria
do bem-estar da população de uma localidade ou uma região 13
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.Nas estratégias competitivas da globalização, o desenvolvimento
territorial é dinamizado por expectativas dos agentes econômicos
nas vantagens locacionais, no qual o território é o ator principal do
desenvolvimento econômico regional, e as políticas, as organizações e a governança são recursos específicos, a um só tempo disponível ou a ser criado14. Desse modo, o desenvolvimento territorial
é o resultado de uma ação coletiva intencional de caráter local, um
modo de regulação territorial, portanto, uma ação associada a uma
cultura, a um plano e instituições locais, tendo em vista arranjos
de regulação das práticas sociais15.
A competitividade territorial, sustentável e de longo prazo
é, portanto, uma construção social, em que a localização das empresas depende da existência de um entorno capaz de responder
em melhores condições a complexidade crescente das pressões da
globalização, e nas relações ocorridas nesse entorno não deve haver
direcionamento exclusivo de diretrizes estatais, nem de atividades empresariais privadas, as negociações devem levar em conta
não só o modo como a sociedade organiza a produção social, mas
também como ela participa da criação dos espaços necessários de
negociação entre os diferentes atores sociais em prol de uma meta
comum; dessas prerrogativas se segue um desenvolvimento territorial socioeconômico de forma equilibrada, socialmente justo e
ambientalmente sustentável16.
Mas como fica o arranjo político dos atores territoriais
para colocar em funcionamento essas estratégias de desenvolvimento? É nesse sentido que se propõe analisar a noção de “governança territorial”.
Alguns autores17 buscam compreender a territorialidade
da ação social e das práticas que estão incrustadas nos espaços institucionais através da associação entre a distribuição espacial dos
complexos institucionais e a posse efetiva e acesso aos direitos da
cidadania. Outros18, analisando as novas formas de regulação no
território nacional, partem da premissa – colocada à análise geográfica - de que o Estado já não é mais o detentor de toda a regulação social, econômica e política, dividindo essa responsabilidade
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com as corporações globais e as instituições civis não governamentais. Produz-se sobre o território nacional um poder fragmentado
especializado por setores econômicos, integrando porções territoriais não-contíguas através de redes técnicas e organizacionais
em que prevalece a hegemonia corporativa sobre as solidariedades
orgânicas.
Desse modo, as estruturas de governança, quando abordadas em âmbito subnacional local, não podem ser reduzidas somente ao limite dos municípios e de suas estruturas político-administrativas, haja vista que a convergência de cadeias produtivas
e de redes de atores locais mobilizados endogenamente (“desde
baixo”, e não através do planejamento outorgado) se faz em contextos socioespaciais específicos e que extravasam limites político-administrativos pré-definidos.
A governança territorial interfere na competitividade das
regiões ao definir formas de distribuição de poder em cadeias produtivas e outras formas de relacionamento comercial, institucional
e industrial, fazendo convergir, em torno de um ator central (por
exemplo, uma grande empresa) ou compartilhando em vários atores articulados por uma instância coletiva, a tarefa de definir as
estratégias competitivas principais de um aglomerado produtivo
local. E, nesse sentido, direcionam-se as características, estratégias e
possibilidades inerentes ao processo de desenvolvimento territorial.
A importância governança como fonte de compretitividade tem sido enfatizada nas linhas de trabalho dos distritos industriais e dos estudos de inovação, que consideram a insuficiência
da dinâmica do mercado para chegar à competitividade. No caso
dos distritos industriais, a experiência da “Terceira Itália” e outras
experiências européias (no final dos anos 1980 e início dos 90)
dão forças para o estabelecimento de um novo modelo de política
industrial local/regional que:
a) Dá ênfase na delegação de funções para uma diversa
gama de instituições governamentais e não governamentais;
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b) Opera através de instituições associadas à livre iniciativa;
c) Estende a associação do empreendedorismo do setor
privado para o público;
Destaca a autoajuda (auxílio mútuo) através de associações de negócios e consórcios de produtores. Em outras palavras,
a proposição é que o desenvolvimento e a rápida difusão de conhecimento dentro de aglomerados produtivos não são somente
resultado de sinergias acidentais, mas são buscados por redes políticas de atores públicos e privados. Isso contribui para uma nova
ênfase sobre a “região” como nexo do aprendizado e de efeitos de
inovação.
Essas estratégias podem, então, basear-se em investimentos na capacitação da mão-de-obra e na inovação, qualificação dos
recursos e especificação, ou pode estar assentada na redução de
contingente e pagamento de salários baixos, tirando seu diferencial concorrencial no jogo de preços do mercado.
Na França, os princípios que orientam a governança ligada ao desenvolvimento territorial estão atualmente centrados
no debate em torno de três temas principais: (I) as relações entre
sociedade civil e governo, (II) as parcerias entre governo e setor
privado e (III) a articulação entre diversos níveis de decisão. A
relação entre as autoridades locais e a sociedade civil, incluindo a
participação cidadã na ação pública, por meio de consulta ou diálogo, tem, nos últimos vinte anos, se tornado proeminente na lei
e na prática, nomeadamente no que respeita às grandes questões
do desenvolvimento, meio ambiente e planejamento urbano19.
Também têm um papel de destaque nas questões de governança
a articulação dos níveis de decisão e descentralização e a superposição de instâncias administrativas e as responsabilidades das
autoridades locais. Desse modo, a França vive hoje uma crescente demanda por gestores públicos que tenham conhecimento em
aplicar esses princípios de governança; uma demanda que pode se
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expandir para qualquer localidade que inicie a busca por aplicar
princípios de governança.
Na escala do território, o governo parece ser a
criação de redes de diferentes instituições, políticas, econômicas e sociais a partir da perspectiva de um projeto de desenvolvimento
sustentável. A rede de atores do desenvolvimento local é apreendida como uma partilha
de conhecimentos e competências de cada
parceiro que deixa, porém, para cada uma
delas uma quantidade significativa de autonomia nas suas escolhas estratégicas20.

No caso brasileiro, a busca pelo desenvolvimento territorial seguiu primeiramente a via do estímulo a “guerra fiscal”,
descentralização de serviços públicos e busca de oportunidades de
emprego e renda no âmbito municipal21. Na atualidade, buscam-se novas formas para o desenvolvimento territorial em torno da
dinâmica econômica e tecnológica de sistemas produtivos, operando em regiões específicas para a promoção do desenvolvimento
territorial, com a criação de múltiplas definições e conceitos voltados à análise sobre a importância da dimensão territorial na coordenação e organização de atividades produtivas e tecnológicas,
como: distritos industriais, clusters industriais, millieu inovativo,
sistemas nacionais e regionais de inovação.
2.2. Os espaços do desenvolvimento
Os próximos tópicos tratam dos conceitos e especificidades dessas várias concepções, partindo dos estudos iniciais sobre
aglomerações, pois esses modelos têm resultado no Brasil em formas alternativas de governança territorial, sendo as mais conhecidas tratadas no último tópico desta publicação, como Arranjos
Produtivos Locais, Circuitos Turísticos, Consórcios de Municípios, COREDES e Comitês de Bacias Hidrográficas.
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2.2.1. Aglomerações Produtivas
Nos enfoques mais restritos mencionados, cuja caracterização baseia-se na busca de um maior rigor analítico, é possível
identificar um conceito mais amplo e necessário a todos os outros, que seria o de aglomeração. Esse conceito nos remete à ideia
imediata de concentração de atividades econômicas em uma área
espacialmente delimitada.
O estudo de Alfred Marshall sobre as indústrias inglesas
no século XIX sugere a formação de uma “atmosfera industrial”,
um ambiente onde a concentração favorecia a troca de conhecimentos e inovações. Existem duas possibilidades de organização
industrial em Marshall: a primeira remete “a organização da divisão técnica do trabalho sob uma direção única, integrada no seio
de uma grande empresa”; a segunda, “a coordenação, pelo mercado
e pelos contatos pessoais diretos, de uma divisão social do trabalho
integrada entre empresas menores especializadas em determinado segmento do processo produtivo”22.
Conceitos importantes passam a ser desenvolvidos, dentre
eles, o de economias externas, imprescindível para a análise de aglomerados. Manzagol (1985) coloca três tipos de economias externas:

Economias de localização: resultam da aglomeração de atividades similares ou vinculadas em um espaço restrito,
onde a concentração de empresas possibilita o surgimento da especialização e complementaridade, provocando o
surgimento de novas indústrias e gerando ligações inter-industriais benéficas.
 Economias

de urbanização: beneficiam toda indústria que
se instala em uma cidade importante, independentemente
de sua natureza. Nessa situação, o estabelecimento desfrutará de economias de infraestrutura, variedades de serviços
altamente especializados, existência de amplo mercado,
permitindo desfrute de economias de escala e multiplicidade de contatos.
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 Deseconomias

externas: a concentração implica vantagens
consideráveis e variadas, traduzidas como diminuição de
custos, no entanto o acúmulo de produtores aumenta a
demanda de espaço.

O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE (2003) em consonância com a Rede de Pesquisa
em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais - REDESIST (2003)
- propõe um glossário especializado em que o termo aglomeração
é tratado da seguinte forma:
O termo aglomeração – produtiva, científica,
tecnológica e/ou inovativa – tem como aspecto
central a proximidade territorial de agentes econômicos, políticos e sociais (empresas e outras
organizações públicas e privadas). Uma questão
importante associada a esse termo é a formação de economias de aglomeração, ou seja, as
vantagens oriundas da proximidade geográfica
dos agentes, incluindo acesso a conhecimentos
e capacitações, mão-de-obra especializada, matérias-primas e equipamentos, dentre outros.

Ainda com relação a essa definição é importante mencionar que se tem na aglomeração a perspectiva de maiores chances
de sobrevivência e crescimento das empresas, bem como no aumento das vantagens competitivas. O SEBRAE, principalmente,
foca nesse ponto a vantagem que a aglomeração ofereceria as micro e pequenas empresas. Do ponto de vista espacial, SEBRAE
e REDESIST (2003) mencionam a possibilidade de uma região
conter diferentes tipos de aglomerações e, do ponto de vista estrutural, as empresas podem estar inseridas de diferentes formas,
sendo ao mesmo tempo parte de um distrito industrial e de uma
cadeia produtiva global. Estão inclusos também nessa definição
os fatores de especialização produtiva e dos diferentes atores, bem
como suas formas de articulação, governança e enraizamento.
A definição de aglomeração nessa perspectiva proposta pelo
SEBRAE e REDISIST é uma aproximação inicial e engloba outras
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definições que requerem maiores elementos como os distritos e pólos industriais, clusters, sistemas nacionais de inovação e arranjos
produtivos e inovativos locais. Quando se pensa na configuração de
Arranjos Produtivos Localizados, Sistemas Produtivos Territoriais e
Distritos Industriais, determinados fatores se destacam como fundamentais nesses modelos de aglomerados setoriais e territoriais23:

 Cadeia produtiva (sistema de input/output) de fluxos de
bens, serviços e informações;
 Aglomeração produtiva de estabelecimentos industriais
de um mesmo segmento produtivo ou de segmentos
complementares, concentrados em virtude dos efeitos de
escala e externalidades de um entorno espacial (bairro,
cidade e região);
 Sistema produtivo que envolve unidades produtivas, serviços
complementares e outros agentes em ligações orgânicas, por
meio de organizações e instituições locais, que se territorializa
através de uma estrutura de governança local.
2.2.2. Distritos Industriais
Os Distritos Industriais (DIs) são modelos de produção
que envolvem redes de pequenas empresas em ambientes de troca de conhecimentos e de valorização da tradição produtiva local, sendo uma mescla de estímulo, cooperação e concorrência24.
Oriundos de experiências iniciais da região do Mezzogiorno da
Itália, os DIs se envolvem em contextos locais de mobilização de
recursos relacionais (interações com outras empresas e com serviços), cognitivos (conjunto de competências) e de identidade (redes associativas e modelos de governança).
A hipótese é de que uma empresa terá maiores
possibilidades de atingir níveis de excelência,
tais que a transformem em um parceiro reconhecível e confiável para as redes globais, se
o contexto no qual está localizada contribui
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para elevar sua especialização e valorizar sua
especificidade. (...) o território constitui não
mais um simples pano de fundo da ação econômica (suscetível às características footloose
das empresas), mas uma condição fundamental para tornar competitivo o sistema de
produção. (...) o problema-chave não é mais
sustentar e endereçar diretamente o desenvolvimento das empresas menores, mas criar
condições ambientais, infra-estruturais e institucionais específicas, capazes de alimentar a
capacidade das pequenas e médias empresas
de participar ativamente das cadeias globais
de valor. O problema é considerar a nova centralidade das economias externas no desenvolvimento econômico25.

O caso emblemático dos Distritos Industriais Italianos e
de seu relativo sucesso também se baseia em sua estrutura produtiva, composta predominantemente, por micro, pequena e médias
empresas. Cerca de 85% dos ocupados nos complexos de moda
(têxtil, vestuário, calçados, pele e couros, óculos e joalheria), casa
(madeira, móveis e equipamentos, cerâmico, vidro, eletrodomésticos, tubos e conexões), gastronomia e mecânica leve estão empregados por empresas de menos de duzentos funcionários. Mais de
metade dessa quantidade está empregada em firmas com menos de
cinquenta empregados.
O menor tamanho das unidades produtivas pode ser visto
tanto pelo lado das vantagens quanto das desvantagens. Vantagens, pois as pequenas firmas especializadas, em ciclos produtivos
fragmentados, têm uma maior flexibilidade para responderem às
demandas diversificadas do mercado, permitindo uma melhor articulação produtiva e elaboração mais singularizada. No entanto,
em segmentos em que as economias de escala são exigidas e que
o conhecimento nos processos produtivos requer grandes investimentos, geralmente são apenas as empresas de grandes dimensões
que exercem o domínio, pois podem absorver os custos e os riscos
dessas iniciativas26.
Nesse sentido, reforça-se a importância da articulação de
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pequenas empresas em sistemas produtivos, arranjos e redes de
divisão social do trabalho, dando às MPEs condições de acesso a
recursos, competências e informações que não teriam normalmente se tivessem isoladas em uma competição individualista. Assim,
dividem-se, em contextos dotados de firmas, redes de serviços e
estruturas organizacionais-institucionais, os custos, riscos e oportunidades de investimentos que precisam ser feitos para dar ao
sistema produtivo condições de competitividade.
As discussões em torno de formatos de arranjos locais de
pequenas empresas podem também ser divididas em dois eixos: no
formato de pequenos fornecedores estabelecidos em uma rede em
torno de uma grande empresa líder do arranjo; ou arranjos locais
de pequenas empresas que interagem entre si. No caso das redes
de fornecedores regionais de componentes, destacam-se os casos
típicos de Baden-Wurttemberg, na Alemanha, e do Vale do Silício,
nos Estados Unidos. A vantagem, nesses casos, é que as pequenas
empresas fornecedoras possuem estruturas administrativas mais
leves e menos burocratizadas e exploram melhor parcerias para
inovação. No entanto, esses pequenos fornecedores não dispõem
de capitais necessários para gerarem/explorarem inovações em
mercados de produção em massa e têm dificuldades de obter o resultado de suas inovações devido às estratégias das grandes empresas de não compartilharem informações valiosas em suas redes27.
Outra articulação possível de pequenas empresas é o de
arranjos de desenvolvimento endógeno, como os da Terceira Itália, baseados na aliança entre as próprias MPEs que realizam a
produção e distribuição, em redes horizontais envolvendo firmas,
poderes públicos locais, associações, sindicatos, laboratórios e centros de pesquisa. No entanto, muitos dos distritos componentes
da chamada Terceira Itália enfrentaram dificuldades concorrenciais diante das estratégias de flexibilização das grandes empresas
com intensificação de relações de cooperação internas e externas,
abertura de unidades independentes e subcontratação de pequenas empresas, desarticulando a antiga unidade e atmosfera marshalliana dos distritos industriais.
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Essa atmosfera compreende os avanços no estado das
artes, de processos operacionais e administrativos e refletem os
benefícios do progresso técnico sustentado nas inovações tecnológicas, cuja rápida difusão para o conjunto da indústria concentrada constitui mais uma vantagem de se estabelecerem em uma
vizinhança próxima, as empresas e os profissionais especializados,
criando-se assim, uma atmosfera e condições favoráveis ao incremento das atividades econômicas e à introdução e desenvolvimento de novos negócios.
Os segredos da profissão deixam de ser segredos, e, por assim dizer, “ficam soltos no ar”, de modo que as crianças absorvem
inconscientemente grande número deles. Aprecia-se devidamente
um trabalho bem feito, discutem-se imediatamente os méritos de
inventos e melhorias na maquinaria, nos métodos e na organização geral da empresa. Se alguém lança uma ideia nova, ela é imediatamente adotada por outros, que a combinam com sugestões
próprias e, assim, essa ideia se torna fonte de outras ideias novas.
Dessa forma, acabam por surgir, nas proximidades desse local,
atividades subsidiárias que fornecem à indústria principal instrumentos e matérias primas, organizam seu comércio e, por muitos
meios, lhe proporcionam economia de material28.
No distrito, ao invés do que acontece noutros tipos de
meios como, por exemplo, as cidades industriais, tende a criar-se
uma osmose perfeita entre a comunidade local, as empresas, e as
instituições desde as mais comuns, como a empresa, a família e a
escola, até as mais específicas, como as autoridades e organizações
políticas e sindicais locais. O referido autor também define a população de empresas, sendo não uma multiplicidade fortuita, mas
em que cada uma das empresas tende a se especializar em poucos
ou em um único processo produtivo particular de cada distrito29.
Importante mencionar que Becattini (1994,) considera
um erro colocar as pequenas empresas pertencentes ao distrito em
conjunto com outras pequenas empresas que em nada tem que
ver com os processos produtivos do distrito, o que faz com que
muito da perspectiva atual do termo “pequenas empresas” deixe
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de ter razão de existir. As grandes empresas não estão excluídas do
distrito, ainda que a tendência seja a da segmentação da empresa,
grandes grupos podem vir a fazer parte do distrito devido à busca
de seu ponto ótimo de localização dentro de uma concorrência feroz e muitas vezes internacional30. De acordo com Benko e Lipietz
(1994, p.11), essa nova visão retoma a análise em duas frentes: “o
profissionalismo da mão-de-obra, por um lado, e, por outro, a inovação descentralizada e a coordenação (pelo mercado e pela reciprocidade) entre as empresas: duas características já evocadas da atmosfera
social do distrito industrial.”
Uma série de pesquisas realizadas por geógrafos californianos também verificou a emergência de aglomerados e distritos na
economia da Califórnia. A dinâmica da divisão do trabalho nesses
moldes está presente na obra Metrópolis (1988) de Allen Scott,
que analisa o distrito eletrônico de Orange Country; e os efeitos
externos da aglomeração estão presentes no trabalho de Storper
e Walker (1989) no qual se propõe “um modelo de emergência de
pólos de crescimento surgidos praticamente do nada”31.
2.2.3. Clusters Industriais
Um novo enfoque sobre aglomerações surge com os trabalhos de Michael Porter na década de 1990, trabalhos esses mais
focados nas estratégias de negócios das empresas e voltados para
o caráter competitivo. Nas obras desse autor, a aglomeração geralmente também é identificada como um cluster. A definição mais
abrangente oferecida por Porter sobre os aglomerados é a de que:
Um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa
determinada área, vinculadas por elementos
comuns e complementares. O escopo geográfico varia de uma única cidade ou estado para
todo um país ou mesmo uma rede de países
vizinhos32.
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Na constituição do aglomerado, podem existir diversas
estruturações e formas dependendo do grau de sofisticação do
mesmo, mas alguns elementos comuns estão presentes na grande maioria, como empresas de produtos finais, fornecedores de
insumos especializados, componentes, equipamentos e serviços,
instituições financeiras e empresas em setores correlatos. Além dos
serviços pós-confecção do produto, como distribuidores e clientes,
existe a presença de órgãos governamentais como partes integrantes, assim como as associações (comerciais e setoriais) de apoio.
No caso brasileiro, os órgãos governamentais e as associações têm
papel importante para as aglomerações, como educação, informação, pesquisa e suporte técnico (como universidades, centros de
altos estudos e prestadores de serviços de treinamento vocacional),
e agencias de normatização33.
A delimitação do aglomerado, tanto em termos espaciais
quanto em setoriais ou temporais, também é uma preocupação
de Porter. Para o autor, as fronteiras dos aglomerados “raramente
coincidem com os sistemas padronizados de classificação setorial, que
não captam muitos participantes importantes do processo competitivo e tampouco dos elos entre os setores”34 e isso seria fruto de uma
maneira particular de organizar os dados econômicos para poder
enxergar a economia, o que valoraria os setores tradicionais e de
alta tecnologia.
Os aglomerados variam de tamanho, amplitude e estágio
de desenvolvimento, e que a presença de empresas de pequeno e
médio porte é preponderante na constituição de alguns aglomerados; no entanto, uma diferença que deve ser salientada quanto aos
Distritos Industriais Marshallianos é a de que os clusters podem
admitir a presença de grandes empresas e que essas podem ser o
núcleo principal rodeadas de pequenas e médias empresas.
Dentro da aglomeração, o fator localização da empresa
possibilita condições de acesso a insumos especializados ou custos
mais baixos35. Novas empresas e setores estão em constante surgimento e, em conjunto com as transformações das instituições
locais, mudam os padrões tecnológicos, disseminam novos setores,
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criam novos elos e mudam os regulamentos, colocando o aglomerado em constante evolução e deslocando suas fronteiras36.
A Concentração Geográfica tem papel importante por
ampliar as relações empresariais em determinada localidade. Essas
relações ora se dão por vias de concorrência, ora por vias de complementaridade, ou seja, as empresas do aglomerado não competem de forma direta, servindo a diferentes segmentos setoriais,
além disso elas compartilham de necessidades em comum e desafios coletivos à produtividade37. Em outras palavras, o “aglomerado proporciona um foro construtivo e eficiente para o diálogo entre
empresas correlatas e seus fornecedores, governo e outras instituições de
destaque”38.
Os aglomerados podem oferecer vantagens no que diz respeito à competição em três formas: pelo aumento da produtividade das empresas ou setores componentes; pelo fortalecimento
da capacidade de inovação e, em consequência, pela elevação da
produtividade; e pelo estímulo à formação de novas empresas, que
reforçam a inovação e ampliam o aglomerado.
Desse modo “o aglomerado representa uma forma de organização espacial capaz de se tornar um meio intrinsecamente mais
eficiente e eficaz de reunir insumos – desde que existam fornecedores
locais”. Há um benefício nítido pelo fato da disponibilidade de
mão-de-obra e serviços especializados estar bem acima do comum
dentro do aglomerado do que fora dele, no entanto, isso acarreta
em maior competição39.
Há também a definição de clusters proposta por Schmitz,
que vê esses tipos de aglomerações como “concentrações geográficas
e setoriais de empresas e introduziu a noção de eficiência coletiva que
descreve os ganhos competitivos associados à interação entre empresas
em nível local, além de outras vantagens derivadas da aglomeração”40.
Suzigan (2001, p.697) observa, ao se referir aos estudos de Schmitz, que a eficiência coletiva “combina os efeitos espontâneos (ou
não-planejados) e aqueles conscientemente buscados (ou planejados),
e é definida como a vantagem competitiva derivada das economias
externas locais e da ação conjunta”.
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Ainda de acordo com Suzigan (2001, p.697), existe uma
busca, por parte de agentes privados e do setor público, para a
cooperação, e essa busca é feita de modo consciente, já que as
economias externas se dão de modo incidental e a cooperação e
apoio público são necessariamente tomados por iniciativa planejada; a ajuda mútua entre as empresas pertencentes à aglomeração é
evidente, e as ações públicas devem estar em sinergia com as ações
privadas41.
2.2.4. Sistemas Nacionais e Regionais de Inovação
A temática e o conceito de Sistema Nacional de Inovação
surgem em meados da década 1980 como resultado sintético de
um grande acúmulo de pesquisas sobre os fatores determinantes
do progresso tecnológico42.
O conceito proposto coloca o Sistema Nacional de Inovação como “uma construção institucional, produto de uma ação
planejada e consciente ou de um somatório de decisões não-planejadas
e desarticuladas, que impulsiona o progresso tecnológico em economias
capitalistas complexas”43. Estão presentes neste sistema as empresas,
universidades, órgãos governamentais, centros de pesquisa que se
“articulam com o sistema educacional, com o setor industrial e empresarial, e também com as instituições financeiras, completando o
circuito dos agentes que são responsáveis pela geração, implementação
e difusão das inovações”44.
A ideia básica do conceito de sistemas de inovação é que
o desempenho inovativo depende não apenas do desempenho de
empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de
como elas interagem entre si e com vários outros atores45. Para Albuquerque (1996, p.57), a constituição desse sistema é fundamental para propiciar os fluxos de informação necessários ao processo
de inovação tecnológica; comungando com a visão de Lastres e
Cassiolato (2004), o autor mostra que esse sistema contribui para
o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de
um país.
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O Brasil é considerado um país onde os sistemas de ciência e tecnologia ainda não se configuraram em um sistema de
inovação, portanto é ainda um sistema de inovação incompleto46.
Para Lemos; Santos e Cocco (2005, p.178), esse quadro significa:
(a) escala relativamente pequena de infraestrutura de ciência e tecnologia;
(b) atrofia do “T” no binômio Ciência e Tecnologia
(C&T);
(c) distribuição enviesada dos gastos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em direção ao setor público, levando
a uma atrofia do “D” no binômio P&D, pela pequena
presença do setor privado;
(d) considerável heterogeneidade intersetorial de capacitação tecnológica, enviesadas para setores baseados em
recursos naturais em que se concentram as ex-empresas
estatais;
(e) concentração espacial da produção científica e tecnológica. Além de um sistema nacional de inovação, existe a
possibilidade de que esse sistema se constitua em menores
escalas.
E, se o sistema nacional tem a propriedade de “contribuir
para diminuir o hiato tecnológico com a fronteira internacional”47,
os sistemas regionais e locais também podem contribuir em situações específicas principalmente quando constituídos na forma de
Arranjos Produtivos Locais (APL).
2.3. As Modalidades de Governança Territorial comuns
no Brasil
Conforme já apresentado, existem várias formas e modalidades de governança territorial presentes no Brasil, como os Arranjos Produtivos Locais, Câmaras Regionais, Câmaras Setoriais,
Circuitos Setoriais Intermunicipais, Conselhos Regionais de De83
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senvolvimento - COREDES, Consórcios Municipais, Comitês de
Bacia, dentre outras.
No entanto, as mais conhecidas são os Arranjos Produtivos Locais, os Circuitos Turísticos e os Comitês de Bacias Hidrográficas, que têm recebido a atenção de grupos acadêmicos, bem
como o apoio de várias instituições de fomento ao desenvolvimento, principalmente de micro e pequenas empresas, dada a relevância das mesmas e presença no cenário econômico nacional, como
os casos dos projetos de competitividade conduzidos pelo Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, dentre
outros, com parcerias estratégicas com Universidades e Centros
Tecnológicos.
Nesses projetos são definidas ações cuja operacionalização
se presta à consecução de objetivos ligados ao adensamento da
cadeia produtiva, de modo a gerar condições para o incremento
contínuo da competitividade a busca de maior inserção nacional
e internacional para a produção do aglomerado e passam a constituir receptores potenciais do aporte de recursos financeiros públicos e privados.
Cabe aqui destacar que, em função da forte participação
das MPEs nas estratégias de desenvolvimento de sua relevância no
contexto socioeconômico nacional, será feita uma breve análise
desse segmento, bem como sua relação com as governanças territoriais.
2.3.1. Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no contexto da
governança territorial
Antes de se abordar especificamente a seara das Micro e Pequenas Empresas, deve ser considerado o significado do conceito
de empresa. Uma empresa pode ser definida como uma associação
organizada para explorar uma indústria ou um ramo de comércio48; pode ser definida também como um conjunto organizado de
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meios para exercer uma atividade particular, pública, ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou serviços com o objetivo
de satisfazer alguma necessidade humana. As empresas ainda podem ser classificadas quanto a: objetivos (comerciais, industriais, de
prestação de serviços); tamanho (grande, média, pequena, micro);
estrutura (individuais, coletivas, públicas, mistas); volume de trabalho interno (simples, complexas) e organização (linear ou militar,
funcional, estado maior ou staff). Portanto, uma empresa é constituída por um ou mais estabelecimentos industriais, comerciais ou
de serviços, com estrutura e organização específicas49.
As micro e pequenas empresas (MPEs) constituem um
universo bastante relevante, considerando-se o número de estabelecimentos existentes nesse ramo, as receitas geradas e as oportunidades de empregos produzidas. Essas empresas representam
99% dos estabelecimentos empresariais do país, respondem com
57% dos empregos e contribuem com 20% do valor do PIB nacional50, segundo dados do SEBRAE e do DIEESE. Enquadradas
em um regime de simplificação tributária, que vigora desde 2005,
chamado SIMPLES, as exportações desse segmento, entre 2009 e
2010, tiveram um incremento de 32%, segundo dados da APEX
(Agência de Promoção de Exportações)-Brasil. Colocando em
tela apenas o Estado de São Paulo, as micro e pequenas empresas
paulistas, no ano de 2010, apresentaram uma receita de R$305,8
bilhões, com aumento de 9,6% em relação ao ano anterior, maior
aumento desde 1998.
Segundo o Estatuto da Micro e Pequena Empresa de 1999,
atualizado em 2004, as microempresas são definidas por possuírem uma receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14,
enquanto as empresas de pequeno porte devem possuir receita
bruta anual entre R$ 433.755,14 e R$2.133.222,00. Para o sistema SIMPLES, microempresas são aquelas com receita anual igual
ou inferior a R$ 240.000,00, e a empresa de pequeno porte aquela
com receita anual entre R$ 240.000,00 e R$ 2.400.000,00. Nas
estatísticas do SEBRAE e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a classificação da empresa por seu porte é
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definida segundo o número de funcionários. Microempresa, nos
segmentos de indústria e construção, são aquelas com até 19 funcionários; no ramo de comércio e serviços, as que apresentam até
9 funcionários. Já a pequena empresa é aquela que apresenta duas
faixas de funcionários: entre 10 a 49 (comércio e serviços) e entre
20 a 99 (indústria e construção) 51.
As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) são atores exponenciais na realidade econômica brasileira e o entendimento de
suas formas de interação, organização e inserção territorial são
fundamentais para que as mesmas alcancem patamares competitivos mais elevados e que sobrevivam em um ambiente econômico
baseado na inovação social e tecnológica e em vantagens e recursos cada vez mais específicos. Tais recursos aparecem associados
às estratégias de governança e nas densidades institucionais dos
territórios.
No entanto, esse segmento ainda apresenta notáveis fragilidades em contexto macroeconômico, considerando o número
de falências, fechamentos e de inadimplência. Expostas a um ambiente de concorrência com empresas de maior porte em capital e
tecnologia, as micro e pequenas empresas tendem a padecer face
às dificuldades de planejamento financeiro, gestão de recursos e
de mão-de-obra e escassez do apoio público técnico e financeiro.
Assim, tal segmento é objeto na Constituição Federal de 1988
de favorecimento no tratamento específico à ordem econômica,
dentro dos artigos 146, 170 e 179. Esse segmento pode ser alvo
de tratamento jurídico, administrativo, previdenciário e tributário
privilegiado.
Igualmente, além do próprio marco legal, uma questão
crucial para o segmento analisado é o tipo de cooperação que as
MPEs estabelecem entre si e com empresas de maior porte, considerando as formas organizacionais entre mercado e empresa que
definem o tipo de difusão territorial das empresas, economias de
escala, acesso às externalidades positivas, relações institucionais,
mobilização do mercado local de trabalho, entre outros.
Entende-se por economia de escala a produção de bens em
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larga escala, com vistas a uma considerável redução nos custos.
Também chamadas de economias internas, as economias de escala
resultam da racionalização intensiva da atividade produtiva, graças
ao empenho sistemático de novos engenhos tecnológicos e de processos avançados de automação, organização e especialização do
trabalho. Externalidades ou economias externas são os benefícios
obtidos por empresas que se formam (ou já existentes) em decorrência da implantação de um serviço público (por exemplo, energia elétrica) ou de uma indústria, proporcionando às primeiras
vantagens antes inexistentes. Por exemplo, a construção de uma
rodovia pode permitir aos produtores agrícolas próximos, custos
de transporte mais baixos e acesso mais rápido aos mercados consumidores. A existência de economias externas permite em geral
uma redução de custos para as empresas e significa uma importante alavanca do desenvolvimento econômico52. A cooperação
industrial entre MPEs não só traz benefícios quanto aos baixos
custos de transação e mobilização de externalidades, mas também
pelo alcance de economias de escala.
As relações de complementaridade que se estabelecem entre as pequenas empresas de um
sistema produtivo descentralizado agilizam a
execução e a gestão de transações, impulsionam a formação e a mobilidade da oferta de
trabalho e resolvem problemas derivados de
assimetrias informativas (...). Além disso, a
cooperação na pesquisa, produção e distribuição permite alcançar economias de escala
para o conjunto de pequenas empresas. Disso
deduz que a eficácia organizativa de sistemas
locais de Pequenas e Médias empresas está em
função da densidade da cooperação interempresarial 53.

Nos sistemas de pequenas empresas é possível destacar
como fatores de seu sucesso54:

Sua forte especialização produtiva local em um setor, segmento ou sistema de produção;
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 A produção de sua área tem relevância diante da produção
nacional ou internacional de seu segmento ou produto;
 A acentuada divisão do trabalho entre as empresas do sistema, criando uma rede de interdependências produtivas;
 Existência de uma multiplicidade de empresas pequenas
e médias, mas não de uma empresa líder que domine o
sistema local, evitando situação de controle absoluto do
mercado de subcontratação;
 Estímulo à acumulação de conhecimentos específicos e
introdução de novas tecnologias em contexto de especialização produtiva;
 Criação de um patrimônio local comum com a ampla e
rápida circulação de informações sobre mercados, técnicas
matérias-primas;
 Profissionalismo dos trabalhadores locais pela consolidação histórica de conhecimentos;
 As economias externas geradas pelos contatos diretos entre os operadores locais e a circulação de informações estratégicas dentro do sistema;
 Flexibilidade produtiva do sistema de pequenas empresas
e articulação social.
Além disso, em cenário de flexibilização produtiva e desverticalização da produção das grandes empresas, as pequenas indústrias são chamadas cada vez mais a participarem de redes de
fornecimento e de subcontratação com grandes e médias empresas, devido à sua maior capacidade de adaptação e versatilidade
técnico-organizacional. As MPEs podem também se agrupar territorialmente e aproveitar das vantagens da proximidade geográfica
e organizacional, explorando segmentos industriais específicos em
formas diferenciadas de sistemas e arranjos produtivos locais. Nessa análise, deter-se-á mais especificamente no universo dos diferentes tipos de acordos, pactos e arranjos de pequenas empresas associadas com instituições públicas e privadas dos territórios locais.
Parte-se da premissa que existe um conjunto de opções pos88
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síveis para as MPEs diante de formas de cooperação e articulação
entre atores territoriais. No entanto, essas opções só se viabilizam
com a coordenação das políticas macroeconômicas do Estado (tributária, fiscal e monetária) junto às políticas industriais específicas
de fomento para os pequenos negócios. Pois, sem o apoio público
oficial, dificilmente as MPEs conseguem se manter e ganhar mercados em um cenário industrial dominado por grandes corporações multi ou transnacionais, que possuem aporte de capital muito
superior e contam com o apoio de bancos oficiais tradicionalmente
muito mais próximos dessas do que dos pequenos empreendimentos. Nesse sentido, as MPEs têm que obter o preparo necessário a
inserção em um ambiente de negócios definidos cada vez mais por
“espaços nacionais da economia internacional”55.
Os atores hegemônicos das relações internacionais aproveitam-se dos recursos de todas as
partes do globo para desenvolver suas atividades. Com isso, os territórios nacionais tornam-se espaços nacionais da economia internacional. A globalização, caso consiga quebrar
as barreiras legais que impedem o domínio
indiscriminado dos territórios nacionais, pode
transformar o comércio internacional no regente dos países, passando por cima do poder
governamental local56.

Portanto, muitas das vantagens que as MPEs podem acessar estão vinculadas às oportunidades criadas em relações institucionais definidoras de sistemas produtivos locais, ou seja, sistemas
de organização e planejamento que dirigem as formas de abordagem quanto ao acesso às informações, mobilidade social, oferta
de mão-de-obra e cooperação empresarial. As vantagens citadas
como externalidades podem ser criadas, mobilizadas e mantidas
em contextos territoriais locais de sistemas produtivos de MPEs.
A competitividade é a habilidade ou talento resultantes
de conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência. A elevação
na participação de mercado depende da capacidade das empresas
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em atingir altos níveis de produtividade e aumentá-la com o tempo. A competitividade é vista e compreendida sob diversas óticas,
podendo ser atribuída conforme o panorama macroeconômico,
impulsionado por variáveis, como taxas de câmbio e de juros, déficits e políticas governamentais, dispêndios com força de trabalho,
recursos naturais, e, acima de tudo, diferenças em práticas administrativas57. A competitividade territorial é compreendida pela
influência que as localidades, regiões e países (os territórios) oferecem à competitividade dos negócios. Nesse sentido, a competitividade que se desenvolve no âmbito local e regional é valorizada
como o ponto em que aportam os investimentos, desenvolvem-se
as especializações, concentram-se firmas, serviços, universidades,
onde se desenvolvem habilidades, conhecimentos e tecnologia,
enfim, onde se criam, reproduzem-se e enfraquecem as estratégias
competitivas através de acordos, pactos e estratégias de governança58. Nesse sentido, os incrementos na competitividade das MPEs
decorrem da observância dos seguintes elementos59:

 Definir a atuação das empresas em relação a um território
e a um conjunto de atividades, considerando a dimensão
do mercado de trabalho local e do mercado de aprovisionamentos (componentes, tecnologias e serviços);
 Ação governamental estimulando o crescimento de ramos
produtivos complementares ao ramo principal;
 Política de fomento que considere a realidade produtiva
local e os recursos locais existentes (mão-de-obra, fornecedores, demanda, técnicas de produção e estilo de gestão empresarial), fortalecendo as economias externas e os
agrupamentos;
 Estímulos a processos de internacionalização que propiciem o uso de fornecedores locais e que façam aumentar o
tamanho do mercado para uma atividade.
Podem ser delineados três tipos de trajetórias dos territórios para promover as dinâmicas de MPEs e facilitar o desenvol90
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vimento local. A primeira delas é a aglomeração, que consiste na
concentração espacial de atividades, favorecendo a redução dos
preços pelo acesso a fatores de localização, incentivados ou não
politicamente (incentivos fiscais, infraestrutura). Em um segundo
nível, está a especialização, um processo de desenvolvimento baseado na estrutura organizacional do tecido econômico formado por
empresas e produtos, possibilitando a formação de externalidades
tecnológicas e de complementaridades através da acumulação de
conhecimentos no contato de empresas com instituições de formação e pesquisa60.
Em situação de maior aprofundamento se encontra a especificação, que se realiza pela elaboração de um modo de coordenação ou governança entre os agentes econômicos e que define e
produz o território, envolvendo recursos, competências, estratégias
coletivas e um contexto territorial. Cria-se, portanto, nesse contexto econômico e institucional, condições únicas de produção61.
Uma possível saída para a fragilidade das pequenas empresas seria através de parcerias entre si e com grandes empresas para
promoção de atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento),
programas de educação e treinamento e redes de colaboração internacional para facilitar a inovação e autonomia de mercado62.
Em situações de pesquisa sobre a realidade das micro e
pequenas empresas/indústrias e seus possíveis arranjos e articulações em Sistemas Produtivos, Arranjos produtivos locais, Distritos
Industriais ou Tecnopólos, deve-se observar complementarmente
os seguintes elementos gerais63:

 Políticas de fomento às pequenas e médias indústrias
não podem estar divorciadas de uma política geral de
desenvolvimento econômico do país e das políticas
regionais de definição de um conjunto articulado
envolvendo as políticas de apoio e financiamento às MPEs
com os instrumentos de política econômica existentes e
acionáveis;
 Existência de esforço material, humano e financeiro das
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MPEs em Pesquisa e Desenvolvimento;
 Condições sociais de cobertura social, contratos e salários
dos trabalhadores de arranjos de pequenas empresas;
 Modalidades de inserção concorrencial entre grandes e
pequenas empresas, além de complementaridades e nichos
de mercado;
 Consideração sobre mercado destino e competitividade
externa e interna das pequenas empresas.
O quadro geral das estratégias de governança de MPEs
coloca a possibilidade de definir dois grupos gerais de ideais e teorias que correspondem à realidade e futuro de arranjos e redes
de pequenos negócios. O primeiro diz respeito à organização de
pequenas empresas em arranjos que privilegiem as bases históricas
e culturais do local, tornando o acontecer desses lugares algo mais
solidário e situado na união de forças horizontais da produção
local e nas solidariedades naturais, em contraposição ao poder hegemônico das redes de fluxos da globalização que impõem uma
verticalidade aos lugares, com solidariedades organizacionais64.
Outra visão situa as MPEs dentro do movimento de especialização
flexível da produção e dos territórios65, tornando-as mais livres e
aptas a estabelecerem parcerias, redes e acordos de subcontratação e fornecimento com empresas maiores que ditam suas normas
técnicas e organizacionais para pontos distantes do território, em
uma dialética do Global com o Local inerente ao movimento de
“guerra global dos lugares” 66.
Cada subespaço possui suas características
naturais e lógicas próprias que, inicialmente,
eram provindas dos atributos geográficos e sociais. Entretanto, na atualidade, os subespaços
têm se aperfeiçoado – através de técnicas científicas e pela adaptação organizacional – para
se tornaram propícios ao desenvolvimento de
atividades que deem mais rentabilidade aos
que investirem neles. Com isso, surge uma
guerra global entre os locais para oferecerem
as melhores condições (fiscais, regulatórias,
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trabalhistas e de infra-estrutura) e se incluírem
no esquema global. Esta luta vem provocando o rápido envelhecimento de regiões e de
países67.

As micro e pequenas empresas brasileiras devem ser analisadas no contexto do momento econômico do país e de seu estado
de crescimento e desenvolvimento. Posto isso, o PAC tem sido a
“mola” propulsora das estratégias do governo federal para a realização de obras e investimentos prioritários, por meio de um conjunto de políticas econômicas planejadas que tem como objetivo
acelerar o crescimento econômico do Brasil, sendo uma de suas
prioridades a infraestrutura, como portos e rodovias. Esse programa previa um pacote de desoneração tributária de cerca de R$ 12
bilhões, sendo que cerca de R$ 2,5 bilhões desse total seriam da
Lei geral de Micro e Pequenas empresas.
Coloca-se, portanto, um horizonte de oportunidades para
a melhoria das condições de competitividade de MPEs, com possibilidade de articulações privadas e públicas em diferentes formas
de arranjos e distritos produtivos, além da necessidade e da viabilidade de políticas de fomento e incentivo financeiro para um
segmento notável no que tange à geração de empregos e multiplicação de estabelecimentos, não obstante suas sensíveis fragilidades
estruturais e tecnológicas.
Associa-se, desse modo, a capacidade competitiva de Pequenas e Médias Empresas ao território, pois, ao contrário das
grandes empresas, aquelas não podem realizar internamente todas
as atividades inerentes a um processo produtivo completo, razão
pela qual dependem da disponibilidade de economias externas do
meio no qual se inserem. Assim, no campo das políticas de competitividade e nos estudos orientados para MPEs, deve ser dado
direcionamento para o conjunto do Sistema ou Arranjo Produtivo
Local (APLs), visto que a eficiência individual das empresas depende da organização e dos recursos internos do território68.
A governança deve ser uma noção valorizada na discussão
sobre APLs de Micro e Pequenas empresas, pois tem a condição
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de definir que tipo de estratégia competitiva cada território deve
adotar e como isso será remetido ao desenvolvimento econômico
local. Isto é, trata-se de uma estrutura de delegação de funções e
poderes em um sistema produtivo territorializado, que se coloca
tanto na forma de núcleo, definido por relações assimétricas entre
uma grande empresa que condiciona a existência de outras, quanto na de anel, definido por relações simétricas entre um conjunto
de empresas sem uma determinante central69.
A governança pode ser entendida também pelo estabelecimento de práticas democráticas locais, através da intervenção e
participação de diferentes categorias de atores – Estado em seus
diferentes níveis, empresas privadas locais, cidadãos, trabalhadores, organizações não governamentais – nos processos de decisão
locais70.
Desse modo, a governança territorial é um fator que circunstancia qualquer estratégia competitiva, pois a busca por uma
posição econômica favorável em uma indústria, a definição dos
tipos de recursos que serão utilizados e, concomitantemente, a
própria localização produtiva, dependem, para tanto, das modalidades de relação e correlação de forças estabelecidas no território.
Além disso, quando alinhada à ideia de APLs, a governança atua
como base para a criação de identidades coletivas locais e articulação dos interesses e das iniciativas dos atores locais para projetos
de desenvolvimento territorial através da definição de compromissos formais (institucionalizados) e informais capturados em um
ambiente de interação informacional e cognitiva denominado de
“capital social”.
2.3.2. Os Arranjos Produtivos Locais
Os modelos de desenvolvimento dos distritos industriais
italianos e do Vale do Silício californiano aliado aos estudos de
sistemas produtivos e inovativos locais, inspiraram no Brasil a
criação do termo Arranjo Produtivo Local (APL). O termo em
si ainda gera controvérsias no meio acadêmico pela carência de
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uma definição precisa, no entanto, ganhou ampla aceitação como
referência de política pública. Vale ressaltar que o conceito de Arranjos Produtivos Locais já foi bastante debatido tanto no meio
acadêmico quanto nas instituições, principalmente naquelas de
apoio ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas.
Os APLs suscitam recente interesse de governos, entidades
representativas e especialistas, no Brasil, em face do seu dinamismo econômico e potencial competitivo, sobretudo no que tange
à possibilidade de desenvolvimento baseada em concentrações de
micro e pequenos estabelecimentos como alternativas à crise do
modelo de crescimento econômico e industrialização dos anos
1960. Tal paradigma se apoiava na articulação entre o grande capital estrangeiro e nacional com o Estado, regime esse que ganhou
a alcunha de “fordismo periférico”71.
Os APLs aglutinam, dentro de sua base territorial, as duas
vantagens em termos de proximidade existentes: a proximidade
geográfica, que permite obter ganhos de escala crescentes em termos de externalidades acessíveis a custos baixos em linkages com
fornecedores, firmas subcontratantes, entidades públicas e privadas de apoio; e a proximidade organizacional, construída em torno de estruturas comuns de aprendizagem e conhecimento associadas a determinadas instituições, organizações e convenções que
permitem reforçar as especificidades culturais e cognitivas locais
voltadas a ações de cooperação, inovação e regulação72.
O BNDES (2004, p. 29-30) define Arranjos Produtivos
Locais (APL) como uma “concentração geográfica de empresas, sobretudo pequenas e médias, e outras instituições que se relacionam em
um setor ou cadeia produtiva particular e tem sua existência definida
a partir de vantagens competitivas locacionais”.
Tais vantagens são definidas como os benefícios que as
empresas podem acessar por estarem localizadas em uma aglomeração e que não envolvem custos específicos (transportes, fiscais),
ressaltando seu papel gerador de externalidades econômicas. A
existência de fornecedores especializados, centros de treinamento, centros tecnológicos, agências governamentais aparecem como
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importantes indutores de externalidades, concomitante à cooperação entre os atores locais para o sucesso competitivo da região. A
premissa básica que está por detrás da noção de APL é a associação
de seu sucesso competitivo a fatores não necessariamente mercantis e quantificáveis, como a ideia de “atmosfera marshaliana”,
oriunda da conjugação de um conjunto de empresas cooperando
entre si e com a comunidade local em um bom sistema de coordenação territorial, imerso no ambiente cultural e institucional local.
Nessa perspectiva, a base do APL é a teoria dos Distritos Industriais, cujo exemplo típico é o modelo de pequenas empresas de
produção artesanal da Terceira Itália73. Em outro plano se coloca a
teoria dos Clusters industriais de Michael Porter.
O Governo Federal brasileiro, através do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), tem
estimulado a criação de políticas públicas específicas focadas em
Arranjos Produtivos Locais, criando inclusive um Grupo de Trabalho Permanente para APL (GT APL), composto por 23 instituições, com o apoio de uma Secretaria Técnica, lotada na estrutura
organizacional do MDIC, o qual elaborou um Termo de Referência para políticas de apoio ao desenvolvimento de APLs. Esse grupo realizou, em agosto de 2004, a primeira Conferência Brasileira
sobre Arranjos Produtivos Locais e paralelamente ocorreu a Oficina Latino-Americana de Sistemas Produtivos Locais, patrocinada
pela CEPAL e SEBRAE. Em outubro do mesmo ano, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES realizou um grande seminário específico para APLs denominado
“Arranjos Produtivos Locais como Instrumento de Desenvolvimento”.
No ano de 2005, o Grupo de Trabalho Permanente realizou a segunda Conferência sobre APLs intitulada “O crédito e o financiamento às micro e pequenas empresas”, e no ano de 2007, ocorreu,
em Brasília, a “3ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais”, promovida pelo Grupo.
O Termo de Referência para Política Nacional de Apoio
ao Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais foi elaborado
em 2004 pelo já referido Grupo de Trabalho. No texto é possível
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identificar uma evolução do conceito de APL, que passou de simples indicação de concentração industrial geográfica de pequenos
e médios produtores, para dimensões, como territorialidade e especialização, contendo “cultura local, existência de cooperação entre
MPME e organização institucional, formas de governança, aprendizagem coletiva, potencial de promover inovações e presença de fornecedores locais”74.
De acordo com esse termo, um Arranjo Produtivo Local
seria em linhas gerais, “um número significativo de empreendimentos e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva
predominante, e que compartilhem formas percebidas de cooperação e
algum mecanismo de governança, e pode incluir, pequenas, médias e
grandes empresas”75.
Fica claro que esse conceito é mais usual para a definição
de políticas públicas, sendo que o governo tomará como APL os
locais que apresentem um conjunto das variáveis definidas como76:

(a) Concentração setorial de empreendimentos no território,
onde o número mínimo de unidades produtivas que compõe um APL deve ser relativizado também em relação às
particularidades do setor e do território onde se localiza o
arranjo;
(b) Concentração de indivíduos ocupados em atividades produtivas relacionadas com o setor de referência do APL;
(c) Cooperação entre os atores participantes do arranjo (empreendedores e demais participantes), em busca de maior competitividade, entendido como formas percebidas de interação entre os atores, para a realização de ações que buscam
um objetivo comum, relacionado ao desenvolvimento
sustentável do arranjo, a cooperação pode acontecer entre
as unidades produtivas, mas também entre essas e outras
instituições presentes no arranjo, tais como associações de
classe, associações comerciais, redes de empresas, instituições de ensino e pesquisa, ONG;
(d) Existência de mecanismos de governança, entendida como
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existência de canais (pessoas físicas ou organizações) capazes de liderar, coordenar ou organizar atores em prol
de objetivos comuns nas atividades em APL, negociando
processos decisórios locais ou promovendo processos de
geração, disseminação e uso de conhecimentos.
As políticas públicas de apoio a APLs por parte do governo
federal também estão incorporadas nos Planos Pluri Anuais (PPA)
2004-2007 e PPA 2008-2011, havendo, nesse último, uma clara
política para o apoio à exportação de micro e pequenas empresas e
ampliação do mercado interno. Em 2010, o GT APL atualizou o
levantamento dos APLs no país e identificou 957, possibilitando
a geração de relatórios a partir do setor econômico, da unidade
da federação e da instituição atuante na localidade. Esse mapeamento e as informações, que fazem parte do desenvolvimento de
Sistema de Informação para APLs em construção, são oriundos de
33 instituições governamentais e não-governamentais, federais e
estaduais, com atuação nesse tema.
O Governo do Estado de São Paulo, por meio do meio
do Decreto Nº 54.654, de 7 de Agosto de 2009 criou o Programa
Estadual de Fomento aos Arranjos Produtivos Locais77, que será
coordenado Rede Paulista de Arranjos Produtivos Locais, composta por representantes do Estado, do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAE-SP
-, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP - e
de outras entidades que atuam diretamente nos arranjos produtivos locais paulistas, designados por resolução do Secretário de
Desenvolvimento.
Nesse decreto, “o Arranjo Produtivo Local se caracteriza
pela concentração geográfica de micro, pequenas e médias empresas
de um mesmo setor ou mesma cadeia produtiva, as quais, sob uma
estrutura de governança comum, cooperam entre si e com entidades
públicas e privadas”. O Programa de APL’s do Estado de São Paulo
reconhece 24 APLs e 22 Aglomerados produtivos distribuídos em
119 municípios.
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Ainda de acordo com esse decreto, o Programa Estadual
de Fomento aos Arranjos Produtivos Locais terá como objetivo de
estimular e apoiar78:

(a) A descentralização do desenvolvimento produtivo de
forma a contribuir para o fortalecimento da economia
local e regional;
(b) O desenvolvimento das cadeias produtivas paulistas;
(c) O aumento da competitividade das micro, pequenas e
médias empresas;
(d) O empreendedorismo, baseado na interação e cooperação;
(e) A cooperação entre o setor produtivo, entidades de classe
e de apoio empresarial, órgãos da Administração Pública,
universidades, institutos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação e centros de educação tecnológica, com vistas ao
estabelecimento de estratégias e investimentos conjuntos,
ao compartilhamento de infraestruturas, à qualificação da
mão-de-obra e outras medidas que levem à melhoria da
qualidade dos produtos e processos produtivos, à redução
dos custos e à geração de economia de escala.
Outro importante dinamizador das políticas relacionadas
aos APLs é o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e Pequenas Empresas – SEBRAE -, que tem atuado em conjunto nos programas
governamentais e focado no desenvolvimento das micro e pequenas empresas. O SEBRAE possui vários documentos e artigos publicados sobre o tema, como o Termo de Referência para Atuação do Sistema SEBRAE em Arranjos Produtivos Locais (2003)
e mais recentemente a cartilha intitulada Arranjos Produtivos Locais (2010) na série Empreendimentos Coletivos e que aborda o
conceito, características, classificação, dentre outros assuntos. Essa
série Empreendimentos Coletivos tem por objetivo disseminar conhecimentos sobre as possibilidades que a cooperação gera e apresenta diversos conceitos relacionados às estratégias cooperativas,
como as associações, as cooperativas, as centrais de negócios, os
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consórcios de empresas, as empresas de participação comunitária,
os Arranjos Produtivos Locais, entre outras. No Termo de Referência, há a seguinte definição para APL:
Arranjos Produtivos Locais são aglomerações
de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação,
interação, cooperação e aprendizagem entre si
e com outros atores locais, tais como: governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa79.

No referido termo, o SEBRAE (2003, p.12-13), especifica
os conceitos, colocando, por exemplo, aglomerações de empresas
como “um número significativo de empresas que atuam em torno de
uma atividade produtiva principal (...) levando-se em conta (...) o
número de postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de
crescimento, diversificação etc”; a especialização produtiva como
sendo “além da produção de bens e serviços em si, o conhecimento,
tácito ou explícito, que as pessoas e organizações de um território possuem em torno de uma atividade econômica principal” (SEBRAE,
2003, p.13); e a cooperação é entendida tanto “visando a obtenção de economias de escala e de escopo, bem como (...) a cooperação inovativa, que resulta na diminuição de riscos, custos, tempo e,
principalmente no aprendizado interativo, dinamizando o potencial
inovativo” (SEBRAE, 2003, p.13). Um dos principais objetivos
propostos pelo SEBRAE, ao abordar APLs, é o de preservação do
meio ambiente, onde a “questão ambiental deve estar presente na
formulação, implementação e avaliação das ações desenvolvidas” 80.
O SEBRAE já tem identificados quase três centenas de
aglomerados produtivos, alguns com baixo nível de articulação
interna e outros com altos patamares de eficiência e competitividade. Instituições e entidades que atuam com micro e pequenas
empresas, como próprio SEBRAE, o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) e a FINEP (Financiadora
de Estudos e Projetos, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnolo100
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gia) descobriram esse potencial e passaram a estabelecer programas
específicos para APLs a partir de 1999. O primeiro estado a atuar
nesse sentido foi o de Minas Gerais, através da Federação das Indústrias e do IEL (Instituto Euvaldo Lodi).
Em termos práticos, existem APLs em diferentes estágios
de coordenação produtiva e institucional, refletindo cada qual
com o nível econômico e tecnológico adequado ao seu contexto regional e setorial. O quadro 1 compila as definições de APL
comumente utilizado pelos agentes públicos e privados, além de
apresentar alguns exemplos de atuação com APLs no Brasil.
QUADRO 1 – Instituições, Definição de APL e Respectivos Projetos
Apoiados
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
DEFINIÇÃO
Um APL deve ter número significativo de empreendimentos
no território e de indivíduos que
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante e que
compartilhem formas percebidas
de cooperação e algum mecanismo
de governança. Pode incluir pequenas, médias e grandes empresas.

PROJETOS APOIADOS
Juazeiro/Petrolina (fruticultura irrigada), Araripina (gesso), Brasília
(confecções), Cachoeiro do Itapemirim (rochas ornamentais), Caxias
do Sul (metal-mecânico), Franca (calçados masculinos), Jaraguá
(confecções), Nova Friburgo (confecções moda íntima), Paragominas
(móveis), Ubá (móveis) e Apucarana (confecções bonés).

SEBRAE Nacional – Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas
DEFINIÇÃO
São aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território,
que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo
de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com
outros atores locais, tais como:
governo, associações empresariais,
instituições de crédito, ensino e
pesquisa.

PROJETOS APOIADOS
O SEBRAE apóia aproximadamente 129 APLs em todo o território
nacional, em diversos setores, como
exemplo: Polo moveleiro em Paragominas - PA, o distrito calçadista
de Campina Grande - PB, o pólo de
moda íntima em Nova Friburgo –
RJ, o polo de confecções e artesanato de Tobias Barreto – SE, Polo de
horticultura do Agreste – AL.
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FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
DEFINIÇÃO
Uma concentração espacial e setorial de empresas e instituições que
se inter-relacionam, dando uma
característica dinâmica própria de
uma determinada região.

PROJETOS APOIADOS
Ibitinga (confecções), Mirassol
(móveis), Limeira (Bijuterias), Vargem Grande do Sul, Tambaú, Tatuí
e Itu (Cerâmica Vermelha), e São
José do Rio Preto (Joias).

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo
DEFINIÇÃO

Os Arranjos Produtivos Locais
(APLs) se caracterizam por ser uma
concentração geográfica de um
número significativo de empresas,
principalmente pequenas e médias,
de um mesmo setor ou mesma
cadeia produtiva, que mantêm algum vínculo de cooperação entre
si e com outros agentes públicos e
privados.

PROJETOS APOIADOS
Americana (têxtil e confecções), Birigui (calçados infantis), Cerquilho/
Tietê (confecções), Diadema (cosméticos), Franca (calçados masculinos),
Grande ABC (transformados plásticos
e metal-mecânico), Holambra (flores),
Ibitinga (bordados de cama, mesa e
banho), Itu (cerâmica vermelha), Jaú
(calçados femininos), Limeira (semi-jóias), Mirassol (móveis), Panorama
(cerâmica vermelha), Piracicaba (cadeia
do etanol), RM de São Paulo (móveis),
Ribeirão Preto (equipamentos médico-odontológicos), Santa Cruz do Rio
Pardo (Couro e Calçados), São José do
Rio Preto (Joias de ouro), São José dos
Campos (aeroespacial), Tabatinga (artefatos têxteis/pelúcias), Tabatinga, Tatuí
e Vargem Grande do Sul (cerâmica vermelha).

Codevasf – Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba
DEFINIÇÃO
É caracterizada por ter um número
significativo de empreendimentos
no território e de indivíduos que
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, que
compartilhem formas percebidas
de cooperação e algum mecanismo
de governança, podendo incluir
pequenas, médias e grandes empresas.
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PROJETOS APOIADOS
Aquicultura (norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, lago de Sobradinho, lago de Itaparica, baixo São
Francisco, centro-sul e oeste do
Piauí), Apicultura (Norte de Minas,
Ibotirama/BA, Araripe/Moxotó/S.
Francisco/PE, Juazeiro/BA, Baixo
S. Francisco em Sergipe e Alagoas,
Piauí), Ovinocaprinocultura (Norte
de Minas, oeste da Bahia, microrregião de Juazeiro/BA. Pajeú/S.Francisco/Araripe/PE, Sertão sergipano
e alagoano, Piauí), Bovinocultura
(Brasilândia) e Fruticultura (pólo
Petrolina e Juazeiro).
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Rede Paranaense de Apoio aos APLs – Governo do Estado do Paraná, Sistema
da Federação da Indústria do Paraná (FIEP), Banco do Brasil, Bradesco, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) e CURITIBA S.A.
DEFINIÇÃO

PROJETOS APOIADOS

Bonés de Apucarana; Cal e Calcário
da Região Metropolitana de Curitiba; Confecção Infantil de Terra
Roxa; Confecções da Região Sudoeste; Confecções de Maringá; Equipamentos e Implementos Agrícolas
de Cascavel e Toledo; Instrumentos
Médico – Odonto – Hospitalares
de Curitiba; Instrumentos Médico - Odonto de Campo Mourão;
Empresas e instituições localizadas Louças e Porcelanas de Campo
em regiões com clara especialização Largo; Madeiras e Esquadrias de
produtiva.
Porto União da Vitória; Malhas de
Imbituva; Mandioca e Fécula de
Paranavaí; Metais sanitários de Loanda; Móveis de Arapongas; Móveis
do Sudoeste; Móveis de Madeira de
Rio Negro; Móveis Metálicos de
Ponta Grossa; Software de Curitiba, Software de Maringá; Software de Londrina; Software de Pato
Branco e Dois Vizinhos; Vestuário
de Cianorte.
Rede Baiana de APLs (Interinstitucional, envolvendo Secretarias estaduais, Fapesb, Sebrae, Desenbahia e IEL)
DEFINIÇÃO
São caracterizados por uma estreita cooperação entre governo, universidades, órgãos de pesquisas,
órgãos de financiamento, centros
de treinamento e apoio administrativo, todos em torno das
empresas, na busca de resultados
concretos que visam à geração de
renda, emprego e consequentemente à melhoria das condições
de vida da população.

PROJETOS APOIADOS

Confecções (Salvador), Rochas ornamentais (Ourolândia), Ferramentaria (Região metropolitana de Salvador), Cachaça (Abaíra-Chapada
da Diamantina), Flores (Maracás),
Plásticos (RMS-Pólo de Camaçari),
Sisal (Valente), Cerâmica Estrutural
(Alagoinhas).
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Redesist (Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos produtivos e inovativos locais) – Envolve universidades e centros de pesquisa no BrasilSede no IE-UFRJ
DEFINIÇÃO

PROJETOS APOIADOS

São aglomerações territoriais de
agentes econômicos, políticos e
sociais, com foco em um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos
de interdependência. Geralmente
envolvem a participação e a interação de empresas – que podem ser
desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras
de consultoria e serviços, clientes,
entre outros – e suas variadas formas de representação e associação.
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.

Acre (Indústrias Florestais-Xapuri),
Amazonas (Floricultura-Manaus),
Pará (Floricultura e Círio de Nazaré), Maranhão (Turístico-S.
Luís), Piauí (Apicultura), Ceará
(Pingo d ‘����������������������
água, ����������������
Ovinocaprinocultura, Turismo religioso-Juazeiro do
Norte), R. G. do Norte (Têxtil-Natal, Bordados-Caicó), Paraíba
(Coureiro-calçadista, confecções e
S. João-Campina Grande), Sergipe
(Confecções-Tobias Barreto), Bahia
(Cacau-Sul baiano, Petróleo e Gás-Recôncavo, Confecções e TI), Goiás (Confecções-Jaraguá, Turismo-Pirenópolis), Mato Grosso do Sul
(Mandioca-Sul, Turismo-Bonito/
Bodoquena), Minas Gerais (Automotivo/Fiat-Betim, Redes de inovação-Grande BH, Calçadista-Nova
Serrana, Moveleiro-Ubá), Espírito
Santo (Siderurgia, Madeira, Metal-mecânico e Rochas ornamentais),
Rio de Janeiro (Têxtil-confecções,
Softwares, Música-Conservatória,
Rochas ornamentais), São Paulo (Móveis, Aeronáutico-S.J. dos
Campos, Base tecnológica-S. Carlos, Telecomunicações-Campinas)
Paraná (Soja, Inovação), Santa Catarina (Têxtil/vestuário-Vale do Itajaí,
Softwares-Joinvile, Turismo-Florianópolis, Cerâmica-Criciúma) e Rio
Grande do Sul (Vinho, Fumageiro,
Moveleiro-Serras Gaúchas, Máquinas e implementos agrícolas).

Fonte: Adaptado de FUINI, 2010
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De acordo com Fauré e Hasenclever, os programas de
apoio a APL focam o aprofundamento da divisão do trabalho
entre empresas, buscando a cooperação para melhorar a qualidade e organização da produção a “idéia é que as aglomerações assim
apoiadas e devidamente ajudadas tornem-se conjuntos econômicos sólidos”81. Os autores supracitados também veem que a aglomeração
especializada:
(...) representa uma possibilidade de sucesso
econômico, mas em geral, ela não é suficiente
para a sustentabilidade deste êxito (...) a promoção do desenvolvimento econômico local
não passa necessariamente e exclusivamente
por esforços de aglomerações e construção de
APLs. Ele deve envolver também ações para
diversificar as atividades econômicas, aumentar a base produtiva, buscar novas fontes de
emprego e renda82.

Santos, Diniz e Barbosa (2004) traçam dois paradigmas
principais para os APLs, o primeiro e mais importante é o relacionado aos distritos industriais italianos e o segundo relacionado aos
clusters do Vale do Silício. Os distritos industriais italianos tem,
“tradicionalmente como catalisador mais destacado, a importância da
cooperação e, como característica fundamental, a presença de pequenas ou médias empresas concentradas espacialmente”83, já os clusters
do Vale do Silício californiano oferecem “características enfatizadas
nos ‘APLs inovativos’ dessa taxonomia, e que estão associados de alguma maneira a cooperação multilateral, não são tão importantes para
a explicação de seu sucesso, competitividade e inovatividade” 84.
De acordo com esses autores supracitados, os pontos comuns para a definição de um Arranjo Produtivo envolvem uma
concentração geográfica de empresas e instituições específicas, em
suas palavras: “é consensual que uma característica comum a todas
essas visões que os APLs sejam aglomerações de empresas de um determinado setor ou cadeia” 85.
Após uma análise sobre as dificuldades em transpor os
conceitos do paradigma, tanto dos distritos italianos quanto dos
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clusters do Vale do Silício, devido à particularidade desses casos,
Santos et al (2004, p.39) procuram condições necessárias para a
definição de um APL. Dentre essas condições, estão:

(I) concentração espacial de produção;
(II) a localização sendo uma fonte de vantagens competitivas
muito importante;
(III) atração de empresas devido as vantagens competitivas locacionais;
(IV) as vantagens não são genéricas, e, sim, com efeitos importantes para cadeias específicas;
(V) as vantagens não se resumem aos custos de transporte, incentivos fiscais ou alfandegários, e, sim, se realimentam
com o crescimento do arranjo.
Contudo, os APLs adquirem, portanto, um caráter de
plataforma de governança em função dos vínculos cooperativos e
interorganizacionais que estabelecem em torno de um aglomerado setorial específico, que serve de base para a construção de convenções e identidades comuns localizadas. Esses aglomerados têm
como premissa a proximidade geográfica entre as empresas, que desenvolvem redes e linkages com fornecedores, firmas subcontratadas
e instituições de apoio. Nesse sentido, o setor e o território atuam
como instâncias regulatórias importantes, definindo a governança
como uma forma de coordenação do complexo industrial em sua
base territorial86. Em alguns setores e localidades no Brasil, a governança territorial nos APLs vem se manifestando institucionalmente
através dos Comitês Gestores, como se deu no Programa do BID
com os estados de Minas Gerais, Bahia e São Paulo.
2.3.3. As Câmaras Setoriais
A concepção de Câmaras Setoriais no Brasil surgiu no final da década de 1980, no setor automobilístico. Uma nova dinâ106
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mica de relacionamento entre o Estado, sindicato de trabalhadores
e entidades da indústria automobilística brasileira obteve sucesso
a partir da constituição consensual de um espaço de negociação
tripartite, denominado câmara do setor automotivo. A câmara automotiva constituiu um espaço de convergência para as discussões
referentes às principais demandas do setor, institucionalizada de
maneira tripartite, com a participação de representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores.
Devido à origem desse tipo de dispositivo institucional,
os Acordos históricos firmados em 1992 e 1993, que criaram o
“carro popular”, foram considerados uma inovação nas relações
capital/trabalho no Brasil. Eles assinalaram uma transformação de
uma relação de anulação entre atores contundentes (sindicatos de
trabalhadores e montadoras) para uma relação que, sem deixar de
ser antagônica quanto aos interesses em jogo, mudou a natureza
desse antagonismo, tornando-se um antagonismo convergente de
interesses particulares87. As negociações avançaram no sentido de
enfrentar de forma negociada os efeitos da globalização e crise econômica, a abertura comercial e a modernização produtiva no setor.
A câmara assumiu contornos de um arranjo neocorporativista, em um nível intermediário, em que a concertação social foi
desenvolvida com relativo sucesso. Os resultados positivos para a
indústria – com a recuperação flagrante do setor, para o governo
– com o aumento da arrecadação fiscal e afirmação da sua capacidade de articulação política e, para os trabalhadores, ganhos salariais com estancamento das demissões88. A câmara beneficiou empresários, trabalhadores e o Estado; ainda que os ganhos tenham
sido assimétricos, correspondendo às desigualdades estruturais da
sociedade brasileira.
Essa novidade de concertação social foi em parte transportada com certo sucesso para outros setores industriais, como nova
contratualidade entre capital e trabalho, de novas relações entre
o público e o privado, e, enfim, de uma nova institucionalidade
e sociabilidade que emergia no país. Em 1995, sem apoio institucional e o monitoramento do Estado, o Acordo, como todas
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as câmaras setoriais da indústria de transformação, praticamente
desapareceram89. Onde ainda existem, as câmaras setoriais foram
drenadas em suas atribuições históricas e transformadas em uma
espécie de apêndice de alguns ministérios da União e secretarias de
governos estaduais.
No setor agropecuário, as câmaras setoriais reapareceram
principalmente no estado de São Paulo já na segunda metade da
década de 1990, concomitante ao forte processo de desregulamentação da economia brasileira e em particular desse setor, que sofreu
forte impacto dado pelas transformações da base técnica por meio
do processo de modernização agrícola. A presença da diversidade
territorial foi, a partir de então, uma característica marcante nas
Câmaras Setoriais da agroindústria.
Naquele momento, o objetivo das Câmaras no setor era
elaborar diagnósticos da competitividade dos complexos agroindustriais, detectarem distorções e identificar propostas de políticas. De acordo com Staduto et all (2007), as câmaras setoriais
agrícolas surgiram no estado de São Paulo como uma proposta
de instrumento organizacional ativo para suprir algumas funções
antes exclusivas do Estado, para que os setores produtivos pudessem ter a possibilidade de autoregulamentação. Esses setores buscavam, por meio de um espaço organizativo, como a câmara setorial, em conjunto com o Estado, mudar o ambiente institucional
de forma favorável.
De acordo com Takagi (2000), as primeiras Câmaras criadas entre 1991 e 1995 caracterizaram-se mais como fóruns de
reivindicação e lobby por políticas discricionárias em direção aos
governos federal e estadual, do que fóruns de planejamento e de
autorregulação por parte do setor privado. Segundo a autora, essas
câmaras podiam ser caracterizadas como unidirecionais (do setor
privado para o público) nas quais, em muitas delas, durante esse
processo, deixaram de se reunir. Algumas passaram a existir apenas
no papel, sendo que as poucas que continuaram a realizar reuniões aglutinavam basicamente os membros dos órgãos públicos90. A
partir de 1997, um novo modelo de Câmaras surgiu com mudan108
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ças na composição, na perda progressiva do caráter reivindicativo
de preocupação geral com o setor agrícola e nas decisões e ações
formadas. Iniciou-se uma proporção maior nas ações com caráter de autorregulação e cogestão, a partir da articulação da cadeia
produtiva e reforçada com a participação do Estado, garantindo o
status público91.
Pode-se dizer que até hoje as câmaras setoriais existentes
se assemelham particularmente a esse modelo92. Como foi dito
anteriormente, muitas delas foram drenadas dos seus objetivos básicos de governança democrática, tornando-se apêndices burocráticos de órgãos públicos, ou instâncias de pressão pública legítima
dos interesses de grupos privados. Ainda assim, em que pese esses
desvios, as Câmaras Setoriais na agroindústria tem se constituído
como instâncias públicas e legítimas para a governança territorial,
principalmente no estado de São Paulo, mostrando as potencialidades dos territórios, seus ativos e recursos específicos. Isso pode
ser visto no Quadro 2 a seguir, que apresenta o funcionamento das
28 Câmaras no estado.
QUADRO 2 – Câmaras Setoriais da Secretaria da Agricultura do
Estado de São Paulo (1997 – 2009)
Câmaras Setoriais
Agroindustriais do
Estado de São Paulo

Ano de
Fundação

Projetos/Propostas em
andamento

Reuniões

Data da
última
reunião

1

Açúcar e Álcool

1997

Aguardando reativação da
Câmara Setorial de Açúcar
e Álcool

3

09/12/1997

2

Algodão

1997

Selo de Qualidade “Algodão
Premium”.

5

28/06/2005

13

04/11/2009

12

28/09/2009

3

Arroz

1997

Classificação para arroz:
formação de Grupo para
discussão e confecção de
proposta;
Marketing: Confecção de
“folders” sobre classificação
de arroz e vídeo educativo
para escolas.

4

Aves e Ovos

1997

Nada consta
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5

6

7

Batata

Borracha
Natural

Café

1997

Renovação de membros;
Plano de trabalho;
Classificação de batatas.

40

24/10/2007

1997

Ação política para garantir
execução efetiva da política
federal de sustentação de
preços ao produtor.
Contribuição de Estado de
São Paulo para o aumento
da produção de borracha
natural.

11

27/02/2007

1997

Marketing:
“Café
em
São Paulo”: Manual de
Qualidade, como preparar
o melhor café. Dirigido a
produtores.
Marketing: “Café em São
Paulo”: “folder” informativo
sobre o agronegócio café.
Certificado de Qualidade.

35

08/02/2010

43

26/03/2009

8

Carne Bovina

1997

Publicação do Decreto
43.443
de
15.09.98:
Eleva de 5% para 7% o
crédito de que se pode
valer o contribuinte em
decorrência de aquisições
efetuadas, em substituição
ao sistema normal de
crédito. Permite repasse
de créditos acumulados
por
estabelecimentos
frigoríficos, até o limite
de
5%.
Autoriza
o
estabelecimento
de
produtor a utilizar créditos
para compra de máquinas e
implementos agrícolas.

9

Carne Suína

1997

Selo de Qualidade “Produto
São Paulo” (Suíno Paulista).

17

16/02/2009

10

Citrus

1997

Câmara
Setorial
desenvolvimento.

em

17

22/05/2001

1997

Estudo, Análise e Proposta
do “Dia Estadual do Arroz
e Feijão”;
Inclusão diária do Arroz e
Feijão na Merenda Escolar
Estadual;
Estudo e Análise das Ações
Tributárias

15

11/09/2007

11
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Flores e Plantas
Ornamentais

1997

Classificação e embalagem;
Modernização
da
distribuição
e
varejo:
estudar as formas de se
repassar informações a
respeito da conservação
e manutenção de flores e
plantas ornamentais;
Aproximação
com
os
supermercados: aumentar
a
comercialização
via
supermercados.

13

Frutas

1997

Nada consta

38

30/03/2010

14

Hortaliças
Cebola e Alho

1997

Nada consta

59

30/03/2010

1997

Selo Produto de São
Paulo: Estudo dos padrões
higiênico - sanitários para
elaboração de normas para
produtos de qualidade
superior
criando
sua
certificação,
conforme
Lei n°10.481 de 25 de
dezembro de 1999;
ICMS: Encaminhamento da
questão isonomia tributária
ao leite longa vida (UHT);
Tomografia
do
Leite:
Estudos
do
panorama
leiteiro do Estado de São
Paulo, desde o produtor até
as indústrias;
Fraude do Leite - Grupo de
estudos que, em conjunto
com o Município e o
Governo Federal (DFA/
SP) visa aumentar o rigor
no combate à fraude do
leite com adição ilegal
de soro de leite. Atuação
Fiscal/Tributária; Serviços
de Inspeção e Análises
Laboratoriais.

60

26/11/2009

1997

Mecanização da Cultura:
Desenvolvimento
de
roçadeira, arrancadeira e
pulverizador;
Variedades de Mandioca:
Confecção de boletim,
“Variedades de Mandioca”.

34

13/08/2009

12

15

16

Leite e
Derivados

Mandioca

29

30/03/2010
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17

Milho

1997

Redução do custo de
pedágio para o transporte de
carga de milho;
Normatização
para
classificação do milho;
Aumento de área de plantio.

18

Pescado

1997

Nada consta

23

21/12/2009

9

04/02/1999

34

16/03/2010

19

Produtos
Apícolas

1997

Legislação apícola: padrões
para mercado interno,
MERCOSUL,
mercado
internacional
Laboratório para certificação
de qualidade: pleiteando
equipamentos.
Desenvolvimento de novo
produto: o uso de abelhas
como serviço para culturas
que incrementem produção
através da polinização.

20

Soja

1997

Seguro Agrícola;
Estudo da Cadeia de Valor
da Soja no Estado de São
Paulo.

13

16/09/2009

21

Trigo

1997

Aguardando eleição de um
novo Presidente.

8

28/03/2006

22

Lazer e Turismo
Rural

1998

Nada consta

55

09/04/2010

23

Agricultura
Ecológica

2000

Elaboração
de
uma
cartilha com definições de
Agricultura Ecológica para
consumidores.

26

13/04/2010

24

Produtos
Florestais

2000

Regulamentação
e
Utilização da Reserva Legal.

13

05/11/2009

25

Biocombustível

2004

Nada consta

7

16/04/2009

26

Caprinos e
Ovinos

2006

Nada consta

13

11/03/2010

27

Ratitas (aves
corredoras
incluindo
Avestruz, Ema e
Emu)

2006

Nada consta

3

06/06/2009
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28

29

Uva e Vinho

2008

Projeto “Revitalização da
cadeia vitivinícola paulista”;
De acordo com o presidente
da câmara existe um projeto
encaminhado ao governo
federal
para
redução
tributária sobre o ICMS
do vinho industrial, porém
quando solicitado, o mesmo
se recusou a apresentá-lo.
Discussão a respeito da
criação do FUNDOVINIS
(visto como contrapartida,
pelos representantes do
poder público, por parte dos
empresários do vinho)

Ovos

Unificada
com a
Câmara
de Aves
em 2004

Câmara Setorial unificada
com Câmara Setorial de
Aves em 30/03/2004

10

11/05/2010

5

15/10/1999

Fonte: Chiapetta, 2010.

2.3.4. Os Comitês de Bacias Hidrográficas
Nas últimas décadas tanto em níveis nacionais quanto
internacionais, tem sido intensificado o debate sobre desenvolvimento sustentável. Essa proposição surgiu no início da década
de 1970 com a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente
Humano, como um conciliador à polarização, que opunha partidários de visões opostas sobre o grau de compatibilidade e harmonização entre desenvolvimento econômico e a preservação do
meio ambiente, que seria em princípio possível, mas demandaria
a concepção de novos modelos de desenvolvimento, implicando
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mudanças substanciais nos modos de vida, nos modos de produção e nas opções técnicas, bem como nas formas sociais de organização e nas relações internacionais.
Nessa perspectiva, houve progresso considerável no conhecimento sobre o funcionamento da biosfera, as mudanças
climáticas, a ameaça representada por conflitos pela posse de recursos, promovendo, principalmente, a criação de mecanismos de
gestão dos recursos naturais. Além disso, em quase todos os países,
ocorreu a criação de ministérios ou agências para cuidar das questões ambientais, bem como várias convenções e tratados internacionais que foram assinados ou estão em negociação.
Godard (2002) distinguiu dois conceitos de gestão. O
primeiro deles tem por objetivo satisfazer os diversos tipos de demanda com o menor custo, limitar certos efeitos negativos ou excessivos e levar em conta os interesses dos diversos atores sociais
e institucionais e essa a jusante das opções de desenvolvimento.
Esse conceito está articulado a outro mais global e prospectivo, à
montante das opções de desenvolvimento e deve exprimir a preocupação em assegurar a renovação da base de recursos naturais
num horizonte de longo prazo, assim estender-se-ia às inter-relações globais entre sistema socioeconômico e sistema ecológico.
Um dispositivo global para a gestão dos recursos naturais deve assumir inúmeras tarefas ligadas à integração. A primeira
relaciona-se a integração da questão dos recursos no processo de
desenvolvimento socioeconômico, sem subestimar a distinção entre recursos atuais e recursos potenciais. A segunda diz respeito à
integração do conjunto das ações de extração ou de produção dos
recursos naturais no âmbito de uma gestão coordenada do espaço,
dos meios naturais e do habitat. A terceira tem que ver com o
processo de gestão relativo a vários tipos de recursos inter-relacionados, diretamente por meio de interações ecológicas ou por meio
de condições específicas de gestão. A quarta está relacionada com
uma gestão global de um mesmo conjunto de recursos, para além
dos recortes funcionais ou territoriais tradicionais93.
Dessa forma, a gestão não pode ser concebida como a ex114

Os Processos de Desenvolvimento e a Governança Territorial

pressão de uma única super-racionalidade, cujo conteúdo técnico
se imporia a cada um com a força da evidência; mesmo que exista
uma multiplicidade de atores participando direta ou indiretamente, torna-se necessário assegurar o exercício da pluralidade constitutiva da sociedade. Para esse fim, as tarefas de gestão poderiam
ser confiadas a estruturas capazes de agenciar vários organismos
ou instituições em que cada uma delas representaria uma classe
distinta de interesses e de valores94.
A gestão dos recursos naturais resulta de um conjunto de
ações empreendidas por numerosos atores privados e públicos, intervindo diretamente no processo de gestão, não se restringindo a
trabalhos bem estruturados tecnicamente, mas também ao resultado de debates e negociações com os diversos atores sociais e econômicos 95. A participação pública e dos atores sociais é uma ferramenta importante para as tomadas de decisão e para a diminuição
dos conflitos, oferecendo à comunidade a oportunidade de exercer
seus direitos e assim como de reconhecer suas responsabilidades96.
Nessa linha o contexto territorial não pode ser considerado neutro no processo de criação de uma modalidade de gestão,
assim é possível identificar uma pluralidade de recortes territoriais,
dependendo da natureza específica de cada recurso. A gestão da
água pode ser realizada na escala das grandes bacias hidrográficas,
dos rios e dos lençóis freáticos; a gestão das florestas poderia ser
empreendida essencialmente na escala dos maciços florestais; já a
gestão dos solos agricultáveis implicaria ao mesmo tempo os níveis
mais elevados e os níveis inferiores de gestão, alcançando até mesmo os limites das explorações agrícolas ou de parte deles97.
O gerenciamento dos recursos hídricos compreende um
conjunto significativo de atividades que vai do planejamento e administração do aproveitamento múltiplo, controle e proteção das
águas até a articulação dos interesses, geralmente conflitantes, da
complexa rede de agentes composta por órgãos da administração
pública, empresas privadas e organizações da sociedade civil. Isso
se deve principalmente às múltiplas finalidades da água – abastecimento urbano, abastecimento industrial, controle ambiental,
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irrigação, geração de energia elétrica, navegação piscicultura, recreação, dentre outras98.
No Brasil, a partir dos princípios e obrigações estabelecidos na Constituição de 1988 e em sintonia com os conceitos
derivados das conferências internacionais sobre meio ambiente e
recursos hídricos, como a Conferência de Mar Del Plata e o Terceiro Fórum Mundial da Água, foi instituída em 1997 a Política
Nacional dos Recursos Hídricos e criado o Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) por meio da
promulgação da Lei Nacional nº. 9.433/97, com os seguintes objetivos:

(I) Garantir a quantidade dos recursos hídricos e sua
qualidade à atual e às futuras gerações;
(II) Promover objetivos de desenvolvimento sustentável;
(III) Preservar e defender os recursos hídricos, promovendo
seus usos racionais;
(IV) Prevenir contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos
naturais.
A Lei estabelece como fundamento para alcançar os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
(I) Água como bem de domínio público;
(II) Água como recurso limitado, dotado de valor econômico;
(III) Prioridade para consumo humano e dessedentação de
animais;
(IV) Uso múltiplo das águas99;
(V) Bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão;
(VI) Gestão descentralizada e participativa.
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Para colocar em prática tais princípios, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é dotado de um conjunto de instâncias decisórias, composto por um
colegiado deliberativo superior formado pelo Conselho Nacional
dos Recursos Hídricos e seus correspondentes nos estados, os
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; colegiados regionais
deliberativos a serem instalados nas unidades de planejamento e
gestão, os Comitês de Bacias Hidrográficas de Rios Federais para
os rios de domínio da União100 e os Comitês de Bacias Hidrográficas de Rios Estaduais para os rios de domínio dos Estados ou Distrito Federal101e instâncias executivas das decisões dos colegiados
regionais, as Agências de Água de âmbito federal e estadual.
Uma das principais características do SINGREH é a abertura dada a participação de usuários e da sociedade civil em todos
os plenários por ele constituídos, desde o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos até os Comitês de Bacias Hidrográficas, como
forma de legitimar a decisão e também garantir sua implantação.
Os Comitês de Bacias Hidrográficas funcionam como órgãos colegiados com poderes consultivos e deliberativos, atribuídos por leis, com a participação de usuários das bacias, da sociedade civil organizada, de representantes de governos municipais,
estaduais e o federal, para gestão de recursos hídricos por meio da
implementação dos instrumentos técnicos e negociação de conflitos; promoção dos usos múltiplos da água; respeito aos diversos
ecossistemas naturais; promoção da conservação e recuperação dos
corpos d’água e garantia da utilização racional e sustentável dos
mesmos102.
Essa organização não possui personalidade jurídica, portanto não têm CNPJ, bens, funcionários, utilizando estruturas
físicas e equipe técnica de seus membros (órgãos estaduais, municipais, ONGs, etc.) para seu apoio, inclusive para estudos de
temas e elaboração de propostas. Com implantação das Agências
de Bacias, os Comitês passam a contar com um braço executivo,
com personalidade jurídica.
Para os rios de domínio da União, os Comitês possuem
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a seguinte composição: representantes dos poderes executivos, federal, estaduais e municipais (máximo 40%); representantes dos
usuários (40%) e representantes das organizações civis (mínimo
20%). Já os Comitês de rios de domínio estadual é regulamentado
pelas respectivas leis de cada Estado103.
Nesse contexto, a gestão dos recursos hídricos se consolidou com enfoque na bacia hidrográfica como unidade de gestão e
assumiu várias dimensões com conotações diversas que passaram
a contar com o apoio gradual e consensual de cientistas, administradores públicos, industriais e associações técnico científicas104.
É importante ressaltar ainda que, antes da criação do comitê, o
gerenciamento da água era feito de forma isolada por municípios
e Estado e as informações dispersas em órgãos técnicos, ligados ao
assunto com dados não compatíveis, dificultando o planejamento
sobre captação, abastecimento, distribuição, despejo e tratamento
da água105.
Contudo, no estabelecimento de um sistema de gestão
dos recursos naturais, é de elevada relevância o papel da governança territorial que sinaliza um elenco de organizações e instituições
que fundamenta a sua existência com notável diversificação de
modalidades, de papéis dos atores, movendo-se em espaços e setores de intervenção que mudaram muito nos últimos anos e que às
vezes desafiam fronteiras e limites político-administrativos municipais e locais, constituindo territorialidades antes inexistentes106.
No que diz respeito aos recursos hídricos, a modalidade de
governança territorial, já bastante conhecida, é o Comitê de Bacias
Hidrográficas, uma instância de discussão e deliberação, formado
por agentes e atividades representantes de diferentes setores da sociedade, permitindo um debate mais amplo sobre as alternativas
de utilização dos recursos naturais regionais e proporcionando a
adaptação da política às realidades físicas e humanas de cada região, garantindo que as propostas sejam resultados de negociações
políticas, por meio do planejamento e administração do aproveitamento múltiplo, controle e proteção das águas, até a articulação
dos interesses geralmente conflitantes na complexa rede de agentes.
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A partir desse sistema, percebe-se que os problemas relacionados aos recursos hídricos têm fomentado a modificação das
instituições, das práticas sociais e consequentemente têm influência sobre a organização do espaço geográfico representado pela
bacia e pode ser ponto inicial importante e facilitador na tomada
de planejamento local/regional, auxiliando o gerenciamento de
forma sustentável, baseado na cooperação entre atores locais, por
meio dos comitês.
2.3.5. Os Circuitos Turísticos
Dentre os diversos formatos de governança territorial situados em setores econômicos e em contextos político-institucionais
diferenciados, manifesta-se, na literatura econômico-geográfica
recente e na configuração da paisagem econômica, os Circuitos
Turísticos. Circuitos Turísticos são compostos por municípios
próximos entre si, que se associam em função de interesses e possibilidades de explorararem turisticamente seus respectivos patrimônios históricos, culturais e naturais, assim como outros bens afins.
É indispensável que pelo menos um desses municípios disponha
da infraestrutura necessária para receber turistas, de modo que os
turistas possam desfrutar os atrativos dos demais municípios.
Os “Circuitos turísticos” surgem como formato específico
da atividade turística, levando em conta os atributos físico-geográficos, econômicos e socioculturais de uma área em um panorama
integrado e sistêmico. Mas o que é o turismo enquanto atividade
econômica dotada de singularidades? O turismo pode ser definido
a partir dos seguintes elementos107:
• movimento

temporário de pessoas para locais de destinos
externos aos seus lugares de trabalho e moradia;

• as

atividades exercidas durante a permanência desses viajantes no local de destino;

• as

facilidades criadas para prover suas necessidades.
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A Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001) entende o turismo como o deslocamento para fora do local de residência
por período superior a vinte e quatro horas e inferior a sessenta
dias, motivado por razões não-econômicas.
A atividade turística se desenvolve em torno de um conjunto de bens e serviços chamado de produto turístico. Esse produto turístico é formado pelos componentes: transporte, alimentação, acomodação e entretenimento. São esses elementos que
determinam a escolha do turista para visitar um local específico,
aparecendo como fatores que facilitam ou dificultam o fluxo de
pessoas para uma região108.
Na produção e oferta do produto turístico, participam determinados atores sociais que direcionam a atividade através de
alguns objetivos:
QUADRO 3 – Atividade Turística: Atores e Objetivos
ATORES DO
TURISMO

OBJETIVOS ECONÔMICOS

1. Turistas

Buscam vários tipos de experiências de satisfações psíquicas e físicas, tentando maximizar a satisfação de
suas viagens. A natureza da satisfação determinará os
destinos escolhidos, tipos de transportes, alojamento,
atividade de lazer, etc.

2. Empresas
turísticas

Veem o turismo como oportunidade de maximizar seus
lucros ao proporcionar os vários tipos de bens e serviços
que o mercado turístico demanda.

3. Governo

Assume o turismo como um fator econômico e político. No econômico, enfoca as entradas de receita e
divisas que os cidadãos obtêm com essa atividade e a
arrecadação de impostos devido aos gastos turísticos.
No político, trata dos instrumentos que permitem distribuir os benefícios do turismo para toda a população
da área.

Representada pela população fixada no local que vê o
4. Comunida- turismo como um fator cultural. Para essa comunidade Local
de, um dos aspectos mais importantes é o efeito das
inter-relações entre residentes e visitantes.
Fonte: Lage; Milone, 1996, p. 31.
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A importância do turismo, como atividade econômica,
justifica-se na atualidade ao se observar que muitos países, regiões
e municípios têm nele uma importante fonte de renda e de sustentação da balança de pagamentos e do Produto Interno Bruto
(PIB).
Ele (o turismo) estimula o desenvolvimento
do transporte de passageiros – aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, etc. – e, com ele,
a hotelaria. Certas indústrias regionais e o artesanato também têm se desenvolvido, de vez
que os turistas procuram adquirir lembranças,
souvenirs, dos lugares por onde passam109.

O turismo pode também ser classificado em dois grandes
tipos110, como se observa na tabela abaixo:
QUADRO 5 – Variedades da Atividade Turistíca
TIPOS DE TURISMO

CARACTERÍSTICAS

Turismo de estação

Aquele em que as pessoas se deslocam por
um tempo longo a fim de gozarem do
clima de montanha, da praia, das estâncias
hidrominerais, etc.

Turismo de passagem

Aquele em que o turista se desloca em
viagens rápidas, por áreas que oferecem
grandes belezas naturais, monumentos históricos, a fim de verem o máximo de coisas
em um menor tempo possível.

Fonte: Andrade, 1973, p. 245.

Buscando atingir metas econômicas e sociais qualitativas
e quantitativas, o turismo, como indústria vasta e complexa, envolve um planejamento específico que lhe possibilite alcançar os
seguintes objetivos:
I - Assegurar que os tipos de estratégias de desenvolvimento adotados nos locais de recreação e lazer (compras) sejam
apropriados aos propósitos das zonas turísticas;
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II – Estabelecer um programa de desenvolvimento turístico congruente com a filosofia cultural, social e econômica
do governo e da população do local visitado;
III – Criar uma infraestrutura e proporcionar instalações
recreativas adequadas para os visitantes e os residentes da
localidade turística;
IV – Proporcionar uma estrutura ideal para elevar o nível
de vida da população mediante os benefícios econômicos
do turismo111.
Para se realizar um planejamento turístico, deve-se investigar e avaliar a demanda turística, suas tendências e os atrativos
reais e potenciais de cada área turística que serão promovidos e reformulados. A execução do plano turístico deve lidar, então, com
determinados obstáculos internos (preço dos produtos turísticos,
renda dos consumidores, publicidade efetiva) e externos (rotas de
acesso à região turística: estradas, aeroportos; alojamentos; infraestrutura básica: saneamento, água, energia, bares, restaurantes,
farmácias, postos de abastecimento; serviços de mão-de-obra treinada e capacitada; financiamento dos investimentos), que podem
inviabilizar a consecução das metas socioeconômicas do planejamento pré-estabelecido112.
A atividade turística exerce, contudo, impactos sociais,
econômicos e ambientais não somente positivos, podendo degradar áreas e recursos e aprofundar a segregação socioespacial se a
oferta turística for mal planejada.
No Brasil, a maior instância regulatória para a atividade
turística é o Ministério do Turismo, ligado ao governo federal. Sua
missão é desenvolver o turismo como atividade econômica, capaz
de gerar empregos, divisas e inclusão social, por meio de estratégias descentralizadas. Essa descentralização é direcionada por uma
estratégia de regionalização dos produtos turísticos, incumbência
da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo. Além disso, a EMBRATUR113, o Instituto Brasileiro de Turismo criado em 1966,
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tem por objetivo atuar na promoção, comercialização e marketing
de produtos, serviços e destinos turísticos.
De acordo com as estatísticas da Organização Mundial de
Turismo (OMT), agência especializada das Nações Unidas, em
2007, aconteceram 903 milhões de chegadas de turistas internacionais, um acréscimo de 6,6% em relação a 2006. Os países
mais visitados pelos turistas internacionais, em 2006 e em 2007,
foram: a França, em primeiro lugar, Espanha, em segundo, e Estados Unidos, em terceiro. Em 2007 (OMT), as receitas geradas em
nível mundial pelo turismo internacional atingiram 856 bilhões
de dólares (€ 625 bilhões), que, quando comparados com os 742
bilhões de dólares (€ 591 bilhões) gerados em 2006, representaram um crescimento em preços constantes de 5,6%. Os países
que mais arrecadaram com o turismo internacional continuam se
concentrando na Europa, mas o maior arrecadador em 2007 foi
os Estados Unidos. Em 2007, os Estados Unidos obtiveram uma
receita de 96,7 bilhões de dólares com o turismo, seguido pela Espanha, com 57,8 bilhões, e França, com 54,8 bilhões. A Alemanha
é o país que mais investe no turismo, com despesas de 82,9 bilhões
de dólares (2007).
As dez cidades que aparecem como principais destinos
turísticos no mundo, em 2006, são as seguintes: Londres, com
15,64 milhões de visitantes, Bangkok, com 10,35 milhões, Paris,
com 9,7 milhões, Cingapura, com 9,5 milhões, Hong Kong, com
8,14 milhões, Nova York, com 6,22 milhões, Dubai, com 6,12,
Roma, com 6,03, Seul, com 4,92 e, Barcelona, com 4,69 milhões
de turistas. Das dez atrações turísticas mais visitadas no mundo,
cinco ficam nos Estados Unidos, como a Times Square, o Memorial Park e a Disney World.
A situação do turismo no Brasil aos poucos tem melhorado, mas o país se coloca ainda em situação bem inferior aos principais destinos do mundo. Em 2007, o Brasil recebeu 5 milhões e
26 mil turistas internacionais, totalizando uma receita de 4 bilhões
e 956 milhões de dólares. Os turistas que chegam ao Brasil vêm
principalmente da Europa (Portugal, Alemanha, França e Itália)
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e da América do Sul (Argentina, Paraguai e Chile). Os principais
destinos turísticos brasileiros são: Rio de Janeiro, São Paulo, cidades históricas de Minas Gerais, na região Sudeste; o litoral no
Nordeste; o Pantanal mato-grossense e Brasília, no Centro-oeste;
a Amazônia, na região Norte ; e Florianópolis/Blumenau/Joinvile,
Cataratas do Iguaçu e Serras gaúchas, na região Sul. Mas o número de turistas estrangeiros e a receita gerada pelo turismo no país
ainda são muito pequenos se compararmos, por exemplo, com a
França, país com território comparativamente inferior ao do Brasil e que apresenta receita quase catorze vezes maior. Em 2003, o
turismo representava apenas 0,5% do PIB brasileiro, gerando, no
entanto, cerca de 7% dos empregos diretos e indiretos no país114.
Alguns fatores, como o medo da violência, a precária infraestrutura e a falta de pessoal capacitado, podem ser motivos
para explicar essa pequena procura pelo Brasil como destino turístico. Contudo, uma das principais razões da baixa procura dos
estrangeiros pelo Brasil se deve ao fato desse país se encontrar
distante geograficamente dos países que são grandes emissores
de turistas (Europa ocidental e América do Norte, pois 85% das
viagens aéreas feitas no mundo acontecem em, no máximo, duas
horas de vôo)115.
(...) o Brasil foi classificado no Índice de Competitividade em Viagens e Turismo de 2009 na
posição 45 a nível mundial, mas entre os 133
países avaliados classificou-se na posição 2 em
recursos naturais, e na posição 14 em recursos
culturais, ainda que tenha se classificado na
posição 110 em infraestrutura rodoviária e na
130 em segurança pública116.

No entanto, o fluxo maior de viagens e receitas pode ser
creditado ao turismo interno. Em 2007, segundo dados da EMBRATUR, o setor turístico movimentou, entre receitas e despesas, mais de treze bilhões de reais. Entre as instituições financeiras
federais que mais investem no turismo (Ministério do turismo,
2007), aparecem o Banco do Brasil (R$ 1.420.880.000,00), a
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Caixa Econômica Federal (R$ 986.630.000,00), o Banco do Nordeste (R$ 79.400.000,00), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (R$ 66.6444.000,00) e o Banco
da Amazônia (R$ 16.434.000,00).
Nesse sentido, a ideia de “Circuito Turístico” está associada diretamente a um tipo de planejamento turístico específico
que se pauta no aproveitamento dos atrativos regionais associados
à oferta de determinados serviços e de infraestrutura (atividades
de lazer e recreação, rede hoteleira, atividades comerciais, etc.)
que permita à área turística maximizar os benefícios econômicos
(crescimento) e socioculturais (desenvolvimento) advindos com o
fluxo de pessoas.
Os Circuitos turísticos podem ser entendidos como “Circuitos espaciais de produção”, pois envolvem atividades, empresas
e instâncias regulatórias em fluxos diversos e mantidos com agentes externos ao conjunto de municípios que o compõe. Os “Circuitos Espaciais de produção” podem ser definidos, nesse prisma,
pelo movimento de trocas e fluxos de bens e serviços entre lugares
especializados através da segmentação territorial das etapas do trabalho, em áreas não necessariamente contíguas. Esse movimento
não é apenas material e envolve também fluxos de informações,
ordens, que caracterizam os “círculos de cooperação” como dimensão regulatória de um “circuito produtivo”117.
O advento dos Circuitos turísticos no Brasil - enquanto
designação setorial específica para os Circuitos espaciais produtivos - tem sua origem vinculada à formação de “pacotes” e “roteiros” pelas agências de turismo reunindo os principais atrativos
turísticos de municípios vizinhos. Na França, os “Circuitos” recebem a denominação de “Tours”, estimulando a exploração dos
potenciais turísticos de certa região por meio do planejamento racional e dotação de infraestrutura viária, hoteleira, de lazer, etc,
aspectos nos quais o território brasileiro ainda se encontra em defasagem significativa.
As grandes agências de viagens e de turismo optam por organizar roteiros para passeios em grupos. Tais roteiros passam por
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várias cidades próximas em período de tempo determinado, oferecendo ao turista maior número possível de experiências e atrativos
naturais e culturais, ao mesmo tempo em que fomenta as economias locais e o consumo turístico, estimulando cidades vizinhas a
se organizarem para a oferta de infraestrutura e de equipamentos
turísticos de qualidade.
Na Europa, a maior parte dos turistas estrangeiros aderem
aos pacotes para Circuitos turísticos, com o objetivo de otimizar
a relação entre atrativos turísticos, deslocamentos aéreos e terrestres e período de viagem. A CVC, maior companhia de viagens
do Brasil, organiza roteiros turísticos para a Europa em circuitos,
com pacotes aéreos e terrestres, em períodos que variam de 9 a
17 dias. Por exemplo, para os brasileiros que queiram aderir ao
pacote aéreo Lisboa-Madri e Paris, o período é de 10 noites, com
três hospedagens em Lisboa, três em Madri, uma em Bordeaux e
três em Paris, com visitas aos principais atrativos turísticos desses
lugares acompanhados de guias credenciados118.
Em Portugal, a organização do turismo por circuitos já é
tradicional, com a divisão dos roteiros por regiões do país (Norte,
Centro, Costa e Sul de Lisboa, Alentejo e Algarve) e por circuitos ou tours (Minho, Porto, Coimbra, Fátima, Lisboa, Estorial,
Sintra, Évora e Algarve)119. No Brasil, a principal procura ainda
ocorre para destinos pontuais, como Fortaleza, Natal, Porto Seguro, Rio de Janeiro, ainda que nessas viagens o turista acabe por
visitar praias e cidades vizinhas, como é o caso do roteiro para cidades históricas mineiras, cuja referência para hospedagem é Ouro
Preto.
É importante salientar, nesse sentido, que o setor do turismo brasileiro se encontra em expansão nos últimos anos, considerando o fluxo de turistas, investimentos públicos e privados e
postos de trabalho gerados.
O aspecto mais surpreendente (...) é que, contrariamente ao que era de se esperar, os impactos negativos da crise (refere-se a crise financeira mundial desencadeada em 2008) foram mais
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intensos no conjunto da economia do que
nas atividades essencialmente turísticas. Nos
dois primeiros meses observados (out. e nov.
de 2008), a taxa de crescimento da ocupação
do turismo, relativamente à média de 2008,
superou a ocorrida nesses meses, nos quatro
anos precedentes. Isso sugere uma capacidade de resistência à crise do setor turismo,
pelo menos no curto prazo. Em novembro de
2008, o número de ocupados no turismo foi
2,5% superior ao número médio de ocupados
no turismo em 2008. Nos anos precedentes, a
média desse percentual foi de 1,3%120.

Como forma de melhorar o desempenho turístico do Estado de Minas Gerais, o governo do Estado oficializou em 2002,
por meio de sua secretaria de Turismo, a proposta dos “Circuitos
Turísticos”. Tal proposta se baseou na ideia de organizar as diversas atividades econômicas existentes em uma região através do
estímulo turístico, em um complexo integrado dos atrativos locais
coordenados por meio das estratégias e diretrizes coletivas.
Nesse caso, segundo o relatório da Secretaria de Estado do
Turismo de Minas Gerais, de 2002,os Circuitos Turísticos:
Compreendem determinada área geográfica,
caracterizada pela predominância de certos
elementos da cultura, da história e da natureza, que são fortes elementos de sedução para o
viajante, além da identidade entre os municípios que se consorciam para complementar os
atrativos e equipamentos turísticos com objetivo de ampliar o fluxo e a permanência dos
turistas, com consequente geração de emprego
e renda. Os circuitos turísticos aparecem também como formas de organização social, onde
o papel da iniciativa privada é fundamental,
embora necessite da participação efetiva do
poder público, nas três esferas, municipal, estadual e federal121.

Em Minas Gerais, segundo site da Secretaria de Turismo
do Estado, a ideia de se agrupar municípios em Circuitos Turís127
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ticos nasceu da necessidade de se explorar melhor o potencial do
Estado nesse setor. No final dos anos de 1990, na medida em que
se estimulavam as tradicionais cidades e localidades turísticas de
Minas a promover uma revisão de seus posicionamentos e ações
em relação ao turismo, vislumbrava-se a geração de oportunidades
também para os municípios vizinhos. Esses passariam não só a explorar suas respectivas potencialidades, mas também a contribuir
para a diversificação da atratividade e ou da infraestrutura turística
de sua região. Paralelamente, a atenção dos municípios se voltava
para um interesse em comum: buscar, na atividade turística, alternativas para alcançar o desenvolvimento autossustentável.
Fortalecia-se, assim, o estímulo a uma forma de associativismo que resultaria no Circuito Turístico. O circuito foi visto,
então, como meio para se estruturar melhor a atividade turística municipal e regional, para atrair mais turistas a determinada
região e estimular sua permanência ali por um tempo maior e,
consequentemente, o movimento do comércio e dos serviços turísticos. Percebeu-se que a proximidade entre determinados municípios, a despeito de suas afinidades ou diferenças, significava
novas possibilidades em relação ao desenvolvimento turístico122.
No Estado de Minas Gerais, existem atualmente cinquenta e dois Circuitos Turísticos cadastrados pela Secretaria de
Turismo, abarcando uma grande plêiade de setores e atividades e
exibindo níveis diferenciados de desenvolvimento tecnológico e
de infraestrutura, integração produtiva, cooperação socioinstitucional e capacidade competitiva. Dentre os Circuitos, é possível
selecionar, em ordem alfabética:
QUADRO 6 – Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais
CORAÇÃO DAS GERAIS (CENTRAL)
1. Belo Horizonte

5. Lago Três Marias

9. Verde - Trilha dos
Bandeirantes

2. Diamantes

6. Ouro

10. Veredas do
Paraopeba,
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3. Grutas

7. Parque Nacional da
Serra do Cipó

4. Guimarães Rosa

8 .Trilha dos
Inconfidentes

11. Villas e Fazendas
de Minas

RESERVAS DA NATUREZA (ZONA DA MATA)
12. Caminho
Novo,

16. Recanto dos Barões

20. Serras e
Cachoeiras

13. Caminhos
Verdes de Minas

17. Serra do Brigadeiro

21. Montanhas e Fé

14. Nascente do
Rio Doce

18. Serras do Ibitipoca

15. Pico da
Bandeira

19. Serras de Minas,
ESTÂNCIAS DO SUL (SUL)

22. Águas

26. Montanhas Cafeeiras
de Minas

30. Terras Altas da
Mantiqueira

23. Caminhos do
Sul de Minas

27. Montanhas Mágicas
da Mantiqueira

31. Vale Verde e
Quedas D’água

24. Caminhos
Gerais

28. Nascentes das Gerais

25. Malhas do Sul
de Minas

29. Serras Verdes do Sul
de Minas

RECANTO DE MINAS (TRIÂNGULO MINEIRO)
32. Águas do
Cerrado

33. Lagos

34. Triângulo Mineiro

BELEZAS DO CERRADO (ALTO PARANAÍBA)
35. Caminhos do
Cerrado

36. Canastra

37. Tropeiros de
Minas

CAMINHOS DO INTERIOR (CENTRO OESTE DE MINAS)
38. Campo das
Vertentes

39. Grutas e Mar de
Minas

40. Caminhos do
Indaiá

GRANDES SERTÔES (NOROESTE DE MINAS)
41. Urucuia
Grande Sertão

42. Noroeste das Gerais

TERRAS DO VELHO CHICO (NORTE DE MINAS)
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43. Serra do
do Norte
Cabral, de Minas e 45. SerradeGeral
Minas
Cachoeiras
44. Velho Chico

47. Sertão Gerais

46. Lago de Irapé

REGIÃO DO VALE DO MUCURI
48. Pedras Preciosas
ENCANTO VERDE (RIO DOCE)
49. Mata Atlântica
de Minas

51. Caminhos dos Rios
da Serra do Espinhaço

50. Trilhas do Rio
Doce

52. Rota do Muriqui

Fonte: http://www.turismo.mg.gov.br

Na concepção do então Secretário adjunto de Turismo
do Estado de Minas, Robson Napier, em sua fala no7º Encontro de Presidentes e Gestores dos Circuitos Turísticos Mineiros
(14/05/2008), “Os circuitos turísticos mineiros já estão consolidados
como modelo de governança regional no Brasil, referenciado pelo Ministério do Turismo”123.
No Estado de São Paulo, a política de apoio ao turismo
também tem como um dos seus enfoques a questão dos “Circuitos Turísticos”, sendo, no entanto, menos específica que a política
turística de Minas Gerais, pois não tem formulação política legal
e nem conceituação oficial da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (SELT), dependendo do fomento e cooperação entre municípios e a integração dos roteiros e sua publicidade em feiras do
setor e agências de viagens.
As ações de fomento aos Circuitos turísticos paulistas são
coordenadas pelas secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia,
Desenvolvimento e a de Esporte, Lazer e Turismo-SELT (Coordenadoria de turismo). Mesmo no site da SELT, no portal do
governo do Estado de São Paulo, não consta especificamente nenhum programa ou ação específica para Circuitos turísticos, apenas menciona-se no tópico “Destinos e roteiros” a chamada “Rota
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da Liberdade”, que passa pelos municípios de Tremembé, Taubaté,
São Luís do Paraitinga, Lorena e Ubatuba. Os principais Circuitos turísticos paulistas estão discriminados abaixo, identificados
no site da Associação paulista de Circuitos turísticos (APCTuris):
QUADRO 7 – Circuitos Turísticos do Estado De São Paulo
Aventura e Lazer

Caminho dos
Tropeiros

Capital / Caminhos
do Mar

Circuito BR
(Arte, Aventura e
Natureza)

Circuito Café com
Leite Paulista /
Circuito do Nordeste
Paulista

Circuito Caminhos
do Rio Paraíba

Circuito Chapada
Guarani

Circuito da Cultura
Caipira

Circuito das Águas e
Nascentes

Circuito das Águas
Paulista

Circuito das Frutas

Circuito dos Lagos

Circuito Ecocaipira

Circuito entre Serras
e Águas

Circuito Itupararanga

Circuito
Mantiqueira

Circuito Sertanejo

Circuito Tietê Vivo

Circuito Vale
Histórico

Pólo Cuesta

Rota do Guarani

Roteiro Cultural da
Imigração Japonesa

Roteiro dos
Bandeirantes

Fonte: http://www.circuitospaulista.com.br

Considerando sua grande variedade setorial, esses Circuitos podem ser agrupados segundo alguns atributos principais:

• Belezas naturais (Montanhas, cachoeiras, trilhas);
• Qualidade das águas e do clima (Estâncias);
• Referenciais históricos e culturais;
• Produção agrícola e industrial típicas;
• Gastronomia e culinária tradicional.
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Além disso, cada um desses Circuitos, com seu atrativo
turístico principal, pode formar comitês gestores para elaborar diretrizes gerais que coordenem as ações dos municípios integrantes
do Circuito. Isso pode ser feito por meio de variadas estruturas de
governança, como as Associações, ONGs, Agências de Desenvolvimento regional, OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de
interesse público), não se caracterizando como órgãos fechados
aos prefeitos e poderes públicos, pois se abrem à participação de
empresários, da comunidade, de instituições de classe, do terceiro
setor, de instituições de ensino e das próprias prefeituras.
Considerando que é forma cada vez mais usual a oferta
de atrativos turísticos em circuitos regionais, e não apenas em um
município isoladamente, propomos a constituição de um modelo
baseado em Circuitos turísticos dotados de Arranjos Produtivos
Locais, conciliando assim a perspectiva mais fluida da atividade
turística e seus fluxos que extravasam territórios, com a dinâmica
mais enraizada e localizada dos Arranjos. Configura-se a ideia de
um modelo territorial de Circuitos de Arranjos, com relações de
fluxos de informação, trocas comerciais e financeiras entre agrupamentos de estabelecimentos comerciais e industriais, no contexto
de uma estrutura de regulação e governança maior, compreendida
no âmbito regional do Circuito.
Por não existir uma estatística oficial e nacional de Circuítos turísticos, é necesssário expor dados de APLs turísticos que
recebem apoio público, permitindo-se fazer uma pequena amostragem da realidade dos arranjos de governança voltados ao segmento turístico, considerando aqueles que são alvo da atuação do
Sebrae. Além disso, a premissa é que o Circuito turístico pode ser
definido como um Circuito espacial dotado de um ou mais arranjos de produção industrial e de serviços.
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FIGURA 3- Modelos Espaciais de Circuitos Turísticos Dotados de
Arranjos Produtivos Locais
Fonte: Fuini (2010).
QUADRO 8 - Perfil Dos APL de Turismo Promovidos pelo Sebrae no Brasil
APL

UF

Público-alvo
Local

Objetivo Geral

Costa Leste

Aumentar a ocupação de hoEmpresários de téis e atrativos
turismo
MS
Aumentar vendas de artesanato
Guias artesões
Integrar e consolidar o destino

Pantanal Sul

Empresários
MS turismo
Artesãos

Terra Cozida
do Pantanal

de Aumentar ocupação de hotéis
Aumentar o fluxo em atrativos
Aumentar venda artesanatos

Micro e pequenas Aumentar a ocupação de hoempresas do tu- téis e atrativos
MS rismo
Aumentar vendas de artesanato
Artesãos
Consolidar o destino
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Bonito

MS Empresários
turismo

Aumentar a ocupação da
do capacidade instalada na baixa
estação de maneira integrada,
competitiva e sustentável

Costa Corais

AL

Micro e pequenas Consolidar o destino
empresas formais
Tornar o destino sustentável
e informais

Região Lagoas

AL

Micro e pequenas Consolidar o destino
empresas formais Aumentar competitividade das
e informais
pequenas empresas turísticas

Rota Missões

RS

Micro e pequenas Qualificar as MPE
empresas do tu- Promover o destino
rismo - formais e
informais
Ampliar mercados do destino
Produção agre- Aumentar competitividade das
gada: artesãos e PME turísticas
insumos
Qualificar as MPE

Serra Gaúcha

RS

Micro e pequenas Promover o destino
empresas do tuAmpliar mercados do destino
rismo
Aumentar competitividade de
Produção agre- cadeia produtiva do turismo
gada: artesãos e
Aumentar fluxo turístico
insumos

Costa Esmeralda

SC

Micro e pequenas Promover desenvolvimento do
empresas do tu- turismo e do lazer na região
rismo
Otimizar baixa estação
Incrementar fluxo turístico

Grande Florianópolis

SC

Melhorar estrutura do turismo
Empresas do tu- Aumentar a ocupação da
rismo, transporte capacidade instalada na baixa
e de eventos
estação de maneira integrada,
competitiva e sustentável
Consolidar o destino

Fonte: Costa, Sawyer, Nascimento (2009, p. 67), a partir de dados do
SIGEOR/SEBRAE, 2006.
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Sobre os Circuitos turísticos, finaliza-se considerando os
três elementos gerais e essenciais que os compõem:

• Complementaridade da produção industrial com os segmentos de comércio e de serviços, tanto do ponto de vista
territorial quanto do ponto organizacional, coexistindo e
se autorreforçando;
• Presença de um nível mínimo de institucionalização e formalização, com políticas específicas prescritas no âmbito
de órgãos federais e estaduais de gestão e planejamento;
• Importância, para sua efetivação, da densidade institucional existente em determinados territórios locais e regionais, do nível de articulação dos atores locais, cooperando
em projetos de desenvolvimento e da capacidade competitiva das cadeias produtivas e dos produtos associados aos
contextos territoriais onde se projetam as estruturas de governança potenciais anteriormente mencionadas.
2.3.6. Conselhos Regionais De Desenvolvimento
(COREDEs)
No contexto do movimento de globalização, de descentralização político-administrativa e econômica e da redefinição das
estratégias de desenvolvimento regional, surgem novas formas de
gestão e regulação territorial, buscando promover o desenvolvimento através de pactos e alianças de concertação territorial.
E entre essas formas inovadoras e intermediárias de governança territorial, situadas entre o Estado e o mercado, entre o
Nacional e o Local, colocam-se os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDEs. Já tradicionais na estrutura administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, os COREDEs iniciaram
suas atividades no início dos 1990, tendo a função de atenuar as
históricas desigualdades entre as regiões sulinas, considerando a
grande discrepância econômica entre a Grande Porto Alegre e as
demais áreas do Estado.
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Assim, esses Conselhos foram se institucionalizando e se
consolidando, e, apesar de suas fragilidades regulatórias e financeiras, ainda permanecem como opções democráticas de governança
dos territórios, refletindo a disputa de poderes entre as entidades
públicas, iniciativa privada e sociedade civil organizada.
Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs)
aparecem como uma nova forma institucional e escala territorial da
gestão pública entre o Estado e o município. Seu surgimento no
Brasil ocorreu primeiramente no Estado do Rio Grande do Sul, no
início da década de 1990. A abordagem política do tema das desigualdades regionais no Rio Grande do Sul foi um dos principais
fatores que abriram espaço para o surgimento e para a continuidade
da atuação dos COREDEs.
O Estado tem sido comumente dividido em três grandes
regiões para análise dessas desigualdades. O Nordeste gaúcho, onde
se situam Porto Alegre e as áreas onde iniciou o assentamento de
imigrantes europeus, no século XIX, foi a que alcançou maior dinamismo econômico nas últimas décadas, com o avanço da industrialização, aumentando sua participação no Produto Interno de 33,0%,
em 1939, para 58,0%, em 1990. As regiões Norte e Sul do Estado,
nesse mesmo período, perderam participação no PIB (Produto Interno Bruto), devido a elementos como a concentração fundiária e
a perda do dinamismo da pequena agricultura local (soja, milho,
arroz) para outras regiões.
Esse agravamento de desigualdades regionais fez surgir um
movimento dentro da Assembleia legislativa estadual com comissões
para tratar a questão, além das ações do Executivo em diferentes
administrações, departamentos e secretarias extraordinárias. Assim,
iniciou-se o processo de implantação de uma instância intermediária
de governança regional, buscando atuar mais diretamente junto às
regiões, conciliando crescimento com desenvolvimento econômico.
Após pouco mais de quinze anos de existência, embora sua atuação ainda enfrente vários
tipos de dificuldades, os COREDEs conseguiram ocupar uma posição no quadro institu-
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cional do Estado, podendo ser considerados
uma das mais bem sucedidas experiências desse gênero no país. No entanto, apesar desse
relativo sucesso, a nova escala territorial representada pelas suas áreas de atuação foi incorporada somente de forma muito superficial
à prática da administração pública estadual.
Embora tenham ocorrido alguns progressos,
os diferentes governos do período não foram
capazes de aproveitar adequadamente a potencialidade dessa infra-estrutura organizacional,
avançando no sentido de criar um modelo
abrangente de gestão do território, arejado
pela interação entre a administração pública e
a sociedade civil. Na verdade, são recorrentes,
a cada transição de governo, as preocupações
quanto à possibilidade de que ocorram retrocessos, ao invés de avanços, nessa trajetória.
Um dos objetivos originais da implantação
dos Conselhos Regionais era promover a descentralização das decisões de planejamento do
governo. No entanto, para que isso pudesse
ter ocorrido, teria sido necessário um esforço
mais amplo no sentido de capacitar a administração estadual para planejar e atuar de forma
mais efetiva e articulada em termos regionais,
o que exigiria mudanças bastante profundas
na organização e na cultura administrativa do
Governo do Estado. Depois de mais de uma
década do surgimento dos Conselhos Regionais gaúchos, os sucessivos governos do Estado ainda não conseguiram compatibilizar as
várias regionalizações administrativas adotadas pelos órgãos estaduais com as regiões dos
COREDEs124.

Atualmente existem vinte e seis Conselhos Regionais, e
o processo de institucionalização dos COREDEs foi concluído
em 1994, em Lei estadual, que definiu suas atribuições e mandatos. As universidades têm sido os representantes mais atuantes nos
Conselhos, além das Associações municipais. A estrutura de um
COREDE é constituída por uma Assembleia Geral Regional, por
um Conselho de Representantes, por Comissões Setoriais e por
uma Diretoria Executiva, composta por um Presidente, um Vice
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Presidente, um Secretário Executivo e um Tesoureiro. Geralmente
a presidência dos COREDEs tem sido realizada por Instituições
de Ensino Superior ou pelos Prefeitos municipais, garantindo o
apoio operacional e logístico para uma instituição que conta com
poucos recursos financeiros próprios125.
Essa mesma regionalização está servindo, paulatinamente,
de referência para o Governo do Estado na realocação de sua estrutura administrativa e institucional, desmembrando o Conselho
ao nível do município, criando os Conselhos Municipais de Desenvolvimento/COMUDES126.
Apesar de todos esses problemas, os COREDEs têm conseguido angariar e manter apoios suficientes, dentro das regiões,
para continuarem funcionando. Parte expressiva de suas atividades
tem sido constituída por ações pró-ativas de defesa em favor de
políticas e programas relevantes para o desenvolvimento das regiões e para a redução das desigualdades regionais no Estado. Um
ponto central dessas ações de «advocacy”127 tem sido a defesa da
participação da comunidade no debate e na tomada das decisões
relativas a essas políticas e programas.
Segundo Dallabrida (2003), o termo governança territorial se refere às iniciativas ou ações que expressam a capacidade de
uma sociedade organizada territorialmente para gerir os assuntos
públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais. Essa governança territorial, presente em estruturas como os COREDES, decorre de um
processo em que interagem os seguintes elementos:
QUADRO 9 – Características da Governança Territorial
ELEMENTOS DA
GOVERNANÇA
TERRITORIAL
1 – Dinâmica territorial
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Conjunto de ações relacionadas ao processo de desenvolvimento, empreendidas por atores/agentes,
organizações/instituições de uma sociedade identificada histórica e territorialmente.
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2 – Bloco socioterritorial

Refere-se ao conjunto de atores localizados histórica e territorialmente que, pela liderança que exercem localmente, assumem a tarefa de promover a
definição dos novos rumos do desenvolvimento
do território, através de processo de concertação
público-privada.

3 – Concertação
social

Processo em que representantes da diferentes redes
de poder socioterritorial, através de procedimentos
voluntários de conciliação e mediação, assumem
a prática da gestão territorial de forma descentralizada.

Referem-se a cada um dos segmentos da sociedade
organizada territorialmente, representados pelas
4 – Redes de poder suas lideranças, constituindo na principal estrutusocioterritorial
ra de poder que, em cada momento da história,
assume posição hegemônica e direciona política e
ideologicamente o processo de desenvolvimento.
Referem-se aos acordos ou ajustes decorrentes da
social que ocorrem entre os diferentes
5 – Pactos socioter- concertação
representantes
de uma sociedade organizada terriritoriais
torialmente, relacionados à definição do seu projeto de desenvolvimento futuro.
Fonte: Dallabrida, 2003.

Nesse sentido, poderíamos resumir que estruturas como
os COREDES são novas fontes de gestão e de governança territorial. Caracteriza-se a governança territorial como o conjunto de
ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada
territorialmente para gerir os assuntos de interesse público. O termo bloco socioterritorial se refere ao conjunto heterogêneo de atores territoriais que, num determinado momento histórico, assume
posição hegemônica, este, formado por redes de poder socioterritorial. Os acordos resultantes dessa prática de gestão territorial
constituem-se em pactos socioterritoriais128.
Para exemplificar, considerando a organização institucional proposta pelos COREDES, o bloco socioterritorial de uma
região estaria representado na composição do Conselho de Representantes e da sua Assembleia Geral Regional, com representações
políticas, sociais, institucionais e econômicas regionais. Esse conjunto de representantes da sociedade regional pode ser considera139
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do o bloco socioterritorial de uma região, constituído pelos representantes das redes de poder socioterritorial, ou seja, dos segmentos
da sociedade organizada regionalmente. Os acordos e consensos
sobre prioridades de desenvolvimento, municipal e regional, se
constituiriam nos chamados pactos socioterritoriais, ou planos de
desenvolvimento local/regional/territorial.
As decisões pactuadas, ou planos de desenvolvimento,
constituiriam-se no resultado final do processo de governança territorial. A prática da governança territorial ocorre nos fóruns regionais, nas instâncias dos COREDES. A concertação social tem
sido concebida como norma no processo de gestão do desenvolvimento, assim, as instâncias dos COREDES e de cada região se
constituiriam em espaços permanentes de concertação público-privada129.
Dessa forma, a concepção de desenvolvimento regional
enfrenta, na atualidade, um duplo desafio: quanto ao questionamento da “região” como categoria explicativa e escala estratégia de
processos de desenvolvimento econômico, e as novas concepções
associadas ao desenvolvimento, incorporando formas específicas
de governança e articulação socioinstitucional nos territórios, envolvendo questões como descentralização política e econômica e
escalas intermediárias de regulação.
No Brasil, um dos exemplos mais duradouros e bem sucedidos de articulação para-estatal para a governança dos territórios
é o caso dos COREDEs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Desde os anos 1990, esses Conselhos vêm enfrentando
dificuldades de matizes variadas a fim de implantar, no Estado do
Rio Grande do Sul, um modelo de gestão territorial duplamente
eficaz: tanto no que tange à redução das desigualdades socioeconômicas regionais na esfera estadual quanto na consolidação de
um modelo democrático (Estado-Mercado-Sociedade Civil) de
governança para o desenvolvimento local/regional.
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2.3.7. A superposição de formas de governança territorial
Conforme já discutido anteriormente, a governança territorial é um conceito que pode envolver ampla gama de relações de
poder, de organização institucional e de pactos sociais entre atores
e suas respectivas bases territoriais, buscando resolver problemas
específicos atinentes a determinados setores socioeconômicos.
Desse modo o uso do conceito de governança territorial
torna-se pertinente para caracterizar a proliferação de formatos regulatórios parciais e subnacionais que ganham destaque no Brasil
e no mundo, respondendo a interesses de setores diversos, como
o ambiental (Comitês de Bacias), turísticos (Circuitos Turísticos),
agrícola (Câmaras Setoriais), econômico produtivo (Arranjos Produtivos Locais, Agências de Desenvolvimento, dentre outras).
Uma estrutura de governança territorial se compõe de um
determinado contexto territorial – podendo ser um município,
uma rede de município ou uma região – onde os atores locais entram em relação e concebem instituições que as representam nesse acordo, além do próprio ambiente institucional pré-existente.
Configura-se em torno de esquemas diversos e justapostos (APL,
Circuitos, Comitês)130.
Essas novas estruturas de governança se desdobram territorialmente em diferentes configurações regionais, sendo possível
constatar que os novos recortes de governança, raras vezes, estão
dentro dos limites impostos pelas divisões oficiais político-administrativa, havendo superposição de governanças e sendo comum os
casos de discrepância entre o referencial de governança estabelecido
e as dinâmicas territoriais socioambientais e produtivas que qualifica
a organização territorial regional131. A título de exemplo, no Estado
de São Paulo, as políticas públicas territoriais utilizam as concepções
de Região Administrativa e de Governo, de acordo com a Fundação
SEADE, sendo dividido em 15 regiões administrativas ou mesorregiões, subdivididas em 63 microrregiões ou Regiões de Governo132.
No âmbito nacional, definidas com base em estudos e propostas do
IBGE, existem Grandes regiões, mesorregiões e microrregiões133.
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No âmbito nacional, existem as Grandes regiões, as mesorregiões e microrregiões, definidas com base em estudos e propostas
do IBGE. Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros
que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais e é utilizada para fins estatísticos
e não constitui, portanto, uma entidade política ou administrativa. Microrregião é, de acordo com a Constituição brasileira de
1988, um agrupamento de municípios limítrofes com finalidade
de planejar funções públicas e servir para análises estatísticas. Somente no Estado de Minas Gerais existem 12 mesorregiões e 66
microrregiões.
Dessa forma, um município como Limeira, localizado no
interior do Estado de São Paulo, faz parte simultaneamente da Região Administrativa de Campinas, Região de Governo de Limeira,
do APL de Semi-Jóias e do Comitê das Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
Já o municipio de Franca, localizado no interior do Estado
de São Paulo, faz parte simultaneamente da mesorregião de Ribeirão Preto, da microrregião de Franca (14ª Região administrativa),
do APL de Calçados masculinos e do Circuito turístico dos Lagos.
No Circuito das Águas paulista, em um outro exemplo, a cidade
de Jaguariúna faz parte da meso e microrregião de Campinas, da
Região metropolitana de Campinas e dos Circuitos turísticos das
Águas e da Ciência e tecnologia.
No Circuito das Malhas mineiro, a cidade de Jacutinga
compõe a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, a microrregião de
Poços de Caldas, é Estância hidromineral, faz parte do aglomerado produtivo de Malhas retilíneas do Sul de Minas e do Circuito
turístico das Malhas do Sul de Minas.
Dentro do Circuito das Malhas mineiro, por exemplo, há
casos de municípios que fazem parte de microrregiões diferentes.
Enquanto Jacutinga, Inconfidentes, Monte Sião e Ouro Fino fazem parte da microrregião de Poços de Caldas, Bueno Brandão e
Borda da Mata estão incluídas na microrregião de Pouso Alegre
Trata-se, portanto, da superposição de variadas formas de gover142
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nança territorial, sendo comuns os casos de discrepâncias entre o
referencial de governança estabelecido e a dinâmica econômica e
social que qualifica a organização territorial regional atual.
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3. O Caso do Arranjo Produtivo de Malhas do Sul de
Minas Gerais e suas Micro e Pequenas Empresas
A região compreendida pelo “Circuito das Malhas” do Sul
de Minas Gerais abarca um conjunto de seis pequenos municípios
localizados no extremo sudoeste do Estado de Minas, na divisa
com o extremo leste do Estado de São Paulo, compartilhando da
mesma paisagem montanhosa (Serra da Mantiqueira) e recebendo
os impulsos polarizantes do eixo São Paulo-Campinas, principal
mercado consumidor da atividade turística e industrial local.
Nesse contexto se destacam os municípios mineiros de
Jacutinga e Monte Sião, dois dos principais centros produtores
de artigos em malha do Brasil, centros altamente especializados
no segmento industrial de malharias e confecções de artigos do
Vestuário. Segundo dados da Relação Anual de Indicadores Sociais - RAIS (2003) -, em Monte Sião se localizam mais de 26%
dos estabelecimentos de produção têxtil de Minas Gerais, seguido
por Jacutinga, com 17,2%; sendo que, dentre todos os municípios
brasileiros, os dois apresentam as maiores especializações setoriais
na “Fabricação de artigos de malha”, visto que Monte Sião tem
mais de 66% de seus empregados formais da indústria alocados na
indústria de malha e Jacutinga, mais de 57%.
A especialização da região na produção de artigos em malha se desenvolveu em um contexto de estagnação da atividade
agrícola local, que estimulou o renascimento da produção de peças
de malha artesanais confeccionadas em pequenas quantidades por
famílias de origem italiana. Em período de expansão da industrialização no interior do estado de São Paulo e exploração do turismo
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termal - a partir das décadas de 1960-1970 - a manufatura de
malhas ganhou impulso com a descoberta de um potencial mercado consumidor de artigos semiartesanais ligado ao movimento
turístico regional. Nos anos 70 e 80, essa produção se expandiu
com a aquisição de máquinas têxteis elétricas, levando a um aumento da produtividade da indústria local e estimulando a formação de Associações Empresariais representativas que passaram
a realizar Feiras periódicas de grande sucesso. Nos anos 90, com
investimentos em tecnologia de produção, marketing, acabamento e inovação em modelos, o “Circuito das Malhas” se consolidou
como uma referência na produção de peças de vestuário no Brasil,
considerando o peso do Estado de Minas Gerais (14,7% dos estabelecimentos do segmento no país) na indústria de vestuário e
têxtil brasileira.
A vantagem do “Circuito das malhas” com relação aos demais pólos têxteis é que seu segmento, o de malharias, é caracterizado por ter um mercado versátil e competitivo, determinado mais
pela sofisticação e variedade de produção aos ditames da moda do
que pela padronização e escala da produção, permitindo a um empresário com pequeno capital estabelecer sua produção, confeccionar peças do vestuário e vendê-las diretamente ou a terceiros1.
Outro aspecto a se ressaltar é a tendência dessa cadeia produtiva para apresentar caráter geograficamente localizado, devido
ao pequeno porte dos estabelecimentos produtores com baixa escala
de produção e a estrutura de produção horizontalmente desintegrada, que estimula a proliferação de linkages e relações de subcontratação, atendendo as necessidades de aquisição de insumos mais sofisticados (fios, maquinários, consultoria, etc.) e terceirização de parte
da produção para outras empresas ou trabalhadores em domicílio.
Nesse sentido, a proximidade geográfica dos estabelecimentos produtores permite reduzir custos inerentes a transações
de mercado, suaviza os “encargos de produção” e permite um controle maior da qualidade e eficiência das etapas produtivas2.
A estrutura produtiva do “Circuito das Malhas” se baseia
em pequenas fábricas localizadas na zona urbana e na periferia ru152
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ral, que produzem peças de vestuário de malha em tricô e crochê3
(blusas, camisetas, casacos cachecóis, cacharréis, luvas), utilizando
como matéria-prima os fios de lã e algodão comprados de abastecedores internos e externos. Essas pequenas malharias, na maior parte
dos casos, estão vinculadas a confecções e comerciantes locais, compondo uma única empresa em esquema de “Loja da fábrica”, ou
estão envolvidas em relações de subcontratação com confecções e
lojas locais, que apenas revendem as mercadorias. Ou até mesmo, é
comum ocorrer relações de subcontratação com grandes varejistas e
grifes externas (de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte), que dão acabamento ao produto ou encaminham
moldes próprios, colocando etiquetas e vendendo no varejo.
Mas a maior parte das vendas locais se volta à demanda externa no atacado, formada por pequenos “sacoleiros” ou
grandes varejistas externos, originários de São Paulo e seu aglomerado metropolitano, ou também de Estados da região Sul e
Centro-oeste.
Visando atender a essa numerosa clientela que se dirige
até a região de Monte Sião e Jacutinga, os produtores acabaram
organizando um forte comércio de malhas nas regiões centrais
desses municípios, envolvendo grande número de pequenas lojas,
butiques e galerias especializadas, que servem como “verdadeiras”
propagandas para a indústria local por meio de suas vitrines sempre renovadas e em consonância com a dinâmica de estilos e cores
do mercado de vestuário masculino e feminino.
A relação entre as empresas dos municípios produtores se
desenvolve naturalmente por meio de complementaridades inerentes à cadeia produtiva do segmento vestuário-têxtil, considerando que cada município se destaca com uma variedade específica de artigo em malha (Monte Sião é a “capital nacional do tricô”).
Merece destaque, nesse sentido, o esforço das Associações Comerciais e Industriais que atuam como intermediários na articulação
da cadeia de produção com a distribuição e comércio local. Em
âmbito intermunicipal, tal relação se formalizou com a criação dos
“Circuitos Turísticos”pelo governo do Estado de Minas, visando
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integrar municípios com afinidades culturais, sociais e econômicas
em torno de uma atividade regional4.
Nesse sentido, a denominação de “Circuito Turístico das
Malhas do Sul de Minas” está associada a um Circuito espacial de
produção integrado por meio de fluxos de trocas de bens e serviços
entre lugares especializados na fabricação de produtos têxteis em
malha e confecção de artigos de vestuário5. A possibilidade de ser
essa região um Arranjo Produtivo Local (APL) se fortalece ao se
constatar que a parte principal do Circuito produtivo se encontra
concentrada geograficamente para aproveitamento das economias
de escala e aglomeração propiciadas na proximidade territorial dos
produtores, com os fornecedores, serviços de apoio e instituições
locais (Associações comerciais).
Com relação ao porte das empresas no ramo de malhas,
em decorrência do processo produtivo da atividade têxtil envolver
uma série de operações descontínuas e independentes entre si, e
não necessariamente intensivas em capital, há a possibilidade de
coexistirem a pequena produção em fábricas de “fundo de quintal”, com uso abundante de mão de obra familiar e fábricas de
grandes proporções intensivas em capital e tecnologia, mesclando o uso de equipamentos modernos e obsoletos. A viabilidade
e possibilidade de sobrevivência das pequenas empresas, devido à
sua escala e nível tecnológico, é aumentada quando integradas a
grandes empresas em esquemas de subcontratação, ou quando sua
expansão não afeta o mercado das grandes6.
TABELA 2 – Distribuição dos Estabelecimentos da Indústria TêxtilVestuário nos Municípios do Circuito das Malhas, por Porte
MICRO
(790=100)
5
Zero Até 4 De
a 19
JACUTINGA
57
171
85
MONTE SIÃO 72
308
114

PEQUENOS
(86 =100)
De 20 De 50
a 49
a 99
15
2
6
0

Fonte: Rais, 2003
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TABELA 3 - Distribuição dos Estabelecimentos da Indústria do TêxtilVestuário Brasileira, por Porte
MICRO PEQUENOS

MÉDIOS

GRANDES

TOTAL

Fabricação
de produtos
têxteis

7.003

2.695

429

90

10.217

Confecção
de artigos do
vestuário e
acessórios

28.730

9.786

496

29

39.041

Total

35.733

12.481

925

119

49.258

Fonte: Rais, 2003

Na análise do porte médio dos estabelecimentos a partir do número de empregados, observa-se uma alta concentração
de micro e pequenos estabelecimentos, tanto no âmbito nacional quanto no dos municípios analisados. Em Jacutinga, 94,8%
dos estabelecimentos são de micro-porte, ou seja, têm até dezenove empregados, sendo que, dentre esses, quase ¼ não registrou
nenhum vínculo empregatício. A hipótese a se considerar é que
muitos estabelecimentos funcionam na base do sistema façonismo,
quando uma confecção de maior porte subcontrata os serviços de
várias pequenas fábricas a fim de reduzir custos de produção, sobretudo com mão-de-obra, e acompanhar com maior flexibilidade
as oscilações da demanda. Esses artesãos costureiros muitas vezes
trabalham sozinhos ou com os membros da própria família (mulheres, crianças), que não são registrados formalmente e se colocam no escopo da informalidade.
Em Monte Sião, 98,8% dos estabelecimentos são de micro porte, ressaltando ainda mais o sistema de produção domiciliar
que emprega geralmente trabalhadores sem vínculo formal (14,7%
com zero vínculos). Esse panorama coaduna com a própria tendência verificada no setor têxtil brasileiro, registrando quase 95%
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dos estabelecimentos na faixa de micro e pequeno porte. Esse viés
estrutural é exacerbado na produção de malhas, em virtude de sua
estrutura de mercado, do caráter especializado da produção com
características semiartesanais e do tipo de tecnologia empregada.
A estrutura de produção do ramo têxtil se configura bastante versátil, pois centraliza na oficina apenas a parte de criação,
preparação e venda e realiza o grosso da produção por meio da
subcontratação do trabalho em domicílio por meio de costureiras
externas. A utilização em larga escala de serviços externos permite
reduzir custos de força de trabalho, especialmente encargos sociais, ao mesmo tempo em que facilita o acesso a uma mão de obra
abundante em época de pico de produção. Esse sistema, a despeito
da eficácia competitiva que pode gerar por conta de sua flexibilidade, tem como contrapartida o uso considerável de mão de obra
sem proteção trabalhista. Tal situação ocorre com os imigrantes
bolivianos que trabalham nas confecções têxteis da capital paulista e que são superexplorados em longas jornadas e precariamente
remuneradas7
A indústria de confecções apresenta, desse modo, estrutura de mercado altamente competitiva, predominando empresas de micro e pequeno porte e prevalecendo, como decisivo na
competitividade, a diversificação de modelos e design dos produtos
atendendo a nichos de mercado específicos frente à escala de capital e tecnologia do empreendimento. Nesse contexto formativo,
o ramo de confecções tende a apresentar concentração territorial
muito superior às indústrias que se estruturam verticalmente em
grupos e monopólios. Antes do surgimento de iniciativas como os
APLs e Circuitos Produtivos, inclusive para a cadeia têxtil-vestuário, o cenário para essa atividade se assemelhava ao aqui descrito,
o que, em muitos casos atuais, ainda se faz bastante pertinente.
O pequeno porte da maioria das empresas dificulta o investimento e a adoção de estratégias
competitivas e de busca de mercados mais dinâmicos frente à estagnação do mercado interno, agravada pelo aumento da desigualdade
da distribuição da renda. O acirramento da
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concorrência neste mercado e a virtual ausência de redes horizontais ou verticais que configuram a pequenas empresas melhores condições para superar conjunturas desfavoráveis
têm impedido a difusão de práticas competitivas das empresas de maior capacitação para
as demais e exigido o recurso crescente a estratégias não competitivas de sobrevivência. Tem
aumentado nestes setores a informalização, a
sonegação fiscal e a degradação das condições
de trabalho e da qualidade dos produtos. 8

Enfocando o segmento de malharias e confecções de vestuário, duas estratégias possíveis de competição se colocam: a integração com grandes empresas e redes varejistas na condição de
intermediários subcontratados para venda da produção em grandes lotes sob encomenda, ou pela aproximação dos segmentos de
malharia e acabamento, buscando alcançar o mercado consumidor de pequeno atacado e varejo diretamente, com investimento
em marcas próprias.
As pequenas malharias e confecções do “Circuito das Malhas” parecem apostar nas duas estratégias, tanto da revenda para
empresas maiores quanto no comércio direto sem intermediários.
Em muitos casos, a revenda sob encomenda é feita para o próprio
comércio local ou de cidades vizinhas; em outros, o mesmo empresário possui a malharia, a confecção e a loja, integrando três
fases no mesmo empreendimento, destinando parte de sua produção para o próprio comércio e parte para compradores externos,
incluindo os pequenos varejistas (“sacoleiros”) e as grandes confecções e lojas de grandes centros (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, etc.).
Um dos motivos do sucesso competitivo da produção de
malhas do Sul de Minas é exatamente o entrosamento e complementaridade existente nos municípios da região entre os segmentos da produção de malhas, acabamento, confecção e comércio
(varejistas e atacadistas), existindo ainda localmente uma boa rede
de atividades de apoio, como os revendedores de fios, tinturaria e
serviços autorizados das firmas de equipamentos, viabilizando a
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oferta de um artigo de boa qualidade, adaptado as tendências da
moda e com baixo custo para o consumidor.
Um dos principais motivos da competitividade das pequenas e médias empresas do “Circuito” é o fato de estarem localizadas em um ambiente econômico com externalidades (atividades
de apoio, serviços, infraestrutura), constituindo um verdadeiro
complexo produtivo, um APL. A ideia de um APL integrado parece ser o caminho buscado no Circuito das Malhas para alçar
sua competitividade, valorizando-se, nas relações dentro da cadeia produtiva local, o próprio saber fazer local, acentuado por
meio das economias de aglomeração e inserção de novas atividades complementares ao tecido produtivo preexistente, permitindo
uma maior agregação de valor ao produto local.
Nessa seção abordou-se a temática das Micro e Pequenas empresas e sua influência na economia brasileira atual. Desse modo, enfocou-se a análise nas diversas formas de arranjos e
alianças entre pequenas empresas para aumentarem sua capacidade competitiva por meio do aproveitamento dos recursos e externalidades dos territórios. Visualizam-se, portanto, vantagens e
oportunidades para as MPEs quando cooperando entre si e com
outras instituições do território, em diferentes escalas espaciais, do
local ao global.
Dentre as articulações possíveis entre MPEs, há o caso dos
Arranjos produtivos locais e sua dimensão na realidade brasileira,
enfatizando seus elementos de governança e as características de
especialização setorial e proximidades físicas e organizacionais.
E para articular os conceitos mencionados em um caso
específico, mostrou-se o caso do Circuito das Malhas do Sul de
Minas Gerais, considerando as principais dimensões de sua dinâmica territorial e competitividade: aglomerado de micro e pequenas empresas; extrema especialização setorial no ramo de malharias; proximidade relativa de centros de logística e de consumo;
conjugação dos saberes locais com a inovação tecnológica e apoio
público e institucional para a produção local.
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3.1. Os Comitês da Bacia Hidrográfica dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitê PCJ)
No Estado de São Paulo, de acordo com sua legislação de
recursos hídricos, foram criados 21 Comitês de Bacia Hidrográfica
com o intuito de facilitar o gerenciamento descentralizado, conforme figura 4.

FIGURA 4 – Mapa Dos Comitês De Bacia Hidrográfica Do Estado De São Paulo
Fonte: Adaptado de http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridSaoPaulo.aspx

A porção territorial pertencente à Bacia Hidrográfica dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí possui área de 15.303,67 km²,
sendo 92,6% no Estado de São Paulo e 7,4% no Estado de Minas
Gerais. São 76 os municípios pertencentes às Bacias PCJ e, dentre eles, 62 possuem sede dentro das bacias hidrográficas, sendo
58 no Estado de São Paulo e 04 em Minas Gerais. A vinculação
com o Estado de Minas Gerais ocorre porque as nascentes dos
rios Jaguari e Atibaia, que formam o rio Piracicaba, encontram-se
na unidade de planejamento Piracicaba – Jaguari, localizada em
território mineiro, bem como as nascentes do Rio Camanducaia9.
A região concentra uma das redes de infraestrutura de
transporte mais importante do país: as Rodovias dos Bandeirantes
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(SP-348), Anhanguera (SP-303), Santos Dumont (SP-75), Dom
Pedro I (SP-65) e Fernão Dias (BR-381). Com isso sua acessibilidade com relação a outras importantes regiões do país é viabilizada.
Há também as ferrovias, sendo uma parte da malha operada pela Ferroban (Mato Grosso do Sul-Porto de Santos) e outra
parte da malha é operada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, anteriormente denominada Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. A Hidrovia Tietê Paraná tem sua porta de entrada no
município de Piracicaba. A região também é servida pelo gasoduto
Bolívia-Brasil e conta, ainda, com o aeroporto internacional de
Viracopos em Campinas.
Essa infraestrutura aliada à importância econômica da
região levou à criação da Região Metropolitana de Campinas10,
integrando 19 municípios, quais sejam: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra,
Hortolândia, Itatiba, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova
Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Barbará d’Oeste, Santo Antonio
da Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Desses apenas o município
de Engenheiro Coelho não pertence ao Comitê das bacias PCJ.
Segundo Fuini (2010), as Regiões Metropolitanas são exemplos
bastante conhecidos de nova estrutura de governança e gestão territorial, que teve maior importância a partir dos anos 70, com o
processo de urbanização/industrialização do território brasileiro.
A região Metropolitana de Campinas passou por um
processo extremamente dinâmico, em curto espaço de tempo,
transformando-se em uma das regiões mais representativas no cenário brasileiro. Em 2006, o Produto Interno Bruto da Região
Metropolitana de Campinas, de 62,6 bilhões de reais, representou
7,81% da composição do PIB do Estado de São Paulo. Os seus 19
municípios formam um espaço socioeconômico com articulações
complexas e com estrutura produtiva diversificada e moderna. O
setor industrial da RMC (Região Metropolitana de Campinas )
possui estrutura produtiva complexa, diversificada e com alta densidade tecnológica, e contribuiu com 9,72% do valor adicionado
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na indústria do Estado de São Paulo. Esse segmento representa o
terceiro maior parque industrial do Brasil e, ao mesmo tempo em
que a região possui dispersão geográfica das atividades produtivas,
existe um movimento de regionalização da especialidade produtiva que busca a consolidação da cooperação e de vantagens competitivas. Nesse sentido, é possível identificar alguns conglomerados
industriais11.
Em termos hidrográficos, há 07 sub-bacias principais,
sendo 05 pertencentes ao Piracicaba (Piracicaba, Corumbataí, Jaguari, Camanducaia e Atibaia), além do Capivari e Jundiaí 12.
O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, segundo a Lei Estadual de São Paulo nº
7.663/91 (CBH-PCJ), foi o primeiro instituído no Estado e os
objetivos, de acordo com o artigo 3º do seu Estatuto, são:

I. Promover o gerenciamento dos recursos hídricos em sua
área de atuação de forma descentralizada, participativa e
integrada em relação aos demais recursos naturais, sem
dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos e das
peculiaridades das bacias hidrográficas;
II. Adotar a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial
de planejamento e gerenciamento;
III. Pugnar no sentido de que os recursos hídricos sejam
reconhecidos como bem público de valor econômico,
cuja utilização deve ser cobrada, observados os aspectos
de quantidade, qualidade e as peculiaridades da bacia
hidrográfica;
IV. Apoiar o rateio do custo das obras de aproveitamento
múltiplo de interesse comum ou coletivo, entre os
beneficiados;
V. Combater e prevenir as causas e os efeitos adversos da
poluição, das inundações, das estiagens, da erosão do solo
e do assoreamento dos corpos d’água;
VI. Incentivar a promoção, pelo Estado, de programas
de desenvolvimento dos Municípios, bem como de
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compensação aos afetados por áreas inundadas pela
implantação de reservatórios e por restrições impostas por
leis de proteção de recursos hídricos, por áreas de proteção
ambiental ou outros espaços especialmente protegidos;
VII. Compatibilizar o gerenciamento dos recursos hídricos
com o desenvolvimento regional e com a proteção do
meio ambiente;
VIII. Promover a utilização racional dos recursos hídricos,
superficiais e subterrâneos, assegurando o uso prioritário
para abastecimento das populações;
IX. Promover a maximização dos benefícios econômicos
e sociais resultantes do aproveitamento múltiplo dos
recursos hídricos;
X. Estimular a proteção das águas contra ações que possam
comprometer o uso atual e futuro;
XI. Promover a integração das ações de defesa contra eventos
hidrológicos críticos que ofereçam riscos à saúde e à
segurança públicas, assim como prejuízos econômicos ou
sociais;
XII. Coordenar ações para racionalizar o uso das águas e
prevenir a erosão do solo nas áreas urbanas e rurais.
XIII. Incentivar a celebração de convênios com os Municípios, para
a gestão, por esses, de águas de interesse exclusivamente local;
XIV. Apoiar o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu
aproveitamento econômico;
XV. Apoiar a Política Estadual de Saneamento, instituída pela
Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992 e participar de sua
implantação.
Ressalta-se que o processo de construção desse Comitê foi
bastante negociado e até a reunião de instalação, que aconteceu em
18 de novembro de 1993, foram realizadas cerca de 40 reuniões
entre Estado, Municípios e a Sociedade Civil, em 5 meses de preparação; o que permitiu consolidar nos trabalhos, um nível de participação e legitimidade considerado satisfatório, dada a aprovação
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do Estatuto, do Plano de Bacias e da Agencia de Bacias, bem como
a articulação política alcançada nas negociações dos nomes para
os cargos do CBH-PCJ, durante a própria reunião de instalação13.
Além do Comitê Estadual, foram criados e instalados ainda, segundo a Lei Federal nº 9.433/97, o Comitê PCJ Federal e,
segundo a Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, o Comitê
da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari (Comitê PJ).
A composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas no
Estado de São Paulo é tripartite, sendo: poder executivo estadual
(1/3), poderes executivos municipais (1/3) e sociedade civil (1/3).
O segmento sociedade civil é dividido, de modo geral, entre os
usuários, ONGs, universidades, sindicatos e associações técnicas.
Em Minas Gerais, a composição é diferente, como exemplo, o
Comitê PJ: poder executivo estadual (1/4), poderes executivos
municipais (1/4), usuários (1/4) e sociedade civil (1/4). Além da
composição, segundo as legislações vigentes e respectivos regimento interno e Estatuto, os Comitês criaram também as Câmaras e
Grupos Técnicos, visando garantir o cumprimento dos seus propósitos e aperfeiçoar o desempenho de suas atividades14.
As estruturas dos três Comitês, bem como a quantidade de
representantes de cada setor, estão representados nas figuras 5, 6 e 7.
Com o intuito de facilitar as atividades, os Comitês PCJ
(Estadual Paulista, Estadual Mineiro e Federal) criaram uma diretoria integrada (com Presidente, Vice-Presidente e Secretário
Executivo) para reuniões e deliberações, bem como utilizam as
mesmas Câmaras Técnicas. Realizam a cada dois anos eleições para
escolha e indicação de representantes nos seus plenários. Participam das eleições as entidades habilitadas, tanto as que já atuam
no Comitê quanto as que nunca participaram, mas se inscreveram
e submeteram documentação específica para análise da Comissão
Eleitoral.
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FIGURA 5 – Estrutura do Comitê Estadual Paulista (CBH – PCJ)
Fonte: http://www.comitepcj.sp.gov.br
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FIGURA 6 – Estrutura do Comitê Federal (CBH – PCJ Federal)
Fonte: http://www.comitepcj.sp.gov.br
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FIGURA 7 – Estrutura do Comitê Estadual Mineiro (CBH – PJ)
Fonte: http://www.comitepcj.sp.gov.br
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Todos os municípios são membros natos dos Comitês
PCJ. Entretanto, cada Comitê individualmente possui um número limitado de vagas para o segmento município, conforme apresentado nas figuras acima, e as escolhas dos municípios são realizadas pelos próprios prefeitos, ou seus representantes formalmente
indicados, que se reúnem em Assembleia normalmente no mês de
março do ano eleitoral15.
A definição de qual segmento ocupará cada cargo das diretorias, por não constarem do Estatuto e Regimentos Internos,
é feita pelos próprios membros, após a posse. Após essa escolha,
os segmentos se reúnem separadamente para definirem, dentre os
membros com direito a voto nos plenários, o representante que
ocupará o cargo diretivo16 .
A composição das diretorias para o mandato 2011 a 2013
foi realizada em Março de 2011, e os eleitos para o CBH-PCJ
(Comitê Paulista), CBH - PCJ Federal e CBH – PJ estão dispostos
no quadro.
QUADRO 10 – Composição das Diretorias dos Comitês PCJ – Comitê
Paulista; PCJ – Federal e PJ.
Comitê

Cargo
Presidente

CBH – PCJ
Comitê Paulista

Vice – Presidente
Secretário Executivo
Secretário Executivo
Adjunto

Segmento Representante
Prefeitura Municipal de
Piracicaba - SP
Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP
DR Limeira)
Secretaria de Estado de
Saneamento e Recursos
Hídricos - SP (SSRH)
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente - SP (SMA)
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Presidente

Prefeitura Municipal
Piracicaba/SP

de

1º Vice – Presidente

Prefeitura Municipal
Camanducaia/MG

de

2º Vice - Presidente

Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP
DR Limeira)

3º Vice - Presidente

Secretaria de Recursos
Hídricos
e
Ambiente
Urbano do Ministério do
Meio Ambiente (SRHU/
MMA)

Secretário Executivo

Secretaria de Estado de
Saneamento e Recursos
Hídricos – SP (SSRH)

Presidente

Prefeitura Municipal
Camanducaia - MG

Vice – Presidente

Sindicato Rural de Extrema
- MG

Secretário Executivo

Secretaria de Estado de
Saneamento e Recursos
Hídricos - SP (SSRH)

Secretário Executivo
Adjunto

Prefeitura Municipal
Extrema – MG

CBH – PCJ
Federal

CBH - PJ

de

de

Fonte: http://www.comitepcj.sp.gov.br

Dessa forma, os Comitês PCJ podem ser considerados
como uma modalidade de governança territorial em que se promove a participação do Poder Público, dos Usuários e das Comunidades, na gestão dos recursos hídricos.
Notas
1

Thorstensen (1985).

2

Selingardi-Sampaio; Pinheiro (1994).

3

Técnicas utilizadas na confecção de peças a partir do uso de fios de lã ou algodão
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e agulhas, diferindo quanto ao ponto utilizado e acabamento pretendido. Ambos
os métodos já são operados por máquinas automáticas e semiautomáticas elétricas,
mescladas às máquinas de costura que dão o acabamento a peça. (n.a.)
4

Decreto Lei 43.321 de 08/06/03.

5

Santos; Silveira (2001).

6

Thorstensen (1985).

7

Abreu (1986).

8

Coutinho; Ferraz (1994, p. 312).

9

IRRIGART (2011).

10

Lei Complementar nº 870, de 19 de junho de 2000.

11

http://www.planejamento.sp.gov.br/des/textos8/RMC.pdf

12

IRRIGART (2011).

13

http://www.comitepcj.sp.gov.br

14

IRRIGART (2011).

15

IRRIGART (2011).

16

IRRIGART (2011).
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Chega-se ao fim deste livro com a impressão de que muitas questões ainda poderiam ser exploradas. Sim, isso era esperado
e só é possível que aconteça quando se abre um tema à discussão
e se expõe seus aspectos centrais, debatendo teorias e tipologias
conceituais, além de exemplos empíricos de localidades e regiões
em processos de desenvolvimento. Nesse sentido, procurou-se explorar as mudanças que ocorrem atualmente no panorama econômico e político-institucional e que trazem fortes rebatimentos na
reorganização do território e em suas escalas regulatórias.
O duplo movimento de desconcentração produtiva e
descentralização político-administrativa, na condição de eventos
incompletos e de intensidade regional variada, trazem os novos
desafios ao manejo dos recursos territoriais e do desenvolvimento
econômico e social. Assim, emerge a abordagem teórica e empírica
sobre a governança. A governança entra em cena exatamente no
momento em que se constroem modalidades diferentes de administração político-regional/local, com demonstrações inéditas de
acordos e redes de partilha ou hierarquia de poderes entre empresas, poderes público e entidades civis.
Este estudo conclui que o sucesso ou fracasso dessas novidades em formatos de governança territorial vai depender da capacidade de mobilização dos atores sociais para a cooperação e de sua
eficiência na gestão de recursos e ativos específicos dos territórios,
definindo meios institucionais para ativação de potencialidades
locais com geração de competitividade e desenvolvimento territorial. Ainda assim, muitas localidades ainda dependem fortemente
de energias e ferramentas que apenas o Estado ou as grandes empresas possuem no que tange ao poder político e econômico de
distribuir riquezas. No entanto, a governança também aí se torna
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útil para entender os conflitos e as diferentes hierarquias de poderes que se consolidam em cada região, em arranjos de pequenas
empresas horizontalmente ligadas ou em um anel núcleo em que a
grande empresa estabelece os parâmetros de governança.
Portanto, este livro procurou mostrar que a governança
territorial pode se colocar tanto na condição de instrumental teórico de análise de conceitos e modelos de regulação quanto como
ferramenta prática para as ações coletivas e formulação de políticas
públicas de desenvolvimento local/regional. Regiões que conseguirem mobilizar suas populações, seu capital social e captar os
fluxos econômicos locais e globais, certamente terão mais sucesso
e dinamismo competitivo, fazendo crescer e desenvolver seu território. Os exemplos procuraram mostrar que é através dos diferentes setores da atividade econômica (agricultura, indústria e
serviços), articulados em cadeias produtivas e ancorados em seus
arranjos espaciais específicos, que estão surgindo as manifestações
de busca por acordos entre atores territoriais, dotados de representação e poder, e onde se estabelecem os novos mecanismos de
coordenação para conduzir os recursos institucionais necessários
no caminho do desenvolvimento.
O Brasil foi utilizado como cenário dos estudos e constatou-se que ainda há muito por fazer no sentido de se estimular
projetos político-institucionais e de proximidade organizacional
e institucional nos níveis regional e local. Municipalidades e Estados da federação buscam apoio e começam a se organizar no
sentido de fomentarem atividades e recursos humanos, na busca
dessa energia “criativa” e “empreendedora”. Nisso é fundamental
o ingresso do Estado federal para apoiar tais iniciativas, acompanhar seu andamento e dar sustento financeiro e técnico, para
que os acordos público-privados criados localmente evoluam para
arranjos e sistemas institucionais consolidados de organização de
atividades, de regulação dos territórios e de produção de riquezas.
Nas localidades e segmentos mais frágeis economicamente e escassas em ativos específicos, essas deveriam ser mobilizadas para que
ingressassem nas cadeias e nos fluxos virtuosos regionalizados de
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produção-distribuição e circulação de bens e serviços.
A governança dos territórios não é, portanto, uma panaceia ou remédio contra todos os males da gestão do desenvolvimento econômico e social. Ela é um conceito e ferramenta importante de análise histórica do passado recente e de reflexão para
o futuro, pois das diversas modalidades de relacionamento entre
atores e recursos é que virão as mudanças nos conteúdos dos processos de desenvolvimento dos diversos lugares. Da governança
territorial poderá surgir uma regulação do desenvolvimento democrático e descentralizado, que articule o Estado, o mercado e a
sociedade civil, para alavancar as potencialidades e reduzir as disparidades regionais e de renda da população e que gere igualdade
de oportunidades e benefícios para a maior parte dos cidadãos e
das comunidades locais e regionais.
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