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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar as políticas públicas de apoio a potenciais 
arranjos  produtivos  locais  no  estado  do  Ceará  no  intuito  de  verificar  que  o 
investimento, quando é realizado nos agentes regionais agrupados, pode ser uma 
estratégia  promissora  de  desenvolvimento  endógeno,  resultando,  portanto,  no 
desenvolvimento  local  visto  que  estes  possibilitam  criar  um  processo  auto-
alimentado com foco na distribuição de renda e no respeito e valorização á vocação 
econômica  local.  Para  alcançar  tais  objetivos,  um  conjunto  de  dados  sobre  25 
potenciais Arranjos Produtivos no estado do Ceará foi coletado e um estudo analítico 
–  descritivo  foi  realizado.  Concluiu-se  que  a  política  de  incentivos  a  esses 
aglomerados  tem  se  mostrado  uma  eficiente  estratégia  para  a  geração  de 
desenvolvimento endógeno nas localidades onde estão inseridos, visto que geram 
condições para que os produtores alcancem um melhor grau de desenvolvimento, 
pois além do benefício,  tais políticas proporcionam uma melhoria da capacitação 
destes agentes, tornando-os sustentáveis em um futuro bem próximo.  O obstáculo 
para  se  alcançar  os  resultados  não  está  na  eficiência  da  política,  mas  sim,  na 
decisão do volume de investimentos no setor. 

Palavras-chave:  Arranjos  produtivos  locais,  aglomeração,  desenvolvimento 
endógeno.
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ABSTRACT

This paper aims analyzing the public policies supporting potential local production 
arrangements in the state of Ceará, seeking to affirm the investiment, when realized 
in grouped local agents, as a promising endogenous improvement strategy, resulting 
in local development by the possibility of creation of an auto-feeding process focused 
on income distribution and respect to the local economics vocations. Data about 25 
local production arrangements was collected and an analytical-descriptive study was 
built. Concluding that the incentive policy to these groups shows itself as an efficient 
strategy  on  generating  endogenous  improvements  on  the  cities  where  they  are 
installed, by creating conditions to local productors reach better development states, 
besides the income benefits the policies grant capacitation to the agents,  making 
them sustentable in few years. The obstacle on reaching the results is not on the 
policy efficiency but on deciding the sector's investment volume.

 Key-words:  Local productive arrangement, agglomeration, endogenous economic 
development
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1. INTRODUÇÃO

O  processo  de  integração  da  economia  mundial  nas  últimas  décadas 

trouxe  à  tona  a  importância  das  micro,  pequenas  e  médias  empresas.  A 

multiplicação do número de empresas e de geração de empregos por parte dessas 

não parou de crescer, enquanto que do lado das grandes corporações os postos de 

trabalho  declinaram  continuamente  e  o  processo  de  fusões  e  incorporações  se 

aprofundou.  Esse  processo  foi  gerado  a  partir  da  crise  do  planejamento  e  de 

intervenções  regional  centralizadores,  da  reestruturação  dos  mercados,  da 

globalização e abertura econômica. 

Desde então, o interesse pelas Micro, Pequenas e Medias Empresas - 

MPME’s aumentou e se expandiu pelo mundo. Nas universidades, aumentaram o 

interesse e as linhas de pesquisa voltadas para esse segmento. No setor público e 

nas organizações não governamentais o interesse não tem sido menos importante, 

pois seminários e discussões são freneticamente realizados e os instrumentos de 

políticas de fomento a esse tipo de empresa se renovaram.

O fortalecimento e a percepção da idéia de que as MPME’s organizadas 

em blocos num ambiente competitivo e cooperativo podem produzir bens e serviços 

a exemplo das redes de empresas, vem atraindo atenção do meio acadêmico e dos 

atores responsáveis pela formulação de políticas públicas de apoio às aglomerações 

produtivas na forma de sistemas e arranjos produtivos locais – SAPL’s.  Há uma 

tendência  dos  governos  apostarem  nesta  idéia  para  reverter  o  cenário  de 

desigualdade, pois segundo Amaral Filho (2006, p. 09) “o fato da proximidade entre 

produtores  e  empresas podem gerar  condições propícias  para  a  propagação de 

economias externas de escala e a realização de rendimentos crescentes.”

Estudos  sobre  Arranjos  Produtivos  Locais  -  APLs  reconhecem  a 

importância  do governo,  não como interventor  no processo produtivo, mas como 

articulador da interação entre os agentes locais; as empresas, os trabalhadores, as 
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instituições de pesquisa, treinamento, consultoria e financiamento, o que viabiliza a 

capacitação e inovação, inerentes aos APLs.

Em  estudo  para  o  Ceará,  Carvalho  (2009)  chama  atenção  para  a 

possibilidade  dos  APL’s  serem  uma  alternativa  para  a  migração  da  posição  de 

assistência para uma situação de participação, ou seja, os APL’s podem favorecer 

os territórios onde estão inseridos em termos inclusive de redução da pobreza.

Diante  do  exposto,  este  estudo  tem  como  objetivo  analisar/avaliar  o 

programa de apoio aos projetos produtivos conduzido pela Secretaria das Cidades 

do  Ceará.  A  atual  política  pretende  usar  potenciais  APL’s  como  estratégia  de 

desenvolvimento  das micro  e  pequenas empresas,  ajudando-as  a  superarem os 

desafios e as barreiras impostas, pelo excesso de burocracia, falta de estrutura, falta 

de capacitação e dificuldades de acesso ao crédito entre outro.
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2.  CONCEPÇÃO  E  ASPECTOS  TEÓRICOS  DOS  ARRANJOS  PRODUTIVOS 
LOCAIS – APLS

A descentralização das decisões e dos investimentos governamentais e a 

maior  participação  dos  governos  locais  na  administração  pública  permitiram  a 

valorização  dos  pequenos  produtores  e  conseqüente  desenvolvimento  local, 

estimulando  a  instalação  de  micro  e  pequenas  empresas  -  MPES  nessas 

localidades.

Os aglomerados  produtivos  geram vários  transbordamentos,  como por 

exemplo,  a  especialização  de  pequenos  produtores,  o  aparecimento  de 

fornecedores  de  matérias  primas,  máquinas  e  ferramentas,  comerciantes  e 

exportadores,  prestadores de serviços financeiros e contábeis  dentre outros,  que 

contribuem para a eficiência coletiva do sistema.

Esses  modelos  geram  dinamismo  tecnológico  e  maior  potencial  de 

desenvolvimento,  no  sentido  de  minimizar  os  desequilíbrios  regionais  e  má 

distribuição de renda, bem como atrair investimentos públicos e privados, originar 

oportunidades  de  emprego  e  renda  e  conseqüentemente,  promover  o 

desenvolvimento econômico local (LASTRES et al, 2002).

Diante disso a literatura, especialmente a que trata do tema da economia 

regional  e geografia  econômica,  têm destacado a importância  das aglomerações 

produtivas inicialmente estudadas por MARSHALL (1982) e PORTER (1989).

Amaral  Filho  (2001)  destaca  a  importância  desses  atores  locais  na 

geração do desenvolvimento econômico local tornando endógeno o que até então 

era  gerado  de  maneira  exógena.  Aproveitando  as  oportunidades,  a  idéia  de 

aglomerações de micro, pequenas e médias empresas podem absorver o total das 

externalidades geradas dentro desse processo.  

Lastres (2003) sugere a renovação e desenvolvimento de novas bases 

produtivas,  ampliando  a  competitividade  sistêmica  e  sustentável  da  estrutura 
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produtiva brasileira que pode ser trabalhada por meio da mobilização de arranjos de 

micro e pequenas empresas. 

Já em estudo para o Ceará, Carvalho (2009) aponta para o fato de que 

esses aglomerados podem tornar regiões pobres e coadjuvantes do processo de 

desenvolvimento em potenciais protagonistas do mesmo. O que também sugere um 

redirecionamento  das  políticas  públicas  voltadas  para  o  desenvolvimento 

sustentado.

Diante disso, torna-se evidente a importância de se avaliar o desempenho 

e a articulação das configurações institucionais, pois elas podem auxiliar as MPES a 

ultrapassarem  conhecidas  barreiras  ao  crescimento  econômico,  a  produzirem 

eficientemente  e  a  comercializarem produtos  e  serviços  em mercados  nacionais 

mais amplos e até internacionais.

2.1. Marshall e as aglomerações de empresas

Marshall (1982) em seu livro Princípios de Economia iniciou a discussão 

em torno das aglomerações de empresas. Este tema vem ganhando relevância e 

vem  provocando  pesquisas  e  estudos  para  compreensão  das  formas  de 

desenvolvimento  industrial  e  da  importância  da  concentração  espacial  para  o 

desenvolvimento econômico das empresas.

O autor é um dos pioneiros na visão de que pequenas empresas podem 

ter  uma  função  importante  dentro  de  um sistema  econômico.  Observou  que  as 

pequenas empresas poderiam beneficiar-se de economias externas se agrupando, 

pois  segundo  MARSHAL  (1996,  P.  315)  “Economias  externas  dependem  do 

desenvolvimento geral da indústria... e podem freqüentemente ser conseguidas pela 

concentração de muitas pequenas empresas similares em determinadas localidades: 

ou como geralmente é dito, pela localização da indústria”.

Ainda mostra que há pelo menos dois sistemas de produção eficientes: 

um  formado  por  grandes  unidades  de  produção  verticalmente  integradas  outro 

baseado na existência de pequenas empresas e concentradas que através de um 
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sistema de complementaridade e especialização (especializadas em fases diferentes 

do mesmo processo de produção) conseguiam escala aglomeradas territorialmente. 

Para  ele  as  mesmas  economias  que  beneficiam  as  grandes  empresas  podem 

beneficiar pequenas empresas organizadas em aglomerações produtivas.

O  beneficio  ou  resultado  obtido  pelas  aglomerações  de  empresas  ou 

“distritos industriais” decorre da existência de economias externas. O conceito de 

economias externas é fundamental para entender as vantagens de eficiência que as 

empresas  conquistam quando  agrupadas.  Marshall  destacou  que  são  muitas  as 

economias  asseguradas  pela  concentração  de  várias  pequenas  empresas  com 

características similares e em determinada localidade. Cita três fatores que geram 

economias externas: 

a)  o  estimulo  ao  surgimento  de  um  mercado  de  trabalho  robusto  e 

constante de trabalhadores especializados; 

b) a facilidade para atrair fornecedores de insumos e serviços localizados 

(concentrados  localmente),  uma  vez  que  a  soma  das  demandas 

individuais  das  empresas  permite  a  ocupação  plena  desses 

fornecedores; 

c) a possibilidade de se gerar e difundir com maior rapidez  know-how e 

novas idéias.

A  concentração  geográfica  trás  vantagens  que  estão  associadas  não 

apenas ao aumento do volume de produção, mas também ao ganho de organização 

e desenvolvimento decorrentes da maior integração entre os agentes. Para Marshall, 

a  concentração de produtores  especializados estimula a produção de formas de 

integração entre  os  agentes,  fazendo com que  o  conhecimento  e  a  experiência 

passem de geração em geração.

Além do ponto de vista da produção Marshall sugere também considerar 

a conveniência para o consumidor, a aglomeração de empresas de um mesmo setor 

atrai um número maior de consumidores do produto, pois economizam em tempo e 
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esforços de deslocamento para realizar compras, obtendo economias em “custos de 

transação”.  Entretanto  o  autor  chama  atenção  para  o  fato  de  que  isso  é  mais 

verdade  para  as  transações  que  são  realizadas  com  freqüência  e  cujo  valor 

justifique  a  ida  do  consumidor  até  a  região  especializada  na  produção  de  um 

determinado bem.

Marshall  chama  atenção  ainda  para  as  deseconomias  decorrentes  da 

aglomeração industrial: i) as que dizem respeito aos autos custos da mão-de-obra 

devido à existência de uma ou poucas ocupações em uma região; ii) às associadas 

à vulnerabilidade decorrente de uma economia baseada em apenas um produto. 

Como soluções para estas deseconomias ele sugere a necessidade de se estimular 

a  existência  na região de mais de um tipo de indústria  principal,  porque podem 

oferecer ocupações diferentes de trabalho aos vários componentes da sociedade e 

se  uma  ou  outra  indústria  entrar  em  dificuldades,  as  outras  provavelmente 

compensarão a queda.

O enfoque que privilegia pequenas empresas e distritos industriais utiliza 

a  noção  de  eficácia  coletiva.  Ela  seria  determinada  pelas  economias  externas 

passivas  marshallianas  e  por  fatores  vinculados  a  cooperação,  construídos 

deliberadamente pelos agentes que compõem a aglomeração.

Estas geram um efeito positivo a favor da competitividade das empresas e 

do território, a concentração de atividades num certo território, e a proximidade entre 

produtores e empresas pode gerar condições propicias à propagação de economias 

externas de escala  e  a realização de rendimentos  crescentes  (AMARAL FILHO, 

2006, p.9).

2.2 Conceituando APLs

Para  abordar  Arranjos  Produtivos  Locais  –  APL’s  utilizamos  alguns 

conceitos e observamos várias correntes entre os pesquisadores e estudiosos do 

tema, cujos enfoques apresentam-se complementares. 
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Segundo Lastres e Cassiolato (2003), os arranjos produtivos locais são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas que apresentam vínculos mesmo 

que  incipientes.  Desse  modo,  os  SAPL’s  têm  sido  constituídos  por  empresas 

produtoras de bens e serviços, instituições públicas e instituições privadas voltadas 

para formação e capacitação de recursos humanos, agindo de forma coordenada e 

em constante interação.

Já  segundo  o  SEBRAE  (2003),  Arranjos  Produtivos  Locais  são 

aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam 

especialização  produtiva  e  mantêm  algum  vínculo  de  articulação,  interação, 

cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, 

associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Para isso, é 

preciso considerar a dinâmica do território em que essas empresas estão inseridas, 

tendo em vista o número de postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de 

crescimento, diversificação, entre outros aspectos.

Em geral, envolve a participação e a integração de empresas que podem 

ser desde produtoras de bens de serviços finais  até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, prestadoras de consultorias e serviços, comerciantes, clientes, entre 

outros  e suas variadas formas de representação e  associação.  Incluem também 

diversas  outras  instituições  públicas  e  privadas  voltadas  para:  formação  e 

capacitação  de  recursos  humanos,  como  escolas  técnicas  e  universidades; 

pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política promoção e financiamento.  

Para Carvalho (2009),  de maneira simplificada, conceituam-se Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) como concentrações territoriais de firmas, associações e 

outras unidades engajadas num mesmo ramo de atividade ou atividades correlatas 

que sirvam de suporte a um setor ou setores de determinado local, podendo desse 

modo gerar vantagens para particulares e pequenas empresas a partir da existência 

de economias de aglomeração, competição, cooperação e da ênfase em ligações 

internas com o engajamento de instituições locais fazendo, desse modo, com que 

firmas ou associações ganhem mercado e possam inclusive se colocar no mercado 

internacional saindo do local para o global.
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O  processo  de  desenvolvimento  do  Sistema  de  Arranjos  Produtivos 

Locais - SAPL começa quando agentes econômicos começam a organizar-se em 

pequenas  unidades  produtivas,  em  sua  grande  totalidade  estritamente  familiar, 

partindo de uma pequena concentração setorial,  pelo  aproveitamento  de  alguma 

oportunidade existente. Esse processo tem favorecido o surgimento de estruturas 

produtivas  razoavelmente  especializadas,  com  um  número  significativo  de 

empresas.

Segundo Cassiolato e Lastres (2003), o foco em APL permite auxiliar na 

superação  de  problemas  tratados  por  abordagens  tradicionais  que  se  mostram 

crescentemente  insuficientes  e  até  inadequadas,  pois  não  focalizam  apenas  as 

unidades  produtivas  individuais  ou  apenas  a  abordagem  setorial  ou  de  cadeias 

produtivas, porque se considera que é importante levar em conta as especificidades 

locais das diferentes atividades, já que as dinâmicas dos produtores variam muito 

com a localização.

2.3 Conhecendo os fatores centrais e vantagens do aglomerado

Não obstante a existência de diferentes abordagens,  a literatura sobre 

aglomerações produtivas está convergindo para destacar aspectos dinâmicos que 

contribuem para  elevar  a  capacidade  inovativa  das  empresas.  Neste  sentido,  o 

aprendizado interativo contribui para que sejam reduzidos os custos de transação 

entre as firmas (LEMOS, 2002).

Esses  trabalhos  usam  uma  abordagem  alicerçada  na  busca  do 

conhecimento  dos  fatores  centrais  do  aglomerado,  estudando  os  aspectos 

econômicos,  tecnológicos,  políticos,  sociais  e  culturais  nos  quais  os  arranjos 

operam.

O crescimento centra-se em um conjunto de relações criadas por atores 

econômicos  locais,  voltados  aos  interesses  e  às  necessidades  das  atividades 

desenvolvidas na região. Há uma articulação entre as empresas e entre essas e o 

ambiente,  através  de  estruturas  de  apoio  e  de  variáveis  de  natureza  política, 
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histórica e sociológica que interagem com a questão territorial. Em decorrência, o 

aglomerado de empresas passa a assumir importância na construção do sucesso 

competitivo.

Os  APLs  se  apresentam,  assim,  como  um  dos  caminhos  para  o 

desenvolvimento baseado na expansão da renda, do emprego e da inovação. Ao 

mesmo tempo, espaços econômicos são renovados, onde as empresas usufruem 

das vantagens da sua localização como alavanca para o crescimento e por meio da 

interação entre as micro, pequenas e médias empresas (PMEs). 

O  aglomerado  produtivo  pressupõe  a  existência  de  inter-relações 

próximas entre  as esferas sociais,  política e econômica e dos setores  público  e 

privado.  A  sinergia  existente  entre  essas  esferas  possibilita  a  organização  e 

implementação  de  políticas  estrategicamente  orientadas,  com  vistas  ao 

desenvolvimento  dos  fatores  necessários  ao  aproveitamento  das  possibilidades 

econômicas locais.

Apesar  de  diferentes  abordagens  quanto  aos  conceitos  de  Arranjos 

Produtivos  Locais  (APLs),  discutidas  anteriormente,  os  APLs  possuem 

características  específicas  que,  segundo  Lemos  (1997)  distinguem-se  de  outros 

tipos de aglomerações principalmente pela sua forma de atuação.

O Quadro 1 a seguir sintetiza as principais características de um arranjo 

produtivo local considerado ideal.

Atores

Grupos de pequenas empresas
Pequenas empresas nucleadas por grande empresa
Associações, instituições de suporte, serviços, ensino e pesquisa, fomento, 
financeiras, etc.
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Características

Intensa divisão do trabalho entre as firmas
Flexibilidade de produção e de organização
Especialização
Mão-de-obra qualificada
Competição entre firma baseada em inovação.
Estreitas colaborações entre as firmas e demais agentes
Fluxo intenso de informações
Identidade cultural entre os agentes

Complementaridades e sinergias.

Quadro 1 - Atores e características dos APLs 
Fonte: Elaboração própria a partir de Lemos (1997)

De acordo com o quadro acima, evidencia-se que as características dos 

APLs  são  essenciais  para  o  desenvolvimento  dos  mesmos,  assim  como  para 

diferenciá-los quanto as suas vantagens competitivas locacionais, já que o ambiente 

onde estão inseridos favorece ganhos adicionais na sua estrutura interna e externa. 

Segundo  Miriam  Zitz  Consultoria  das  Unidades  de  Desenvolvimento 

Setorial  do  SEBRAE/  NACIONAL (2004,  p.  17),  cada APL tem características  e 

necessidades diferentes,  mas também iguais.  As  iguais  são:  inteligência  setorial 

competitiva  por  estar  inserido  nas  cadeias  de  negociação  e  de  distribuição  de 

produtos. Dessa forma, não se pode pensar em Arranjos Produtivos Locais sem 

levar em consideração os variados aspectos que possibilitam um maior intercâmbio 

entre os agentes envolvidos e uma maior  diversificação de produção de bens e 

serviços.

É  importante  ressaltar  que  a  penetração  das  novas  tecnologias  pode 

influenciar  as  empresas  a  investirem  em  pesquisa  e  desenvolvimento  (P&D), 

proporcionando a melhoria nos seus processos produtivos além de estar sempre 

investindo em novas capacidades e com boas condições competitivas. 

De  um  modo  geral,  são  inúmeras  as  vantagens  que  os  Arranjos 

Produtivos Locais podem oferecer às micro e pequenas empresas que aderem a 

eles. Dentre as principais vantagens podemos citar: (1) localização; (2) a difusão do 

conhecimento;  (3)  a  capacidade  inovativa;  (4)  facilidade  e  velocidade  de 
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comunicação; (5) cooperação e competição; (6) acesso a serviços especializados, e, 

(7) maior intercâmbio de informações com clientes, fornecedores e concorrentes. 

As  vantagens  acima  citadas  proporcionam  ao  APL  o  fortalecimento, 

crescimento  e  agregação  de  valor  aos  bens  e  serviços  produzidos,  além  de 

estimular  a formação de novos negócios e aumento de produtividade.  O quadro 

abaixo demonstra as vantagens que os Arranjos Produtivos Locais podem prestar às 

empresas que aderirem a um Arranjo.

VANTAGENS DE UM 
APL

LOCALIZAÇÃO
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
CAPACIDADE INOVATIVA
FACILIDADE E VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO
COOPERAÇÃO E COMPETICÃO
ACESSO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
MAIOR INTERCAMBIO ENTRE CLIENTE/FORNECEDOR

 Quadro 2 - Vantagens de um APL
 Fonte: Manual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APL (2007) 

Elaborado pela autora a partir  da Metodologia de Desenvolvimento de 

Arranjos Produtivos Locais Projeto Promos SEBRAE/BID Versão 2.0 (2004, p. 143).

A  partir  da  noção  de  diferentes  estágios  destes  aglomerados  e  dos 

trabalhos desenvolvidos no País com APLs, no âmbito do GTP – Grupo de Trabalho 

Permanente para APL’S trabalha-se com três eixos determinantes: 

(i) a especialização produtiva localizada; 

(ii) a capacidade tecnológica endógena e 

(iii) Acesso aos mercados nacional e internacional atravéz das vantagens 

competitivas dinâmicas.

Portanto, faz-se necessário construir a estrutura apresentada acima pelo 

fato  dos  fatores  centrais  estarem  presentes  de  forma  ainda  incipiente  nessas 

aglomerações produtivas essenciais em formação, necessitando de formalização e 

sistematização  ao  longo  do  tempo  para  atingir  níveis  mais  elevados  de 

competitividade. Deve-se ainda destacar que se proteja essa estrutura através de 

um suporte institucional enraizado nas estruturas sócio-culturais pré-existentes. Ou 
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seja, um conjunto de instituições públicas e privadas atuando em parceria com as 

estruturas sócio-culturais locais.

Especialização produtiva localizada

A especialização produtiva das firmas em nível local para cada fase dos 

processos  de  produção,  associada  à  divisão  do  trabalho  entre  diferentes  firmas 

altamente  especializadas,  geram efeitos  sinérgicos.  Nesse  processo,  é  crucial  a 

capacidade  do  APL,  como  um  todo,  de  promover  permanente  especialização 

(aprendizado), ou seja, o desenvolvimento de melhorias em cada fase da produção.

A  especialização  de  um  grupo  de  estabelecimentos  em  um  estágio 

específico  de  produção  ou  serviço,  complementando  os  demais  no  aglomerado, 

substitui  a competição predatória por um ambiente de competição cooperativa. A 

existência de fortes networks de produtores engajados em cooperação interfirma, 

através  de  especialização  e  subcontratação,  representa  uma  mudança  na 

organização social da produção e se reflete em mudança tecnológica.

Contudo, apesar  de existir  o reconhecimento dos ganhos de eficiência 

associados com relações interfirmas,  a  cooperação não é  necessariamente  uma 

característica presente em todos os arranjos produtivos. A cultura de cooperação é 

produto  de  interdependências  materiais  entre  indivíduos  ou  de  um  histórico  de 

benefícios a partir da cooperação, não planejada, quase espontânea, no sentido de 

que  as  iniciativas,  redes  e  grupos  agregados  devem  ser  desenvolvidos  em 

processos de ajuste mútuo.

Assim, o suporte institucional representado pelo governo e associações 

interfirmas  deve  buscar  a  consolidação  de  uma  identidade  coletiva  formalizada 

capaz de prover a trama social que sustentará a cooperação no aglomerado. 

O  desenvolvimento  de  um suporte  institucional  que  leve  à  criação  de 

salvaguardas  contra  a  erosão  da  responsabilidade  individual  –  quando  as 

instituições  de  apoio  representam  um  eficiente  sistema  de  monitoramento,  os 
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indivíduos observam as normas de reciprocidade porque são forçados pelos demais 

indivíduos na comunidade.

Existem,  também,  questões  técnicas  e  econômicas  relacionadas  ao 

fomento das relações interfirmas no interior do aglomerado. A cooperação se dará 

em função do grau no qual a vantagem competitiva individual pode ser alcançada; 

do  tipo  de  desenvolvimento,  se  igualitário  ou  exacerbador  das  diferenças 

econômicas; dos mecanismos sócio-culturais existentes; e da organização interna 

da produção – se a divisão do trabalho está baseada em tarefas isoladas ou multi-

tarefas; se o estilo de gestão é hierárquico, paternalístico ou participativo; e do tipo 

de comunicação entre staff técnico e administrativo.

Construção de capacidade tecnológica endógena.

Segundo Amaral Filho (2001), “do ponto de vista regional, o conceito de 

desenvolvimento endógeno pode ser entendido como um processo de crescimento 

econômico que implica uma contínua ampliação da capacidade de agregação de 

valor  sobre  a  produção,  bem como da capacidade de absorção da região,  cujo 

desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia local 

e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões”. Esse processo tem 

como resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da 

região.

Existe um claro reconhecimento do potencial de aprendizagem e efeitos 

inovativos sustentados a partir da reprodução do conhecimento prático especializado 

nas aglomerações setoriais.  Os arranjos produtivos apresentam potencial  para ir 

além do específico processo de acumulação de conhecimento local, por meio do 

desenvolvimento de canais diversos para a disseminação de informações e do pool 

de recursos coletivo, representado pela capacidade individual dos agentes.

Para Amaral Filho (2001), a cultura de inovação no APL se traduz em um 

fluxo endógeno permanente de atualização e transferência tecnológica, dentro do 

aglomerado e com o ambiente externo, que resulta em incrementos na produtividade 
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dos recursos, por meio da fabricação dos produtos existentes com maior eficiência e 

do desenvolvimento de produtos com percepção de valor superior para os clientes. 

Deve-se  salientar,  primeiramente,  que  o  caráter  endógeno  desse 

processo não tem um sentido autocentrado na própria região ou no local,  e,  em 

segundo lugar, que seus fatores propulsores podem ser vistos tanto pelo lado da 

endogeneização da poupança, ou do excedente, como pelo lado da acumulação do 

conhecimento, das inovações e das competências tecnológicas, com repercussões 

sobre o crescimento da produtividade dos fatores.

A criação de idéias é um processo social que envolve uma interação pela 

qual  as  informações  relevantes  para  a  produção  são  criadas.  Nos  aglomerados 

produtivos, a concentração de indústrias é marcada por um alto grau de interações 

usuário-produtor, facilitadas por uma freqüente e espontânea seqüência de contatos. 

Essas interações viabilizam a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 

da  capacidade  de transformação e  de  aceitação de  inovações  de produto  e  de 

processo, de forma rápida e a custos mais baixos.

A  inovação  descentralizada  nos  aglomerados  relaciona-se  a  quatro 

importantes propriedades: a proximidade geográfica das firmas, a decomposição do 

processo produtivo, a sobreposição da vida diária e das atividades de produção e a 

força de trabalho especializada.

Acesso  aos  mercados  nacional  e  internacional:  Vantagens  competitivas 
dinâmicas.

  
Porter (1989) apresenta uma evolução dos estudos sobre a dinâmica do 

comércio internacional. Adam Smith introduz o conceito de vantagens absolutas, que 

depois evolui para a teoria das vantagens comparativas na obra de Ricardo. Uma 

região  teria  vantagem absoluta  na  produção  de  um bem  quando  seu  custo  de 

produção estivesse abaixo do custo médio nacional ou internacional. Assim, valeria 

a  pena  exportar  aquele  produto  e  importar  outros  onde  não  houvesse  esta 

vantagem. 
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Em  seguida  Ricardo  questiona:  se  uma  nação  não  tivesse  vantagem 

absoluta na produção de qualquer bem, não deveria participar do comércio? Ele 

responde a questão ao mostrar que, neste caso, a nação poderia especializar-se na 

produção  dos  bens  em  que  a  desvantagem  absoluta  fosse  menor.  Em  outras 

palavras, em que houvesse vantagem comparativa. Ainda assim, o comércio seria 

preferível à autarquia, pois haveria um aumento da oferta de bens e no bem estar 

dos agentes econômicos. 

Posteriormente  Porter  revê  a  concepção  de  vantagem  comparativa  e 

adota o conceito de vantagem competitiva, ao afirmar que no mundo atual quem 

compete  são  as  empresas  e  não  as  nações,  que,  por  sua  vez,  podem  criar 

condições  favoráveis  ao  desenvolvimento  de  vantagens  competitivas,  que  são 

vantagens comparativas construídas pelas empresas. 

Afirma ainda que não há uma definição consensual para o conceito de 

competitividade.  Para  os  congressistas  pode  representar  apenas  um  superávit 

comercial. Para alguns economistas refere-se ao baixo custo unitário do trabalho, 

ajustado às taxas de câmbio. Para as firmas, significa a habilidade em competir em 

mercados mundiais com uma estratégia definida. A estratégia pode se apoiar em 

vantagem absoluta de custo, diferenciação de produto ou economia de escala.

Nessa abordagem a produtividade do trabalho é o principal determinante 

da  competitividade.  O  autor  sintetiza  os  principais  determinantes  das  vantagens 

competitivas no modelo conhecido como o “diamante de Porter”, em quatro fatores: 

1) condições dos fatores de produção. Refere-se à posição da região quanto à mão-

de-obra qualificada e infra-estrutura necessária para competir em determinado setor;

2)  condições de demanda -  a  natureza da demanda interna para os produtos e 

serviços de uma dada indústria;

 

3)  empresas  correlatas  e  de  apoio  -  a  presença  ou  ausência  de  uma  rede  de 

fornecedores que sejam competitivos; 
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4) estratégia da firma, estrutura e rivalidade - as condições institucionais em que as 

empresas  são  criadas,  organizadas  e  gerenciadas,  bem  como  a  natureza  da 

concorrência doméstica.

Dentro  dessa  abordagem  os  sistemas  de  arranjos  produtivos  locais 

surgem como uma reconhecida alternativa de geração de vantagens competitivas. 

Fatores como localização, difusão do conhecimento, capacidade inovativa, facilidade 

e velocidade de comunicação, cooperação, acesso a serviços especializados e o 

maior  intercâmbio  entre  fornecedor/cliente  aliados  a  vantagens  comparativas, 

tornam-se instrumentos de vantagens competitivas. 

Esses aglomerados geralmente se posicionam ao longo de um  mix de 

estratégias competitivas, no qual estão grupos de firmas dominados por empresas 

líderes, externas ao APL, que controlam uma das fases finais na cadeia de produção 

e  ditam  o  design  do  produto.  Quanto  maior  for  a  capacidade  de  definição 

independente, maior é o poder de um APL para coletivamente influenciar mercados.

Nessa  perspectiva,  as  firmas  que  não  constroem  internamente 

capacidade para a antecipação de mudanças e aproveitamento das oportunidades 

perdem espaço para os competidores que o fazem, não importa quão eficientemente 

alocam recursos dentro das condições preexistentes. Ou seja, no centro da nova 

competição está a firma empreendedora, definida como uma empresa construída 

para perseguir  melhoria contínua em métodos, produtos e olhar os mercados do 

mundo todo.

2.4 Identificação dos APLs no Ceará

Segundo Amaral Filho (2006), “a mobilização de apoio às aglomerações 

produtivas  especializadas  tem ganhado  uma  revelada  preferência  por  parte  das 

políticas públicas de geração de emprego e renda e, com menor intensidade, de 

desenvolvimento  local  e  regional,  sob  variadas  nomenclaturas,  cluster,  distrito 

industrial, ambiente inovador, sistema produtivo local. No Brasil, por uma questão de 

adaptação, tal nomenclatura vem sendo denominada de Arranjo Produtivo Local – 

APL”.
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Para que essa estratégia seja implementada é necessário, primeiramente, 

realizar um trabalho de identificação e mapeamento geográfico das aglomerações 

produtivas  existentes,  indicando  o  setor,  a  localização,  o  número  de 

estabelecimentos,  o  número  de  trabalhadores,  o  grau  de  especialização  e  a 

densidade da atividade e do setor.

No Ceará foi realizado um trabalho de identificação e de mapeamento das 

aglomerações produtivas, considerando os grandes setores, primário, secundário e 

terciário,  tendo como principal  fonte de dados o Relatório  Anual  de Informações 

Sociais – RAIS, ano base de 2004. 

Amaral  Filho  et  al  (2006)  registraram  em  livro  “Subsídios  para 

Identificação de Arranjos Produtivos Locais – APL’s no Ceará” a tecnologia utilizada 

neste mapeamento. 

Os autores utilizam duas metodologias básicas, com o objetivo de gerar 

os seguintes indicadores: 1) indicador de especialização relativa da localidade em 

relação ao setor, ou à atividade e 2) indicador de densidade da atividade. Para o 

primeiro indicador será utilizada a metodologia do Quociente Locacional  – QL e, 

para o segundo, utiliza-se a metodologia da Densidade da Atividade – DA, que leva 

em conta a localidade com número mínimo de empresas e de trabalhadores, para 

um determinado setor, ou atividade.

O presente trabalho adicionou os APLs identificados através de pesquisa 

de  campo  por  trabalhos  de  Pós-Graduação  e  pela  Secretaria  das  cidades.  Os 

resultados indicam que há um número razoável de municípios cearenses oferecendo 

potenciais que podem ser explorados por estratégias e políticas de desenvolvimento 

econômico, tanto em nível municipal quanto em nível estadual.

A  utilização  de  técnicas  para  identificação  de  aglomerados  produtivos 

constitui um passo fundamental na formulação de estratégias de desenvolvimento 

das economias locais, sobretudo aquelas mais modestas. Embora pouco acionados, 

os Arranjos Produtivos Locais – APLs podem servir de estratégias promissoras, a 
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governos e instituições privadas, em benefício do desenvolvimento local, na medida 

em que possibilita criar um processo auto-alimentado, e que remunera agentes e 

fatores  locais,  representado  a  base  para  um  processo  de  desenvolvimento 

endógeno (Amaral Filho, at al. 2006). 

Diante  disso,  algumas  instituições  públicas  e  privadas  produziram 

levantamentos  sobre  aglomerações  dos  mais  diversos  tipos  e  localizações  para 

melhor definir estratégias de investimento.

Os segmentos analisados foram reunidos em vinte diferentes grupos de 

atividades produtivas selecionados, distribuídos em três grandes setores, primário, 

secundário e terciário, conforme quadro abaixo. 

PRIMÁRIO
Pesca
Aqüicultura
Minerais não-metálicos

SECUNDÁRIO

Alimentos e Bebidas
Têxtil
Confecções
Couro-Calçados
Madeira
Química
Borracha e Plásticos
Metal-Mecânica
Material Elétrico
Material de Transporte
Móveis
Tecnologia da Informação

TERCIÁRIO

Comércio Atacadista
Comércio Varejista
Educação e Saúde
Turismo

                            Quadro 3 - Descrição dos aglomerados encontrados por setor de atividade
                            Fonte: Amaral Filho, at al. (2006) Dados da RAIS (2004).
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3  TRAJETÓRIA  DAS  POLÍTICAS  DE  INCENTIVO  AOS  ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS

3.1 Trajetória a nível nacional

O governo federal organizou o trabalho dirigido aos APLs por meio da 

inclusão do tema no PPA 2004/2007 e da criação do Grupo de Trabalho Permanente 

para Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais - GTP APL, 

composto  por  33  instituições  governamentais  e  não-governamentais  de  apoio, 

coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC.

O  objetivo  do  grupo  de  trabalho  é  orientar  e  coordenar  os  esforços 

governamentais na promoção do desenvolvimento local,  em consonância com as 

diretrizes estratégicas do governo na geração de emprego e renda, e no estímulo às 

exportações.

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais

O Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais GTP 

APL, foi instalado em agosto de 2004 pela portaria interministerial nº 200/2004. O 
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GTP  APL  conta  com  o  apoio  de  uma  secretaria  técnica,  lotada  na  estrutura 

organizacional  do  MDIC,  com  o  objetivo  de  adotar  uma  metodologia  de  apoio 

integrado  a  arranjos  produtivos  locais,  com  base  na  articulação  de  ações 

governamentais.

No  final  de  2005,  novos  parceiros  foram  incorporados  e  o  grupo  de 

trabalho passou a contar com a participação de trinta e três órgãos governamentais 

e não-governamentais1.

As  instituições  do  Grupo  de  Trabalho  Permanente  –  GTP APL  estão 

trabalhando  na  implantação  de  formas  específicas  de  atendimento  aos  arranjos 

selecionados, customizando produtos e serviços já existentes ou criando novos. A 

Política  Nacional  para  APLs desdobra-se  em 5(cinco)  eixos  estruturais  descritos 

abaixo.

Eixos Estruturais das Políticas do GTP para 
APLs

Investimento e Financiamento
Governança e Cooperação
Tecnológica e Inovação
Formação e Capacitação
Acesso aos Mercados Nacional e Internacional

Quadro 4 - Política Nacional para APLs

1 Instituições Ligadas ao GTP APL: MDIC - Ministério do Desenvolvimento,  Indústria e Comércio 
Exterior; SUFRAM - Superintendência da Zona Franca de Manaus IMETRO - Instituto Nacional de 
Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial;  BNDES -  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento 
Econômico e  Social;  APEX Brasil  -  Agência  de Promoção de Exportações do Brasil;  SEBRAE - 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; MF - Ministério da Fazenda; BB - Banco 
do Brasil S.A; CAIXA - Caixa Econômica Federal; BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A; BASA - 
Banco da Amazônia S.A; MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; IPEA - Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada; MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário; MI - Ministério da 
Integração Nacional; CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba; MTE - Ministério do Trabalho e Emprego; MTUR - Ministério do Turismo; MME - Ministério 
de Minas e Energia; MEC - Ministério da Educação; MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento;  MMA -  Ministério  do  Meio  Ambiente;  MCT -  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia; 
FINEP  -  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos;  CNPq  -  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico; CONSECTI - Conselho Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos 
de Ciência, Tecnologia e Inovação; EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; CNI - 
Confederação Nacional da Indústria; SENAI -  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial;  IEL - 
Instituto Euvaldo Lodi; MBC - Movimento Brasil Competitivo; BRADESCO - Banco BRADESCO S.A; 
ITP - Instituto de Pesquisas Tecnológicas.  Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior Nº. 187, de 31 de Outubro de 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de Manual de apoio a APL do GTPAPL.

As atividades do grupo de trabalho inicialmente localizaram os onze APLs 

pilotos  distribuídos  nas  cinco  regiões  do  país,  com  o  propósito  de  testar  a 

metodologia de ação integrada. Posteriormente as secretarias estaduais ratificaram 

uma lista de cinco APLs prioritários por Estado, ampliando-se a atuação de onze 

APLs pilotos para cento e quarenta e dois APLs prioritários (131 + 11 pilotos).

Para o período 2008-2010 os núcleos estaduais  elegeram inicialmente 

mais cinco APL’s a serem apoiados totalizando atualmente 11 (onze) aglomerações 

prioritárias apoiadas em cada estado pelo MDIC.

A ampliação da estratégia integrada do Grupo de Trabalho Permanente 

para  Arranjos  Produtivos  Locais  -  GTP  APL  tornou  necessária  a  adoção  de 

mecanismos  de  acolhimento  de  projetos,  com  o  envolvimento  das  instituições 

estaduais  de  apoio  aos  APLs  para  estimular  e  comprometer  as  lideranças  nos 

processos  de  elaboração  de  planos  de  desenvolvimento  e  nas  articulações 

institucional  e empreendedora (Manual  de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais; 

GTPAPL. MDIC (2007)).

A partir desta necessidade instituiu o Núcleo Estadual de Apoio aos APLs 

– NEAAPLs com o papel de organizar as demandas dos APLs locais, analisar suas 

propostas e promover as articulações institucionais com vistas ao apoio demandado. 

Os  NEs  são  compostos  por  entidades  dos  diversos  seguimentos  da  sociedade 

capazes de planejar e executar os planos de desenvolvimento.

Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais

O MDIC através  do  GTP APL instituiu  em vários  estados  um  Núcleo 

Estadual  de  Arranjos  Produtivos  Locais  - NEAAPL,  no  Ceará  o  núcleo  foi 

formalizado  em  7  de  Agosto  de  2007,  ficando  articulado  ao  grupo  de  trabalho 

permanente  para  Arranjos  Produtivos  Locais  GTP  APL,  do  Ministério  do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio MDIC. 
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Inicialmente, o NEAAPL-CE foi idealizado como um fórum para nivelar os 

técnicos  quanto  ao  conceito  de  Arranjos  Produtivos  Locais  (APLs),  identificar  a 

presença destes, no Ceará, e pensar estratégias para fortalecê-los.

Hoje  a  missão  do  Núcleo  Estadual  de  Apoio  aos  Arranjos  Produtivos 

Locais  –  NEAAPL-CE  “é  de  coordenar  as  ações  de  apoio  em  busca  da 

consolidação, fortalecimento e desenvolvimento competitivo e sustentável dos APLs 

no estado do Ceará de forma que suas ações permitam” (BNDES. 2009):

I – Estabelecer, promover organizar e consolidar a política pública de apoio 

aos  arranjos  produtivos  locais  como  política  da  instituição  do 

desenvolvimento local  para geração de emprego e renda, e estímulo a 

exportação;

II  –  Apoiar  a  política  de  fomento  à  micro,  pequenas  e  médias  empresas 

organizadas  em  grupos  de  cooperação  ampliando  seu  potencial 

competitivo;

III  –  Fortalecer  o  trabalho  do  GTP  APLs,  no  âmbito  do  programa  de 

desenvolvimento  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  e  médio 

porte, do Governo Federal;

IV  –  Colaborar  na  captação  de  recursos  financeiros  para  aplicação  do 

desenvolvimento dos APLs;

V – Discutir e elaborar lista de APLs a serem selecionados dentro de critérios 

definidos pelo GTP APLs do MDIC;

VI – Fomentar as demandas dos APLs Locais;

VII – Analisar propostas encaminhadas pelos APLs;

VIII  –  Promover  articulação  institucional  com  vistas  ao  apoio  demandado 

pelos APLs;
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IX  –  Apreciar  e  elaborar  os  planos  de  desenvolvimento  –  PD  dos  APLs 

selecionados;

X  –  Fortalecer  a  descentralização  e  a  colaboração  entre  federados,  do 

protagonismo institucional e dos atores dos arranjos, nos níveis estadual, 

local e federal e ainda integrando suas estratégias;

XI  –  Estabelecer  as  condições  indispensáveis  às  ações  cooperativas  dos 

setores públicos e privados, com intuito de garantir a aplicação máxima de 

conhecimentos científicos e tecnológicos atualizados, bem como auxiliar 

no desenvolvimento de tecnologias apropriadas para necessidades dos 

APLs;

XII  –  Realizar  reuniões  com  todos  os  componentes  dos  núcleos  para 

programar  e  definir  ações  conjuntas  no  processo  de  execução 

acompanhamento e avaliação dos projetos novos e em exceção;

XIII  – Realizar ações e desenvolver atividades afins e complementares em 

apoio aos APLs.

O NEAAPL será integrado por um representante titular e suplente de cada 

um dos trinta e três parceiros componentes do GTP, a coordenação do NE compete 

ao titular das secretarias das cidades que será responsável pelo acompanhamento e 

controle das ações desenvolvidas pelo núcleo.

A partir do ano 2007, com a instalação do novo governo estadual2, a Rede 

Institucional de apoio a APL se desarticulou dando lugar Núcleo Estadual de Apoio 

aos  Arranjos  Produtivos  Locais  –  NEAAPL.  Deste  Núcleo  passaram a  participar 

22(vinte e duas) entidades, sendo a grande maioria componente da Rede anterior. O 

Núcleo Estadual  de Apoio aos Arranjos Produtivos  Locais  está constituído pelos 

seguintes órgãos:

 
2 Governador Cid Gomes 2007 a 2010.
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Governo do Estado do Ceará;

• Secretaria das Cidades;  

• Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE;  

• Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial – NUTEC;   

• Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC  

• Secretaria de Desenvolvimento Agrário – DAS;  

• Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG  ;

• Secretaria do Turismo – SETUR;  

• Secretaria da Cultura - SECULT  ;

• Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS  ; 

• Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico - CEDE  ; 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -   

SEBRAE/CE; 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI;   

• Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;   

• Instituto Euvaldo Lodi – IEL  ;

• Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT  ;

• Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis –   

IDER;

• Federação do Comércio do Estado do Ceará - FECOMÉRCIO  ;

• Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária/Centro  Nacional  de   

Pesquisa de Agroindústria Tropical – EMBRAPA/CNPAT;

• Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador -   

CETRA;

• Banco do Nordeste do Brasil – BNB  ;

• Banco do Brasil – BB  ;

• Universidade Estadual do Ceará – UECE  ;

• Incubadora de Cooperativas Populares de Autogestão do Ceará –   

UFC;

• Serviço  Nacional  de  Aprendizagem/Federação  de  Agricultura  do   

Estado do Ceará - SENAR/FAEC;

• Sistema     OCB– SESCOOP/CE;   

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/Ceará - CEFET-  

CE.
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http://www.ceara.gov.br/
http://www.cefetce.br/
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http://www.sda.ce.gov.br/
http://www.centec.org.br/
http://www.nutec.ce.gov.br/
http://www.sct.ce.gov.br/
http://www.cidades.ce.gov.br/


3.2 Trajetória no Ceará

Até o ano 2000 não havia qualquer tipo de política de apoio aos Sistemas e 
Arranjos  Produtivos  –  SAPL’s  no  Ceará,  ou  mesmo  agrupamentos  de 
empresas.  As  políticas  industriais  estaduais  existentes  estavam voltadas 
para as grandes empresas, por meio da política de concessão de incentivos 
fiscais. (AMARAL FILHO, 2008).

Ainda segundo o autor os mecanismos existentes que funcionavam em 

benefício  das  micro  e  pequenas  empresas  eram  os  seguintes:  o  Fundo 

Constitucional  Estadual (FCE) que apoiava o programa de micro crédito mantido 

pelo Governo do Estado, assim como outros programas de micro crédito, não teve 

sustentabilidade; e as Compras Governamentais que, através de compras dirigidas 

pelo  Governo,  procurou  estimular  a  produção  de  certos  produtos  dentro  da 

economia do Estado.  

O início do apoio aos SAPL’s, no Ceará, deu-se a partir do ano 2000 com 

a criação, pelo Governo do Estado, do Centro de Estratégia do Desenvolvimento – 

CED3. “Neste momento o CED iniciou um trabalho de identificação e mapeamento 

das aglomerações e de produtores, principalmente no interior do Estado. Dado o 

nível  de  desconhecimento  do  fenômeno,  a  equipe  técnica  passou  a  chamar  os 

grupos de produtores de Núcleos Produtivos, para depois assumir a nomenclatura 

de Arranjos Produtivos Locais-APLs.” (AMARAL FILHO, 2008).

Com o apoio do governo estadual no mapeamento dos APL’s, os setores 

do governo,  o  SEBRAE,  em parceria  com a REDESIST4 e  algumas instituições, 

passaram a desenvolver estudos e instrumentos de apoio aos APLs.

Num  passado  recente  foram  tomadas  medidas  importantes  para  o 

fortalecimento dos arranjos produtivos no Ceará, o autor CISNE, J. J. Neto, (2005) 

3 CED – Centro de Estratégias para o Desenvolvimento do Ceará foi anexado ao IPLANCE – Instituto 
de Planejamento do Ceará extinto em 2003 para dar origem ao IPECE – Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará.
4 REDESIST – Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, Uma rede 
de  pesquisa  interdisciplinar,   formalizada  desde  1997,   sediada  no  Instituto  de  Economia  da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta com a participação de várias universidades e 
institutos de pesquisa no Brasil, além de manter parcerias com outras instituições da América Latina, 
Europa e Ásia.
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destaca algumas das medidas adotadas no governo de Lúcio  Alcântara (2003 a 

2006) a seguir:

i) A implantação do programa “Ceará Empreendedor” de apoio às 

micros, pequenas e médias empresas, coordenado; 

ii)  A  criação  de  um  centro  de  design para  apoiar  inicialmente  as 

empresas das áreas de confecção, móveis, artesanato; 

iii)  A  implantação  da  Rede  Institucional  de  Arranjos  e  Sistemas 

Produtivos Locais, tendo por objetivo adicionar todas as instituições 

que  apóiam  os  aglomerados  produtivos  locais  no  Ceará,  para 

compartilhar esforços, melhorar os diagnósticos, e intervir de forma 

mais focalizada em cada arranjo e sistema produtivo e assim, evitar o 

desperdício de recursos; 

iv)  A  criação,  pelo  Governo  do  Estado,  em  2003,  da  Secretária  do 

Trabalho  e  Empreendedorismo  –  SETE,  e  da  Secretária  do 

Desenvolvimento Local e Regional – SDLR, com ações mais focadas 

no território e dirigidas para o desenvolvimento endógeno; 

v)  Instalação  das  Agências  de  Desenvolvimento  Regional  nas  macro 

regiões administrativas do Ceará, com o objetivo de acompanhar as 

ações do governo de Ceará no apoio ao desenvolvimento local  e 

regional; 

vi) A consolidação da rede de centros tecnológicos com 3 (três) Centros 

de  Ensino  Tecnológico  –  CENTECs,  e  de  40  (quarenta)  Centros 

Vocacionais Tecnológicos – CVTs, todos implantados em cidades do 

interior do Ceará e  interligados por videoconferência; 

vii) a criação, em 2002, da Rede de Incubadoras de Empresas – RIC, 

que agrupa 9  (nove)  incubadoras5.  Esta  rede pretende,  dentro  de 

5 Esta rede é formada pelas seguintes incubadoras: a) Parque de Desenvolvimento Tecnológico – 
PADETEC, vinculado à Universidade Federal do Ceará – UFC; b) Parque Tecnológico – PARTEC, 
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outros objetivos, estimular a criação de novos empreendimentos de 

base tecnológica e estimular a cultura empreendedora no Ceará; 

viii) A criação da Rede de Educação Profissional, coordenada por um 

grupo  gestor  formado  por  mais  de  20  (vinte)  instituições 

educacionais,  cujo  objetivo é atender com eficiência as demandas 

por capacitação profissional, formando mão-de-obra qualificada para 

as  empresas  e  para  estimular  atividades  empreendedoras  em 

diferentes regiões do Ceará; 

ix) A elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional – PDRs que 

diagnosticaram  nas  diferentes  regiões  do  Ceará  seus  problemas, 

potencialidades, e formularam sugestões para acelerar o processo de 

desenvolvimento de cada região. 

A rede institucional de apoio aos APLs veio a se consolidar após longos 

debates entre as instituições que apóiam as aglomerações produtivas. No momento 

de sua constituição firmaram compromisso com o Governo as seguintes entidades:

Secretaria  de  Desenvolvimento  Local  e  Regional-SDLR;  Secretaria  do 

Empreendedorismo-SETE;  Secretaria  do  Desenvolvimento  Econômico-SDE; 

Secretaria da Ciência e da Tecnologia-Secitece; Secretaria da Agricultura-Seagri; 

Secretaria do Turismo-Setur; SEBRAE; Banco do Brasil-BB; Banco do Nordeste do 

Brasil-BNB;  Banco  Mundial/Rede  Nós;  Fecomércio/SENAC;  Fejece;  Incubadora-

UFC;  Núcleo  de  Tecnologia  do  Estado-NUTEC;  Instituto  do Desenvolvimento  do 

Trabalho-IDT; IEL/INDI/FIEC; OCEC/SESC; Senai e Senar/Faec.

A  rede  Institucional  de  apoio  tinha  como  principais  coordenadores  a 

Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional-SDLR e o SEBRAE. A partir da sua 

criação gerou-se um ambiente favorável para o nascimento de programas de apoio 

aos APLs, seja de maneira isolada ou em parceria. A partir do ano 2007, com a 
vinculado à Fundação Núcleo de Desenvolvimento Industrial – NUTEC; c) Incubadora de Software – 
INCUBASOFTWARE,  vinculada  ao  Instituto  de  Software  do  Ceará  –  INSOFT;  d)  Incubadora 
Tecnológica do Mucuripe - LUBNOR, vinculada à Companhia Brasileira de Petróleo – PETROBRÁS; 
e)  Incubadora Tecnológica de  Cooperativas  Populares  do  Ceará  –  INTERCOOPCE,  vinculada à 
Universidade Federal de Ceará – UFC.
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instalação do novo governo estadual, sob a direção do governador Cid Gomes, a 

Rede Institucional de apoio deixou de existir  na prática, devido à desmobilização 

causada pela troca de pessoas que ocupavam os cargos das instituições implicadas 

na Rede. Entretanto em agosto de 2007, a rede foi recriada com o nome de Instituto 

Núcleo  Estadual  de  Apoio  aos  Arranjos  Produtivos  Locais  por  meio  do  Decreto 

n.28.810/2007. Deste Núcleo passaram a participar 22 Entidades, sendo a grande 

maioria componente da Rede anterior (Amaral Filho, 2008).

Os APLs apoiados pelo NEAAPL – CE atualmente são onze conforme 

demonstrados no quadro abaixo.

Arranjos Produtivos Locais Liderança Região/Municípios
Cajucultura FAEC Litoral Leste (Aracati)
Calçados CIDADES Cariri
Cerâmica Vermelha NUTEC Baixo Jaguaribe (Russas)
Confecções SEBRAE Vale do Acaraú (Frecheirinha)
Bovinocultura de Leite FAEC Sertão  Central  e  Vale  do 

Jaguaribe
Móveis SEBRAE Vale do Coreaú (Municípios de 

Marco e Bela Cruz)
Ovinocaprinocultura SDA Inhamus
Redes de Dormir SEBRAE Baixo Jaguaribe (Jaguaruana)
Tecnologia da Informação INSTITUTO TITAN Região  Metropolitana  de 

Fortaleza
Turismo SETUR Ibiapaba
Turismo e Cultura SETUR Cariri
Quadro 5 – APLs priorizados pela NEAAPL – CE
Fonte: Secretaria das Cidades

Entre as medidas adotadas nos últimos anos6 para fortalecer os APLs e 

APLs potenciais no Ceará se destacam: 

i) Núcleo Estadual de Apoio aos APLs – NEAAPL (Ceará) é coordenado 

pela Secretaria das Cidades que, por sua vez, elegeu o coordenador 

de  Desenvolvimento  e  Integração  Regional  da  CODIR  para 

acompanhar  e  controlar  as ações desenvolvidas pelo Núcleo.  Sua 

missão é coordenar as ações de apoio em busca da consolidação, 

fortalecimento e desenvolvimento competitivo e sustentável dos APLs 

no Estado do Ceará. É vinculado ao Grupo de Trabalho Permanente 

6 Governo atual – Cid Gomes (2007 a 2010)
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para APLs – GTPAPLs, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio  Exterior  –  MDIC,  com  o  objetivo  de  integrar  os  seus 

membros  em favor  do  desenvolvimento  dos  APLs,  estabelecendo 

interfaces  entre  o  Governo  Federal  e  as  entidades  estaduais  e 

municipais do Ceará. O núcleo realizou inicialmente levantamento da 

atuação  institucional  em  APL  no  Estado  para  seleção  dos  APLs 

pilotos que seriam trabalhados pelas instituições parceiras – sendo 

priorizados cinco APLs para apoio e posteriormente mais seis APLs 

totalizando onze APLs priorizados (apresentados no quadro a cima);

 ii) Secretaria do Planejamento e Gestão, criada no atual governo, é a 

fusão  das  Secretarias  de  Administração  e  Secretaria  do 

Planejamento e Coordenação.  Coordenar os processos de definição 

de diretrizes estratégicas na área econômica com vistas à formação 

de  políticas  públicas,  por  ser  um  órgão  administrativo  sua 

participação no fortalecimento de APLs se restringe ao controle da 

liberação dos recursos financeiros do FECOP, que são repassados 

às Secretarias das Cidades, e à participação no comitê de avaliação 

dos projetos a serem financiados pelo FECOP;

ii) Secretaria das Cidades, foi criada em Fevereiro de 2007 dentro de 

um novo modelo de gestão do Poder Executivo para o período de 

2007-2010,  coordenou  a  elaboração  da  política  de 

desenvolvimento e integração regional para o Estado priorizando o 

interior  em  regiões  estratégicas  que  possam  alavancar  o 

crescimento  e  o  desenvolvimento  dessa  região.  Seu  objetivo  é 

“implementar  mecanismos  de  estímulo  ao  processo  de 

desenvolvimento  regional  endógeno  no  Ceará  mediante  a 

execução de ações de incentivo às atividades econômicas mais 

competitivas (APLs), voltadas para criação de novas oportunidades 

de  geração  de  emprego  e  renda  nas  regiões  estratégicas 

selecionadas, visando 

iii) “A redução das desigualdades inter-regionais”. Essa política está 

pautada principalmente no fortalecimento dos Arranjos Produtivos 
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Locais, preferencialmente às micro e pequenas empresas, sob a 

responsabilidade da CODIR que coordena através do núcleo do 

NEAAPL –  CE  a  implementação  de  projetos  em execução  nas 

instituições  voltadas  para  APLs.  A  CODIR  faz  o  papel  de 

articuladora mobilizando parteiros para complementarem as ações 

em APLs; 

iv)  Secretaria  de  Ciências  Tecnologia  e  Educação  Superior  – 

SECITECE,  tinha  participação  no  apoio  a  APLs  desde  o  governo 

anterior. Com a missão de coordenar e viabilizar ações em favor da 

geração  e  aplicação  do  conhecimento,  seja  através  da  educação 

superior ou de ações direcionadas à pesquisa científica, a SECITECE 

contribui para o desenvolvimento tecnológico do Estado através da 

ação “estruturação competitiva de arranjos produtivos locais APLs e 

serviços  tecnológicos”,  por  intermédio  de  suas  vinculadas:  a 

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará – NUTEC e o 

Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC;

v) Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 

trabalhou  na  identificação  dos  APLs  e  atua  como  parceiro; 

atualmente atua em 138 (cento e trinta e oito) projetos, dos quais 47 

(quarenta e sete) são APLS monitorados pelo SIGEOR – Sistema de 

Gestão Estratégica Orientada para resultados, sua atuação se dá na 

forma de  consultoria  em gestão  empresarial,  tecnológica,  apoio  a 

comercialização,  certificação,  legalização,  registro  de  produtos  e 

implantação de qualidade; 

vi)  Empresa  Brasileira  de  Agropecuária  –  EMBRAPA  atua  em  APLs 

previamente  identificados.  Em  nível  nacional  a  Assessoria  de 

Relações  Internacionais  –  ARI  articula  pesquisadores  e  analistas 

atuantes com APLs no Brasil para traçar uma política específica para 

o trabalho em arranjos nas unidades da Embrapa. Foram aprovados 

para o projeto 2008-2009 os seguintes APLs: Cajucultura – Região 
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de Barreiras; Apicultura – Mombaça e Senador Pompeu; Cajucultura 

– Aracati; Floricultura – Ibiapaba e Baturité; 

vii) Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sua atuação permanece semelhante a 

do  período  anterior  a  2008,  trabalha  os  APLs  previamente 

identificados  pelo  governo  do  Estado  junto  aos  parceiros.  As 

principais formas de apoio são: 

a) Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias 

– PROCOMP;

 b) Projeto de Extensão Industrial Exploradora – PEIEx; 

                 c) Promoção Comercial; 

d) Programa de Gestão Estratégica de Negócio – PROGEN; 

viii)  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  –  BNB,  no  período  2008-2009  sua 

estratégia  é  a  mesma  adotada  no  período  2005.  Com  ênfase  no 

território o apoio às atividades econômicas volta-se para aquelas mais 

relevantes dos territórios selecionados a partir de pesquisas realizadas 

pelo  banco,  podendo  ou  não  serem  apoiados  Arranjos  Produtivos 

Locais. 

ix) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES, em 

2008 firmou acordo de cooperação técnica  com as Secretarias  das 

Cidades disponibilizando recursos do fundo social com o objetivo de 

complementar  os  recursos  do  FECOP  para  o  programa  Projetos 

Produtivos de apoio aos APLs Potenciais, que é objeto do edital das 

Secretarias das Cidades.

Além dos arranjos priorizados pelo NEAAPL – CE verifica-se um número 

ainda  restrito,  mas  em  expansão  de  outros  arranjos  apoiados  pelos  governo 

estadual e diversos parceiros de toda a rede de apoio aos APL no Ceará, a listagem7 

abaixo apresenta os APL´s apoiados no Estado do Ceará partir de 2005 com seus 

municípios e os parceiros que os estão apoiando.

7 
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a) SAPL Pingo D’água em Quixeramobim:  apoios da prefeitura local; 

Banco  Mundial;  Banco  do  Nordeste  do  Brasil-BNB;  Universidade 

Estadual do Ceará-UECe. Os apoios serviram para instalar energia 

elétrica, exploração hídrica, crédito, etc.

b) SAPL Caprino-ovinocultura em Quixadá-Quixeramobim:  apoios das 

prefeituras  locais;  Sebrae;  Secretaria  da  Agricultura  do  Estado do 

Ceará; BNB; Embrapa. Os apoios foram direcionados para melhoria 

das  raças;  melhoria  de  manejos;  aumento  da  produtividade; 

vacinação; gestão; etc.

c) SAPL de Castanha de Cajú em Barreira: apoios do Projeto São José; 

Banco  do  Nordeste  do  Brasil-BNB;  Secretaria  Estadual  do 

Desenvolvimento Local e Regional-SDLR; USAID. Os apoios foram 

em  forma  de  financiamento  para  compra  de  equipamentos, 

construção de galpões; capacitação; etc.

d) SAPL da Cachaça em Viçosa do Ceará: apoios da SDLR; Sebrae; 

IEL. Apoios para compra de equipamentos, melhoria da qualidade do 

produto, capacitação, viagens para conhecer outros apls de cachaça, 

etc.

e) SAPL  de  Redes  de  Jaguaruana:  apoios  da  SDLR;  IEL;  Sebrae. 

Apoios para aquisição de galpão, capacitação, e comercialização.

f) SAPL de Rede de Várzea Alegre: apoios da SDLR; Sebrae e Projeto 

São José.  Apoios para compra de equipamentos  e  construção de 

galpão.

g) SAPL de Apicultura de Mombaça: apoios da SDLR; Sebrae e Projeto 

São José. Apoios para a construção da Casa de Mel.

h) SAPL de Confecções de Frecheirinha: apoios do Sebrae. Apoios em 

forma de capacitação e desenho.
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i) SAPL de Artesanato em Juazeiro do Norte: apoios do Ministério da 

Integração  e  da  SDLR.  Apoios  para  a  construção  da  Sede  do 

Artesão, incluindo salas para capacitação, trabalho e vendas.

j) SAPL do Turismo Religioso de Juazeiro do Norte: apoios da SDLR; 

Banco  Mundial;  Sebrae.  Apoios  para  a  construção  do  Centro  do 

Romeiro; restauração da estátua do Padre Cícero; capacitação.

k) SAPL de Cerâmica Vermelha de Russas: apoios da SDLR; Senai; 

Nutec;  Sebrae;  Finep.  Apoios  para  melhoria  da  matéria-prima; 

aprimoramento  do  forno  de  queima;  capacitação;  viagens  para 

conhecer outros apls.

l) SAPL  de  Pedras  Ornamentais  em  Santana  do  Cariri:  apoios  da 

Finep; Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia-Secitece. Apoios 

para diminuir o desperdício; elhorar o corte das pedras, etc.

m) SAPL de Calçados de Juazeiro do Norte:  apoios da SDLR; Apex; 

Sebrae. Apoios em forma de capacitação e exportação.

n) SAPL do Turismo em Canoa Quebrada: apoios da SDLR, voltados 

para urbanização e melhoria dos equipamentos.

o) SPAL de Leite e Derivados na Região do Jaguaribe: apoios da SDLR 

e Ministério da Integração Nacional,  voltados para a instalação de 

Tanques de Resfriamento. 

p) SPAL  do  Artesanato  em  Juazeiro  do  Norte:  apoios  da  SDLR  e 

Ministério da Integração Nacional.

A  tabela  a  baixo  apresenta  a  meta  financeira  dos  APLs  atualmente 

apoiados no Estado do Ceará, por município.

Tabela 1 - Arranjos Atualmente Apoiados no Estado do Ceará.
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Agência Atividade Meta de Financiamento

Aracati Fruticultura – Caju R$ 800.000,00
Pesca Artesanal R$ 700.000,00

Baturité
Bovinocultura de Leite R$ 1.105.000,00
Fruticultura – Banana R$ 230.000,00
Fruticultura - Caju R$ 240.000,00

Boa Viagem Bovinocultura de Leite R$ 1.400.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 300.000,00

Brejo Santo Bovinocultura de Leite R$ 1.825.000,00

Campos Sales
Mandiocultura R$ 460.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 700.000,00
Fruticultura – Caju R$ 100.000,00

Canindé
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 1.100.000,00
Aqüicultura – Piscicultura R$ 390.000,00
Turismo R$ 400.000,00

Crateús Apicultura R$ 300.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 600.000,00

Crato Apicultura R$ 500.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 915.000,00

Fortaleza Aldeota
Turismo R$ 3.000.000,00
Saúde R$ 1.700.000,00
Indústria Metal-Mecânica R$ 3.000.000,00

Fortaleza Bezerra Bovinocultura de Leite R$ 2.000.000,00
Turismo R$ 3.000.000,00

Fortaleza Centro Couro e Calçados R$ 6.800.000,00
Saúde R$ 1.000.000,00

Fortaleza Montese Saúde R$ 1.000.000,00

Granja Extrativismo – Carnaúba R$ 1.200.000,00
Turismo R$ 400.000,00

Iguatu
Bovinocultura de Leite R$ 1.300.000,00
Saúde R$ 1.200.000,00
Fruticultura - Goiaba R$ 375.000,00

Itapipoca

Apicultura R$ 250.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 800.000,00
Fruticultura – Banana R$ 2.000.000,00
Fruticultura – Caju R$ 450.000,00
Fruticultura – Mamão R$ 1.000.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 500.000,00

Jaguaribe Bovinocultura de Leite R$ 1.800.000,00
Aqüicultura – Piscicultura R$ 300.000,00

Juazeiro do Norte
Couro e Calçados R$ 5.000.000,00
Saúde R$ 1.500.000,00
Turismo R$ 1.000.000,00

Lavras da Mangabeira Aqüicultura – Piscicultura R$ 180.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 1.500.000,00

Limoeiro do Norte
Apicultura R$ 500.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 5.000.000,00
Fruticultura – Banana R$ 1.200.000,00

Maracanaú Bovinocultura de Leite R$ 3.000.000,00

Mombaça Apicultura R$ 300.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 1.700.000,00

Nova Russas Bovinocultura de Leite R$ 1.000.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 500.000,00

Quixadá Apicultura R$ 520.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 2.000.000,00

Quixeramobim Apicultura R$ 500.000,00
Bovinocultura de Leite R$ 2.500.000,00

São Benedito
Cana de Açúcar R$ 600.000,00
Fruticultura – Maracujá R$ 600.000,00
Apicultura R$ 200.000,00
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Agência Atividade Meta de Financiamento

Sobral
Bovinocultura de Leite R$ 4.000.000,00
Fruticultura – Banana R$ 2.000.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 1.200.000,00

Tauá Bovinocultura de Leite R$ 500.000,00
Ovinocaprinocultura de Corte R$ 1.000.000,00

Tianguá Cana de Açúcar R$ 700.000,00
Fruticultura - Maracujá R$ 700.000,00

Meta do Programa Nordeste Territorial no Ceará R$ 84.540.000,00
Fonte: BNDES (2009).

4  AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE APOIO AOS APLS NO CEARÁ

4.1 Políticas Públicas

É comum se afirmar que a função do Estado é promover o bem-estar da 

sociedade. Para se alcançar tal objetivo, o Estado necessita desenvolver uma série 

de ações e atuar diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação, meio 

ambiente (SEBRAE, 2008).

Para atingir  resultados em diversas áreas e promover  o  bem-estar  da 

sociedade,  os  governos  se  utilizam  de  instrumentos  denominados  de  Políticas 

Públicas.  Política  Pública  é,  portanto  definida,  como  um  conjunto  de  ações  e 

decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade 

(SEBRAE, 2008). Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de 
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ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam 

para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público (SEBRAE, 2008). 

4.1.1 Avaliação de Políticas Públicas

A  avaliação,  de  modo  geral,  tem-se  definido  como  um  instrumento 

imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas e projetos, para o 

redirecionamento  de  seus  objetivos,  quando  necessário,  ou  mesmo  para  a 

reformulação de suas propostas e atividades. Nesse sentido, a avaliação se revela 

como um importante mecanismo de gestão, visto que, esta ferramenta possibilita 

conhecer o que está acontecendo, fornecendo, portanto, informações e subsídios 

para  que  os  gestores,  formuladores  e  implementadores  de  programas,  possam 

tomar  as  suas  decisões  e  atuar  sobre  os  fatos  de  forma  a  realizar  ajustes 

necessários,  economizando  dessa  forma  tempo  e  recursos,  o  que  eleva  a 

credibilidade das ações públicas (CUNHA, C. G. S, 2006).

A avaliação de políticas e programas governamentais foi muito bem aceita 

com  a  modernização  da  Administração  Pública,  vem  sendo  bastante  usada 

principalmente após a adoção dos princípios da gestão pública empreendedora. 

No Brasil, o tema avaliação de políticas públicas só veio ganhar força no 

início  da  década  de  90,  assumindo  um  papel  de  destaque  nas  administrações 

públicas, no contexto da reforma do Estado. A reforma buscava uma maior eficiência 

estatal e contribuiu para a valorização da avaliação de políticas públicas.

A avaliação de políticas públicas não é simplesmente um instrumento de 

aperfeiçoamento  ou  de  redirecionamento  dos  programas  empreendidos  pelo 

governo,  mas,  e  especialmente,  uma  ferramenta  capaz  de  prestar  contas  à 

sociedade das ações governamentais. Nessa perspectiva envolve o diálogo público - 

controle  social  -  na  sua dinâmica,  pois  a  qualidade dos  programas  só  aumenta 

quando a participação dos usuários é intensificada e efetivamente acontece.

Para CUNHA, C. G. S, 2006 as avaliações distinguem-se em quatro tipos 

a seguir: 
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• Avaliação ex-ante: é a avaliação que é realizada antes do início do 

projeto, procurando, portanto, medir a viabilidade do programa a ser 

implementado.

• Avaliação ex-post ou Somativa: é a avaliação que corresponde a etapa 

dos  resultados  finais,  buscando,  portanto  medir  e  interpretar  os 

resultados obtidos ao final da execução do projeto.

• Avaliação  Formativa  ou  de  Processo:  é  a  avaliação  que  procura 

investigar  como  o  programa  funciona  (observação  das  etapas, 

mecanismos,  processos  e  conexões),  quais  são  as  estratégias 

utilizadas para o alcance dos resultados, ou seja, procura articular os 

meios com os fins,  estabelecendo dessa forma sua consonância ou 

incompatibilidade.

 

• Monitoramento: é a avaliação que é desenvolvida durante a execução 

do  programa,  visando  diagnosticar  desvios  entre  o  programado  e 

executado.

4.2 Políticas Públicas dirigidas aos APLS

É entendimento do GTP APL que os governantes devem provir por meio 

de políticas públicas governamentais voltadas ao fortalecimento dos aglomerados 

produtivos os fatores externos necessários ao aproveitamento das possibilidades 

locais, sendo a instancia governamental local e regional mais apta a incrementar o 

desempenho das ações, pois estão mais próximas possibilitando interação por meio 

do diálogo e da busca de um consenso entre os vários grupos de interesse.

As políticas públicas dirigidas aos APLs devem ser elaboradas a partir de 

uma ação coordenada entre os fatores e atores, visando à construção de um suporte 

sistêmico  para  a  atividade econômica,  ao  longo e  através das cadeias  de valor 
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adicionado, objetivando transformar aglomerados informais de pequenas firmas em 

arranjos produtivos consolidados (GTPAPL, 2007).

O  fortalecimento  das  aglomerações  parte  da  organização  dos  vários 

atores institucionalizando mecanismos de resolução de conflitos e negociação no 

interior  dos aglomerados, de forma a defender seus interesses, fortalecendo sua 

posição  política  e  participando  ativamente  da  formulação  de  políticas 

macroeconômicas. Com efeito, estruturam-se ligações orgânicas entre os atores do 

arranjo  –  autoridades  locais  e  regionais,  instituições  de  suporte,  associações 

empresariais e sindicatos.

As intervenções estritamente verticais, visando à reprodução de modelos 

específicos, não são suficientes. Os problemas tendem a ser específicos para uma 

região ou setor e requerem respostas feitas sob medida. Isso significa que medidas 

específicas de fomento deverão ser formuladas e implementadas nos níveis local e 

regional, envolvendo tanto quanto possível o setor privado (GTPAPL, 2007). 

As  condições  locais  deverão  orientar  as  ações  em  uma  progressiva 

mudança em direção à descentralização e flexibilidade – de baixo para cima. Nesse 

contexto, o nível de intervenção representa a área de ação mais apropriada para a 

promoção dos sistemas produtivos locais de pequenas firmas. 

Amaral  Filho  (2009)  classifica  dentro  de  uma  visão  evolucionista  as 

intervenções públicas praticadas sobre processos de desenvolvimento econômico 

em dois campos, a saber, “(i) políticas criacionistas e (ii) políticas evolucionistas. As 

primeiras procuram criar artefatos, estruturas e sistemas em regiões nas quais eles 

não existem,  as  segundas contentam-se em intervir  com o objetivo  de  apoiar  e 

acelerar  o  processo  de  evolução  natural  das  estruturas,  arranjos  e  sistemas 

emergentes”. No item 4.3 estudaremos a política de apoio utilizada no estado do 

Ceará.  

4.3  Programa  de  fomento  aos  APLs  Potenciais  –  Projetos  Produtivos 
Coordenados Pela Secretaria das Cidades Ceará.
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O fomento aos programas de apoio aos APL’s por parte do governo do 

Estado do Ceará teve início no ano 2000 logo após o recebimento de um relatório 

gerado  pela  pesquisa  da  Universidade  de  Israel  realizada  aqui  no  Ceará  onde 

constava que os índices de desenvolvimento social do Estado (IDS) continuavam 

muito baixos, enquanto, os índices de crescimento do Estado estavam em ascensão 

chegando a superar os índices de crescimento nacional. Este cenário caracterizava 

um crescimento econômico sem desenvolvimento social, ou seja, a população não 

estava  sentindo  os  efeitos  do  crescimento  econômico,  havendo,  portanto  a 

necessidade de uma mudança no modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado. 

A  partir  deste  diagnóstico  o  Governo  Estadual  solicitou  aos  órgãos 

competentes que formulassem alternativas de desenvolvimento social e distribuição 

de renda.  A  resposta  das  pesquisas  segue  a  tendência  mundial  que  estuda  os 

Arranjos  Produtivos  Locais  como  estratégia  de  desenvolvimento  produtivo 

sustentável. 

Partindo de um investimento inicial, e com o objetivo de reverter o cenário 

da  desigualdade,  os  agentes  de  políticas  públicas  solicitaram  realização  de 

pesquisas8 em torno do tema arranjos produtivos locais, com o intuito de catalogar 

em  todo  o  estado,  principalmente  no  interior,  grupos  de  produtores  que 

caracterizasse aglomeração produtiva ou tivesse potencialidade para tornar-se um 

arranjo produtivo.

Com a mudança de governo em 20079, decidiu-se manter o investimento 

no segmento visando à geração de emprego e renda da população mais carente. 

Como  primeira  estratégia  o  novo  governo  intensificou  os  trabalhos  junto  ao 

Programa Nacional de apoio aos Arranjos Produtivos Locais -APL’s do Ministério do 

Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior – MDIC e inseriu o investimento em 

APL’s no Programa de Desenvolvimento Social do Estado como parte da missão da 

Secretaria das Cidades.

8 A partir de 2000 foram  realizados no Ceará estudos sobre APLs  e um trabalho de identificação e 
mapeamento das aglomerações produtivas realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Regional e 
Local.  A  estes  trabalhos  adicione-se  trabalhos  de  pós-graduação  nos  quais,  foram  realizados 
garimpos de APLs através de pesquisa de campo.   
9 Transição do governo Lúcio Alcântara (2003 a 2006) para o governo Cid Gomes (2007 a 2010).
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Como coordenadora do programa voltado para o fomento dos APLs a 

Secretaria  das  Cidades  –  SCIDADES  em  parceria  com  a  Secretaria  do 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA e 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  – STDS, coordena suas ações 

através de um de seus órgãos a Coordenadoria de Desenvolvimento e Integração 

Regional – CODIR, o programa conta também com os 22 (vinte e dois) parceiros 

que  compõe  o  Núcleo  Estadual  de  Apoio  aos  APL’s  -  NEAAPL  vinculados  ao 

GTPAPL/MDIC.  Todos  estes  órgãos  têm  a  incumbência  de  trabalhar  de  forma 

integrada no apoio ao desenvolvimento dos arranjos produtivos. 

De posse de informações oriundas da própria Secretaria das Cidades e 

de pesquisas realizadas anteriormente concluiu-se que as aglomerações produtivas 

não estão organizadas no padrão definido para APLs, então optou-se por fortalecer 

gradativamente  esses  aglomerados  potenciais  para  se  chegar  a  uma  estrutura 

produtora e sustentável. Uma das estratégias utilizada pelo governo é aplicação de 

uma pequena porcentagem de recursos do Fundo Estadual de Combate a Pobreza 

– FECOP criando um Projeto de Inserção Produtiva para o interior do estado. Este 

programa recebe a  denominação de Projetos  Produtivos,  sendo um projeto  que 

consiste no fomento aos APLs potenciais10. A proposta de melhoria deve demandar 

dos  próprios  produtores  na  forma  de  projetos  apresentados  à  Secretaria  das 

Cidades.  Tal  programa  está  inserido  no  atual  Programa  de  Desenvolvimento 

Regional  do  Estado  e  tem  como  objetivo  organizar  o  setor  de  forma 

associativa/coletiva,  através do  financiamento  das  propostas  de  desenvolvimento 

apresentadas pelos grupos produtivos, visando a ocupação e renda. 

O  programa  Projetos  Produtivos  utiliza-se  dos  seguintes  instrumentos 

para fortalecer as atividades gradualmente, até torná-las aglomerações produtivas 

sustentáveis:11

• Interação técnica produtiva;

• Especialização produtiva;
10 APL Potenciais são aglomerações produtivas com potencial para tornar-se APL.                
 ( CROCCO, M. A., 2003) 

11 Informação  tirada  do  primeiro  edital  lançado  pelo  programa  no  final  de  2007  para  captar  os 

primeiros aglomerados a receber apoio do projeto.
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• Cooperação;

• Governança e Coordenação e

• Emergência endógena

A forma utilizada para seleção dos projetos produtivos a serem apoiados 

no interior do Estado é o lançamento de Editais. O edital é lançado em conjunto com 

a realização de seminários regionais para sua divulgação e publicidade. O programa 

lançou o primeiro edital em dezembro de 2007 e está com o segundo edital pronto 

para lançamento no segundo semestre de 2009. Esta forma de seleção dos projetos 

por edital foi escolhida por ser uma forma democrática, justa e amplamente utilizada 

na atual administração.

O mecanismo financeiro do projeto é o Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza – FECOP que disponibiliza R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para 

financiamentos dos projetos produtivos selecionados pela Secretaria das Cidades no 

primeiro  edital.  Depois  do  projeto  iniciado,  o  BNDES  –  Banco  Nacional  de 

Desenvolvimento Econômico Social entrou como parceiro financeiro.mas ainda está 

definindo a forma de sua parcria O recurso destinado ao programa têm caráter não 

reembolsável  e  é  repassados  aos  produtores  através  de  associações  ou  ONGs 

representantes de cada projeto produtivo.

As instituições representantes são responsáveis por entrar com 10% (dez 

por cento) do custo do projeto na forma de Contra Partida podendo ser paga através 

de serviços. O financiamento será utilizado exclusivamente para execução daquela 

proposta  constante  no  projeto  apresentada  pelo  proponente  à  Secretaria  das 

Cidades. O desembolso dos recursos para as entidades beneficiárias é efetuado de 

acordo com o cronograma técnico registrado no plano de trabalho constante no 

processo dos proponentes e posteriormente registrado em convênio firmado entre a 

associação e o governo. A liberação de cada parcela está condicionada a prestação 

de contas da parcela anterior comprovada em documentação. O prazo máximo para 

execução do projeto é de doze meses.
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Segundo o edital  I  da Secretaria das Cidades os projetos deverão ser 

elaborados conforme as seguintes categorias:

1. Fortalecimento organizacional e do capital humano

• treinamento  tecnológico,  administrativo  e  gerenciais  diretamente 

vinculados ao empreendimento;

• visitas técnicas à outras experiências semelhantes;

• aquisição  de  equipamentos  tecnológicos,  como  por  exemplo  GPSs, 

calculadoras,  computadores  e  softwares  direcionados  à  gestão  do 

empreendimento.

2. Capital físico e financeiro:

• obras equipamentos e materiais;

• capital de giro ou custeio.

3. Projetos abrangendo às categorias 1 e 2, de forma mista.

O público alvo do programa é a população que está abaixo da linha de 

pobreza e/ou indigência organizados em grupos produtivos com área de atuação 

nas macrorregiões do Estado do Ceará, com exceção da Região Metropolitana de 

Fortaleza,  priorizando  os  municípios  com  menores  índices  de  desenvolvimento 

municipal – IDM e índice de desenvolvimento social – IDS12. 

A escolha deste público, além dos objetivos do programa, se dá também 

pelo fato das instituições financiadoras estarem vinculadas ao apoio a população de 

baixa renda, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP e o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES através de seu fundo social.   

12 As informações apresentada até aqui sobre o programa  Projetos Produtivos foram retirada da 
entrevista realizada pela autora com o Sr. Francisco das Chagas Lopes representante da Secretaria 
das Cidades e coordenador da CODIR - Coordenadoria de Desenvolvimento e Integração Regional 
no Ceará, e do edital I do programa Projetos Produtivos da Secretaria das Cidades . A CODIR é o 
órgão responsável pelo programa de apoio aos APLs  no Ceará.
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Entendendo o que é FECOP

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP foi instituído pela Lei 

Complementar Nº 37, de 26 de novembro de 2003 e regulamentado pelo Decreto Nº 

27.379 de 1º de março de 2004.

O FECOP tem como objetivo maior, a redução sistemática da pobreza, 

em áreas selecionadas  do Estado do  Ceará.   O público-alvo é  composto  pelas 

famílias que estão abaixo da linha de pobreza, não se limitando às famílias de forma 

isolada,  mas  sim  estimulando uma  integração destas  por  meio de  ações 

comunitárias.

Os  recursos  do "FECOP"  são originários  de  parcela  da  arrecadação 

correspondente  ao adicional  de  dois  pontos  percentuais  na  alíquota  do Imposto 

Sobre  Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, 

ou do imposto que vier substituí-lo, incidente sobre os seguintes produtos e serviços: 

bebidas  alcoólicas,  armas  e  munições,  embarcações  esportivas,  fumo,  cigarros, 

energia elétrica, gasolina, serviços de comunicação e de outras receitas que vierem 

a ser destinadas ao Fundo.

O objetivo estratégico do programa é, a partir da criação de meios que 

visem o fortalecimento do patrimônio individual e social das áreas pobres e através 

da promoção de transformações estruturantes, um efetivo combate à pobreza. Suas 

ações  são segmentadas  em  duas  vertentes:  uma  de  curto  prazo,  que é 

implementada para gerar um mínimo de condições de sobrevivência aos pobres e 

aos grupos vulneráveis,  quando estes se encontrarem em situações adversas; e 

outra de médio e longo prazo, que prioriza as ações que venham a criar condições 

para uma efetiva migração da condição de pobre para não pobre.

Para  alcançar  o  objetivo,  o  programa  atua  prestando  orientação  aos 

projetos e ações governamentais relacionados: i) a transferência de renda (70%), 

visando atender o contingente de pobreza crônica; os grupos mais vulneráveis e os 
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grupos em condição de migração da condição de pobres para não pobres e b) aos 

programas estruturantes (3%), ou seja, aqueles que dotam a população pobre de 

condições  de  acumular  capital  físico,  humano  e  social  –  programas voltados às 

áreas de educação, saúde, capacitação, empreendedorismo, cooperativismo e apoio 

a comercialização de seus produtos.  

Esses projetos são apresentados pela comunidade demandante, sendo 

construídos pelos grupos de produtores com seus representantes em parceria com 

as Secretarias Setoriais, com o Poder Público Municipal, ONGs e comunidades.

Em seguida  é realizada uma análise de caráter técnico-econômica pela 

Gerência Executiva do FECOP – GEF e submetidos para aprovação no Conselho 

Consultivo de Políticas de Inclusão Social – CCPIS, que é um órgão formado por 

representantes  do Governo e  da  Sociedade  Civil,  sendo,  portanto  a  instância 

máxima de decisão do FECOP. Para a implementação do fundo foi constituída uma 

Gerência  Executiva  responsável  pela  supervisão dos  projetos  financiados  pelo 

FECOP (IPCE, 2004).

BNDES Fundo Social

O Fundo  Social,  constituído  com parte  dos  lucros  anuais  do  BNDES, 

apóia projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e renda, serviços 

urbanos,  saúde,  educação e  desportos,  justiça,  meio  ambiente,  desenvolvimento 

rural e outras atividades vinculadas ao desenvolvimento regional e social. 

Este Fundo tem como modalidade de apoio:

i) Seleção Pública:  A seleção dos projetos enviados ao BNDES ocorrerá 

nos segmentos sociais estratégicos das áreas supracitadas e de acordo 

com edital previamente publicado.

   Objetivos:  contribuir  para  a  solução  de  um problema  de  amplitude 

previamente  delimitado,  atingindo  um  grau  significativo  de  benefício 

sobre determinada área geográfica ou tema prioritário e causar efeito 
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demonstrativo  e  de  difusão  de  boas  práticas  capazes  de  serem 

aplicadas em diversas localidades. 

ii)  Premiação:  Processo  de  reconhecimento  e  difusão  de  práticas 

exemplares, já implementadas, em temas estabelecidos, pelo BNDES, 

mediante a outorga de prêmio em valor pecuniário. A premiação será 

realizada  a  partir  de  edital  publicado  especificamente  para  esta 

finalidade.

   Objetivos:  reconhecer  as  melhores  práticas  e  a  acumulação  de 

conhecimento sobre os diferentes temas.

 

iii) Apoio Continuado:  O BNDES oferecerá apoio permanente a projetos, 

com  foco  na  inclusão  social,  de  acordo  com  regras  e  condições 

operacionais a seguir apresentadas.

                   Objetivos:

• apoiar projetos de geração de emprego e renda para entidades que 

não possuam capacidade de endividamento, mediante interveniência 

de parceiros estratégicos;

 

• apoiar, de forma complementar, as fontes de um projeto reembolsável, 

nos casos previstos em Programas ou formalizados pelo BNDES por 

meio de instrumentos de cooperação;

 

• apoiar, de forma complementar, investimentos não reembolsáveis de 

geração de emprego e renda, do Governo Federal ou Estadual, ou de 

instituição de direito privado sem fins lucrativos, desde que vinculada a 

uma iniciativa do Poder Público;

 

• apoiar  projetos  de desenvolvimento  institucional  orientado,  direta  ou 

indiretamente,  para  instituições de  microcrédito  produtivo.  Além dos 

casos anteriores, poderá ainda ser utilizado para apoio a investimentos 

nos seguintes segmentos:

• de cunho predominantemente ambiental;
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• de  caráter  social  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  justiça,  cujos 

benefícios  favoreçam,  no  mínimo,  cinco  Estados  ou  duas  regiões 

geográficas e sejam direcionados, prioritariamente, às populações de 

baixa renda, ou seja, no mínimo 50% da capacidade do projeto seja 

para atendimento gratuito da população; 

• investimentos  que  se  situem  no  entorno  dos  grandes  projetos 

financiados pelo BNDES. (BNDES, 2009).

Com a percepção de que grande parte das aglomerações produtivas no 

Ceará ainda não estão prontas, logo as políticas de investimento devem começar 

pela estruturação desses grupos, buscando seu fortalecimento, ou seja, o programa 

deve atuar visando organizar o setor, financiando-o e incentivando-o a crescer de 

forma sustentável, favorecendo o desenvolvimento da produtividade endógena local, 

que é o propósito do programa Projetos Produtivos. 

Para tanto, o edital I define como área de atuação os pólos produtivos 

estabelecidos no Programa Desenvolvimento Regional, ou seja, cidades inseridas 

nas macrorregiões localizadas no interior do Estado do Ceará, quais sejam: 

• Pólo do Cariri;

• Pólo do Iguatu;

• Pólo do Vale do Acaraú (Sobral);

• Pólo do Baixo Jaguaribe;

•

O programa tem como motivação o fortalecimento da base econômica e o 

equilíbrio  social  do  Estado,  focando  em  produtores  com  potencial  para  APLs 

especialmente, aqueles formados por micro, pequenas e médias empresas, dada a 

sua maior capacidade de geração de postos de trabalho. Tecnicamente o programa 

está na diretriz correta rumo ao resultado esperado, quais sejam: aumento da renda 

e a sustentabilidade econômica.
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4.3.1 Lançamentos dos editais

Pode-se avaliar que o formato escolhido para seleção dos projetos inspira 

credibilidade, pois a forma de edital é democrática e é divulgado em diário oficial 

dando publicidade e oportunidade iguais de concorrência a todos os tipos de grupos 

de produtores. Ressalte-se que o formato de edital inviabiliza as indicações políticas 

e favorecimentos de grupos.

A avaliação aqui realizada vai concentrar-se a primeira etapa - Edital I - 

do projeto que está em fase de conclusão e onde objetiva transformar ou aproximar 

aglomerados informais de pequenas firmas em arranjos produtivos consolidados, foi 

necessário começar por pequenos grupos de produtores, mas que se encontram em 

processo de organização. Para tanto, o programa é estruturado inicialmente em dois 

editais: o primeiro lançado em dezembro de 2007 (dois mil e sete) com efeitos para 

2008(dois mil e oito), beneficia os grupos em ascensão, o Edital II tem pretensão de 

alcança grupos maiores e/ou mais organizados e tem previsão de implementação 

para o segundo semestre de 2009 (dois mil e nove).

O  apoio  aos  projetos  produtivos  será  pontual,  visando  resolver  algum 

ponto  de  estrangulamento,  alguma  necessidade  em  termos  de  infra-estrutura, 

máquinas  e  equipamentos  ou  complementando  um  plano  de  financiamento  ou 

investimento que torne o empreendimento viável. É fundamental que o benefício do 

apoio  seja  apropriado  de  maneira  coletiva,  pelo  conjunto  dos  produtores  ou 

associações  comunitárias,  sem  que  os  mesmos  percam  suas  autonomias 

individuais.
“A política em questão é seletiva, para apoiar o maior número de projetos. 

Entretanto  a  seleção  do  tipo  de  apoio  é  importante.  Projetos  que  se 
direcionem  a  resolver  estrangulamentos  de  empreendimentos  ou  APL’s 
existentes, bem como os projetos em que os recursos do FECOP venham a 
complementar  o  crédito  ou  outras  fontes  de  forma  a  viabilizar  o 
financiamento  do  negócio,  tem  prioridade  para  a  locação  dos  recursos 
tratados nesse programa” (TERMO DE REFERENCIA, 2007).

 O programa deve atuar naqueles pontos do projeto, considerados pelo 

público alvo como a natureza estruturadora de modo a gerar impactos coletivos para 

os mesmos. 
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4.3.2 Processo de seleção das instituições concorrentes no primeiro edital

A  seleção  dos  projetos  apresentados  à  Secretaria  das  Cidades  para 

concorrer  ao  financiamento  do  Edital  I  aconteceu  por  meio  de  pontuação 

estabelecida em avaliação dos projetos. A avaliação foi realizada por Comissão de 

Seleção composta por técnicos da Secretaria das Cidades, Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social - STDS, Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA e SEBRAE. 

A comissão avaliou 135 (cento e trinta e cinco) propostas de projetos produtivos 

para chegar aos 25 (vinte e cinco) mais bem pontuados. 

A etapa seguinte é divulgação e convocação dos vinte e cinco projetos 

selecionados para firmar convênio entre a associação representante do projeto e as 

Secretarias: SCIDADES, STDS e SDA.

A associação representante dos produtores se comprometerá a realizar 

integralmente o projeto, podendo além dos recursos do FECOP receber apoio ou 

recurso complementar de outras instituições ou parceiros. O proponente terá trinta 

dias para apresentação da documentação necessária à sua efetivação.

“O monitoramento das ações dos projetos é entendido como um processo 
de  registro  de  observações  sobre  o  desenvolvimento  das  atividades 
propostas, sobre o uso dos recursos comprometidos e sobre a produção de 
resultados com base em indicadores previamente estabelecidos” (TERMO 
DE REFERENCIA, 2007).

As técnicas de classificação requerem uma análise de consistência dos 

projetos segundo uma série de critérios pontuada para cada caso. Com objetivo de 

identificar  os  projetos  que  realmente  atendem  os  critérios  do  público  alvo,  foi 

atribuído  peso 2  (dois)  para  os  critérios  que avaliavam os aspectos  a  seguir:  i) 

contribuição para geração de emprego e renda;  ii)contribuição para elevação do 

capital  social;  iii)  apresentar  potencial  de  continuidade  (sustentabilidade);  iv) 

contribuição para o fortalecimento do empreendedorismo e v) localidade com menor 

Índice de Desenvolvimento Social  –  IDS.  Ao todo foram considerados 13 (treze) 

critério apresentados na tabela abaixo com a respectiva porcentagem da pontuação 

máxima alcançada para o programa por critério:
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Tabela 2 - Critérios para avaliação dos projetos produtivos
Cód. CRITÉRIOS NOTAS PESO PONTUAÇÃ

O % 
1 Contribuição da proposta para a geração de trabalho e renda 1 a 5 2 98

2
Contribuição da proposta para a elevação do capital  social 
(fortalecimento de associações, criação de consócios) 1 a 5 2 98

3 Apresentar potencial de continuidade (sustentabilidade) 1 a 5 2 96

4
Contribuição  da  proposta  para  o  fortalecimento  do 
empreendedorismo local 1 a 5 2 92

5
Contribuição da proposta para o uso sustentável dos recursos 
ambientais locais 1 a 5 1 98

6 Apoio de parceiros públicos e privados 1 a 5 1 92

7
Experiência  da entidade em executar  projetos de apoio ao 
desenvolvimento local 1 a 5 1 85

8
Qualificação  e  experiência  da  entidade  representativa 
demandante 1 a 5 1 95

9
Núcleo  produtivo  local  originado  de  um  processo  de 
desenvolvimento local 1 a 5 1 90

10
Existência de contrapartida de outras fontes de financiamento 
asseguradas 1 a 5 1 86

11 Metodologia de execução da proposta 1 a 5 1 94
12 Localidade situada em um dos municípios de menor IDS 1 a 5 2 -25
13 Comunidade já beneficiada com a ação do FECOP 1 a 5 1 55

Fonte: Secretaria das Cidades – Ceará

Com  base  nos  critérios  acima  apresentados  e  análise  detalhada  das 

propostas apresentadas, elegeu-se os vinte e cinco Projetos de Inserção Produtiva 

selecionados para receber o incentivo financeiro do governo do Estado via FECOP. 

A tabela a seguir lista os projetos.

Tabela 3 – 25 (vinte e cinco) Projetos de inserção produtiva selecionados para compor o programa

Identificação da entidade
Município 

Sede Atividade
Pontuação 

da 
avaliação

Percentual 
da 

Pontuação 
Máxima

VS -Via Sertão Campos 
Sales

Ovinocultura e 
Caprinocultura 86 95,5

Assoc. dos Artesãos de Campos Sales Campos 
Sales Artesanato 85 94,4

Assoc. Caiçara de Promoção Humana Icapuí Reciclagem De 
Coco 82 91,1

Assoc. Comunitária de Fabricantes de 
Redes Dormir e Bordados de V.Alegre

Várzea 
Alegre

Fabricação de 
Redes de Dormir e 

Bordados
81 90

Assoc. dos Pequenos Agricultores e 
Comunidade Kolping de São 
Sebastião

Mauriti Apicultura 80 88,8
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Identificação da entidade
Município 

Sede Atividade
Pontuação 

da 
avaliação

Percentual 
da 

Pontuação 
Máxima

Centro Espirita "O Pobre de Deus" Viçosa Fabricação de Peta 80 88,8

Assoc. Comunitária São Fco Sitio 
Deserto Mauriti Prod. Fécula de 

Mandioca 79 87,7

ONG Flor do Piqui Crato Agricultura Familiar 79 87,7

Assoc. Comunitária dos Produtores 
Rurais de Arraial L do Norte Pecuaria com Prod. 

De Leite 79 87,7

AGUDO ORGÂNICO -Assoc. dos 
Produtores Orgânicos de Agudo Ibiapina Agricultura Organica 78 86,6

Assoc. Sociedade dos Amigos de 
Ocara Ocara Artesanato 78 86,6

Assoc. dos Apicultores do Município 
de Tauá Tauá Apicultura 78 86,6

Fundação Francisco de Lima Botelho Jardim Centro de 
Treinamento 78 86,6

Cooperativa de Trabalho, Produção e 
Criação Ltda Canindé Artesanato 

Religioso 78 86,6

GCAP -Grupo das Costureiras e 
Artesãs de Paracuru Paracuru Artesanato 78 86,6

Assoc. dos Agricultores Familiares de 
Veneza e Adjacências Paramoti Criação de Galinha 

Caipira 77 85,5

APOI -Associação dos Produtores 
Orgânicos da Ibiapaba

S. 
Benedito Agricultura Orgânica 77 85,5

Assoc. de Desenvolvimento 
Comunitário e Agropecuário do Vale 
do Riacho do Jasmim

Tauá Bovinocultura do 
Leite 77 85,5

Assoc. Comunitária do Valparaiso Tianguá Biojóias 77 85,5

APIMN -Assoc. dos Apicultores de 
Morada Nova

Morada 
Nova Apicultura 77 85,5

Assoc. Comunitária de Boa Água Quixadá Confecção de 
Roupas e Tapetes 77 85,5

ACOMTE -Associação Comunitária Tejuçuoca Criação de Galinha 
Caipira 77 85,5

Assoc. Comunitária dos Moradores de 
Palmeira Beberibe Prod. de Cajuina 77 85,5

Assoc. de Criadores do Assentamento 
10 de Abril Crato Agricultura Familiar 77 85,5

Assoc. Condomínio Rural de Flores de 
Sto Antonio de Crato Crato Floricultura 75 83,3

Fonte: Secretaria das Cidades.

Para o cálculo das pontuações acima identificadas, utilizou-se os critérios 

e pesos apresentados na tabela 2. Pela análise desta tabela, pode-se verificar que a 
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pontuação máxima que pode ser atingida é de 90 pontos. Portanto pode-se concluir, 

que de acordo com os critérios de avaliação propostos pela Secretaria de Cidades, 

os  arranjos  selecionados  alcançaram margem superior  a  80% da  nota  máxima, 

sugerindo eficiência na seleção de seu publico.

4.4. Avaliação do Programa Estadual Projetos Produtivos – Edital I

Esta avaliação se enquadra na categoria - Avaliativa ou de Processo, é 

aplicada  na  fase  de  implementação  de  um  programa,  no  nosso  caso  Projetos 

Produtivos – Edital I, Este modelo focaliza os aspectos que têm relação direta com a 

formação do programa, pois, procura focar o funcionamento e a gestão da política 

ou programa. Aqui vamos focar nos processos e não nos resultados.

Ademir Clemente (2008) em seu livro “Projetos Empresariais e Públicos” 

sugere para políticas em andamento o método de avaliação Custo-Eficácia, onde, 

cada alternativa  é  avaliada em espaço multidimensional  de  custo – eficácia.  De 

acordo  com  tal  metodologia,  cada  critério  pode  ser  avaliado  como  insuficiente, 

regular, bom ou ótimo. Como não se tem a medida dos resultados, a avaliação é 

realizada  durante  a  implementação  da  política  para  auxiliar  na  eficiência  dos 

métodos  e  conseqüente  eficácia  de  resultados.  A  tabela  abaixo  fornece  uma 

avaliação do “Programa Projetos Produtivos” – Edital I utilizando a metodologia do 

custo-eficácia em relação aos benefícios que o projeto pode trazer para os APLS’s.

Tabela 4 – Avaliação de custo – Eficácia da Política de apoio aos APL’s.
Programa Projetos Produtivos FECOP – Edital I

Critérios de Avaliação Resultados da Avaliação
Critérios Operacionais
Tempo para obtenção de resultados Bom
IDS e IDM médio dos municípios onde estão os APLs Baixo
Previsão de sustentabilidade Bom
Elevação do emprego e renda Bom
Atração  de  novas  atividades  econômicas  e 
empreendedorismo Bom

Elevação do capital social Bom
Critérios de Custo
Custo FECOP R$ 3.000.000,00
Outros Custos ----

Custo Total R$ 3.000.000,00

Critérios Sociais
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Demanda/Interesse do Público Alvo Ótimo
Abrangência do público alvo Bom
Impacto Ambiental Muito baixo
Fonte: Dados da Pesquisa

Os  custos  operacionais  do  projeto  estão  inseridos  nos  custos  do 

Programa Estadual de Desenvolvimento Regional dos Territórios e é contabilizado 

nos custos  totais  da  estratégia  do  governo para  apoio aos APL’s,  portanto,  tais 

custos ficam excluídos desta avaliação.

De acordo com a tabela acima, pode-se concluir que todos os critérios, 

com exceção do critério referente ao IDS e o impacto ambiental, estão em um bom 

patamar,  vamos  analisar  cada  critério  para  entender:  no  critério  -  Tempo  para 

obtenção de resultado, o conceito BOM vem do atendimento à determinação do 

edital de que cada projeto tem um ano para conclusão, a SCIDADES já liberou mais 

de noventa por cento do recursos13 dentro do primeiro ano (tabela 7 pag. 78); o 

critério - IDS e IDM dos municípios sede, recebeu o conceito BAIXO, devido já ser 

uma condição para seleção dos projetos (tabela 2, cod -12); o critério - Previsão de 

sustentabilidade  do projeto foi avaliado pela SCIDADES (tabela 2, cod- 3)  com taxa 

de 96% da pontuação máxima a ser alcançada –pontuação convertida em conceito 

BOM14; o critério - Elevação do emprego e renda  que ficou com taxa de 98% da 

pontuação  máxima  também  teve  a  pontuação  convertida  em  conceito  BOM;  o 

conceito - Atração de novas atividades econômicas e empreendedorismo que ficou 

com taxa de 98% e o critério - Elevação do capital social que ficou com taxa de 98% 

da pontuação máxima; o critério - Demanda/Interesse do Público Alvo foi avaliado 

como ÓTIMO na medida que 135 associações apresentaram propostas formalmente 

para  concorrer  a  25  beneficiados;  o  critério  -  Abrangência  do  público  alvo  foi 

avaliado como BOM pois atende a exigência do edital I que determina o perfil do 

público como de baixa renda - o gráfico 1 mais abaixo apresenta a renda média de 

R$ 294,8915 (duzentos  e  noventa  e quatro  reais  e  oitenta  e nove centavos)  por 

produtor, abaixo do salário mínimo; o critério -O impacto ambiental foi classificado 

como muito baixo porque na avaliação aos projetos apenas a Assoc. Comunitária 

São  Francisco  do  Sitio  Deserto  registrou  impacto  ambiental,  mas  com  o 

13  O recurso ao qual a análise se refere é aquele destinado ao edital que estamos tratando – edital I.
14 
15 O salário mínimo hoje é R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)
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financiamento do projeto os produtores adicionaram às suas atividades a produção 

de fécula de mandioca, que aproveitará os resíduos evitando o impacto ambiental. 

Apesar do alto perfil dos conceitos, eles referem-se ao que se propõe o 

projeto  dentro do seu público.   O projeto é eficiente em si16,  mas em relação a 

solução do desenvolvimento regional é realmente embrionário, é ainda um passo 

muito pequeno para atender a necessidade de redução da pobreza no estado, os 

modelos devem ainda passar por melhorias, principalmente, no que se refere ao 

volume de investimentos. 

4.4.1 Execução da pesquisa.

A pesquisa foi realizada em três etapas, após vasta pesquisa a literatura 

foi realizada uma seqüência de visitas acompanhadas de entrevista ao coordenador 

do  programa  o  Sr.  Francisco  das  Chagas  Lopes  assim  como  também  foram 

entrevistados  mais  três  técnicos  da  Secretaria  das  Cidades/CODIR  que  estão 

diretamente envolvidos no programa, a segunda etapa deu-se em análise detalha 

dos processos onde constam os projetos produtivos para conhecer conhecer todos 

os  passo  do  projeto  assim  como  as  características  dos  grupos  produtores  e 

finalmente na terceira etapa foram aplicados questionários aos representantes das 

associações para conhecer a realidade dos projetos.  

A apresentação dos dados está disposta no mesmo  formato da pesquisa, 

ou seja, em três etapas a seguir:

i)  apresentação  e  análise  dos  dados  institucionais  fornecidos  pela 

Secretaria das Cidades;

ii)  apresentação  e  análise  das  informações  tiradas  dos  processos 

entregues à Secretaria das Cidades por cada grupo de produtores;

iii) apresentação e análise dos dados colhidos em questionário aplicado 

junto aos representantes das associações.     

16 Dentro do objetivo pontual de fomentar o desenvolvimento produtivo através dos APL’s potenciais 
selecionados
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i) Na apresentação e análise dos dados institucionais fornecidos pela Secretaria das 

Cidades  o resultado  das  diversas  entrevistas  realizadas  com o  coordenador  do 

projeto  resultou  na  elaboração dos conceitos  e definições do  programa Projetos 

Produtivos o qual  apresento neste capítulo a partir  do Item 4.3,  assim como em 

outros aspectos que fazem parte da avaliação e serão apresentados a seguir. 

 O diagnóstico prévio;
 

Para  se  obter  um  diagnóstico  prévio  é  preciso  ser  realizada  uma 

avaliação ex-ante do projeto a ser executado. Este método consiste na simulação 

dos efeitos do programa sobre uma população, com base em atributos específicos 

relacionados  aos  produtores  ou  aos  APL´s,  podendo  variar  em  termos  de 

complexidade e cobertura (CUNHA, C. G. S.). Não foi identificada a utilização de tal 

diagnóstico para uma simulação global do programa ou para testar as medidas do 

impacto  de  alguma alteração no formato  do  programa,  como por  exemplo,  uma 

alteração na focalização ou no nível dos benefícios. Por outro lado, no momento a 

seleção utilizou-se um modelo de avaliação simples aplicada às regras oficiais do 

programa qualificando os grupos e a quantidade de recursos a ser repassado aos 

APL´s potenciais.

Como informação prévia utilizou-se o baixo Índice de Desenvolvimento 

Social – IDS, o Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM e realização de pesquisa 

prévia para identificar  as atividades locais onde os produtores apresentam baixa 

renda e potencial para tornar-se um APL estruturado. Utilizou-se também pesquisas 

realizadas pelo governo anterior para identificação destes grupos.

A definição do público-alvo;

O gráfico abaixo representa a renda dos produtores componentes dos 

grupos  selecionados.  A  renda  média  mensal  é  de  R$  294,89  caracterizando 

população  de  baixa  renda  e  atendendo  o  primeiro  critério  do  público  alvo.  Em 

relação ao segundo critério, a formação de grupos, as informações constantes nos 

processos apresentados pelos proponentes, informam que os componentes de cada 
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projeto estão ligados pela mesma atividade econômica em determinada área e como 

diz a definição em Latres e Cassiolato, apresentam vínculos mesmo que incipientes. 

   Gráfico1 - Renda Média dos Produtores por Associação.
   Fonte: Secretaria das Cidades.

Houve o cuidado em selecionar um público inserido entre os municípios 

com baixos índices de desenvolvimento.  O Índice de Desenvolvimento Municipal 

(IDM) e Índice de Desenvolvimento Social (IDS) do estado. Utilizando estatístico do 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)17 verifica-se que o 

IDM dos municípios envolvidos no programa se enquadra na terceira classes da 

classificação estabelecidas para o IDM médio. O quadro a seguir apresenta estes 

índices por projeto. O fato de os dois índices estarem abaixo dos índices do estado 

sugere que o programa está focado no público de baixa renda.

17 As informações sobre o IDM estão no site do IPECE- www.ipece.ce.gov.br  no documento Índice de 
Desenvolvimento Municipal (IDM) Ceará 2006.
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Tabela 5 - Índices de Desenvolvimento dos Municípios Inseridos na Pesquisa/ Ranking entre os 180 
municípios do Estado.

Identificação dos produtores Município 
Sede IDM IDS-O IDS-R

RANKING ENTRE OS 
180 MUNICÍPIOS

RANKING 
IDS-O

RANKING 
IDS-R

VS -Via Sertão Campos 
Sales 26,44 0,375 0,4189

       
159 127

Assoc. Caiçara de Promoção 
Humana Icapuí 32,98 0,488 0,4673 31 65

Assoc. C. de Fabricantes de Redes 
Dormir e Bordados

Várzea 
Alegre 26,91 0,452 0,4720 57 56

Assoc. dos Peq. Agricultores e 
Comunidade Kolping de São 
Sebastião

Mauriti 19,24 0,366 0,4210 165 125

Centro Espírita O Pobre de Deus Viçosa 26,76 0,440 0,4558 74 84
Assoc. Comunitária dos Produtores 
Rurais de Arraial

Limoeiro do 
Norte 53,42 0,458 0,5489 51 10

AGUDO ORGÂNICO -Assoc. dos 
Produtores Orgânicos de Agudo Ibiapina 33,47 0,399 0,3906 129 160

Assoc. dos Amigos de Ocara Ocara 21,25 0,403 0,3957 123 151
Assoc. dos Apicultores do 
Município de Tauá Tauá 30,65 0,410 0,4662 113 68

Fundação Francisco de Lima 
Botelho Jardim 16,64 0,4977 0,4977 4 29

Cooperativa de Trabalho, Produção 
e Criação Ltda Canindé 30,72 0,429 0,5469 86 11

GCAP -Grupo das Costureiras e 
Artesãs de Paracuru Paracuru 37,96 0,496 0,5081 27 25

Assoc. dos Agricultores Familiares 
de Veneza e Adjacências Paramoti 24,18 0,431 0,4786 82 50

APOI –Assc. dos Produtores 
Organicos da Ibiapaba S. Benedito 37,12 0,505 0,4883 20 37

Assoc Des. Com. e Agropecuário 
do Vale do Riacho do Jasmim Tauá 30,65 0,410 0,4662 113 68

Assoc. Comunitária do Valparaiso Tianguá 43,70 0,448 0,4917 61 35
APIMN -Assoc. dos Apicultores de 
Morada Nova

Morada 
Nova 33,89 0,407 0,4668 118 66

Assoc. Comunitária de Boa Água Quixadá 45,63 0,425 0,5050 99 26

ACOMTE -Associação Comunitária Tejuçuoca 14,75 0,396 0,4587 134 78

Assoc. Comunitária dos Moradores 
de Palmeira Beberibe 39,41 0,435 0,4621 75 74

Assoc. de Criadores do 
Assentamento 10 de Abril Crato 47,37 0,502 0,5371 23 14

INDICE MÉDIO DOS MUNICÍPIOS 25,8942 0,3669 0,3977 - -
INDICE MÉDIO DO ESTADO 28,24 - - - -
Fonte: IPECE
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As fontes de financiamento

O  mecanismo  financeiro  do  projeto  para  o  primeiro  edital  é  o  Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), que disponibilizou R$ 3.000.000,00 (três 

milhões  de  reais)  para  financiamentos  dos  projetos  produtivos  selecionados, 

acrescido  de  contrapartida  que  é  uma  cota  de  responsabilidade  da  instituição 

representante dos produtores equivalendo a aproximadamente 10% (dez por cento) 

do valor financiado para o projeto, podendo ser paga através de serviços, conforme 

descrição na tabela 8 e ilustração no gráfico 2 abaixo.

  Tabela 6 - Fonte de financiamento Edital I
1º Edital

FECOP – R$ 3.000.000,00
Contrapartida – R$ 293.763,84 
Valor máximo liberado por APL – até R$ 200.000,00

        Fonte: Secretaria das Cidades

                              

Fonte Financiadora

91%

9%

FECOP Contrapartida

                              Gráfico 2 - Financiamentos Referentes ao Primeiro Edital. 
                              Fonte: Secretaria de Cidades.

A tabela  6  esclarece  que  o  valor  máximo  liberado  para  execução  do 

benefício é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada projeto.
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Cronograma de liberação de recursos;

O orçamento é bem ajustado,  pois  as  fontes financiadoras estão bem 

definidas no primeiro edital. Os recursos são liberados em cinco parcelas sendo que 

a liberação de cada parcela está condicionada a prestação de contas da realização 

da etapa anterior através de notas fiscais, cotação de preços etc. A tabela abaixo 

apresenta o controle da liberação de recursos do programa para o primeiro edital. Já 

foi liberado 82% dos recursos até outubro do primeiro ano.

Tabela 7 – Benefícios Liberados pelo FECOP.

Entidade
Valor 

FECOP 
Ajustado 

(R$)
1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Saldo de 

Liberação 
Liberado 

(%)

VS -Via Sertão 110.613,00 22.122,60 22.122,60 22.122,60 22.122,60 22.122,60 0,00 100,00
Assoc.  Campos 
Sales 137.442,00 28.353,50 28.353,50 26.546,00 26.546,00 27.643,00 27.643,00 80,00

Assoc. Caiçara 131.160,54 48.990,00 28.223,76 23.945,00 30.001,78  - 30.001,78 77,10

Assoc. V.Alegre 129.304,01 25.067,03 34.745,66 34.745,66 34.745,66  - 0,00 100,00
Kolping  de  S 
Sebastião 119.775,00 76.000,00 19.200,00 24.575,00  -  - 43.775,00 64,00

O  Pobre  de 
Deus 122.764,99 24.831,36 30.447,35 21.720,00 22.883,14 22.883,14 45.766,28 62,70

São  Fco  Sitio 
Deserto 122.650,26 24.437,25 24.437,24 19.952,77 23.415,00 30.408,00 73.775,77 39,80

ONG  Flor  do 
Piqui 120.000,00 27.458,80 23.140,00 24.600,00 25.201,20 19.600,00 44.801,20 62,70

Prod. Rurais de 
Arraial 78.124,72 23.852,13 8.572,26 15.299,83 30.400,00 - 30.400,00 61,40

AGUDO 
ORGÂNICO 38.327,30 20.378,50 17.948,80  -  - - 0,00 100,00

A.  Amigos  de 
Ocara 154.983,42 20.323,13 24.726,71 38.387,00 48.765,00 22.781,58 22.781,58 85,30

Apicultores  de 
Tauá 143.000,00 21.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 22.000,00 22.000,00 84,60

F. Fco. de Lima 
Botelho 120.000,00 15.000,00 22.300,00 30.000,00 23.200,00 29.500,00 0,00 100,00

C  de  Trabalho 
Canidé 109.000,00 21.249,20 21.249,19 21.249,19 25.735,46 19.516,95 0,00 100,00

GCAP  – 
Paracuru 135.280,13 21.215,00 30.705,00 34.720,13 25.600,00 23.040,00 48.640,00 64,00

A.  Veneza  e 
Adjacências 81.980,00 15.480,00 33.088,00 17.400,00 16.012,00 - 16.012,00 80,00

APOI - Ibiapaba 144.997,00 28.916,00 32.368,00 32.368,00 26.847,50 24.497,50 24.497,50 83,10

AGROJASMIM 
– Tauá 142.060,00 28.412,00 28.412,00 28.412,00 28.412,00 28.412,00 0,00 100,00
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Entidade
Valor 

FECOP 
Ajustado 

(R$)
1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Saldo de 

Liberação 
Liberado 

(%)

A.  C.  do 
Valparaiso 92.529,00 14.519,00 26.500,00 8.946,00 22.000,00 20.564,00 20.564,00 77,80

APIMN  – 
Morada Nova 143.798,00 25.697,22 35.601,48 25.137,91 45.742,89 11.618,50 0,00 100,00

A.  Comun.  de 
Boa Água 90.000,00 13.800,00 33.000,00 16.600,00 17.600,00 9.000,00 26.600,00 70,00

ACOMTE  – 
Tejuçuoca 137.800,00 31.492,04 30.534,88 30.534,88 27.090,00 18.148,20 18.148,20 87,00

A.  Morad.  de 
Palmeira 135.819,00 25.600,44 28.444,93 34.289,45 23.742,18 23.742,00 0,00 100,00

A. 10 de Abril – 
Crato 122.816,24 28.155,17 30.251,26 30.251,24 20.161,54 13.997,03 34.158,57 72,00

A.  Flores  Sto 
Antonio 120.000,00 83.535,00 19.085,00 17.380,00 - - 0,00 100,00

Total 2.984.224,61 715.885,37 632.350,37 653.457,62 619.182,66 389.474,50 529.564,88 -

Fonte: Secretaria de Cidades.

ii)  Apresentação e Análise das Informações referentes ao processo dos Projetos 

Produtivos.

Os processos analisados foram cedidos pela Secretaria das Cidades para 

estudo e pesquisa na própria sede da Secretaria.  A forma de coleta de dados foi 

utilização  de questionário  para  cada processo  e  posterior  tratamento  dos dados 

através de planilha eletrônica apresentados a seguir. 

As parcerias.

Os aglomerados  contam com apoio  de  no  mínimo dois  parceiros.  Os 

parceiros indicados no quadro a abaixo estão relativamente presente oferecendo 

algum tipo de apoio aos produtores, desta forma envolveram-se neste projeto não a 

convite do governo, mas por estarem diretamente envolvidos com os produtores. Os 

parceiros não tiveram participação financeira no projeto,  sua participação deu-se, 

por exemplo, no apoio a elaboração do projeto, na capacitação dos produtores, no 

apoio técnico e outras formas. 
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Identificação do grupo produtor Município 
Sede Instituições Parceiras por Projeto

VS –Via Sertão
Campos 

Sales
BNB, INCRA, EMBRAPA, Sindicato de trabalhadores de Campos Sales 
e Secretaria das Cidades.

Assoc. dos Artesãos de Campos 
Sales

Campos 
Sales

Prefeitura, SEBRAE, CENTEC, CAPRINART, BNB, BB, Associação de 
catadores  de  material  reciclável,  Associação  São  Francisco  e 
Secretaria das Cidades. 

Assoc. Caiçara de Promoção H. Icapuí Associação Tremembé Onlus, DAS e Secretaria das Cidades.

Assoc. Com. de Fabricantes de 
Redes Dormir e Bordados

Várzea 
Alegre

CEART,  SEBRAE,  FAMUVA,   Ministério  da  Integração  Nacional, 
FEAAC, Prefeitura e Secretaria das Cidades.

Assoc. dos Pequenos Agricultores 
e Com. Kolping de São Sebastião Mauriti

BNB, Sindicato dos Trabalhadores Rurais,  SEBRAE e Secretaria das 
Cidades.

Centro Espirita "O Pobre de Deus" Viçosa BNDS, VITAE, Instituto CAPEMI, Governo do Estado, SEBRAE, SENAI

Assoc. Com São Fco Sitio Deserto Mauriti
Prefeitura,  SEBRAE,  EMATERCE,  EMBRAPA,  BB  e  Secretaria  das 
Cidades

ONG Flor do Piqui Crato CENTEC, FATEC, FETRAECE, FAEC e Secretaria das Cidades
Assoc. Comunitária dos 
Produtores Rurais de Arraial 

Limoeiro 
do Norte

EMATERCE, SEBRAE, SEMACE e Secretaria das Cidades

AGUDO ORGÂNICO -Assoc. dos 
Produtores Orgânicos de Agudo Ibiapina

SEBRAE, FETRAECE, BNB, EMATERCE, Prefeitura e Secretaria das 
Cidades

Assoc. Sociedade dos Amigos de 
Ocara Ocara

CEART e Secretaria das Cidades

Assoc. dos Apicultores do 
Município de Tauá Tauá

Prefeitura,  Sindicato  dos  trabalhadores  rurais,  CVT,  EMATERCE, 
CONAB, ADEC, SEBRAE, BNB, BB e Secretaria das Cidades

Fundação Francisco de Lima 
Botelho Jardim

STR, AJAPI,  ASOJA,  Fundação Madre Ana Couto e Secretaria das 
Cidades

Cooperativa de Trabalho, 
Produção e Criação Ltda Canindé

CEF, BB, SEBRAE, SINE-IDT, Prefeitura e Secretaria das Cidades.

GCAP -Grupo das Costureiras e 
Artesãs de Paracuru Paracuru

CEART, SEBRAE, BNB e Secretaria das Cidades.

Assoc. dos Agricultores Familiares 
de Veneza e Adjacências Paramoti

 Secretaria das Cidades e CONAB. 

APOI -Associação dos Produtores 
Organicos da Ibiapaba

S. 
Benedito

S  D  A,  EMATERCE,  ANEDE,  IBD,  SEBRAE,  BB,  BNB,  Prefeitura 
Municipal, CONAB e Secretaria das Cidades.

Assoc.  Desv Com e Agropecuário 
do Vale do Riacho do Jasmim Tauá

EMATERCE, SEBRAE, Associação dos pequenos produtores de Junco 
e Secretaria das Cidades.

Assoc. Comunitária do Valparaiso Tianguá SEBRAE, Prefeitura e Secretaria das Cidades.

APIMN -Assoc. dos Apicultores de 
Morada Nova

Morada 
Nova

CENTEC, SEBRAE, SENAR, BNB e Secretaria das Cidades

Assoc. Comunitária de Boa Água Quixadá Secretaria das Cidades.

ACOMTE -Associação 
Comunitária Tejuçuoca

GACC, Prefeitura, Sindicato dos trabalhadores rurais, ASA, EMBRAPA, 
BNB, Governo do Estado

Assoc. Comunitária dos 
Moradores de Palmeira Beberibe

Prefeitura, SDA, PRONAF e Secretaria das Cidades.

Assoc. de Criadores do 
Assentamento 10 de Abril Crato

EMATERCE, SEBRAE, STDS, ACB, Cáritas Diocesanas e Secretaria 
das Cidades.

Assoc. Condomínio Rural de 
Flores de Sto Antonio de Crato Crato

EMATERCE, S.D.A e Secretaria das Cidades.

Quadro 6 - Relação de Parceiros dos Grupos de Produtores.
Fonte: Dados da Pesquisa - Projetos.
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Distribuição dos recursos financeiros.

Do  total  dos  benefícios  empregados,  44%  foram  destinados  ao 

fortalecimento organizacional e do capital humano, sendo 20% à capacitação para 

treinamento  gerencial  e  técnico,  24%  à  compra  de  equipamentos,  móveis  e 

utensílios  com  o  intuito  de  promover  uma  maior  produtividade  e  qualidade  aos 

produtos. 

O capital físico e financeiro empegou de 56% dos benefícios, sendo 36% 

destinados para obras e instalações, esperando-se obter um maior conforto e uma 

melhoria da estrutura de produção destes grupos, e 20% ao capital de giro, com o 

intuito de fornecer certa estabilidade na busca da sustentabilidade.

Dado que estes grupos de produtores ainda estão em fase de maturação 

é  sensato  perceber  que  instalações  e  equipamentos  sejam prioridade  nos  seus 

projetos  de  melhoria,  pois  corresponde  ao  quesito  preenchido  como  maiores 

dificuldades. Nas próximas etapas do projeto pode-se falar de agregação de valor ao 

produto e outra melhorias.

 
                     Tabela 8 - Distribuição dos Recursos

Usos Valores %
Obras e instalações             1.070.495,73 36%
Equipamentos, móveis e utensílios               708.104,31 24%
Capital de Giro                571.187,25 20%
Capacitação                587.851,13 20%
Total             2.937.638,42 100%

                     Fonte: Dados da pesquisa nos processos/projetos
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Gráfico 3 – Distribuição dos Recursos
Fonte: Dados da pesquisa - Projetos.

Tipologia dos representantes.

Como  relatado  anteriormente,  as  instituições  representantes  dos 

produtores são diferentes quanto a tipologia. O gráfico abaixo informa a distribuição 

tipológica destas instituições.

Os representantes são formados por organismos não-governamentais e 

comunitários, legalmente constituídos nos municípios, sem finalidade lucrativa como: 

Associações  de  produtores,  associações  comunitárias,  ONG’s,  cooperativas  e 

fundações.  
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36%
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Associação  de produtores Associação comunitária ONG Cooperativa Fundação

            Gráfico 4 - Tipologia dos Representantes
            Fonte: Dados da pesquisa - Projetos

Beneficiários

As  associações  representantes  declararam  em  seus  projetos  ter  962 

(novecentos e sessenta e dois) beneficiados com o projeto. Parte das instituições 

tem  formato  de  associações  comunitárias  com  grande  número  de  associados, 

contudo,  o  benefício  solicitado  no  projeto  é  destinado  para  os  produtores  que 

trabalham em torno de uma determinada atividade, portanto,  são os verdadeiros 

beneficiários do programa. 

Pelos  dados  dos  projetos,  se  considerasemos  todo  o  quantitativo  de 

associados  teriamos  um  número  de  1.338  associados  para  962  beneficiários, 

representando 72%, como pode ser visto na tabela abaixo.

Tabela 9 - Distribuição de Associados e Beneficiários por Arranjo.

Identificação da entidade Número de 
Associados

Número de 
Beneficiados Beneficiados/Produtores 

VS -Via Sertão 66 66 100%
Assoc. Campos Sales 23 23 100%
Assoc. Caiçara 32 32 100%
Assoc. V.Alegre 38 38 100%
Kolping de S Sebastião 21 21 100%
O Pobre de Deus* 80 25 31%
São Fco Sitio Deserto* 110 33 30%
ONG Flor do Piqui 95 95 100%
Prod. Rurais de Arraial* 40 36 90%
AGUDO ORGÂNICO** 46 18 39%
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A. Amigos de Ocara* 40 25 63%
Apicultores de Tauá** 80 27 34%
F. Fco. de Lima Botelho 74 74 100%
C de Trabalho Canidé*** 75 23 31%
GCAP – Paracuru** 23 17 74%
A. Veneza e Adjacências** 26 22 85%
APOI – Ibiapaba** 67 53 79%
A. AGROJASMIM – Tauá** 60 30 50%
A. C. do Valparaiso* 20 18 90%
APIMN - Morada Nova 41 41 100%
A. Comun. de Boa Água* 62 40 65%
ACOMTE - Tejuçuoca 95 95 100%
A. Moradores. de Palmeira* 50 41 82%
A. 10 de Abril - Crato 54 54 100%
A. Flores Sto Antonio 20 20 100%
Total 1338 967 72%

Fonte: Dados da Pesquisa.

*Nestes grupos de produtores não coincide o número de produtores com o número de associados por 
se tratar de associação Comunitária onde são associados grande número de membros da sociedade, 
porém, no primeiro edital o projeto beneficia somente a categoria proposta.
 **Nestes grupos os valores não coincidem por se tratar de benefício para produtores individuais, um 
kits de produção para cada um dos produtores envolvidos na mesma atividade. Indicou-se como 
beneficiários somente aqueles que receberam o kit. 
*** Trata-se de uma cooperativa que envolve várias categorias de produtores em Canidé, porem o 
projeto beneficia somente o artesanato religioso. 
  

Dificuldades enfrentadas pelos produtores.

O gráfico abaixo apresenta as maiores dificuldades que os produtores 

enfrentavam antes  da  solicitação  do  benefício.  Fazendo  um comparativo  com o 

gráfico da tabela 09 (benefícios) percebe-se que os benefícios foram solicitados na 

medida das dificuldades.

13%

10%

33%

21%

13%

10% ADQUIRIR CRÉDITO

INTERAÇÃO ENTRE
PRODUTORES
ASSISTENCIA TECNICA e
EQUIPAMENTOS
 APOIO LOGISTICO A
COMERCIALIZAÇÃO
CAPACITAÇÃO

CAPITAL DE GIRO

               Gráfico 5 - Dificuldades Enfrentadas pelos Produtores.
               Fonte: Dados da pesquisa - Projetos.
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Atividades

As atividades praticadas pelos 25 projetos estão bem relacionadas com a 

vocação  regional,  pois  compõe,  mesmo  que  em  parte  a  atividade  principal  do 

município onde se localiza.

            Tabela 10 - Atividades Desenvolvidas e Número de Projetos que Desenvolvem a Atividade.

Atividades dos Projetos Selecionados Número de 
Projetos (%)

Artesanato e artesanato religioso 4 16
Apicultura 3 12
Ovinocultura e Caprino cultura 2 8
Agricultura Orgânica 2 8
Criação de Galinha Caipira 2 8
Bovinocultura do leite 2 8
Fabricação de Redes de Dormir e Bordados 1 4
Agricultura familiar 1 4
Fabricação de Peta 1 4
Prod. Fécula de Mandioca 1 4
Centro de Treinamento 1 4
Biojóias 1 4
Confecção 1 4
Reciclagem de Coco 1 4
Produção de Cajuína 1 4
Floricultura 1 4
Total de Atividades 25 100

            Fonte: Dados da pesquisa - Projetos.

iii) Apresentação e análise dos dados colhidos em questionário aplicado junto aos 
representantes das associações

Nesta fase da pesquisa foi aplicado o questionário junto ao “universo” dos representantes 

das associações e responsáveis pelos projetos, com o objetivo de conhecer a execução do 

projeto. Os dados dos questionários foram tabulados e apresentados aqui por item. 

    ..... 1. Divulgação do EDITAL I

Conforme tabela abaixo resultado da pesquisa com os representantes dos aglomerados, 

37%  dos  representantes  responderam  que  tomaram  conhecimento  da  existência  do 

programa de apoio aos APLs potenciais por meio de divulgação realizada pelos técnicos do 

governo  através  de  seminários  de  lançamento  do  programa  na  regiao;  30%  tomaram 

conhecimento  pela  internet,  no  próprio  site  do  governo;  8%  foram  procurados  pelos 
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projetistas já conhecedores do programa; e 12% tomaram conhecimento através de outras 

associações. Concluindo que o governo foi o maior veículo de divulgação desta política.

Tabela 11: Forma de Acesso a Informação do Edital 

Resposta Freqüência (%)
PROPAGANDA DO GOVERNO 10 38
INTERNET 7 30
PROCURADOS PELO PROJETISTA 2 8
OUTRAS ASSOCIAÇÕES 3 12
OUTROS 3 12
TOTAL 24 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

    ........ 2. Elaboração das propostas.

Para elaboração do projeto produtivo a ser apresentado à Secretaria das Cidades, 45% dos 

entrevistados  afirmou  ter  realizado  reunião com os  produtores  para  definir  qual  seria  o 

benefício solicitado, de modo a atender da melhor forma suas necessidades e contratando 

em seguida um técnico/projetista para formulação do projeto nos moldes definidos pelas 

Secretarias das Cidades; 29% responderam que suas maiores necessidades já estavam 

explicitas, contratando então um projetista para formular o projeto; 25% contaram com o 

apoio de algum parceiro para formular  o projeto;  e nenhum grupo conseguiu formular  o 

projeto sozinho devido às exigências técnicas.
         

  Tabela 12: Como os Produtores se Articularam para Montar o Projeto.

Resposta Número de 
Projetos (%)

PROJETISTA CONTRATADO MAIS ASSOSCIADO 12 46
PROJETISTA CONTRATADO 6 25
CONTARAM COM APOIO DE ALGUM PARCEIRO 7 29
OS PRODUTORES MONTARAM SOZINHOS 0 0
TOTAL 25 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

     ......3. Aplicação dos recursos. 

Conforme  tabela  abaixo,  58%  dos  entrevistados  respondeu  Não  para  utilização  de 

assessoria, pois conseguem administrar a aplicação dos recursos recebidos do projeto com 

a assessoria da Secretaria das Cidades através de seus técnicos; 42% responderam Sim 

para utilização de assessoria ou apoio. Dos produtores que utilizaram assessoria ou apoio, 

50% contaram com apoio  de  algum parceiro,  inclusive  outros  órgãos  do  governo;  30% 

contaram com apoio do SEBRAE; apenas um grupo utilizou assessoria contratada; e um 

grupo contou com apoio da Prefeitura Municipal.
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Tabela 13: Contou com Apoio ou Assessoria para Aplicar os Recursos Recebidos. 

Resposta Freqüência (%)
SIM 10 42
NÃO 14 58
TOTAL 24 100

 Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

Tabela 14: Assessoria para Aplicação dos Recursos que responderam SIM.

Resposta SIM Freqüência (%)
SEBRAE 3 30
PARCEIRO INCLUSIVE SECRETARIA DAS CIDADES 5 50
ASSESSORIA 1 10
PREFEITURA MUNICIPAL 1 10
TOTAL 10 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

   ....... 4. Consistência da atividade/associação.  A atividade produtiva já existia entes do 

projeto?

Conforme resultado da pesquisa todas as associações já  eram ativas antes do projeto, 

embora, algumas tenham passado a investir num novo setor da atividade produtiva a partir 

da adesão ao projeto. A tabela abaixo apresenta o tempo de atividade de cada associação.

Tabela 15: Tempo de Atividade do Grupo.

Resposta Freqüência (%)
HÁ DEZ ANOS 14 54
HA CINCO ANOS 6 25
HÁ MAIS DE DEZ ANOS 5 21
TOTAL 25 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

   ........  5.  Apoio de parceiros.

Conforme dados  da  pesquisa,  100% dos  entrevistados  afirmaram contar  com apoio  de 

algum parceiro,  58% contam com apoio  do  SEBRAE e  declaram ser  este  um parceiro 

bastante ativo. Cinco grupos afirmaram que contam apenas com parceiros do Governo do 

Estado, como Secretaria das Cidades, SDA e EMATECE.

Tabela 16: Apoio e parceria.

Resposta Freqüência (%)
SEBRAE 14 58
APOIO DO GOVERNO DO ESTADO 5 20,5
GOVERNO DO ESTADO E GOVERNO FEDERAL 6 21,5
TOTAL 25 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.
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6. Divisão dos benefícios ou lucro do projeto.

Conforme tabela abaixo, 83% dos entrevistados afirma que o benefício solicitado torna-se 

um  bem  de  propriedade  coletiva  (prédio  para  estrutura  da  produção,  prédio  para 

comercialização  coletiva,  máquinas  e  equipamentos,  etc.)  os  quais  o  projeto  define  em 

convênio  que  após  a  conclusão  do  projeto  ficará  registrado  em  nome  da  associação 

responsável, de maneira que cada produtor possa se beneficiar e obter seu lucro individual; 

17% declaram que os benefícios tem caráter individual como kits para colheita de mel, kit 

para produção de galinha caipira (a propriedade é coletiva e a posse é do produtor).  A 

característica  de  prevalecer  benefícios  relacionados  à  estrutura  se  deve  ao  fato  dos 

aglomerados ainda estarem em fase de maturação.

Tabela 17: Forma de Divisão do Lucro ou Benefício do Projeto.

Resposta Freqüência(%)
A PROPRIEDADE É COLETIVA COM BENEFÍCIO INDIVIDUAL 20 83
PROPRIEDADE COLETIVA COM POSSE INDIVIDUAL 5 17
PROPRIEDADE EM NOME DOS REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO 0 0
TOTAL 25 100

Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

7. Assistência aos projetos.

Se tratando de visitas aos aglomerados antes da seleção para o projeto a Tabela 18 mostra 

que 58% dos entrevistados afirmam ter recebido esta visita e 42% afirma ter recebido visita 

a partir  do evento da seleção.  Em discussão com os representantes esclareceu-se que 

houve  a  pré-seleção  através  de  avaliação  dos  projetos  e  a  partir  desta  pré-seleção  a 

Secretaria das Cidades realizou visita para constatar as informações constantes no projeto, 

e somente após a referida visita confirmou a inclusão do projeto.

Tabela 18: Visitas para Seleção do Projeto.

Resposta Freqüência (%)
SIM 15 58
NÃO 10 42
TOTAL 25 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

Em se tratando de visitas durante o projeto, para 62% as visitas acontecem mensalmente; 

para 26% as visitas acontecem por ocasião da liberação das parcelas; 8% as visitas são 

bimestrais; para 4% as visitas são trimestrais.

Tabela 19: Freqüência das Visitas de Técnico da Secretaria das Cidades.

Resposta Freqüência (%)
MENSAL 15 62
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POR OCASIAL DA LIBRAÇÃO DAS PARCELAS 7 26
BIMESTRAL 2 8
TRIMESTRAL 1 4
TOTAL 25 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes

8. Desenvolvimento de inter-relações entre os produtores.

A proximidade das inter-relações entre as esferas sociais é um pressuposto para um APL 

mesmo em fase de maturação. A tabela 20 mostra que com advento do programa de apoio 

estas relações se intensificaram dentro do aglomerado, os produtores se mobilizaram para 

execução  do  projeto  e  para  cumprir  a  contrapartida  que  é  a  cota  de  participação  dos 

produtores geralmente prestada em forma de serviços. Todos afirmaram que a mobilização 

foi evidente, fortalecendo as inter-relações. Alguns acrescentaram outros tipos de interação 

que se intensificaram nos grupos – apresentados na tabela a baixo.

Tabela  20:  Tipo  de  Inter-relações  que  Surgiram  ou  se  Intensificaram  com  a  

Adesão ao Projeto.

Resposta Número de 
Projetos (%)

MOBILIZAÇÃO/ASSOCIATIVISMO 25 100
CURSOS 8 19
TROCA DE TECNOLOGIAS 6 15
COMPRA E VENDA DE INSUMOS OU OUTROS 4 10
TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.

9. Efeito ou impacto do projeto na comunidade.

Nessa questão as respostas foram formuladas pelos próprios representantes, onde 37% 

afirmaram que o impacto do projeto resulta em aumento da renda e maior capacitação dos 

produtores; 17% acham que o projeto resulta na visibilidade ou destaque da atividade na 

região,  fortalecendo  a  comercialização;  12%  acha  que  impacta  no  estímulo  ao 

empreendedorismo; 17% acha que impacta na valorização e destaque da região; e 17% 

acha que despertou o senso de coletividade/cooperativismo.

Tabela 21: Impacto que o Projeto Proporciona ou Proporcionará na Região. 

Resposta Freqüência (%)
AUMENTO DA RENDA E CAPACITAÇÃO 10 40
VISIBILIDADE DA ATIVIDADE NA REGIÃO 4 16
VALORIZAÇÃO E DESTAQUE À REGIÃO 4 16
DESPERTA  SENSO DE COLETIVIDADE/COOPERATIVISMO 4 16
ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO 3 12
TOTAL 25 100
Fonte: Dados da pesquisa – Representantes dos Produtores.
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5. CONCLUSÃO

Os Sistemas de Arranjos Produtivos Locais (SAPL´s) tem se mostrado 

uma  eficiente  estratégia  para  a  geração  de  desenvolvimento  endógeno  nas 

localidades onde estão inseridos, visto que, as políticas propulsoras de tais sistemas 

geram  condições  para  que  os  produtores  alcancem  um  melhor  grau  de 

desenvolvimento, pois além do benefício, tais políticas proporcionam uma melhoria 

da  capacitação  destes  agentes,  tornando-os  independentes  em  um  futuro  bem 

próximo. Portanto, percebe-se que as políticas voltadas aos SAPLs não têm caráter 

assistencialista, mas sim de tornar endógeno o que até então era exógeno.

É  com  essa  idéia  que  este  trabalho  buscou  analisar  os  efeitos  do 

programa  “Projetos  Produtivos”,  desenvolvido  pelo  Governo  do  Estado,  nas 

macrorregiões  cearenses  mais  carentes,  mas  que  apresentam  potencial  de 

desenvolvimento.

A  política  realizou  o  processo  de  seleção  através  do  lançamento  de 

editais, esta escolha é de suma importância para garantir a isonomia do processo 

seletivo  e  o  cumprimento  das  etapas  exigidas,  visto  que,  de  acordo  com  o 
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levantamento  feito  neste  trabalho,  pode-se  concluir  que  a  primeira  etapa  do 

programa vem sendo cumprida pontualmente, conforme a demanda e prestação de 

contas exigidas no edital. Diante do exposto, sugere-se a aplicação de avaliação ex-

ante  com o  intuito  de  avaliar  o  potencial  e  a  credibilidade  das  aglomerações  e 

possibilitar  uma  programação  eficiente  da  aplicação  dos  recursos,  antes  do 

lançamento do segundo edital ou da continuidade da aplicação dos recursos. 

As  instituições que apresentaram seus  projetos  passaram por  seleção 

que as levou a classificação entre os vinte e cinco projetos a serem beneficiados 

com  o  financiamento  da  melhoria  proposta.  São  realizadas  visitas  aos  projetos 

selecionados para monitoramento da aplicação de cada parcela de recurso recebida 

e já estão sendo realizadas visitas prévias para seleção de projetos para a segunda 

etapa do programa. 

Apesar  da  pontualidade  da  liberação  dos  recursos,  a  pesquisa  não 

identificou  um  cronograma  detalhado  por  parcelas  com  metas  e  prazos 

estabelecidos  previamente  aos  produtores.  Isto  se  faz  necessário  para  que  o 

governo não fique vinculado apenas ao cronograma dos demandantes,  deve ser 

corrigido, pois o cumprimento de metas dentro dos prazos idealizados faz parte da 

Gestão por Resultados (GPR) adotada pelo governo do estado e pode comprometer 

o resultado desejado.

O Estado utilizou como referência os índices de desenvolvimento social 

fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) que 

foram suficientes para caracterizar a gravidade da questão social no Ceará e ensejar 

a implantação desta política.

Recomenda-se  a  elaboração  e  publicação  de  um  documento  que 

regulamente  o  programa  registrando  e  determinando  seu  conteúdo,  seu 

cronograma, suas diretrizes, objetivos, metas e resultados esperados, já que este 

documento  não  foi  publicado  e  o  projeto  já  está  em  andamento.  Houve  a 

regulamentação de parte do programa que foi o termo de referencia para o edital I.
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As  fontes  de  financiamento  FECOP e  BNDES estão  bem definidas  e 

comprometidas com o programa e este tem se mostrado eficiente no repasse dos 

recursos  e  no  cumprimento  do  orçamento.  Vale  ressaltar,  mais  uma  vez,  a 

importância  da regulamentação,  pois  o  apoio aos APLs compõe a estratégia  de 

desenvolvimento regional do governo que propõe sua inclusão no Plano Plurianual 

(PPA) – A política de apoio aos APLs não foi incluída no PPA do estado em 2007. 

2008 e 2009.

A  participação  dos  parceiros  tem  sido  importante,  pois,  embora  não 

estejam  vinculados  ao  apoio  financeiro,  eles  agem  no  apoio  às  atividades 

complementares  como divulgação do projeto,  organização do setor,  capacitação, 

etc.

Diante do exposto conclui-se que a pesquisa realizada neste trabalho faz 

leitura  positiva  da  eficiência  do  projeto  em  relação  ao  seu  objetivo  pontual.  A 

pesquisa  sugere  que  o  recurso  recebido  está  sendo  utilizado  de  fato  pelos 

produtores  na  aquisição  dos  benefícios  solicitados  como  a  aquisição  de 

equipamentos,  capacitação,  capital  de  giro  e  estrutura  para  geração  de 

produtividade e valor agregado aos produtos.

A idéia de transformar aqueles que se chamam “pobres” em produtores 

sustentáveis,  partindo das potencialidades locais,  acena como uma saída para a 

pobreza e substituição para a transferência de renda. 

Espera-se que os governantes utilizem os resultados do monitoramento 

que está sendo realizado no programa para estabelecer metas maiores, que levem 

este tipo de política mais a sério, destinando o volume de investimentos adequado e 

ampliando a discussão política em torno do mesmo. 
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