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Resumo: Globalização dos mercados, globalização da economia e nova divisão 
internacional do trabalho são diversas expressões apresentados em todos os meios de 
comunicação há alguns anos. Segundo Coelho (2001), as mudanças observadas no sentido da 
fragmentação territorial, fez renascer as identidades culturais e políticas nos níveis regional 
e local. O desenvolvimento local pode ser analisado sob diferentes pontos de vista: muitos 
podem vê-lo sob o prisma de desenvolvimento econômico voltado para a competitividade e 
outros questionam o padrão de desenvolvimento atual, não aceitando o fator econômico 
como ponto de partida ou meio para o desenvolvimento, mas há, entretanto,  num outro 
extremo, os que preferem abordar o tema sob uma visão considerada sistêmica, incorporando 
outras dimensões e não apenas a econômica, sem descartar a importância do 
desenvolvimento econômico e da competitividade, mas dando ênfase aos aspectos sociais, 
culturais, éticos e de desenvolvimento comunitário (ALMEIDA, 1990). Nesse contexto, 
Martinelli e Joyal (2004) afirmam que seria pertinente desenvolver interesse por estratégias 
de desenvolvimento no próprio nível local mesmo que os grandes líderes políticos-
econômicos  não parem de fazer alusões à conjuntura internacional. 
Palavras-chave: Estratégias; Desenvolvimento Local e Abordagem Sistêmica.  

1. Introdução 

Globalização dos mercados, globalização da economia e nova divisão internacional do 
trabalho são diversas expressões apresentados em todos os meios de comunicação há alguns 
anos. Paralelamente a esse fato, nas duas últimas décadas a Sociedade Civil vem ganhando 
relevância cada vez maior no debate sobre as causa da crescente exclusão social e possíveis 
estratégias de desenvolvimento (JUTTA, 2002). Isso decorre do fato de que, historicamente, 
nem o Estado, de forma isolada, nem os mecanismos de mercado, por si sós, terem se 
mostrado capazes de implementar um programa de desenvolvimento sustentável e 
socialmente justo. Segundo Coelho (2001), as mudanças observadas no sentido da 
fragmentação territorial e da exclusão social fruto do processo de exclusão social provocado 
pela globalização da economia, fez renascer as identidades culturais e políticas nos níveis 
regional e local.  

De acordo com Martinelli (2004), a globalização da economia provocou certas 
mudanças que podem refletir nos ambientes urbanos e rurais. Os resultados da transformação 
econômica global não permitem estabelecer planos que não sejam passíveis de alteração em 
curto prazo. Assim, o que interessa, em termos de decisão, pública ou privada, política e/ou 
econômica, sob a ótica do desenvolvimento, é aquilo que acontece no nível global integrado 
com a especificidade local. 

O desenvolvimento local pode ser analisado sob diferentes pontos de vista: muitos 
podem ver sob o prisma de desenvolvimento econômico voltado para a competitividade, 
outros questionam o padrão de desenvolvimento atual não aceitando o fator econômico como 
ponto de partida ou meio para o desenvolvimento, mas há, entretanto, num outro extremo, os 
que preferem abordar o tema sob uma visão considerada sistêmica. Eles vêem outras 
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dimensões e não apenas a econômica, sem descartar a importância do desenvolvimento 
econômico e da competitividade, mas dando ênfase aos aspectos sociais, culturais, éticos e de 
desenvolvimento comunitário (ALMEIDA, 1990). 

Nesse contexto, Martinelli e Joyal (2004) afirmam que seria pertinente desenvolver 
interesse por estratégias de desenvolvimento no próprio nível local mesmo que os grandes 
líderes políticos-econômicos continuem privilegiando a conjuntura internacional. 

2 - Desenvolvimento e Desenvolvimento Local 

De acordo com Veiga (1998) citado por Denardi et al. (2000), o conceito de 
desenvolvimento possui uma longa história de construção, sendo ainda tema de debates e 
controvérsias. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e anos 60, não se fazia distinção entre 
desenvolvimento e crescimento econômico. No entanto, as condições de vida de muitas 
populações não melhoravam, e até pioravam, mesmo quando os seus países haviam alcançado 
elevadas taxas de crescimento.  

Campelo (1999) afirma que a idéia de desenvolvimento envolve dois processos 
bastante complexos: crescimento e mudança. Desta forma, uma sociedade se desenvolve 
quando cresce a sua renda e mudam os padrões de distribuição da mesma. 

Quando se fala em desenvolvimento local, temos que entender a questão “local” em si. 
Para defini-la Arocena (1995: 19) faz relação entre o “local” e o global, afirmando que “... 
nunca se puede analizar un proceso de desarrollo local sin referirlo a la sociedad global em 
que está inscrito...”. 

O autor supõe reconhecer que a análise sobre o “global”, não esgota o conhecimento 
da realidade. E já a questão “local” implica aspectos que lhes são específicos e não são 
simples efeitos da reprodução, em todas as escalas, das determinações globais. Salienta 
também que a análise do local não é toda a análise da realidade e que o “local” não é mais 
realidade que o “global”. Mas o “global” não é simples adição de “locais” e sim uma 
dimensão específica do social. Arocena (1995) corrobora ao afirmar que: 

“Un território con determinados limites es entonces “sociedad local” 
cuando es portador de una identidad colectiva expresada en valores y 
normas interiorizados por sus miembros, y cuando conforma un 
sistema de relaciones de poder constituído en torno a procesos 
locales de generación de riqueza. Dicho de outra forma, una sociedad 
local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de 
producir valores comunes y bienes localmente gestionados 
(AROCENA, 1995: 20)”. 

A partir dos anos 80, intensifica-se o debate sobre as possibilidades da gestão local do 
desenvolvimento, tanto em países europeus e norte americanos, como na América Latina. 
Conjugam-se vários fatores que explicam a emergência do tema. Por um lado, a crise fiscal do 
Estado associada aos processos de descentralização, impulsiona uma tendência de valorização 
dos governos locais como agentes de renovação das políticas públicas. Tendência esta, 
também reforçada pelo processo de reconfiguração dos padrões de produção e pelo 
aprofundamento da internacionalização dos fluxos de capital. Por outro, os dois últimos 
processos, que expressam um alto desenvolvimento tecnológico, trazem no seu bojo um 
aumento substancial do desemprego, de caráter estrutural, que pressiona os governos locais a 
buscarem alternativas para enfrentar o problema. 

Esse contexto abre caminho para o questionamento das abordagens estruturalistas que 
consideram o Estado nacional e as grandes empresas como agentes únicos do 
desenvolvimento econômico, cabendo às esferas locais apenas gestão de equipamentos e 
serviços públicos e a regulação de atividades, naquilo que é considerado de seu peculiar 
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interesse. Daí emerge o debate sobre desenvolvimento local. Na realidade esse termo indica 
um conjunto variado de práticas e de perspectivas que permite evidenciar questionamentos 
quanto ao sentido ou sentidos atribuídos à noção de desenvolvimento, atores sociais e espaços 
de gestão. Da literatura sobre o tema, referenciada em países de capitalismo avançado e na 
América Latina, é possível extrair uma definição genérica do termo que aponta para sua 
diversidade/unidade (MOURA, 1997). 

Assim ao se falar de desenvolvimento local, alude-se a práticas que têm como palco a 
localidade – vista enquanto uma região, cidade, ou outras unidades menores – e como 
atores/empreendedores organizações e grupos do lugar estejam eles situados nas esferas 
pública, privada e/ou quase pública. 

Seguindo na linha da figuração, observa-se que as peças encenadas por esses atores (as 
práticas) dizem respeito à gestão ou co-gestão de projetos potencializadores da economia 
local, visando a geração de emprego e renda, a criação/fortalecimento de pequenas e médias 
empresas e/ou a implementação de estratégias de integração competitiva no mercado global. 
Inclui-se, também nesse rol o fortalecimento de atividades econômicas e de serviços de 
caráter informal, assentadas em redes de parentesco, vizinhança e outras redes submersas 
(LOIOLA e MOURA 1995). 

Tal diversidade de práticas e as perspectivas adotadas podem ser mais bem 
visualizadas ao se analisar algumas das abordagens presentes no debate atual. 

Wolff (1991), por exemplo, afirma que há um novo paradigma em que idéias de 
comunidade e ajuda mútua substituem o foco dado anteriormente às estruturas econômicas e 
políticas em escala ampla - "as empresas multinacionais, a economia mundial, o Estado 
burocrático-autoritário, as organizações transnacionais". O autor aponta como uma tendência 
recente a incorporação da "sociedade civil" e do "local" como elementos fundamentais para se 
construir um "desenvolvimento social". O autor refere-se à sociedade civil como expressão da 
família, das comunidades, dos movimentos de base, organizações voluntárias e sindicatos.  

Aqui, as referências empíricas são as estratégias de sobrevivência e de enfrentamento 
de problemas coletivos presentes em países periféricos, sendo essas estratégias vistas 
enquanto um reflexo de "energias sociais liberadas" das redes sociais. A valorização dessas 
práticas pelo autor é, ainda, reforçada quando afirma:  

"A questão com que, cada vez mais, iremos nos defrontar, não é se o 
desenvolvimento é possível, mas que tipo de desenvolvimento será e, 
para responder a esta pergunta, o social deverá se tornar parte do 
nosso foco, tanto quanto o econômico e o político" (WOLFF, 1991: 
62).  

Numa perspectiva um pouco diferenciada, Arocena (1988) chama a atenção para a 
(re)emergência nos anos 70 da perspectiva historicista que enfatiza o local, ao resgatar o papel 
da história e das tradições e os modos diferenciados de desenvolvimento. Contrapondo-se ao 
evolucionismo - que destaca o "ponto de chegada" como fundamento do desenvolvimento, no 
caso as sociedades capitalistas centrais -, o historicismo afirma a importância do "ponto de 
partida", a sociedade local.  

O autor retoma elementos da linha historicista, mas vai além desta ao observar que a 
perspectiva do desenvolvimento local pressupõe, não só conhecer recursos e potencialidades 
humanas do lugar ("ponto de partida"), como, também, tomar por referência um modelo, no 
sentido de utopia (o "ponto de chegada") e buscar interferir no sistema, ou seja, nas 
regularidades estruturais avessas ao desenvolvimento local.  

O autor inclui, como parte da estratégia de desenvolvimento, a construção de um 
"sistema local" autônomo e mais integrado nas redes globais. Diferentemente de Wolff, 
Arocena não exclui o Estado, nem os agentes econômicos como atores fundamentais do 
desenvolvimento, mas reforça-os na sua dimensão local, incluindo também os atores sociais, 
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em particular os movimentos populares. Aqui o local aparece com certa autonomia, porém 
articulado globalmente e o sentido de desenvolvimento segue uma ótica mais abrangente, 
incorporando as dimensões política, cultural e social.  

Barquero (1993) e Knoop (1996) analisando a realidade européia, afirmam a 
necessidade e possibilidade dos governos locais tomarem iniciativas para enfrentar o 
problema do desemprego. O primeiro discute o que seriam as novas estratégias de 
desenvolvimento tendo em vista a reestruturação do sistema produtivo local, o aumento dos 
postos de trabalho e a melhoria da qualidade de vida. Isso, através da promoção e/ou expansão 
da capacidade empresarial e organizativa da economia do lugar, com mobilização de recursos 
internos e externos. O segundo autor especifica que o alvo prioritário das iniciativas locais 
deve ser as pequenas e médias empresas que no longo prazo possuem um maior potencial de 
absorção de mão-de-obra. Neste sentido, o autor situa como papel do governo local a oferta de 
condições para as empresas investirem com rentabilidade, dentre as quais a requalificação 
profissional, a melhoria da qualidade da infra-estrutura e dos serviços públicos e promoção da 
imagem do município.  

Hamel (1990) e Syret (1993) procuram identificar o que seriam as abordagens sobre 
desenvolvimento local na atualidade, trazendo novas contribuições ao debate.  

De acordo com Hamel (1990), há duas abordagens básicas que representam visões e 
práticas diferenciadas, levando em conta experiências e debates ocorridos em países de 
capitalismo avançado.  

A primeira, denominada de elitista, estaria associada ao pragmatismo, próprio dos 
agentes econômicos e "dirigentes políticos" locais. A orientação, nesse caso, seria 
desenvolver vantagens comparativas no sentido de obter melhores posições no mercado 
mundial para o município, distrito ou região, aprofundando a competitividade interurbana. 
Ações de modernização de empresas, formação de mão de obra em novas tecnologias, 
melhoria dos serviços e da paisagem urbana para tornar cidade mais atrativa aos negócios, se 
enquadram nessa perspectiva.  

Tal vertente corresponde ao que Harvey (1989) analisa como o "empreendedorismo 
urbano". O autor afirma que esta abordagem se difundiu em cidades européias e norte-
americanas a partir dos anos 80, representando uma nova postura dos governos locais, menos 
"gerencialista" - voltada para a provisão de serviços - com a ênfase dada ao desenvolvimento 
de vantagens competitivas e a idéia de que cidades empreendedoras beneficiariam 
positivamente o desenvolvimento econômico.  

Hamel (1990) afirma que a segunda abordagem seria a social, onde o objetivo do 
desenvolvimento não seria tanto promover a cidade enquanto um negócio rentável, mas 
atender as necessidades sociais, pelo alargamento da democracia local em direção à dimensão 
econômica. Aqui se situam, por exemplo, programas de fomento ao emprego e de reinserção 
social voltados para segmentos marginalizados e trabalhadores pouco qualificados.  

Syret (1993), refletindo também a realidade européia e dos EUA, identifica dois tipos 
de abordagem da questão do desenvolvimento local, sendo que uma delas parece corresponder 
àquelas apontadas por Hamel.  

Trata-se do que denomina de desenvolvimento auto-sustentável, que seria uma 
expressão do pensamento pós-industrial, caracterizada por idéias de sociedade autônoma, 
democrática e igualitária. De acordo com o autor, as diferenças no interior dessa perspectiva 
apontam para duas formas de realização: uma liberal, voltada para administração pragmática 
(poderia ser a elitista) e outra radical que enfatiza a justiça social e a participação popular 
como ingredientes fundamentais do desenvolvimento (poderia ser a social). Syret observa 
que, na prática, o elemento radical é sufocado, sendo apropriado pelos aspectos do 
empreendedorismo, parceria social e mobilização de recursos, vistos enquanto complementos 
políticos da liberalização do mercado. 
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Os dois últimos autores evidenciam, portanto, outras perspectivas presentes no debate 
atual sobre desenvolvimento local. Não apenas as ênfases na problemática social, como 
também nos enfoques - "elitista" e "liberal", expressando as novas coordenadas ditadas pelo 
mercado mundial e pelos setores de ponta da economia: a liberação da região/cidade de 
possíveis amarras do Estado Nacional, criando alguns espaços "autônomos" e altamente 
competitivos. 

No Brasil, Pacheco (1993) e Daniel (1992) chamam a atenção para o fato de que não 
são recentes as experiências de desenvolvimento local, a exemplo dos programas de 
implantação dos distritos industriais nos anos 70. As experiências nessa linha seriam um 
rebatimento no plano local do paradigma nacional-desenvolvimentista, enquanto as novas 
experiências teriam por referência básica a democracia e a cidadania. Segundo o autor, trata-
se de iniciativas que conjugam esforços de governos locais, movimentos sociais e entidades 
da sociedade civil e rompem, tanto com o padrão tradicional, como também com o 
pensamento dominante na esquerda, o estrutural-marxismo, o qual desconsidera o papel do 
governo local na área econômica, restringindo-o à provisão de meios de consumo coletivo. 

A construção de redes alternativas de comercialização de produtos nativos - visando 
romper com redes de intermediários - e o incremento de atividades com potencial de 
dinamização econômica e distribuição de renda são alguns dos exemplos destacados pelo 
autor.  

Numa abordagem mais geral, Coelho (1997) e Dowbor (1997) procuram indicar as 
potencialidades de ação municipal em matéria de desenvolvimento local, mais 
especificamente na geração de emprego e renda. O primeiro aponta que o "projeto inovador 
de democratização do poder local" no Brasil vem incorporando essa problemática por conta 
do processo de reestruturação econômica e o conseqüente aumento do desemprego estrutural 
e define desenvolvimento local como: 

"O plano de ação coordenado, descentralizado e focalizado, 
destinado a ativar e melhorar - de maneira sustentável - as condições 
de vida dos habitantes de uma localidade, e no qual o 
desenvolvimento estimula a participação de todos os atores 
relevantes" (COELHO, 199: 48).  

3 – Estratégia 

Compreender ‘o que é’ e como funciona o processo de formação das estratégias 
representa um fator de grande relevância para desenvolvimento local. 

As muitas respostas a essa indagação evidenciaram que estratégias dizem respeito 
tanto ao ambiente quanto às pessoas (agentes) que integram as organizações, envolvem 
questões de conteúdo, de contexto e de processo, não são puramente deliberadas e incluem 
diferentes tipos de pensamentos, além de focarem estabilidade e mudança, simultaneamente 
(REBELO, 2004). 

No entendimento de Axelrod e Cohen (2000), 
“estratégia é um padrão de ação condicional que indica o que fazer 
em quais circunstâncias e/ou a maneira como um agente responde ao 
seu entorno e persegue seus objetivos. Inclui escolha deliberada, no 
sentido do termo “estratégia de negócios”, mas também inclui 
padrões de resposta que perseguem objetivos com pouca ou nenhuma 
deliberação (estratégia emergente)”. (AXELROD & COHEN 2000: 
04). 

Apropriando-se da definição de estratégia organizacional como padrão de ação, as 
estratégias podem ser desenvolvidas tanto como estratégias deliberadamente intencionais, ou 
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de forma não intencional como estratégias emergentes (MINTZNBERG, 1996). 
De acordo com Quinn (2001), as estratégias podem formar como podem ser 

formuladas. Uma estratégia realizada pode emergir em resposta a uma questão evolutiva ou 
pode acontecer deliberadamente, através de um processo de formulação seguido de 
implementação. Porém, quando as intenções planejadas não surtem efeitos desejados, as 
organizações acabam ficando com estratégias não-realizadas.  

Na visão do autor não se deveria separar o trabalho da mente (formulação) e das mãos 
(implementação), as estratégias deveriam ser desenvolvidas gradativamente ao invés de ser 
pensado tudo de antemão. 

Na prática, toda estratégia se configura como estratégia deliberada e como estratégia  
emergente. Assim como a estratégia puramente deliberada impede o aprendizado, a estratégia 
puramente emergente impede o controle. Da mesma forma, não existe uma estratégia 
puramente deliberada ou puramente emergente. Nenhuma organização ou instituição sabe o 
suficiente para resolver tudo de antemão e ignorar o aprendizado totalmente. E ninguém pode 
ser suficientemente flexível para deixar tudo ao acaso e desistir do controle. Assim, a 
estratégia deliberada e a estratégia emergente formam os extremos de um continum, ao longo 
do qual as estratégias que são criadas no mundo real possam ser encontradas (QUINN, 2001). 

Muitas tentativas recentes para formular estratégia usando abordagens que enfatizam o 
planejamento formal têm fracassado em virtude da má implementação. Isso resulta da clássica 
armadilha de pensamento sobre a formulação da estratégia e sua implementação como 
processos isolados e seqüenciais (QUINN, 2001). 

Esse conjunto de relações não atua sozinho mas num todo integrado denominado 
sistema, e sempre que a organização planeja criar ou mudar de estratégia, ela, 
necessariamente, faz uma intervenção no sistema como um todo. Nesse raciocínio, olhar o 
processo de formação de estratégia sob o prisma da complexidade faz diferença porque, como 
assinalam Axelrod e Cohen (2000),  

“ao se considerar a organização como um sistema adaptativo 
complexo, repleto de fortes interações estabelecidas entre os agentes 
que compõem a mesma, tem-se que eventos atuais influenciam 
decisivamente, a ocorrência dos eventos posteriores (ALXELROD e 
COHEN, 2000: 05)”.  

Significa, por conseguinte, que as organizações funcionam em sistema de rede 
integrada, sem possibilidade de isolamento de ações (REBELO, 2004). 

Nesse sentido, as estratégias de desenvolvimento local devem ser formadas levando 
em consideração tanto o local como o global, sempre atentando para a avaliaçao do processo 
como um todo. 

4 – Abordagem Sistêmica 

Para definir sistemas, é necessário inicialmente distinguir entre sistemas isolados, 
fechados e abertos. Enquanto os primeiros fogem do nosso acesso empírico, porque não 
trocam nem energia, nem matéria com seus ambientes, os sistemas fechados trocam somente 
energia com seu entorno. Entretanto, nosso interesse se concentra aqui basicamente na 
terceira categoria: os sistemas abertos que trocam energia e matéria com seus ambientes 
(XIMENES, 1997). As relações sociais, culturais, e econômicas no seu conjunto, por mais 
diversas que possam ser, garantem a reprodução do sistema como um todo. 

Segundo Passador (2005), em ciências sociais recorre-se à definição de enfoque 
sistêmico pelas suas raízes na teoria geral dos sistemas elaborada por Bertalanffy, que é uma 
concepção científica que permite o estudo dos fenômenos que constituem sistemas. Os 
sistemas abertos estão em constante interação e intercâmbio com o meio, ou seja, 
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apresentando-se como uma reação à concepção mecanicista de interpretação da realidade. Um 
sistema aberto é composto por um número finito de elementos que interagem de maneira 
coerente, formando uma estrutura que engendra o surgimento de um campo de interação em 
permanente feed back com a estrutura, através do qual o sistema se integra com seu ambiente, 
adquirindo a capacidade de auto-organização e de evoluir de maneira irreversível (BUNGE, 
M., 1979, FENZL, 1993) 

De acordo com Senge (2002), o pensamento sistêmico é a quinta disciplina que 
permite integrar e compreender todas as outras (domínio pessoal, modelos mentais, visão 
compartilhada e aprendizagem em equipe). É de conhecimento coletivo que as empresas são, 
em suma, um sistema composto por inúmeras partes e que estas, de certa forma, estão 
conectadas umas às outras. Essa conexão entre as partes impõe, segundo a teoria de A Quinta 
Disciplina, que toda organização alcance um patamar de educação, em que cada um e todos 
tenham condições de ver o todo.  

Nesse sentido, o processo de formação de estratégias para o desenvolvimento local, 
nada é simples; ao contrário, de acordo com Maximiano (2002) “Tudo depende de tudo. Tudo 
é complexo”. Entender e lidar com a complexidade são as bases do pensamento sistêmico, 
uma das importantes ferramentas intelectuais que o administrador possui. 

Desta forma, as questões que envolvem o tema, o qual propõe-se a reflexão sobre o 
desenvolvimento local, apresentam problemas de natureza complexa, causados pelas 
interações de diferentes atores sociais. Assim, a abordagem sistêmica parece ser a mais 
indicada para abordá-la, já que o enfoque sistêmico, permite a necessária reorientação do 
pensamento e da visão do mundo a partir da introdução dos sistemas como novo paradigma 
científico, que contrasta com o paradigma analítico, mecanístico e linear de causa e efeito da 
ciência clássica (PASSADOR, 2005). 

Entretanto, mais importante do que a própria definição, são os princípios que o 
conceito de sistemas enfatiza, dentre os quais destacam-se os seguintes (CAPRA, 1996): 

� Visão do todo: A abordagem sistêmica visa o estudo do desempenho total de 
sistemas, ao invés de se concentrar isoladamente nas partes. 

� Interação e autonomia: Sistemas são sensíveis ao meio ambiente com o qual 
eles interagem, o qual é geralmente variável dinâmico e imprevisível. A 
fronteira do sistema estabelece os limites da autonomia interna, a interação 
entre os componentes do sistema e a relação deste com o ambiente. 

� Organização e objetivos: Em um sistema imperfeitamente organizado, 
mesmo que cada parte opere o melhor possível em relação aos seus objetivos 
específicos, os objetivos do sistema como um todo, dificilmente serão 
satisfeitos. 

� Complexidade: Este enfoque parte do princípio de que, devido a interações 
entre os componentes e entre o meio ambiente e o sistema como um todo, este 
é bem mais complexo e mais compreensivo do que a soma das partes 
individuais. 

� Níveis: Sistemas podem ser entendidos em diversos níveis, como por exemplo, 
uma célula, uma folha, um animal, uma propriedade, uma região, o planeta e 
assim por diante.Um sistema em determinado nível pode ser entendido como 
um sub-sistema de outro nível. 

Sendo assim, o desenvolvimento local não pode ser abordado de maneira indissociada, 
levando em conta apenas aspectos econômicos e/ou sociais; deve levar em consideração 
diversos atores locais e não locais para a formação de uma extensa rede, isto é, o 
desenvolvimento local tem que ser abordado a partir de um enfoque sistêmico.  



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

 
8 

5 – Considerações Finais 

Do ponto de vista das estratégias de desenvolvimento local, três grandes questões 
estão presentes no mesmo debate, tenham elas suas origens nos países desenvolvidos ou nos 
países em desenvolvimento. De um lado, o desenvolvimento econômico local passou a ser 
incorporado por grande parte das instituições governamentais e não-governamentais como 
uma dinâmica de adaptação local às novas perspectivas da economia-mundo. Por outro lado, 
diante deste estilo de desenvolvimento estritamente econômico do local, outras dimensões 
extra-econômicas vêm sendo reconhecidas como marcantes numa concepção mais ampla do 
desenvolvimento local. Neste caso, integram-se ao campo do desenvolvimento local os 
serviços públicos sociais e o conjunto das atividades do mundo associativo, como aparecem 
nos conceitos e visões de "economia social", "economia solidária" e "economia sustentável". 
Por último, o desenvolvimento local em si coloca a análise do território e do longo prazo 
segundo as configurações dos regimes de acumulação nacionais/locais. Neste caso, os 
territórios integram-se ao campo do desenvolvimento local como entidades sócio-econômicas 
construídas, de cooperação entre diferentes atores com ancoragem geográfica para engendrar 
os recursos particulares e as soluções inéditas (PIRES, 1995). 

Segundo Barth (2002) o fomento ao desenvolvimento local no cambate à pobreza e ao 
reestabelecimento da dignidade do cidadão não pode ser atribuição apenas de um segmento da 
sociedade. Não somente o debate público e as pesquisas acadêmicas, mas também a prática, 
apontam para o fato de que os complexos processos necessários para produzir mudanças 
positivas, sejam urbanas ou rurais, dependem da interaçao do setor público, das organizações 
da sociedade civil e da iniciativa privada. Deste contexto nasce a demanda por instrumentos 
participativos que possibilitem a mobilização social conferindo-lhe uma certa estrutura, maior 
abrangência e maior durabilidade. Além disso, os instrumentos participativos são cruciais para 
permitir a construção conjunta de um diálogo continuado entre a comunidade e os 
representantes do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor. 

O maior equilíbrio da interdependência dessas estratégias ao longo do tempo é que vai 
permitir a configuração específica do modo de regulação do sistema local, que guarda 
semelhanças e diferenças no tempo e no espaço. Nesse sentido é que o debate do 
desenvolvimento local procura desenvolver estratégias que favoreçam um equilíbrio 
necessário e complementar entre o Estado, o mercado e a sociedade civil/comunidade. 
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