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Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar os obstáculos e potencialidades à 
competitividade das micro e pequenas empresas da Paraíba. Essas empresas estão 
concentradas espacialmente nos Arranjos Produtivos Locais (APL’s) de Campina Grande e 
de Patos, onde há uma diversidade de atores públicos e privados. Para tanto, utilizou-se um 
banco de dados de 185 micro e pequenas empresas (MPE’s) formais e informais, 
disponibilizado pelo Núcleo de Estudos em Tecnologia e Empresa da UFPB, cuja 
interpretação, se apoiou na concepção teórica neo-schumpeteriana e na metodologia da 
Redesist. Dessa junção teórico-metodológica constatou-se que os obstáculos à 
competitividade das MPE’s de calçados estão relacionados à: 1) incipiente inovação nos 
APL’s; 2) um alto percentual de rejeição das MPE’s ao ambiente cooperativo; 3) baixo nível 
de aprendizado formal e de qualificação do pessoal; 4) restrito acesso ao crédito para capital 
de giro; 5) falta de incentivos fiscais e financeiros; 6) adoção de estratégia de inovação 
imitativa e; 7) falta de sincronismo entre empresas e instituições. Foram identificadas como 
potencialidades: 1) elevada territorialidade; 2) significativo grau de conhecimento tácito nos 
APL’s, adquirido, principalmente, através do aprendizado ao longo do tempo; 3) densa infra-
estrutura institucional local; 4) produto de boa qualidade e; 5) preço atrativo do produto.  

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas, Arranjos Produtivos Locais de calçados, 
Paraíba. 
 
1. Introdução 

No conjunto das transformações recentes ocorridas no Brasil e no mundo, emerge o 
interesse sobre o papel das micro e pequenas empresas (MPE’s) na reestruturação produtiva e 
no desenvolvimento de regiões e países, de acordo com Lastres et al. (2003a). 

A experiência internacional comprova que a importância das MPE’s na economia é 
crescente. Lastres et al. (2002) mostra que diversos países, tais como os da União Européia, o 
Reino Unido, a Austrália, a Coréia do Sul, os Estados Unidos e o Japão, têm adotado políticas 
voltadas à melhoria da competitividade das micro, pequenas e médias empresas, estimulando 
principalmente a inovação e deixando de tratá-las como sendo uma extensão das grandes 
companhias.  

Nestes países verificam-se a existência de instituições responsáveis pelas políticas de 
fomento às micro, pequenas e médias empresas e as razões para promoção destas empresas é 
que elas são importantes na geração de emprego e renda devido aos seguintes fatores: i) 
benefícios existentes para o país como um todo, ao ter um forte setor de empresas de pequeno 
e médio portes, pois diversifica e amplia o setor privado; ii) o fortalecimento destas empresas 
dependerá do apoio estatal e; iii) o apoio às micro, pequenas e médias empresas traz impactos 
positivos no bem-estar social, na medida em que cria oportunidades de emprego para as 
pessoas que estão fora do mercado de trabalho. 

No ano de 2001, segundo informações disponíveis no Sebrae (2004), no Brasil, as 
micro empresas representam 93,9% e detém 35,5% do pessoal ocupado, mostrando que esse 
tipo de empresa é a predominante no país e a que mais emprega mão-de-obra em todos os 
setores da economia. 

De acordo com Amaro e Paiva (2004), o número de micro e pequenas empresas, só no 
Nordeste, somam um total de 277.970 estabelecimentos, gerando 1.647.837 empregos. Estas 
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informações sobre o panorama das MPE’s no contexto nacional são importantes para que se 
entenda a relevância do papel que representa esse tipo de empresa na economia nacional. Essa 
importância ganha relevo quando se consideram as desigualdades regionais que estão sempre 
presentes na economia brasileira. Neste cenário, o papel das MPE’s no desenvolvimento das 
áreas mais pobres destaca-se ainda mais e o estado da Paraíba poderia ser um bom exemplo. 

No estado da Paraíba, as micro e pequenas empresas também se caracterizam como 
um dos principais pilares de sustentação da economia local. Segundo dados do Sebrae-PB 
(2004), das 99.940 empresas existentes na Paraíba, 98% são micro e pequenas empresas. 
Porém, os empresários das MPE’s paraibanas ainda encontram barreiras como a burocracia, 
altos impostos e juros altos. 

Além da Paraíba ter um grande número de MPE’s, a produção de calçados configura-
se como uma das atividades industriais mais tradicionais e com expressiva participação de 
MPE’s. Segundo dados da pesquisa pesquisa SEBRAE/PROMOS/FUNAPE (2003), 92,1% 
das empresas calçadistas da Paraíba são MPE’s (formais e informais), 6% são médias 
empresas e apenas 1,9% são de grandes empresas. Esse fato revela que, além de constituir a 
maioria no Brasil, as MPE’s também são o destaque no setor de calçados da Paraíba, objeto 
de estudo desta dissertação de mestrado. 

Essas empresas são estudadas a partir do arcabouço teórico de arranjos produtivos 
locais (APL’s). Observa-se que a maior concentração de micro e pequenas empresas encontra-
se nos APL’s de Patos e Campina Grande, que detêm 46,5% e 39,5% do total deste tipo de 
empresa na Paraíba, respectivamente. 

Vale ressaltar que a existência de um significativo aporte institucional às empresas 
paraibanas, mais precisamente em Campina Grande, foi mais um dos motivos que direcionou 
este trabalho a examinar o caso das MPE’s de calçados, através da base teórica desenvolvida 
pela Redesist. Nesse sentido, faz-se um estudo das aglomerações de empresas e verifica-se o 
aproveitamento de sinergias geradas pela interação entre estas e delas com o ambiente local. 
Ultimamente, vem se observando que esta interação tem fortalecido a sobrevivência e 
crescimento das micro e pequenas empresas (MPE’s), constituindo-se em importante fonte 
geradora de vantagens competitivas. Portanto, a participação dinâmica das MPE’s em arranjos 
produtivos locais tem sido de grande auxílio para elas.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar, a partir da teoria neoschumpeteriana, os 
obstáculos e potencialidades à competitividade das micro e pequenas empresas de calçados da 
Paraíba, que estão concentradas espacialmente nos APL´s de Campina e de Patos .  

Este trabalho encontra-se estruturado em seis seções incluída esta introdução. A 
segunda seção apresenta os aspectos teóricos deste artigo, onde se faz uma discussão teórica 
sobre o enfoque neoschumpeteriano e os Arranjos Produtivos e Inovativos Locais de Micro e 
Pequenas Empresas. A terceira seção apresenta os aspectos metodológicos, onde se faz a 
caracterização da pesquisa, descrição e tratamento dos dados utilizados. A seção quatro 
mostra os resultados da pesquisa, abordando as MPE’s dos APL’s calçadistas de Campina 
Grande e Patos em seus aspectos de governança, territorialidade, produtos, mercado, 
competitividade, cooperação, aprendizado, inovação, seus obstáculos e suas potencialidades. 
Esta seção é composta de duas subseções, onde na 4.1 tem-se o perfil dos APL’s calçadistas 
de MPE’s de Campina Grande e de Patos e a subseção 4.2 analisa as MPE’s formais dos 
APL’s campinense e patoense. Finalmente, a seção cinco trata das considerações finais do 
trabalho e a seção seis mostra as referências bibliográficas. 
 
2. Aspectos teóricos 

O enfoque neoschumpeteriano ou evolucionário caracteriza-se, de forma geral, por 
tratar a inovação tecnológica, nas firmas, como cerne na explicação da dinâmica econômica e 
tem sua fonte em processos de aprendizado e de cooperação entre as firmas e instituições. 
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Neste enfoque, tem-se a abordagem dos arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais, 
que vem sendo desenvolvida no Brasil pela Redesist e provém do estudo dos sistemas 
nacionais de inovação. A abordagem dos APL’s estuda os aglomerados de empresas, 
instituições e demais agentes, num determinado espaço geográfico, que se traduzem em 
vantagens para uma atividade produtiva da economia, que no presente caso é a produção de 
calçados da Paraíba. 

A abordagem neo-schumpeteriana sugere que a dinâmica da inovação, base do 
processo de transformação econômica, depende não só dos recursos destinados para esse fim, 
mas, sobretudo, do processo de aprendizagem e difusão da tecnologia. 

O enfoque neo-schumpeteriano também focaliza a interação entre os diversos agentes 
econômicos, enfatizando a questão local, desenvolvendo assim, o conceito de sistemas 
nacionais de inovação, contrapondo-se às discussões acerca de um mundo integrado 
globalmente.  

Desse modo, a competitividade das empresas e organizações passa a estar relacionada 
com a abrangência das redes na qual estão inseridas, assim como a intensidade do uso que 
fazem das mesmas, conforme Lastres et al. (2003c). No Brasil, têm sido desenvolvidos 
estudos sobre essas redes e, mais especificamente, sobre uma forma mais incipiente de 
sistema de inovação, que são os denominados arranjos produtivos locais. 

 Portanto, a definição de arranjos e sistemas produtivos, desenvolvida pela Redesist, 
dentro da perspectiva evolucionista, é dada por Lastres et al.(2002). Dessa forma, os Arranjos 
Produtivos Locais (APL’s) são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e 
sociais, com foco em um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam 
vínculos e interdependência entre si. O conceito de APL traz consigo algo importante que é o 
relacionamento entre as firmas e a cooperação ao longo da cadeia produtiva, que passa a ser 
visto como elemento fundamental de competitividade. Isto porque a interação local e a 
cooperação são requisitos primordiais para o aprendizado e a inovação, bem como para que as 
empresas e demais instituições participantes melhorem seu desempenho e reforcem o 
desenvolvimento local. 

Vários estudos da Redesist, tais como o de Lastres et al. (2003a), vêm salientando a 
importância da promoção de arranjos locais de pequenas empresas, principalmente sob o 
ponto de vista de países em desenvolvimento. Lastres et al. (1999) destacam as vantagens 
características de tais empresas a seguir: i) Representam parcela significativa e diversificada 
do setor privado; ii) Simbolizam fortes oportunidades de emprego; iii)Significam, em muitos 
casos, a possibilidade de promoção do desenvolvimento econômico local. 

A abordagem, utilizada neste estudo das MPE’s calçadistas da Paraíba é a de redes 
locais, onde a ênfase está no sistema intensivo de informação, complementaridade 
tecnológica, identidades social e cultural, aprendizado coletivo, redução de incertezas e o 
papel do Estado como agente promotor. Nessa análise, é igualmente importante definir 
conceitos como governança e territorialidade. 

De acordo com Lastres e Cassiolato (2003b), no caso específico dos arranjos e 
sistemas produtivos e inovativos locais (ASPL’s), governança refere-se às diferentes formas 
de coordenação entre os agentes e atividades, que envolvem da produção à distribuição de 
bens e serviços, assim como o processo de geração, disseminação e uso de conhecimentos e 
de inovações. Segundo os mesmos autores, existem diferentes formas de governança e as duas 
principais são as hierárquicas e as em redes. As hierárquicas são aquelas em que a autoridade 
é claramente internalizada dentro de grandes empresas, com real ou potencial capacidade de 
coordenar as relações econômicas e tecnológicas no âmbito local. Já a governança na forma 
de redes, caracteriza-se pela existência de aglomerações de micro, pequenas e médias 
empresas, sem grandes empresas localmente instaladas exercendo o papel de coordenação das 
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atividades econômicas e tecnológicas. São marcadas pela forte intensidade de relações entre 
um amplo número de agentes, onde nenhum deles é dominante.  

A territorialidade está ligada a interdependências específicas da vida econômica, não 
podendo ser definida simplesmente como localização das atividades. A territorialidade de 
uma atividade ocorre quando sua viabilidade econômica está enraizada em ativos, incluindo 
práticas e relações, que não estão disponíveis em outros lugares e que não podem ser 
facilmente ou rapidamente criadas ou imitadas em lugares que não as têm. (Lastres et al., 
2003b) 

Na abordagem dos APL’s, o conceito de competitividade não está ligado apenas a uma 
empresa que precisa implementar estratégias a fim de ter uma posição sustentável no 
mercado, todavia, refere-se à competitividade de conjuntos articulados de empresas. Portanto, 
o que determina a competitividade das MPE’s é o aproveitamento de sinergias geradas pelas 
interações entre estas empresas e destas com os demais agentes econômicos, onde se 
localizam através de cooperação, aprendizagem e inovação interativos. A cooperação visa a 
obtenção de economias de escala e de escopo, melhoria dos índices de qualidade, diminuição 
de riscos, de custos, tempo, propiciando o aprendizado interativo de forma a aumentar o 
potencial inovativo do arranjo.  

Portanto, é importante observar as MPE’s, através da ótica de arranjos produtivos e 
inovativos locais, tendo em vista que nele evidencia-se vantagens, necessidades e 
oportunidades. As principais vantagens das MPE’s estão na maior flexibilidade, estruturas 
menos hierárquicas, menor burocratização e maior especialização. No entanto, existem 
também algumas dificuldades, que são a escassez de recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos, segundo Lastres et al. (2002). 

Em um país como o Brasil, em que as MPE’s são a maioria, destacam-se, 
paralelamente, alguns desafios: buscar novos rumos para o seu desenvolvimento; possibilitar 
o atendimento de prioridades nacionais, regionais e locais, garantindo condições de 
sobrevivência e competitividade das MPE’s e; aproveitar as potencialidades e sinergias locais, 
de forma a contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais. 

 
3. Aspectos metodológicos 

A área pesquisada compreende os municípios de Campina Grande e de Patos, que 
abrigam as maiores concentrações de MPE’s formais e informais. Estas concentrações 
produtivas de calçados encontradas no estado da Paraíba são definidas neste trabalho como 
APL’s, pois são caracterizadas como aglomerados de empresas e diversos atores políticos e 
institucionais num mesmo espaço geográfico, voltados para uma mesma atividade, e que 
podem cooperar entre si, gerando um ambiente de estímulo ao aprendizado e à inovação no 
arranjo. 

O ambiente ou universo da pesquisa abrange, no presente caso, as micro e pequenas 
empresas de calçados da Paraíba. O universo desta pesquisa engloba, portanto, um total de 
198 MPE’s que declararam produzir algum tipo de calçado. Esse número de MPE’s de 
calçados da Paraíba representa 92,1% do total de empresas calçadistas do estado. Destas 198 
micro e pequenas empresas, 85 estão localizadas em Campina Grande, 100 delas estão em 
Patos e as 13 restantes localizam-se de forma espacialmente dispersa na Paraíba. 

Dentro deste universo de pesquisa se estudarão 185 MPE´s, das quais 32 são empresas 
formais e 53 informais em Campina Grande e 14 formais e 86 informais em Patos. Dessa 
forma, serão analisados os perfis de cada arranjo considerando todas as empresas e depois 
serão estudadas mais especificamente as empresas formais, que totalizam uma amostra de 46 
MPE´s. Estas empresas selecionadas são aquelas que declararam produzir calçado de algum 
tipo, com quaisquer matérias-primas, porém, estão fora da análise os produtores de 
equipamentos de segurança. Portanto, o corte que se faz é em relação ao produto (calçados) e 
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ao porte da empresa (MPE’s) e dessa forma, em Patos, o arranjo calçadista é constituído 
apenas de micro e pequenas empresas e, em Campina Grande, as MPE’s constituem a 
maioria. 

No entanto, é necessário definir o que vem a ser micro e pequena empresa. De acordo 
com Lemos (2002), no Brasil, a classificação das empresas segundo o tamanho, varia 
amplamente, porém, a classificação mais utilizada é aquela que se baseia no número de 
empregados, adotada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e no 
presente trabalho. Segundo esta classificação as micro empresas são aquelas que possuem até 
19 empregados no ramo da indústria e até 9 empregados no ramo de serviços. E as pequenas 
empresas, por sua vez, possuem de 20 a 99 empregados (indústria) e de 10 a 49 (serviços). 

A definição das variáveis de investigação foi baseada em dados secundários, mais 
especificamente as informações da pesquisa de campo do SEBRAE/PROMOS/FUNAPE, 
realizada no ano de 2003 pelos professores do Núcleo de Estudos em Tecnologia e Empresas 
(NETE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e por professores da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), através da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 
(FUNAPE). O NETE forneceu o banco de dados sobre o universo do setor de calçados da 
Paraíba. Foram analisados os questionários da referida pesquisa, cujos resultados encontram-
se em cinco relatórios: Moutinho (2002), Cavalcanti Filho e Silva (2002), Aragão (2002), 
Kehrle (2003a) e Souto e Barreto (2004). Também foram consultados periódicos, revistas, 
artigos e publicações diversas, tais como monografias, dissertações e teses, além de sites da 
internet. 

O tratamento das informações e dados coletados na pesquisa foi realizado de forma 
qualitativa. Para esse tratamento, utilizou-se um software estatístico, o SPSS 11.0. O processo 
de delimitação do estudo para as MPE’s de calçados, nos APL’s de Campina Grande e Patos, 
foi realizado nesse software que calculou o número de empresas (freqüência) e a percentagem 
destas em relação ao número total de empresas referentes a uma variável selecionada. Os 
resultados encontrados foram tabulados e ilustrados na forma de tabelas, gráficos e quadros e, 
posteriormente, analisados.  

 
4 Análise dos resultados 

4.1 Perfis dos APL’s calçadistas de MPE’s: Campina Grande e Patos 

Os APL´s de Campina Grande e Patos detêm uma importante parcela do setor 
tradicional produtor de calçados do Estado e este último mostra uma significativa presença de 
produtores informais. 

Verifica-se que, em Patos, o arranjo é constituído apenas de micro e pequenas 
empresas, sendo a maioria informais e, em Campina Grande, as MPE’s formais são em 
número menor que as informais, mas são as mais importantes, pois geram uma quantidade 
maior de empregos e também obtêm produção superior. Os APL’s calçadistas de Campina 
Grande e Patos apresentam fortes semelhanças, que estão centradas, principalmente, na 
formação histórica, forte territorialidade e modo de governança não hierárquica. 

Quanto à estrutura das empresas de Campina Grande e de Patos, pode-se afirmar que, 
em sua maioria, são do tipo familiar e de portes micro, pequeno e médio, cuja capacitação foi 
difundida ao longo da história desses APL’s, através de relações pessoais entre os produtores 
informais e sapateiros. Essas relações, de acordo com a teoria neoschumpeteriana, referem-se 
ao conhecimento tácito, não-codificado, que foi adquirido ao longo do tempo, fazendo com 
que essas localidades possuam um grau de enraizamento e que pode ser usado no processo de 
aprendizado inovativo nos arranjos. 

O APL campinense tem como fator de atratividade a presença de uma mão-de-obra 
barata e com habilidades adquiridas localmente na fabricação de calçados, dado que esta é 
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uma atividade em que algumas etapas ainda são artesanais, o que exige mais habilidade do 
trabalhador e permite uma maior participação das MPE’s, pois as grandes empresas 
preocupam-se mais na produção em larga escala e tendem a utilizar máquinas mais 
sofisticadas. No caso das MPE’s de calçados de Campina Grande, elas preocupam-se com a 
produção de artigos de qualidade, que necessitam de uma mão-de-obra que possua o 
conhecimento tácito. 

Entre os principais atores produtivos do APL de Campina Grande, destacam-se 
aqueles responsáveis por algumas etapas do processo produtivo, a saber: curtumes; empresas 
produtoras de calçados e subprodutos; fornecedores ou representantes de insumos e 
componentes. Os produtores de calçados e subprodutos destacam a existência de três grupos 
distintos, caracterizados da seguinte forma: um grupo formado por empresas de micro, 
pequeno e médio portes; outro formado por produtores informais de calçados e; o último, por 
uma única grande empresa que produz sandálias de borracha e cujo processo produtivo não 
guarda similaridades com os dois primeiros.  

O arranjo não possui uma rede forte de fornecedores. Assim, tanto a produção como o 
fornecimento de produtos são precários. Existem alguns representantes de insumos, 
componentes e equipamentos e, em geral, os produtores enfrentam dificuldades em adquiri-
los. Esse fato é importante porque, em geral, os fornecedores são disseminadores de 
conhecimento, de técnicas de produção para o uso de seus equipamentos, por exemplo. Desse 
modo, a ausência ou precariedade deles, no arranjo produtivo, limita o aprendizado, a 
cooperação e, conseqüentemente, a inovação. 

Campina Grande é responsável por, aproximadamente, 50% do total das empresas 
formais do setor coureiro-calçadista, no estado da Paraíba. O grau de formalidade empresarial 
do APL campinense é, portanto, de aproximadamente 40% e o grau de informalidade cerca de 
60%. Quanto ao mercado no qual o APL de Campina Grande destina sua produção, pode-se 
ver na Tabela 1, que uma grande parcela desta é voltada para os mercados local e regional.  

 
Tabela 1 - Dados do Arranjo Produtivo de calçados de Campina Grande 

Mercado de Destino (%) 
Tipo Empresas Empregos 

Produção 
anual (pares) Loc. Reg. Nac. Ext. 

Grande empresa 1 2.380 128.400.000 – – 95 5 

Empresas formais1 35 760 3.470.320 20,7 66,7 11,8 0,9 

Empresas informais 53 301 1.039.680 nd. nd. nd. nd. 

Total 89 3.441 132.910.000 – – – – 

Fonte: Kehrle, 2003b. 
Notas: 1Aqui estão incluídas três empresas que produzem botas de segurança.  

 
Cabe salientar que são as MPE’s formais e informais as responsáveis pelos mercados 

locais e regional, tendo como principal produto sandálias e sapatos femininos. Essa 
informação corrobora com o que foi mostrado no capítulo dois, ou seja, que as MPE’s 
calçadistas destinam uma pequena parcela para o mercado externo. 

O APL de Patos, por outro lado, embora tenha tido uma formação semelhante a do 
arranjo campinense, diferencia-se deste pela produção informal bem superior a formal, sendo 
responsável por 64% da produção total de calçados de Patos e 60% do emprego gerado pelo 
APL calçadista patoense do mesmo município (Tabela 2). Portanto, a peculiaridade do APL 
de Patos é a de ser formado, exclusivamente, por MPE’s quer formais quer informais, sendo 
estas últimas o destaque, pois o grau de formalidade empresarial é bastante reduzido, sendo de 
apenas 14%, enquanto que o grau de informalidade é de 86%. 
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Tabela 2 - Dados do Arranjo Produtivo de calçados de Patos 

Mercado de Destino (%) 
Tipo Empresas Empregos 

Produção 
anual (pares) Loc. Reg. Nac. Ext. 

Empresas formais 14 411 1.653.040 2,9 84,2 12,9 – 

Empresas informais 86 623 2.947.440 nd. nd. nd. nd. 

Total 100 1.034 4.600.480 – – – – 

Fonte: Kehrle, 2003b. 
 

A formação de aglomerações de MPE’s em uma determinada região, segundo a 
abordagem dos APL’s, desempenham papel sócio-econômico importante, principalmente na 
questão do emprego. Campina Grande detém 34,7% do número de empregos do setor de 
calçados da Paraíba. O município de Patos, por sua vez, representa 10,4% do número de 
empregos do setor de calçados no Estado. Os APL’s campinense e patoense juntos são 
responsáveis por aproximadamente 21% de todo o emprego gerado no setor de calçados.  

Em relação aos salários, uma variável que pode ser parâmetro para o custo da mão-de-
obra, existe uma uniformidade nos APL’s de Campina Grande e Patos, pois a maior parte dos 
trabalhadores, na Paraíba (68,3%), recebe entre 1 e 1,5 salários mínimos. Isso pode ser 
explicado pelo fato de que, em se tratando de uma produção de pequeno porte, a baixa 
produtividade e o baixo preço do produto são fatores que determinam um salário para 
subsistência da mão-de-obra. 

 
4.2 MPE’s formais de calçados de Campina Grande e de Patos 

A teoria dos Arranjos Produtivos e Inovativos Locais indica que as MPE’s apresentam 
algumas vantagens competitivas: têm mais flexibilidade, estrutura menos hierárquica, menor 
burocratização e maior especialização. Por outro lado, suas dificuldades encontram-se, 
principalmente, na maior chance de falências, proveniente da escassez de recurso humanos, 
financeiros e tecnológicos. No entanto, a mesma teoria afirma que a aglomeração de empresas 
em APL’s e o aproveitamento de sinergias geradas pelo ambiente local garante maior tempo 
de sobrevivência e crescimento das MPE’s, além de se constituir em uma importante fonte 
geradora de vantagens competitivas. 

Um dos obstáculos verificados nos APL’s de Campina Grande e de Patos é o problema 
de qualificação do pessoal. No APL campinense, 47% das MPE’s formais alegam ser a 
qualificação o principal problema que elas enfrentam, enquanto que, no APL de Patos, esse 
percentual é superior, atingindo 78% das empresas (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Problemas com o pessoal nas MPE’s formais de calçados: APL’s de Campina Grande e de Patos 

Campina Grande Patos  
Principal problema 

 
Número de 
empresas 

% Número de 
empresas 

% 

Qualificação 15 47 7 78 
Faltas ao trabalho 6 19 1 11 
Rotatividade de mão-de-obra 2 6 1 11 
Outros 2 6 - - 
Não vê problemas 7 22 - - 
Total 32 100 91 100 

Fonte: dados da pesquisa SEBRAE/PROMOS/FUNAPE (2003). 
Notas: 1 Cinco empresas deixaram de responder esse item 
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Além disso, em Campina Grande, aproximadamente 44% das MPE’s afirmam não ter 
pessoal qualificado e, num outro extremo, verifica-se que cerca de 19% dizem ter a totalidade 
do seu pessoal qualificado. No APL de Patos, a disparidade no que se refere à qualificação é 
menor, pois observa-se que aproximadamente 29% das MPE’s não têm pessoal qualificado 
em sua produção, outras 14% dizem ter um percentual de 30% de pessoal qualificado e 21% 
têm plenamente pessoal qualificado. 

O segundo obstáculo apontado pelas MPE’s dos APL’s de Campina Grande e Patos 
diz respeito ao crédito financeiro. Nesses APL’s, a maioria das MPE’s não utiliza o crédito 
financeiro. No APL campinense, 75% das MPE’s formais não fazem uso deste recurso e, no 
APL de Patos, isso equivale a 79% das MPE’s (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Utilização de crédito financeiro pelas MPE’s formais de calçados: APL’s de Campina Grande e de 
Patos 

Campina Grande Patos Utilização de crédito 
 Número de 

empresas 
% Número de 

empresas 
% 

Utiliza crédito financeiro 6 25 3 21 
Não utiliza crédito financeiro 18 75 11 79 
Total 241 100 14 100 

Fonte: dados da pesquisa SEBRAE/PROMOS/FUNAPE (2003). 
Nota: 1 Oito empresas deixaram de responder esse item. 

 
A razão deste fato no primeiro APL está no difícil acesso ao crédito. Há também casos 

de algumas MPE’s que afirmam não necessitar do mesmo, por operarem com capital próprio. 
No APL de Patos, 57% das MPE’s alegam ser difícil o acesso ao crédito. Destaca-se ainda 
que, a maior parte das MPE’s dos dois arranjos, usaria o crédito para fins de capital de giro. 
Essa dificuldade do acesso ao crédito nos APL’s de Campina Grande e de Patos é algo 
vivenciado pelas MPE’s em geral. 

Constatou-se que, na Paraíba, o Banco do Nordeste, através do Programa de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (PMPE), financia a implantação, ampliação e modernização de 
micro e pequenas empresas não rurais e abrange inversões fixas de qualquer natureza, 
inclusive máquinas e equipamentos usados, e o capital de giro associado ao investimento, 
além de inversões em técnicas modernas de gerenciamento e organização das empresas. 
Porém, não se sabe o quanto desses recursos são destinados às MPE’s de calçados da Paraíba. 

Outro aspecto que se constitui num grande obstáculo à competitividade das MPE’s 
calçadistas dos APL’s de Campina Grande e de Patos está na falta de incentivos fiscais e 
financeiros. No estado da Paraíba existe uma política industrial que se refere ao repasse de 
incentivos fiscais, constituídos por recursos do Fundo de Apoio à industrialização da Paraíba 
(FAIN). Porém, tal política está voltada, primordialmente, para as grandes empresas do Sul e 
Sudeste que vieram se instalar no estado na década de 1990. 

Dessa forma, a quase totalidade das MPE’s do arranjo campinense não recebe 
incentivo fiscal ou financeiro por parte do governo estadual, representando um percentual de 
97% dessas empresas. No APL de Patos, também ocorre o mesmo, pois cerca de 93% das 
MPE’s não recebem tais incentivos (Tabela 5). 

Verificou-se também, na pesquisa, que apenas uma pequena empresa em cada APL 
recebe incentivo do FAIN. Dessa informação, pode-se afirmar que as MPE’s não têm sido 
contempladas com incentivos governamentais que visam a promoção do desenvolvimento 
econômico local. Isto mostra que não há uma política industrial, no Estado, voltada 
especificamente para o desenvolvimento dos APL’s calçadistas de MPE’s da Paraíba. 
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Portanto, segundo a teoria adotada, faz-se necessária uma redefinição do papel do Estado, de 
forma a viabilizar e facilitar financiamentos adequados para essas MPE’s. 

 
Tabela 5 - Recebimento de incentivos fiscais do governo pelas MPE’s formais de calçados: APL’s de Campina 
Grande e de Patos 

Campina Grande Patos  
Situação 

 
Número de 
empresas 

% Número de 
empresas 

% 

Recebe incentivo 1 3 1 7 
Não recebe incentivo 29 97 13 93 
Total 301 100 14 100 

Fonte: dados da pesquisa SEBRAE/PROMOS/FUNAPE (2003). 
Nota: 1 Duas empresas deixaram de responder esse item. 

 
Por fim, as MPE’s formais de Campina Grande e Patos apontaram diversos pontos 

considerados fracos nas empresas desses APL’s. Tais pontos fracos se constituem em 
obstáculos à competitividade dos APL’s, que precisam ser superados. 

Os pontos fracos, apontados pelas MPE’s de Campina Grande, estão relacionados a: 
acesso ao crédito, defasagem técnica, falta capital de giro, design, espaço físico, falta de 
incentivos governamentais, falta de opções de compra, informatização, localização dos 
fornecedores, manutenção de máquinas, mão-de-obra, maquinário, matéria-prima, mercado, 
modelagem, organização externa e interna às MPE’s, pequena escala de produção, prazo de 
entrega, qualificação pessoal, segurança, supervisão da produção e elevados tributos. Destes 
itens, sobressaem-se como pontos mais fracos: a insuficiência de capital de giro e de matéria-
prima.  

Os pontos fracos apontados pelas MPE’s de Patos são: o espaço físico, a falta capital 
de giro, informatização, marketing, material de inferior qualidade, pontualidade dos 
fornecedores e preços dos concorrentes. Entre eles, as MPE’s de Patos apontaram a falta de 
capital de giro como o ponto mais fraco, ou seja, há uma escassez de crédito para este fim. 

Portanto, para que esses obstáculos tornem-se futuras potencialidades para a 
competitividade das MPE’s dos APL’s estudados, são necessárias adequadas políticas 
públicas e privadas. 

Ao lado das fragilidades das MPE’s dos dois APL’s, algumas potencialidades foram 
identificadas. Os pontos fortes, que as MPE’s de Campina Grande consideram, são os 
seguintes: o atendimento, capital de giro próprio, capital independente, flexibilidade, 
localização, marca, mercado, preço, prédio próprio, produto/marca, qualidade e vendas. Dos 
itens apontados, 14 das 32 empresas formais de Campina Grande, ou seja, 43,75% destacam a 
qualidade como ponto mais forte. 

As MPE’s de Patos, por sua vez, apontam os seguintes itens principais pontos fortes: 
bons relacionamentos, capitalização, pontualidade, produto bem aceito, qualidade do produto. 
Dos itens apontados, 6 das 14 empresas formais de Patos, ou seja, aproximadamente 43% 
destas vêem na qualidade o seu ponto mais forte. 

É importante ressaltar também que para 62,5% das MPE’s de Campina Grande, o 
principal fator determinante das vendas é o preço do produto e, para aproximadamente 86% 
das MPE’s de Patos, o preço também é fator crucial nas vendas. Vale ressaltar que o preço 
médio dos calçados nas MPE’s calçadistas dos dois APL’s varia em torno de R$ 8,00, que é 
considerado um preço relativamente baixo e competitivo. 

Portanto, trata-se de APL’s de MPE’s que produzem produtos de qualidade com preço 
atrativo. Logo, esses dois itens positivos refletem a necessidade de serem potencializados 
através de maiores esforços em ações inovativas. 
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Isso mostra que, apesar das dificuldades vivenciadas pelas MPE’s dos APL’s 
calçadistas campinense e patoense, das relações ainda frágeis de cooperação, aprendizado e 
inovação, verificam-se algumas potencialidades e vantagens relacionadas ao ambiente em que 
se encontram. 
 
5. Considerações finais  

A avaliação dos obstáculos e potencialidades à competitividade das micro e pequenas 
empresas de calçados da Paraíba foi feita neste trabalho, a partir do referencial teórico 
neoschumpeteriano e da abordagem dos Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, que 
destacam a postura competitiva das micro e pequena empresas, enquanto parte de um APL. 

Os APL’s estudados são constituídos em sua maioria por empresas informais, apesar 
de, em Campina Grande, as empresas formais serem responsáveis pela maior parcela de 
emprego e da produção calçadista. Em Patos, isto se deve às empresas informais. É 
importante salientar que as empresas informais, no APL de Patos, se destacam tanto no que 
diz respeito à produção, como na geração de empregos. 

O aspecto local nos casos estudados é fundamental, pois, devido à alta territorialidade 
verificada nestes arranjos, a atividade calçadista, em Campina Grande e em Patos, tem sua 
viabilidade econômica enraizada em ativos, incluindo práticas e relações, que não estão 
disponíveis e não podem ser facilmente criadas ou imitadas em outros lugares.  

Outra questão que merece ser destacada é que, não se verificou a presença de 
governança hierárquica, em que houvesse uma instituição local ou uma empresa com poder de 
liderar as demais. No entanto, nos APL’s campinense e patoense, a governança é 
caracterizada por redes, devido à existência de aglomerações de micro e pequenas empresas, 
sem grandes empresas exercendo o papel de coordenação das atividades econômicas e 
tecnológicas e, também, verificam-se algumas relações entre os atores do arranjo. Tais 
relações não têm nenhum agente dominante, e detectou-se uma des-coordenação dessa rede 
dentro dos APL’s. Nas MPE’s informais, essa rede funciona através da relação de 
subcontratação, que tanto no APL de Campina Grande, como no de Patos isto se verifica em 
um número reduzido dessas empresas. Portanto, de um modo geral, a governança em redes 
nos APL’s de calçados da Paraíba ainda é limitada. 

Também foi observado que há uma especialização bem definida (produção de 
calçados femininos) nos dois APL’s, o que facilitaria a fixação de uma marca local para 
ambos. Se por um lado, a possibilidade de uma marca local pode se constituir em um ponto 
positivo para a competitividade nos mercados de destino, por outro lado, a distância do 
mercado fornecedor é considerada um empecilho para as MPE’s dos APL’s calçadistas de 
Campina Grande e de Patos.  

Freqüentemente, a mão-de-obra familiar e o processo de produção têm característica 
artesanal predominante. E a não utilização de grande quantidade nem variedades de máquinas, 
reafirma esse aspecto. O baixo nível tecnológico, provavelmente, está associado ao baixo 
nível de instrução dos proprietários das empresas, aliado ao problema financeiro. 

É evidente que a competitividade dos APL’s está comprometida pela tênue interação 
entre os atores do arranjo, que inibe o aproveitamento de sinergias esperadas através da 
cooperação, do aprendizado e da inovação. Verificou-se que a competitividade das MPE’s 
está baseada, principalmente, no baixo custo da mão-de-obra, nas sinergias geradas no 
processo de aglomeração e, pelo capital social acumulado. Apesar destes últimos 
desempenharem um papel secundário.  

Quanto ao aprendizado formal, o fato de um grande número empresas ter afirmado que 
seu pessoal não recebeu treinamento, não ofusca a característica local de ser a capacitação 
mais fortemente baseada no conhecimento tácito do que no aprendizado institucional. Isto 
acontece, principalmente, no APL de Campina Grande. 
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Em decorrência dos aspectos até o momento discutidos nas MPE’s dos APL’s de 
Campina Grande e de Patos, é observado um processo inovativo lento e imitativo, que é 
desenvolvido internamente à empresa. Aplicando a teoria neoschumpeteriana, deveria ser 
estimulado nesses APL’s um ambiente de learning by advances in science and technology, 
através da absorção e utilização de novos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia, 
gerados por instituições de pesquisa externas às MPE’s. 

Considerando em conjunto, os obstáculos associados aos aspectos da cooperação, do 
aprendizado e da inovação nos APL’s estudados, pode-se adicionar que há outros obstáculos, 
não menos significativos em relação às MPE’s formais de calçados dos APL’s de Campina 
Grande e Patos, que são: i) a baixa qualificação do pessoal; ii) o restrito acesso ao crédito para 
capital de giro e; iii) a falta de incentivos fiscais e financeiros que sejam direcionados, 
prioritariamente, às MPE’s. 

A insuficiência de capital de giro está relacionada a um problema de acesso ao crédito 
e que pode ser minorado com a mudança nos mecanismos de concessão, por um lado e, por 
outro, pela formação de um consórcio de MPE’s que centralize a solicitação de crédito 
financeiro aos bancos. Essa ação cooperativa é importante porque muitas MPE’s não podem 
ter acesso ao crédito pelo fato de terem problemas de restrição ao crédito, devido a 
inadimplências anteriores. Outro problema que poderia ser sanado desta mesma maneira é o 
fornecimento da matéria–prima. 

A qualidade da matéria-prima é outro aspecto a ser considerado e, deve-se fazer uso 
mais adequado da densa infra-estrutura institucional presente nos APL’s para isto. Essa infra-
estrutura é uma das principais potencialidades, ou ponto forte dos APL’s, que pode, através de 
um esforço cooperativo, contribuir com inovações que visem a melhoria da qualidade como 
redução de custo. Tendo em vista que, para as MPE’s dos APL’s de Campina Grande e de 
Patos, a sua estratégia competitiva se apóia na qualidade do produto e, o principal fator 
determinante de vendas dos seus produtos é o preço. Portanto, tratam-se de APL’s de MPE’s 
que adotam o seguinte lema de vendas: produtos de qualidade com preço atrativo. 

Portanto, o aproveitamento racional dessa significativa infra-estrutura institucional, 
torna-se importante para que, parte dos obstáculos apresentados sejam superados. E as 
potencialidades existentes podem ser aprimoradas a partir do incentivo à cooperação, ao 
aprendizado e à inovação. 

Teoricamente, é imprescindível a atuação do Estado através de políticas públicas nos 
APL’s, sejam elas, políticas de redução de níveis tarifários, de atração de investimentos 
externos adequados, políticas de infra-estrutura e esforços de P&D. Porém, a solução não se 
resume à atuação dos governos, mas da ação conjunta com os agentes privados, com o único 
objetivo de promover o desenvolvimento dos arranjos, através de maior cooperação e da 
construção de novas relações econômicas e sociais entre os atores dos arranjos.  

Conclui-se que, embora as MPE’s de calçados dos APL’s de Campina Grande e de 
Patos adotem métodos de inovação imitativos, utilizem tecnologia incipiente e investimentos 
de pequeno volume, além de expressar frágeis elos de cooperação entre os agentes envolvidos 
e falta de sincronização entre instituições, as MPE’s desempenham um papel sócio-
econômico importante localmente. Portanto, há espaço para as MPE’s ampliarem sua 
capacidade competitiva, caso atuem em conjunto nos APL’s, através de articulação e 
cooperação com os demais atores. 
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