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Resumo: O propósito deste trabalho consiste na identificação dos fatores estratégicos que 
geram competitividade local do mercado de flores tropicais do Estado de Alagoas. O foco 
desse estudo é específico quando se trata de diagnosticar as potencialidades, de um arranjo 
produtivo local, observando as oportunidades e perspectivas no ambiente dos negócios 
gerados pelo mesmo. Encontrar limitações, gargalos e principais problemas que dificultam o 
processo da cadeia produtiva. A pesquisa realizada foi de caráter exploratório, os dados e 
informações sobre o estudo de caso, tiveram como base uma pesquisa bibliográfica. Os 
fatores estratégicos conceituados por diversos autores ajudaram a complementar a idéia de 
planejamento nas chamadas aglomerações produtivas. Alagoas traz, em um dos seus 
arranjos produtivos locais, contribuições interessantes para a região que tem sido destaque 
no cenário dos negócios. As ferramentas para diagnosticar as estratégias atreladas à 
realidade de um sistema produtivo local são relevantes para avaliar tanto do ponto de vista 
organizacional e competitivo, como para atentar as ações que estão sendo desenvolvidas, 
priorizando e direcionando-as para fortalecer os pontos positivos da empresa. E sugerir 
meios que diminuam os gargalos que têm sido ocasionados por fatores externos. 
Palavras chave: Competitividade; Arranjo Produtivo Local; Estratégia Competitiva. 
 
1. Introdução  
 

Num mundo altamente competitivo, paises se confrontam na busca incessante de uma 
posição de destaque no mercado. Tornando-o mais importante, aonde muitas vezes chega a 
ser apenas momentâneo. A competitividade traz consigo tendências de mercado cada vez mais 
oscilantes. Mudanças ocorrem todos os dias, fazendo com que nações, empresas redefinam e 
melhorem suas estratégias, bem como suas condições econômicas, na intenção de manter sua 
vantagem competitiva. 

A vantagem competitiva é gerada e sustentada através de um processo altamente 
localizado. As diferenças nos valores nacionais, a cultura, as estruturas econômicas, as 
instituições e a historia são fatores que contribuem para o êxito competitivo. Em todos os 
paises constam-se disparidades marcantes nos padrões de competitividade. Nenhum país é 
capaz de competir em todos e nem mesmo na maioria dos setores. Em ultima instância, paises 
obtêm êxito em determinados setores porque o ambiente doméstico é mais progressistas, 
dinâmico e desafiador. (PORTER, 1999:167). 

Com a economia brasileira inserida nessa competição global, preocupações têm-se 
intensificado quanto às tendências tecnológicas, processos de aperfeiçoamento da mão-de-
obra, bem como outros aspectos condicionantes a competitividade. Essa complexidade é 
disseminada para estados e regiões. Sicsú (2000) diz que o desenvolvimento de regiões 
periféricas tem sido tema preocupante para aqueles que, direta ou indiretamente, envolvem-se 
com as constatações de carências e de estreitemismo. Daí resultado tentativas, as mais 
diversas, de teorização sobre os processos que podem explicar, para então, motivar, a 
dinâmica do crescimento em regiões menos desenvolvidas.  

Então, é preciso observar o crescimento dos setores desenvolvidos nessas regiões, do 
ponto vista estratégico. No entanto, boas transformações dão forma às potencialidades, e as 
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variações ocasionadas são diferentes entre os setores. Esse fator pode não trazer a perfeição, 
mas coloca a empresa a frente dos seus concorrentes. 

Em lugares onde os arranjos produtivos locais (APls) são parte importante para a 
economia local, a política de incentivos internos ou externos, se intensifica à medida que a 
produtividade dos mesmos trazem resultados positivos.  

Os APls são sistemas produtivos atrelados à região graças à vantagem competitiva que 
ela proporciona ao local. Vantagem essa, associada à cooperação, a maior facilidade de 
aperfeiçoamento do conhecimento técnico e comercial. (SANTOS et al., 2004). Não se pode 
esquecer que, sistemas produtivos de sucesso trazem intrinsecamente inovatividade em seu 
conjunto de atributos competitivos e estratégicos. 

O enfoque dado ao pensamento sobre vantagem estratégica em lugares menos 
favorecidos, bem como a globalização moldando mercados locais, proporciona as empresas 
uma maior disponibilidade de crescimento em qualquer lugar do mundo, desde que seja 
rentável. Segundo Porter (1999) o interesse tangível que as empresas têm no ambiente dos 
negócios em sua localidade chega a superar, em muitos, a importância dos impostos, custos, e 
níveis salariais.  

Baseado nesses inúmeros fatores, ao perceber a evolução do Estado de Alagoas, que 
apesar de ser um estado carente de desenvolvimento econômico, em diversos setores, mas 
fluente na área de agronegócio. Traz em alguns de seus arranjos produtivos locais 
contribuições interessantes para a localidade regional, nacional, expandindo-se 
internacionalmente. Tem ocupado posição de destaque no cenário dos negócios.  

Buscando mapear o que de estratégico e dinâmico Alagoas tem feito para conseguir tal 
desempenho. O objetivo deste trabalho consiste na identificação dos fatores estratégicos que 
geram competitividade local do mercado de flores tropicais do Estado de Alagoas. O foco 
desse estudo é especifico quando se trata de diagnosticar as potencialidades, observando as 
oportunidades e perspectivas no ambiente dos negócios gerados por esse arranjo produtivo 
local. Encontrar limitações, gargalos e principais problemas que dificultam o processo da 
cadeia produtiva. O que apesar de não ser considerado de fato um APL, sua importância tem-
se destacado como tal dentro do Estado. 
 
2. Mapeando o cenário dos negócios em busca das estratégicas competitivas 

Conforme estudos desenvolvidos por Porter (1989), as empresas, de diversos países, 
competem entre si nos mercados internacionais. A compreensão de como surge à vantagem 
competitiva dessas organizações é importante, pois explica o papel que um país tem no 
desempenho desse processo evolutivo. 

Para que esse processo continue, cada vez mais, aqueles que compõem o corpo 
estratégico nas empresas têm buscado desenvolver suas ações voltadas à adequação das 
diversidades e valores culturais que as organizações possuem, com o intuito de melhor 
atender as necessidades dos clientes. As próprias empresas admitem que precisam eqüalizar 
suas competências e procuram entender sua organização como um conjunto estrutural tangível 
e intangível, que remetem às capacidades tecnológicas, ao conhecimento tácito e as ações 
rotineiras do trabalho. 

Tais efeitos de desempenhos podem influenciar e inesperadamente alterar a 
competitividade da empresa. Por isso, é indispensável para as organizações monitorar o seu 
ambiente. 
2.1 Porque as empresas possuem estratégicas competitivas? Como determiná-las? 

A estratégia competitiva nasce de um conhecimento detalhado da estrutura da indústria 
e da maneira pela qual se modifica. (PORTER, 1989:45). Essa ênfase independe de qual é a 
empresa analisada, a natureza da competição e o grau da concorrência podem ser analisados a 



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

 
3 

partir de cinco forças competitivas. Além de Porter (1989), essa lógica é citada por autores 
como Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2000); Guemawat (2000) dentre outros. Essas forças 
são apresentadas na Figura 1, abaixo: 

 

FIGURA 1 – As Cinco Forças Competitivas que determinam a Competição 

Fonte: Porter (1989); Guemawat (2000); Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2000). 

Desse modo, sob a lógica das competências, Churchil (2000) afirma que para uma 
organização ter competitividade, precisa compor algumas estratégicas básicas e centrais. Uma 
empresa possui tais competências quando ela consegue desenvolver, processos e atividades 
melhor que outras empresas. 

Para Guemawat (2000) a importância do mapeamento do cenário dos negócios não 
estar em diagnosticar se a empresas possui nível baixo ou elevado de desempenho econômico. 
A sua finalidade principal é entender as razões das variações nesses níveis e utilizá-las ao seu 
favor. O autor continua, e define passos para o processo de mapeamento do ambiente dos 
negócios: 
a) Traçar limites em torno da parte a ser descrita com detalhes, identificando os tipos de 
participantes que serão levantados em conta; 
b) Identificar, em alguns casos, a calibragem de relacionamentos entre os atores envolvidos 
(considerados); 
c) Encontrar maneiras de adaptação a essas relações ou molda-las de forma a maximizar a 
lucratividade total da organização, e não apenas o lucro médio do ambiente em que atua. 

Daí surge à essência positiva da estratégia moderna estudada por Zacarelli (2004) 
quando ele diz que, a parte importante atualmente no planejamento estratégico é analisada 
sobre a ótica de quatro fatores, conhecida como análise SWOT: 

• Ameaças – a vida da empresa pode ficar comprometida por ameaças geradas pelo 
mercado, pela tecnologia, pelos concorrentes e etc. São fatores que independem da 
empresa; 

• Oportunidades – o que existe no ambiente competitivo que possa proporcionar 
benefícios à empresa. O que o ambiente externo dispõe a para atingir os objetivos; 

• Pontos Fracos – são fraquezas que a empresa tem. Limitações, vulnerabilidade são 
uns desses aspectos; 

• Pontos Fortes – o que a empresa tem de melhor, potencialidades que o destacam. A 
força que determina seu sucesso.  
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O autor complementa dizendo que, no decorrer dessa análise, surgem idéias de 
mudanças para a empresa, a fim de: protegê-la das ameaças; aproveitar as oportunidades; 
corrigir os pontos fracos e potencializar os pontos fortes. 

 
3. Plano estratégico em clusters, APls e cadeias produtivas 

Nas ultimas décadas a importância de estudos sobre as potencialidades locais e 
desenvolvimento econômico teve crescimento significante na abordagem teórica. Segundo 
Santos et al. (2004), esses estudos, em especial atenção às aglomerações setoriais, têm como 
diferencial singular à configuração econômica desenvolvida e seu poder de cooperação.  

A origem de pesquisas sobre cadeias produtivas iniciou nos trabalhos franceses como 
o de Belon em 1983. Na América Latina, com o economista Lifschtz. Foi na década de 90 que 
esse estudo tomou novos rumos. Apesar de diversas metodologias nessa área, destacam-se 
trabalhos sobre distritos industriais italianos e linhas de pesquisas sobre sistemas nacionais de 
inovação. Com a proposta sobre análise setorial, o modelo do diamante, Michael Porter 
também ficou bastante conhecido. (HAGUENAUER e PROCHNIK, 2000). 

As definições sobre APL`s surgiram da lógica dos estudos anteriormente citados. A 
intenção foi de adequar essas experiências de sucesso, a diversas localidades. Têm como 
fatores importantes no contexto do Apl, a interação sob a ótica cooperativa entre os 
envolvidos, e a presença de pequenas e médias empresas concentradas nos elos da cadeia 
produtiva. 

Sicsú (2006) associa o conceito de APL à idéia de densidade empresarial, sinergia, 
confiança entre os atores. A presença de um ambiente que possa favorecer esses e outros 
fatores, mas que por si só não é condição de desenvolvimento.  

Essas aglomerações, dependendo de sua configuração, são chamadas pelos diversos 
autores de arranjos produtivos locais, sistemas produtivos locais, clusters, entre outros. As 
diferenças entre essas diversas denominações têm a ênfase na relevância dos aspectos locais 
para o desenvolvimento e a competitividade das empresas. 

Para Zaccarelli, (2004:197) a palavra cluster significa um agrupamento de objetos 
similares. Sendo Michael Porter o primeiro a aplicar o conceito de cluster no ambiente dos 
negócios. A lógica disso era que o cluster representasse um conjunto de varias empresas 
formando um aglomerado. (ZACCARELLI, 2004). 

Nessa linha de raciocínio Porter conceituou cluster: 

Um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de 
empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa 
determinada área, vinculadas por elementos comuns e 
complementares. (PORTER, 1999: 211). 

A idéia de se trabalhar cluster em regiões economicamente deprimidas é propor 
incentivos a esses lugares para que se desenvolvam. O incentivo ocorre enquanto os arranjos 
estão se desenvolvendo depois eles trabalham por si só. Seu planejamento deve ser 
organizado não se preocupando apenas com o capital e sim com o conhecimento, 
aproveitando o conhecimento tácito para gerar mais capacidade tanto produtiva quanto 
tecnológica. 

O intuito de captar fatores estratégicos dos conceitos de diversos autores ajuda a 
complementar a idéia de planejamento nas chamadas aglomerações produtivas mencionado 
por Sicsú e Silva (2006) dizendo que, o processo de elaboração de um plano estratégico deve 
surgir do diagnostico estratégico da empresa, que é composto por quatro etapas: 

� A partir de análise setorial, pode se verificar qual é o grau de inserção competitiva de 
um APL nos mercados internacional, nacional e regional; 
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� Mapeam-se as cadeias produtivas alinhadas às empresas do APL, com o objetivo de 
averiguar a governança, a formatação de redes e as competências essenciais relevantes 
para o sucesso do sistema produtivo local; 

� Analisar o ambiente que rege as empresas do APL – o macroambiente regional ou 
local; 

� Identificar os pontos fortes e as fraquezas da empresa em relação ao seu de negócios, 
conceituado nas etapas citadas. Nessa etapa, analisa-se a empresa verificando quais 
recursos tangíveis e intangíveis podem ser potencializados pela empresa que estariam 
articulados à realidade local. 

 
4. Mapeando o cenário de agronegócio e o mercado de flores 

Os reflexos da economia estão presentes na maioria dos fatores que norteiam o 
mercado como um todo. A rapidez com que as empresas precisam diferenciar-se é peculiar 
quando se trata da sua evolução ou exclusão no mundo dos negócios. 

Para Claro et al. (1999) em termos de agribusiness, as organizações que o compõem 
têm se desenvolvido de modo progressivo e representa na atualidade, considerável parcela das 
exportações de vários países e blocos econômicos. Com isso, para obter um melhor 
posicionamento, empresas desse ramo estão redefinindo seu plano de ação em função das 
novas exigências mercadológicas, por meio de investimentos em novas tecnologias, tais como 
biotecnologia, analise das oportunidades de mercados consumidores, entre outras, às quais 
têm procurado se adequarem às tendências competitivas do mercado. 

O interesse por esse mercado vem crescendo exponencialmente. O que antes era 
apenas beleza, hoje traz atrelados alguns sinônimos como: negócio rentável e altamente 
competitivo, mercado com grandes perspectivas, impulsionador da economia, entre outros.  

Muitos não conhecem as potencialidades que o mercado de flores tem a proporcionar 
como alternativa de emprego e renda. Lideranças políticas e privadas também desconhecem 
as vantagens advindas da estruturação de políticas e iniciativas no investimento para a 
produção e comercialização de flores e plantas ornamentais. (IBRAFLOR, 1999) 

Anefalos e Guilhoto (2003) já diziam que, há perspectivas que o setor tenha grande 
capacidade de gerar emprego e renda, apesar de ainda não se constituir em um dos setores-
chave para a economia brasileira. 

Hoje a floricultura mundial movimenta, em sua cadeia produtiva, mais de 50 bilhões 
de dólares e é considerado um agronegócio legal de maior retorno financeiro. Nesse mercado, 
as flores tropicais representam apenas 5% da participação, o que evidencia um grande espaço 
para ser ocupado, já que os países importadores têm mostrado grande receptividade e 
interesse pelas flores tropicais. (SEBRAE-PE, 2006). 

 
4.1 Mercado de flores no Brasil 

A produção de flores no Brasil teve inicio na década de 60 e evolui até hoje. Sua 
atividade apenas nos meses como maio, junho, novembro e dezembro onde a sazonalidade 
eram bastante evidentes. Mas novas alternativas foram associadas ao consumo de flores, hoje 
a demanda intensificou quando sua importância foi aplicada à parte de diversas decorações de 
ambientes. 

“A produção de flores no Brasil foi, até pouco tempo, uma atividade notadamente 
restrita aos estados do Sudeste. Mas, com um potencial de mercado interno de mais de 150 
milhões de consumidores e um mercado internacional que movimenta nove bilhões de dólares 
por ano, a floricultura vem ampliando suas fronteiras e alavancando a economia de outras 
regiões, como o Nordeste”. (EMBRAPA, 2006). 
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Uma vantagem que o Brasil possui são as condições climáticas do Nordeste que 
favorecem o plantio. Isso faz com que os produtores invistam no aperfeiçoamento das 
técnicas de cultivo e produção freqüentemente. 

Por isso o agronegócio no setor de flores desenvolvido no Brasil tem sua contribuição 
e atuação no mercado mundial de grande influência como potência exportadora. E o mercado 
de flores é um dos segmentos do agronegócio que merece destaque, uma vez que tem tido alto 
investimento em tecnologia.   

 
4.2 Panorama atual de flores tropicais em Alagoas 

Segundo estudos sobre o perfil setorial do Estado de Alagoas, sua estrutura 
panorâmica de capacidade produtiva em flores conta com aproximadamente 100 produtores, 
espalhados em 23 municípios, que podem ser divididos em dois grupos principais: o de flores 
tropicais, subtropicais e plantas em vaso e os de plantas ornamentais.  

A parceria de Alagoas com o Sebrae e com outras instituições neste setor iniciou no 
fim da década de 90, recebendo apoio de projetos, criando redes e abrindo mercados. Contava 
apenas 5 hectares de área plantada. Em 2003, o Estado alagoano repercutiu nacionalmente 
sendo considerado o segundo maior produtor de flores tropicais do Brasil. Em 2004, o estado 
comportava quase 200 hectares, segundo estimativa feita pelo Sebrae em 2004. Esses dados 
indicam a evolução da atividade é o crescimento da área cultivada.  

Pode-se perceber que sua capacidade produtiva alavancou consideravelmente desde 
2000 ate o primeiro semestre de 2006, nacionalmente e internacionalmente, prometendo 
prósperas conquistas de mercado ainda este ano. Isso graças à dinâmica utilizada para sua 
expansão produtiva, através de parcerias com instituições, eventos regionais e nacionais, 
divulgação em feiras comercias em outros paises sendo isso, umas das estratégias utilizadas 
para fomentação. Tornando a floricultura alagoana mundialmente conhecida. 

Segundo Marcos Antônio Diretor Superintendente do Sebrae em Alagoas: 

“Mesmo diante de cenários tão complexos, enfrentando a concorrência 
nacional e internacional, as flores tropicais de Alagoas vêm ganhando cada 
vez mais espaço dentro e fora do Brasil, contribuindo, dessa forma, para 
revitalizar o agronegócio no Estado. (...) Para se ter uma idéia, o mercado 
mundial de flores, que inclui flores de corte, vasos, bulbos e acessórios, 
movimenta cerca de US$ 70 bilhões ao ano e as flores e folhagens tropicais 
respondem apenas por 3% desse mercado. Além disso, o mercado de flores de 
corte movimenta cerca de US$ 5 bilhões de dólares, sendo que as tropicais 
representam aproximadamente 12%”. (CATALOGO DE FLORES) 

Dados sobre a evolução da produtividade indicam a dimensão desse crescimento. Na 
Tabela 1 a seguir mostra tais dimensões. 
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TABELA 1:Evolução dos Resultados Alcançados 

 Produtividade Anual de Alagoas 
Ações desenvolvidas 2000 2003 2005 1 semestre-2006 
Área plantada 5 183,4  190 
Área em produção (hectares)  132,4   
Número de produtores 7 94  100 
Número de floriculturas 16 60  expansão 
Produção de flores (hastes/ano) 119.878 9.240.000 11.000.000  
Diversificação de produtos 14 150  expansão 
Mercado Consumidor Externo 
(exportação) 

 Argentina, 
França, Itália, 

Suíça, Portugal, 
Uruguai e 
Holanda. 

França, Suíça, 
Portugal, Itália, 

França e Grécia. 

 

Exportações (US$) - US$ 43.390,54 US$ 110.915,00 US$ 87.908,00 
Fonte: SEBRAE (2003) e do Estudo sobre o Perfil Setorial 
 

Atualmente, apenas no primeiro semestre deste ano, a exportação de flores tropicais 
em Alagoas efetuou um faturamento próximo ao alcançado em 2005. Se a produção mantiver 
dados como esses, nos próximos meses, a superação da receita deste ano poderá ultrapassar ao 
ano de 2005. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) e divulgados pela Secretaria de Comercio e Desenvolvimento de Alagoas 
(SCDE), as exportações de Flores Tropicais alagoanas tiveram um aumento de 97,21% 
comparado o mesmo período em 2005. De janeiro a abril de 2006, foram exportados US$ 
62.827 em flores, praticamente dobrando os valores do ano anterior que foi pouco mais de 
US$ 31 mil. Países como Portugal, França, Holanda, Suíça, Grécia, África dentre outros já 
adquiriram flores tropicais de Alagoas.  

O aumento em todas as ações desenvolvidas desde 2000 exige dos atores envolvidos, 
indivíduos cada vez mais capacitados, que possam produzir com qualidade. Investimentos em 
instituições de estudos e pesquisas, cujos resultados em trabalhos desenvolvidos também são 
alternativas que trazem bons retornos aos empreendimentos. 

Novas técnicas, novas tendências geram um diferencial e fazem com que outros 
estados se voltem para Alagoas em busca do seu conhecimento produtivo, tácito e intangível.  

Com ações focadas, principalmente, na estruturação da cadeia produtiva, 
modernização e melhoria da competitividade da atividade, o Sebrae, por meio do Projeto 
Floricultura, tem sido um importante parceiro deste resultado. Ações de capacitação e apoio 
ao associativismo, fizeram gerar novos grupos produtivos. (SEBRAE-AL, 2004).  

Hoje a Zona da Mata de Alagoas tem 47 floriculturas na capital (Maceió) e 13 no 
interior. É formada pelas empresas: Comflora, Afloral, Vale Florido, Emilia Flores Tropicais, 
Flora Atlântica, Flores Tropicais, Viflora. Algumas dessas empresas exportam 
freqüentemente e conquistando clientes externos, e outras atuam somente no mercado 
regional, fornecendo seus produtos para outros estados. 

O marketing desenvolvido pela floricultura alagoana está exposto num portifólio. 
Catálogo onde mostra a biodiversidade de flores produzidas pelo Estado. Duas das empresas 
já expõem e disponibilizam seus produtos através de sites. Além de eventos, encontros 
nacionais e internacionais que ajudam nessa expansão. 

Segundo estudo sobre o perfil setorial, uma das principais dificuldades da atividade 
está na aquisição dos insumos utilizados, originados em sua maioria de outros Estados, como 
vasos de argila e cimento, cestos de cipó, madeira e bambu. Como a produção em Alagoas é 
predominantemente de flores tropicais, uma outra vantagem está no preço. O custo de 
produção de uma flor tropical é 50% menor que o de outras flores, e possui durabilidade 
muito maior.  
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5. Resultados e discussões 

Com base nos estudos já mencionados sobre diagnosticar o cenário dos negócios, esse 
artigo procurou adequar tais conceitos e metodologias a realidade local e produtiva no setor 
de flores tropicais de Alagoas.  

Com base nisso pôde-se identificar no contexto setorial, características que o tornam 
competitivo, bem como uma série de fatores que limita, restringem e impedem o mercado de 
flores crescer. 
 
5.1 Principais potencialidades 

A começar pelo clima e solo brasileiro, fator que independe da vontade do homem. 
Possui condições que favorecem a produção de flores tropicais e temperadas.  

Os fatores climáticos influenciam a produção de flores. Os cultivos diversificados, 
bem como a especificidade do produto e o mercado cativo, que esse apresenta, constitui 
enorme potencial no agribusiness brasileiro. Fatores que destacam essa área têm 
proporcionado mais investimentos em novas tecnologias que compõem a cadeia. 

Hoje as flores tropicais não se limitam à decoração tradicional. Novas alternativas de 
decoração de ambiente foram atreladas ao consumo de flores, como: residenciais, lojas, 
escritórios, valorizando cada vez mais os eventos sociais como casamentos, congressos, 
aniversários e reuniões empresariais. 

A parceria com instituições, eventos regionais, nacionais e internacionais, divulgação 
em feiras comercias em outros países sendo isso, umas de suas competências estratégicas. 
Investimentos em instituições de estudos e pesquisas são alternativas de agregar valor. Ações 
de capacitação, estruturação da cadeia produtiva, apoio ao associativismo, aprimoramento de 
técnicas, pesquisas nas áreas de irrigação, fertilização, adubação e combate a pragas e 
principalmente atenção às tendências globais, modernização e melhoria da competitividade da 
atividade. Além de sites, divulgação por meio impresso e virtual demonstram o marketing 
desse APl. 

De maneira geral, são essas as particularidades que tem tornado o Estado de Alagoas 
competitivo não somente a nível nacional. Os resultados desses esforços trazem como retorno, 
o aumento das exportações que como mostrou os dados, divulgados pelo Sebrae e por outros 
órgãos ligados a essa área, um crescimento bastante significativo. 

Como a produção em Alagoas é predominantemente de flores tropicais, uma outra 
vantagem está no preço. O custo de produção de uma flor tropical é 50% menor que o de 
outras flores, e possui durabilidade muito maior, conforme dados do perfil setorial. 

 
5.2 Limitações encontradas 

Mesmo com tantas potencialidades, qualquer negócio sempre possui pontos negativos, 
podendo ser internos e/ou externos. Como é o caso de Alagoas não dispor de vôos 
internacionais freqüentes, sendo esse um dos principais entraves para exportação, tendo que 
enviar suas flores para outros estados para não perder a demanda. Isso prejudica a 
contabilização das exportações. Segundo Sebrae de Alagoas, os US$ 87.908,00 exportados de 
janeiro a maio deste ano – dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) – contabilizam apenas os embarques feitos a partir do Estado e o embarque 
feito por Recife e São Paulo não considera Alagoas como a origem exportadora da venda de 
flores tropicais. 

Problemas de deslocamento de produtos tão frágeis como flores, causam por vezes 
muitos prejuízos. Ainda não há um cuidado peculiar por parte do transporte aéreo, por mais 
cuidado que a empresa de flores tenha ao embalar, a localização desses produtos nos aviões 
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influencia as condições que os mesmos chegarão ao seu destino. Fatores como esses não 
dependem das empresas importadoras e/ou exportadoras.  

Segundo estudos sobre o perfil setorial em Alagoas, “uma das principais dificuldades 
da atividade está na aquisição dos insumos utilizados, originados em sua maioria de outros 
Estados, como vasos de argila e cimento, cestos de cipó, madeira e bambu”. 

 
6.Considerações finais 

Com base em pesquisa exploratória e empírica, esse artigo propôs uma abordagem 
sobre o Apl de flores tropicais de Alagoas e seu objetivo preocupou-se em explanar suas 
potencialidades e limitações como fatores condicionantes para sua competitividade 
estratégica.  

Conhecer o mercado e suas tendências contribui para redefinir articulações 
estratégicas e atentar para as possíveis mudanças dos fatores externos que são incontroláveis. 
Desleixos tornam vulnerável a estabilidade das empresas. Neste sentido, uma visão desse 
mercado sob a ótica sistêmica é essencial para que se possa identificar e avaliar suas 
potencialidades e limitações. 

Portanto as ferramentas para diagnosticar as estratégias são poderosas avaliadoras. Em 
aglomerações podem trazer resultados interessantes, por lidar com várias empresas 
correlacionadas entre si, com diferentes enfoques estratégicos, mas com os mesmos objetivos.  

Tais análises surgem no sentido de avaliar tanto do ponto de vista organizacional e 
competitivo, como para atentar as ações que estão sendo desenvolvidas priorizando e 
direcionando-as para fortalecer os pontos positivos da empresa.  

Dos pontos fracos é preocupar-se com o que está acontecendo em outras localidades, o 
que outras regiões fazem para eliminar seus gargalos logísticos e tentar reverter esse ponto 
negativo utilizando-o em favor de sua localidade. Busca de soluções junto ao próprio Estado é 
fundamental para se pensar em como mudar esse cenário que limita o crescimento do Estado 
de Alagoas. Visto que, as condições do ambiente, onde o negócio está inserido, influencia 
diretamente para a sua evolução ou estagnação.  

Mesmo com algumas restrições, esse segmento não deixa de crescer, se destacando 
como nova alternativa de diversificação econômica gerador de emprego e renda, a todos que 
compõem a cadeia produtiva e as empresas envolvidas. 

Indústrias, setores, aglomerados e arranjos produtivos locais de forma geral são 
compostos de empresas com graus diferenciados de evolução tecnológica e organizacional. 
Entretanto, as abordagens tradicionais de investigação para a competitividade não suprem 
mais as necessidades desses sistemas e não captam as diversidades existentes entre elas. A 
necessidade de criação de abordagens que captem as diversidades locais e regionais e as 
diferenças entre firmas de um mesmo arranjo produtivo em termos de dinâmica competitiva e 
tecnológica. Quando se restringe ao mercado de flores tropicais, pode se dizer que ainda há 
muito que se explorar. Sugerem-se trabalhos que continuem a idéia abordada nesse artigo, 
mas com um aprofundamento quanto às peculiaridades dos Apls em expansão e que 
expliquem sua relevância para a localidade. Atrelar essa lógica à adequação dos conceitos de 
estratégica a realidade de regiões menos favorecidas. Ou propor outros tipos de análise de APl 
associadas à competitividade sistêmica e ações inovativas. 
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