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Resumo: Em função da crescente competitividade na qual estão submetidas as organizações 

exige-se cada vez mais um contínuo esforço de se repensar a gestão empresarial. Para isso, 

se faz necessário, uma adequada estrutura informacional (tecnologia, pessoas e técnicas) 

para a qual as Micros, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) não têm condições de arcar. 

De forma isolada elas apresentam dificuldades de acesso a informações e conhecimentos de 

cunho estratégico. Na sociedade em que o conhecimento se torna o principal fator de 

produção, sucedendo a terra, máquinas e capital financeiro, nada mais natural do que 

chamar de empreendedor qualquer pessoa que o gera. Existe, portanto, a necessidade de um 

conceito amplo de empreendedorismo para diminuir a distância que separa os principais 

fundamentos econômicos. Tanto as unidades de geração de conhecimento (centros de 

pesquisa, universidades, escolas) como a comunidade empresarial devem estar voltadas para 

um mesmo objetivo: gerar riquezas e desenvolvimento econômico, tendo evidentemente como 

beneficiários o ser humano. Este artigo representa os resultados parciais da pesquisa 

intitulada “a criação e compartilhamento de informação e conhecimento em uma rede de 

cooperação interorganizacional: o APL de Móveis de Ubá-MG”. 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Redes Interorganizacionais; APL;; 

Desenvolvimento Local. 

1. Introdução 

Em função da crescente competitividade na qual estão submetidas as organizações 
exige-se cada vez mais um contínuo esforço de se repensar a gestão empresarial. Para isso, se 
faz necessário, uma adequada estrutura informacional (tecnologia, pessoas e técnicas) para a 
qual as Micros, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) não têm condições de arcar. De 
forma isolada elas apresentam dificuldades de acesso a informações e conhecimentos de 
cunho estratégico. 

A partir da década de 70, uma nova conformação econômica caracterizada pela 
transição do modo de produção capitalista – do regime fordista (produção em massa) para o 
regime pós-fordista (personalização em massa) - altera o foco que anteriormente considerava 
o Estado e as grandes empresas como únicos suportes econômicos relevantes para a 
sociedade. A geração de novos empregos passa a depender da criação de pequenos negócios 
impulsionados pelas dificuldades das grandes empresas que estão sendo forçadas a produzir 
com menos mão-de-obra e as dificuldades dos governos que buscavam formas de diminuir 
seus déficits através de cortes e redimensionamentos de seus quadros de pessoal.  

Na sociedade em que o conhecimento se torna o principal fator de produção, 
sucedendo a terra, máquinas e capital financeiro, nada mais natural do que chamar de 
empreendedor qualquer pessoa que o gera. Existe, portanto, a necessidade de um conceito 
amplo de empreendedorismo para diminuir a distância que separa os principais fundamentos 
econômicos. Tanto as unidades de geração de conhecimento (centros de pesquisa, 
universidades, escolas) como a comunidade empresarial devem estar voltadas para um mesmo 
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objetivo: gerar riquezas e desenvolvimento econômico tendo evidentemente como 
beneficiário o ser humano. 

Neste cenário, tem crescido o interesse em pesquisas sobre redes interorganizacionais 
com espaço para o desenvolvimento da cultura do empreendedorismo e como ambiente 
favorável à criação e ao compartilhamento de informações, de conhecimentos, de habilidades 
e de recursos essenciais para os processos de inovação. 

2. As diferentes abordagens do Empreendedorismo 

O Empreendedorismo não é ainda uma ciência, embora seja uma das áreas onde mais 
se pesquisa e se publica. Isso quer dizer que ainda não existem paradigmas padrões que 
possam, por exemplo, nos garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá um 
empreendedor de sucesso. (DOLABELA, 1999, p.33) 

Na tentativa de melhor entendimento, diversos conceitos para os termos empreendedor 
e empreendedorismo aparecem na literatura. Esses conceitos têm sua origem, basicamente, 
em duas correntes de estudiosos do tema, sendo: 

� os economistas, que associam o empreendedorismo à inovação e ao 
desenvolvimento econômico; 

� os comportamentalistas, que enfatizam os aspectos atitudinais, como 
criatividade e intuição. 

A palavra empreendedor vem da palavra francesa entreprenneure foi popularizada 
pela palavra entrepreneurship do inglês, utilizada para designar os estudos relativos ao 
empreendedor, o perfil, as origens, o sistema de atividades, e o universo de atuação dele. 

Diversos autores da área admitem que foram os economistas Jean Baptiste Say (1803) 
e Richard Cantillon (1755) os primeiros a escrever sobre o tema, no final do século XVIII. 
Jean Baptiste Say, enfatizou que o empreendedor exerce as funções de reunir diferentes 
fatores de produção, de gestão e a capacidade de assumir riscos. Richard Cantillon, 
identificou o empreendedor como alguém que assume riscos no processo de comprar serviços 
ou componentes por um certo preço com a intenção de revendê-los mais tarde a um preço 
incerto. 

Na década de 30, Joseph Schumpeter projetou o termo e o associou ao conceito de 
inovação, apontando-o como o elemento que dispara e explica o desenvolvimento econômico. 
Para Schumpeter (1997), empreendedor é “o homem que realiza coisas novas e não, 

necessariamente, aquele que inventa”. Empreendedorismo, portanto, na visão schumpeteriana 
consiste essencialmente em fazer coisas que não são geralmente feitas em vias normais de 
rotina do negócio; é essencialmente um fenômeno que vem sob o aspecto maior da liderança. 

Para Filion (1999), foi Schumpeter quem associou o tema à percepção inovadora 
quanto ao aproveitamento de novas oportunidades no âmbito dos negócios, de maneira a 
mobilizar recursos e criar novas combinações. 

De acordo com a teoria schumpeteriana, o empreendedor é o agente responsável pelo 
desequilíbrio dinâmico do fluxo circular e com tendência ao equilíbrio da economia 
capitalista. Alguns espaços possíveis para as inovações próprias dos empreendedores, 
segundo o economista, são pertinentes ao produto, à comercialização e distribuição, ao 
mercado, aos componentes, suprimentos e à gestão organizacional. 

Dolabela (1991) em seu livro “O Segredo de Luísa” reproduz o conceito 
schumpeteriano ao afirmar que: 

“o empreendedor é um trabalhador incansável. Como gosta do que 

faz, trabalha à noite, em finais de semana. Mas ele tem consciência 

da qualidade que deve impor às suas tarefas, ou seja, visa sempre os 

resultados, e não ao trabalho em si.” (DOLABELA, 1999, p. 61) 
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Drucker (2003), considera que o empreendedor não é um capitalista, embora ele 
precise de capital para desenvolver o seu empreendimento e também não é um investidor, 
apesar de assumir riscos, fato relativo a todos que se envolvem em qualquer atividade 
econômica. Para o autor, a essência da atividade econômica é o comprometimento de recursos 
atuais em expectativas futuras, o que significa lidar com as incertezas e riscos. O 
empreendedor também não é um empregador, embora possa ser um empregado, alguém que 
trabalha sozinho e exclusivamente para si mesmo. 

As diversas abordagens do empreendedorismo se complementam no estudo e na 
categorização do fenômeno: a econômica, que destaca o empreendedor como agente de 
desenvolvimento econômico; a psicológica, que procura estudar, avaliar e interpretar as 
características da personalidade do empreendedor; a social, que procura explicar a influência 
do ambiente. 

Os estudiosos que adotam a abordagem econômica argumentam que traços pessoais 
isolados não são suficientes para prever o comportamento. Afirmam que existem certos 
fatores estruturais que parecem ser críticos para promover e apoiar empreendedores 
individuais e criar um clima de empreendedorismo. David Mc Clelland (1969) explicita que 
“Não se pode deixar de destacar a importância da necessidade de realização para o sucesso 
empresarial. Esta se aplica amplamente às situações em que a oportunidade é mantida mais ou 
menos constante entre os indivíduos e firmas, e nas quais o sucesso é, ao menos, 
moderadamente provável. Não importa o quanto a necessidade de realização de uma pessoa 
possa ser alta, ela não poderá ter sucesso se não tiver nenhuma oportunidade.” 

Inúmeras pesquisas foram realizadas por “comportamentalistas” para compreender as 
razões que levam um indivíduo a empreender, desde traços comportamentais e atitudes, até 
valores. Ainda não foi possível estabelecer cientificamente um perfil psicológico do 
empreendedor. No entanto, é possível estabelecer as características mais freqüentemente 
encontradas nos empreendedores de sucesso. 

Dentre os que se dedicam ao estudo dos fatores individuais/psicológicos, há dois 
grupos que se destacam: 

a) Aqueles que acreditam que os empreendedores “nascem feitos”, que enfatizam o 
papel da hereditariedade e da educação da primeira infância e apresentam o argumento de que 
várias combinações de traços de caráter ou de padrões de criação, ambos vistos como 
relativamente imutáveis, tendem a predispor certos indivíduos ao empreendedorismo, 
enquanto afastam outros desse mesmo caminho. 

Um exemplo desse grupo é Schumpeter (1997), que sugere que esse tipo de 
personalidade seja inato e de ocorrência aleatória na população. Schumpeter está convicto da 
existência de uma relação clara entre traços individuais e empreendedorismo, mas não 
acredita na possibilidade de uma influência substancial sobre a qualidade ou no aumento da 
incidência do empreendedorismo por meio do treinamento ou de qualquer outro meio 
proposital. 

b) Aqueles que acreditam que os empreendedores podem ser desenvolvidos, que 
enfatizam a exeqüibilidade de uma mudança deliberada e que os empreendedores podem ser 
desenvolvidos por meio da consolidação ou da modificação dos padrões de comportamento 
individual ou de traços psicológicos, alguns dos quais considerados universais. 

David Mcclelland (1969) afirma que é mesmo possível treinar alguém para o 
empreendedorismo. As pesquisas iniciais de McClelland evidenciaram o que ele chamou de 
“necessidade de realização do indivíduo” (n Ach) como sendo a principal força motivadora 
atrás do comportamento empreendedor. 

“N Ach” pretende refletir a necessidade de excelência e resume um conjunto de 
características psicológicas e comportamentais, incluindo traços como: estabelecimento de 
metas, preferência pelo risco moderado, iniciativa e desejo de feedback. 
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Pesquisas mencionam capacidades, habilidades e predisposições intelectuais 
específicas como sendo de suma importância para o empreendedorismo. Entre elas, as 
características que receberam uma atenção maior são: capacidade de análise e de 
planejamento, solução inovadora de problemas, busca de informações e capacidade para 
enxergar oportunidades. 

Numa visão de desenvolvimento de empreendedores, no que tange a traços 
psicológicos, há o envolvimento de fatores mais profundos que dificultam a abordagem por 
meio de treinamentos. Porém, no que tange ao desenvolvimento de competências, ou seja, o 
que os empreendedores bem-sucedidos fazem, e como eles pensam, pode ser criado um 
modelo para consolidação dessas competências em outros indivíduos. 

Aqueles que enfatizam as determinantes sociais do empreendedorismo sugerem que o 
empreendedor é o produto da sociedade em que ele vive, cuja resposta aos acontecimentos é 
influenciada pelo sistema de valores e por suas próprias experiências anteriores. 

Muito se tem escrito a respeito, e os autores oferecem variadas definições para 
empreendedorismo. Neste trabalho, utilizar-se-á a definição de Filion (1991), por ser simples 
e abrangente: “Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”. 

Para o autor, visão é “uma imagem, projetada no futuro, do lugar que se quer ver 
ocupado pelos seus produtos no mercado, assim como da imagem projetada do tipo de 
organização da qual se tem necessidade para consegui-lo”. 

Dornelas (2001) afirma que, atualmente, analisa-se outros aspectos relacionados ao 
empreendedorismo, sustentados na idéia de que é possível despertar alguém para o 
empreendedorismo, ou seja, ensinar uma pessoa a ser empreendedora. Empreendedores são 
pessoas que têm o senso da oportunidade presente, visão perspicaz e são movidos a desafios. 
Estimular estes elementos é um dos aspectos que norteiam a descoberta do espírito 
empreendedor e a capacidade de direcioná-lo para o ato de empreender. 

Tais conceitos servem como ponto de partida para o estudo das condições que levam o 
empreendedor ao sucesso. O estudo do perfil de empreendedores é tema central de pesquisas e 
é através desse entendimento que é possível ensinar a alguém a ser empreendedor. Os 
empreendedores podem ser voluntários (que têm motivação para empreender) ou 
involuntários (que são forçados a empreender por motivos alheios à sua vontade: 
desempregados, imigrantes, dentre outros). Fato é que o termo empreendedorismo faz parte da 
agenda de pesquisa nesta nova sociedade movida pelo conhecimento e inovação. Para 
Timmons (1994) “o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século 
XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX”. 

3. Redes interorganizacionais 

A reconhecida importância no campo organizacional e social tem demandado um 
crescente interesse nas pesquisas sobre o fenômeno das redes interorganizacionais nas mais 
variadas áreas do conhecimento, como a economia, a sociologia, a política e a administração 
e, mais recentemente, na ciência da informação. 

O termo rede designa um conjunto de pessoas ou organizações interligadas direta ou 
indiretamente conforme salientaram Marcon & Moinet (2000). Para Castells (1999), a 
intensidade e a freqüência da interação entre atores sociais são maiores se esses atores forem 
“nós” de uma rede do que se não pertencessem à mesma rede. As redes intensificam a 
interação, promovendo uma redução do tempo e do espaço nas inter-relações entre os seus 
atores, fatores altamente estratégicos para a competitividade das organizações do século XXI. 

Entretanto, a diversidade de tipologias de redes interorganizacionais provoca uma 
certa ambigüidade no entendimento do termo. Essa questão foi objeto de análise de Castells 
(1999), com base no argumento de que as redes interorganizacionais aparecem sob diferentes 
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formas, em diferentes contextos e a partir de expressões culturais diversas. 
Buscando uma melhor compreensão sobre a diversidade de tipologias de redes 

interorganizacionais, Marcon & Moinet (2000) apud Balestrin E Vargas (2002) apresentam 
um gráfico denominado “mapa de orientação conceitual” no qual indicam as principais 
dimensões sobre as quais as redes são estruturadas. 

 
Figura: Mapa de orientação conceitual 
Fonte: Balestrin & Vargas adaptado de Marcon & Moinet (2000) 

Observando esse mapa conceitual, percebe-se que o eixo vertical relaciona-se com a 
natureza dos elos gerenciais estabelecidos entre os atores da rede. Esses elos podem 
representar uma atividade de cooperação (no caso de uma rede horizontal, como as redes de 
cooperação entre MPMEs), ou representar um grau de ligação hierárquico (no caso de uma 
rede vertical, como uma rede do tipo matriz/filial). Já no eixo horizontal, está representado o 
grau de formalização estabelecido nas relações entre os atores. Esse grau pode mover-se de 
uma conveniência informal entre os atores (no caso de relações de amizade, afinidade e 
parentesco tal como ocorrem nas associações, nos clubes, nas redes de amigos) até relações 
formalmente estabelecidas por contratos entre as partes (no caso de contratos jurídicos, como 
ocorre na formação de joint-ventures). 

Deve-se destacar que, em cada um dos diversos pontos do quadrante, poderá ser 
encontrado um tipo particular de configuração de rede, elucidando, assim, a ampla 
diversidade de tipologias de redes interorganizacionais existentes. Logo, observa-se que 
dificilmente existirão duas redes estruturadas de forma idêntica. Assim, torna-se inócuo e não 
deixa de ser uma simplificação forçada o esforço de tentar abranger todas as possibilidades de 
redes interorganizacionais em algumas dezenas de tipologias pré-definidas.  

O que fica evidente na análise da literatura, conforme observado no modelo de Marcon 
& Moinet (2000), é o fato de que a grande maioria das pesquisas (principalmente por autores 
anglo-saxões) privilegiou arranjos como joint-ventures e alianças estratégicas entre grandes 
empresas. Outras configurações, não menos importantes, como as redes horizontais de 
MPMEs tiveram pouco espaço para reflexão nos estudos sobre redes interorganizacionais. 

O motivo do surgimento do interesse no estudo da configuração em rede como 
estratégia de desenvolvimento local através da cooperação entre empresas decorre de três 
razões principais apontadas por Nohria E Eccles (1992): 

a) a emergência da “nova competição”, como a que está ocorrendo nos distritos 
industriais italianos e do Vale do Silício. Se o “velho” modelo de organização era a grande 
firma hierárquica, o modelo da organização considerada característica da “nova competição” 
é a rede de inter-relações laterais intra e interfirmas;  
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b) o surgimento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) tem tornado 
possível uma maior capacidade de inter-relações entre firmas dispersas; 

c) a consolidação da análise de redes como uma disciplina acadêmica, não somente 
restrita a alguns grupos de sociólogos, mas expandida para uma ampla interdisciplinaridade 
dos estudos organizacionais. 

Para as MPMEs, a configuração em rede representa uma opção estratégica para a 
competitividade, pois, na maioria das vezes, elas apresentam certas dificuldades, tais como: 
obter melhores preços e vantagens na compra de matérias-primas e componentes, custos de 
participação em feiras, custos de campanhas publicitárias, custos de reciclagem e treinamento 
da mão-de-obra, atualização tecnológica, acesso a linhas de crédito e financiamento, custos de 
aluguel, custos envolvidos na exportação de produtos, etc. Esses problemas dificilmente 
desaparecerão, contudo, podem ter seus efeitos neutralizados ou amenizados pela ação 
coletiva em arranjos produtivos locais conjugada à atuação de entidades de apoio. 

4. Desenvolvimento econômico local em APLs – arranjos produtivos locais 

Para Prévost (1998) apud Dolabela (1999), existe relação entre empreendedorismo e o 
desenvolvimento econômico local. A partir dos anos 80, diante da nova organização 
econômica, as grandes empresas passaram a produzir empregando menos mão-de-obra e os 
governos buscaram diminuir seus déficits através de cortes e redimensionamento de pessoal.  

Desde então, as MPMEs (micros, pequenas e médias empresas) passaram a ser as 
grandes criadoras de empregos. E uma das características das MPMEs é a sua dependência da 
comunidade local, que poderá estar ou não dotada de fatores importantes de aceleração do 
desenvolvimento, como ambiente favorável ao empreendedorismo, a vontade comunitária de 
implementação de uma rede de negócios, instituições de apoio, facilidades de obtenção de 
financiamentos, dentre outros. As ações de desenvolvimento de um arranjo produtivo local 
(APL), geralmente, são lideradas por um sindicato de empresários e apoiadas por entidades 
públicas e privadas: ministérios, secretaria de Estado, instituições de apoio às micro, pequenas 
e médias empresas, organismos voltados para o desenvolvimento econômico regional, agentes 
financeiros e universidades 

Para Dolabela (1999), é no nível local que as MPMEs nascem e se formam, encontram 
recursos humanos e materiais dos quais dependem o seu dinamismo e estabelecem sua rede 
básica de relações. 

“Tudo leva a crer que o desenvolvimento econômico seja função do 

grau de empreendedorismo de uma comunidade. As condições 

ambientais favoráveis ao desenvolvimento precisam de 

empreendedores que as aproveitem e que, através de sua liderança, 

capacidade e de seu perfil, disparem e coordenem o processo de 

desenvolvimento, cujas raízes estão, sobretudo em valores culturais, 

na forma de ver o mundo. O empreendedor cria e aloca valores para 

indivíduos e para a sociedade, ou seja, é o fator de inovação 

tecnológica e crescimento econômico”. (DOLABELA, 1999, p. 30) 
Na comunidade local tudo é personalizado: lideranças, instituições, empresas, grupos, 

associações comunitárias. Tudo tem nome, sobrenome e é conhecido em seus pontos fortes e 
fracos que produzem uma imagem no grupo. Como conseqüência, o desenvolvimento 
econômico local torna-se uma questão de diálogo entre todos os atores locais, visando a sua 
sensibilização, mobilização e participação, criando uma sinergia que sinalize positivamente 
para o desenvolvimento. 

Por esta razão, quando se aborda o desenvolvimento local, além da utilização de 
teorias econômicas, deve-se também levar em conta os conteúdos de mudança organizacional 
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resultantes dos comportamentos individuais dos integrantes de uma empresa/comunidade. É 
importante que os valores do empreendedorismo sejam difundidos entres os atores centrais da 
comunidade local, para que, no processo de desenvolvimento econômico, as MPMEs não 
sejam uma opção de segunda categoria, mas assumam uma posição de prioridade. 

É senso comum que as altas taxas de desemprego como causa do desequilíbrio entre as 
classes sociais, a partir das injustiças e das diferenças econômicas, não somente no Brasil, 
como em outros países do Terceiro Mundo, têm levado os governos a estabeleceram políticas 
de apoio a este setor na crença que o desenvolvimento econômico gere o aumento da 
produção e a criação de novos empregos, e ajuda, senão a eliminar, pelo menos amenizar as 
mazelas causadas pelo desemprego. 

A edição de 2005 do GEM– Global Entrepreneurship Monitor - demonstrou que no 
Brasil, apesar das altas taxas de desemprego, a abertura de empreendimentos por 
oportunidade de negócio supera em número as iniciativas por necessidade que são decorrentes 
da falta de opções no mercado de trabalho. 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é uma pesquisa que tem a finalidade de 
aprofundar o conhecimento sobre questões relacionadas ao empreendedorismo, tais como: as 
diferenças entre os países em termos de capacidade empreendedora; a contribuição do 
empreendedorismo para o crescimento econômico e tecnológico; relações entre riquezas de 
oportunidades empreendedoras e a capacidade dos indivíduos de explorar novas 
oportunidades e o potencial dos governos para promover o empreendedorismo. 

Ainda, segundo a pesquisa, o Brasil com Taxa de Atividade Empreendedora Total – 
TAE de 11,3%, ocupa a sétima posição entre os países com maior nível de 
empreendedorismo. Entretanto, o cenário brasileiro demonstra a necessidade de estratégias 
que contribuam para o aumento da competitividade de micros e pequenos negócios. Apesar de 
estudos recentes demonstrarem que o Brasil é considerado um país muito empreendedor em 
número de empresas criadas, o índice de mortalidade, muitas vezes precoce, neste segmento é 
muito alto. 

Mesmo diante deste contexto desfavorável, os desafios impostos pela globalização 
fizeram com que as MPMEs locais buscassem se adaptar crescentemente aos padrões 
internacionais de qualidade, velocidade de resposta e flexibilização bem como aumentar 
significativamente as formas de cooperação tanto vertical quanto horizontalmente.  

Crocco & Horárcio (2001) relatam que o exemplo pioneiro dado pelas empresas da 
chamada “Terceira Itália” no final dos anos 70, fez com que a comunidade científica passasse 
a observar que a proximidade física das MPMEs propiciava não somente externalidades 
(economias de aglomeração) mas também condições para uma interação cooperativa no 
sentido da superação de problemas em comum. Tais aglomerações são chamadas de clusters 
ou Arranjos Produtivos Locais (APLs) que na literatura de tipologias de redes poderiam ser 
enquadrados como redes horizontais de MPMEs e quando apoiados por instituições 
configuram-se como redes interorganizacionais de cooperação. 

Lastres & Cassiolato (2003) corroboram com esse enquandramento dos APLs como 
redes interorganizacionais ao afirmar que: 

“O conceito e a abordagem metodológica de arranjos e sistemas 

produtivos e inovativos locais – ASPLs (i) destacam o papel central 

da inovação e do aprendizado interativos, como fatores de 

competitividade sustentada; (ii) englobam empresas e outros agentes, 

assim como atividades conexas que caracterizam qualquer sistema 

de produção.” (LASTRES & CASSIOLATO, 2003, p. 3) 
Os autores também diferenciam os conceitos para arranjos produtivos locais e sistemas 

produtivos e inovativos locais: 
“Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 8 

agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em um conjunto 

específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos 

mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a 

interação de empresas - que podem ser desde produtoras de bens e 

serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, 

entre outros - e suas variadas formas de representação e associação. 

Incluem também diversas outras organizações públicas e privadas 

voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, como 

escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia; política, promoção e financiamento”. 

“Sistemas produtivos e inovativos locais são aqueles arranjos 

produtivos em que interdependência, articulação e vínculos 

consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, 

com potencial de gerar o incremento da capacidade inovativa 

endógena, da competitividade e do desenvolvimento local”. 
(LASTRES & CASSIOLATO, 2003, p. 3-4) 

Lastres & Cassiolato coordenam os trabalhos da RedeSist – rede de pesquisa em 
sistemas produtivos e inovativos locais - cujos resultados das pesquisas realizadas em 
diferentes regiões do país confirmam que a aglomeração de empresas e o aproveitamento das 
sinergias geradas por suas interações fortalecem suas chances de sobrevivência e crescimento, 
constituindo-se em importante fonte de vantagens competitivas duradouras. A participação 
dinâmica em arranjos produtivos locais tem auxiliado empresas, especialmente as de micro, 
pequeno e médio portes, a ultrapassarem as conhecidas barreiras ao crescimento, a 
produzirem eficientemente e a comercializarem seus produtos em mercados nacionais e até 
internacionais.  

Dessa forma, pode-se inferir que os arranjos produtivos locais (APLs) constituem-se 
em espaço privilegiado para a disseminação do Empreendedorismo em todas suas abordagens. 
O papel central da inovação e do aprendizado em APLs converge com a classificação de tipos 
de empreendedor disseminados na literatura do empreendedorismo. Um empreendedor pode 
ser (i) um indivíduo que cria uma empresa, qualquer que seja ela; (ii) uma pessoa que compra 
uma empresa e introduz inovações, assumindo riscos, seja na forma de administrar, vender, 
fabricar, distribuir ou fazer propaganda dos seus produtos e/ou serviços, agregando novos 
valores; (iii) um empregado que introduz inovações em uma organização, provocando o 
surgimento de valores adicionais. 

Destaca-se que o comportamento empreendedor é requerido tanto para as empresas 
produtoras de bens e serviços finais, bem para empresas fornecedoras de insumos e 
equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, dentre outros 
nas ações de desenvolvimento de um APL.  

Felizmente, a estratégia cooperativa em arranjos produtivos locais tem sido valorizada 
pelos empresários que têm percebido a importância da cooperação para processos de criação e 
compartilhamento de informações e conhecimentos necessários à inovação para o crescimento 
organizacional e, conseqüentemente, desenvolvimento local através da geração de empregos e 
distribuição de renda. 

5. Considerações finais 

A sociedade do conhecimento caracterizada pela centralidade do conhecimento 
enquanto recurso gerador de riquezas faz surgir a necessidade da abordagem do 
empreendedorismo para diminuir a distância que separa os principais fundamentos 
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econômicos. Tanto as unidades de geração de conhecimento (centros de pesquisa, 
universidades, escolas) como a comunidade empresarial devem estar voltadas para um mesmo 
objetivo: gerar riquezas e desenvolvimento econômico local a partir do processo de inovação. 

Na conjuntura atual, onde o Estado e as grandes empresas não se configuram mais 
como únicos suportes econômicos relevantes para a sociedade, a geração de novos negócios 
no âmbito das MPMEs (micro, pequenas e médias empresas) surge como alternativa para o 
desenvolvimento econômico local e, conseqüente, geração de novos empregos. 

Entretanto, além da geração de novos negócios é necessário adotar políticas que 
possibilitem a sobrevivência e evolução das empresas já existentes. No Brasil, as políticas são 
tímidas e se resumem a programas de curto prazo, enquanto, em países desenvolvidos as 
políticas vêm crescentemente incorporando a tendência de formação de arranjos produtivos. 
As novas formas e instrumentos de promoção do desenvolvimento industrial e inovativo 
tendem, cada vez mais, a focalizar prioritariamente sistemas e arranjos produtivos locais. 

Aun, Carvalho e Kroeff (2005) salientam que investimentos na infra-estrutura 
educacional, de ensino técnico ou superior, tornam-se fundamentais para criar condições 
locais não apenas de reprodução, mas também de criação de conhecimento. Investimentos na 
infra-estrutura básica (transportes, energia elétrica, telecomunicação, tecnologias de 
informação) fazem-se necessários para garantir o suporte às atividades produtivas. Nos 
aspectos de configuração do APL, existe a predominância de investimentos que se sucedem, 
tanto públicos como privados. Na medida em que caminham para a maturidade os 
investimentos privados tendem a superar os investimentos públicos. O mais importante é que 
esses investimentos sejam selecionados pelas ações e valores que configuram cada APL, 
visando elucidar e minimizar as diferenças educacionais e de infra-estrutura através do 
compartilhamento para se alcançar a autonomia informacional. 

Ressalta-se, por fim, a necessidade de avanço em estudos e pesquisas em torno da 
abordagem dos ASPLs em um momento em que o sistema produtivo e a ordem geopolítica 
mundiais passam por profundas e importantes transformações, associadas à emergência da 
Sociedade do Conhecimento, bem como à aceleração do processo de globalização e de 
competição. 
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