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RESUMO 

 

 

A busca por maior competitividade frente ao mercado cada vez mais concorrido, a 

perseguição pela maximização dos lucros nas organizações, e as maneiras para tornar as 

organizações mais eficientes são assuntos largamente debatidos em discussões nos ambientes 

empresariais e acadêmicos, áreas em que a administração é requerida para analisar o universo 

de possibilidades em busca dos objetivos acima. Principalmente sobre as pequenas e médias 

empresas (PME), os impactos dos custos decorrentes de falta de infraestruturas adequadas em 

transportes, movimentação de materiais e em logística em geral, tornam estas organizações 

menos competitivas. Uma das alternativas que deve ser apresentada é um agrupamento destas 

organizações em um mesmo espaço físico, os denominados clusters, a fim de compartilharem 

alguns destes custos, além de experiências para atingirem alguns ganhos também em escala. 

Na logística, existe a possibilidade de compartilhamento de diversos serviços, onde deverá ser 

identificada boa parte do potencial de ganho com este modelo, que é aplicado para diversos 

segmentos inclusive ao redor do mundo. Em especial no Brasil onde a carga tributária é 

elevada e muito complexa, quando se opta pelo modelo de cluster, haverá ganhos em escala 

inclusive na tributação fiscal das movimentações de mercadorias. Através do levantamento 

bibliográfico e a comparação de dados de diversos artigos e de instituições públicas e 

privadas, objetiva-se apresentar as vantagens das operações no modelo cluster, a possibilidade 

dos ganhos pelo cooperativismo existente nestes empreendimentos entre outras formas de 

benefícios possíveis na logística compartilhada pelas empresas do cluster, além de possíveis 

desvantagens e limitações.  

  

Palavras-Chave: clusters, logística, organizações.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The search for greater competitiveness against the increasingly competitive market, the 

pursuit for profit maximization in organizations, and ways to make organizations more 

efficient issues are widely debated in discussions on business and academic environments, 

where the administration is required to analyze the universe of possibilities in pursuit of the 

objectives above. Especially on small and medium enterprises (SMEs), the impact of costs 

resulting from lack of adequate infrastructure in transport, materials handling and logistics in 

general, these organizations become less competitive and one of the alternatives to be 

presented is a group of such organizations in the same physical space, called clusters, in order 

to share some of these costs, and experiences to achieve some gains also in scale. In logistics 

there is the possibility of sharing of various services, which should be identified much of the 

upside potential with this model, which is also applied to various segments around the world. 

Especially in Brazil where the tax burden and high and very complex when it chooses the 

cluster model, there will be gains in scale including the taxation of transfers of goods. A 

bibliographical survey is intended to present the advantages of the model cluster operations, 

the possibility of gains by existing cooperative ventures between these other forms of possible 

benefits shared by companies in the logistics cluster. 

 

Keywords: clusters, logistics, organizations 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Os novos modelos de produção, comercialização, movimentação de materiais e 

informações em conjunto com a forte onda de inovações de maneira global, induziram a 

mudança como as organizações se comportavam em busca de melhor colocação no mercado 

para superar a concorrência. Diante deste cenário principalmente as Pequenas e Médias 

Empresas (PME) competem e buscam alternativas para manterem-se ativas superando as 

barreiras de seu porte. Uma alternativa para este porte de organização, para que se atinja um 

grau de competitividade maior, é a participação em aglomerados de empresas na mesma 

cadeia produtiva denominadas cluster. (CANIELS; ROMIJN, 2003). Encontra-se ainda na 

literatura e na definição do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior a denominação de arranjos produtivos locais (APLs). 

Este trabalho pretende demonstrar as vantagens para as organizações e a 

possibilidade da introdução de clusters na região expandida do ABC Paulista, também 

apresentará as limitações ou desvantagens desta introdução. Este assunto é significativamente 

presente nas discussões na área da administração por ser uma alternativa que as indústrias 

poderão utilizar para atingir a redução de custos e a aumentar sua competitividade frente a um 

mercado com números elevados de concorrentes regionais e internacionais.  

O tema cluster está presente em vários artigos e na academia em geral e também nas 

entidades governamentais, entidades financiadoras, patrocinadoras e apoiadoras de projetos. 

Nessas organizações usa-se, em geral, o termo APLs (arranjos produtivos locais) ao invés de 

cluster. O termo APL é encontrado no Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio 

Exterior, Consórcio Intermunicipal GRANDE ABC, SEBRAE entre outros. Neste trabalho 

será utilizada a denominação cluster por considerar que está implícito neste termo até mesmo 

a possibilidade de surgimento auto-organizado de cluster sem qualquer estímulo externo, sem 

nenhum gesto oficial e sem nenhum planejamento. Mesmo de forma autônoma e 

descentralizada os agentes econômicos podem organizar clusters por vários motivos (por 

exemplo, para que os consumidores possam deslocar-se para um mesmo local da cidade ao 

precisar de um certo produto específico).  

As aglomerações de empresas de pequeno e médio porte estão se destacando ao redor 

do mundo, em especial na última década. Efeitos como aumento da competitividade frente a 

acirrada concorrência global proposta nos últimos anos aos mercados, o geração de empregos 
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regionais, o ganho com o compartilhamento de recursos, a possibilidade de aproveitamento de 

equipamentos em áreas como logística entre outros fatores, apresentam uma grande aceitação 

deste modelo de instalações para as indústrias. 

Também se apresentaram algumas dificuldades e gargalos logísticos enfrentados 

pelas  pequenas e médias empresas,  as vantagens logísticas para operações compartilhadas no 

ambiente do cluster onde a logística pode ser observada como uma excelente ferramenta para 

as questões de competitividade, mostrando como um cluster pode contribuir na ajuda a estas 

questões logísticas.   

A logística empresarial passa a ser disseminada a partir da década de 90 no Brasil, 

momento em que temos as portas do comércio internacional abertas com maior 

competitividade e maior número de concorrentes. Com a logística busca-se a redução de 

custos e melhorias significativas nas transações nacionais e internacionais.   

Segundo Bowersox e Closs (2001), a velocidade da economia global está 

contribuindo e afetando de maneira significativa os fluxos das transações comerciais. A 

intensidade com que as negociações são realizadas atualmente, as necessidades físicas de 

vencermos distâncias maiores, a velocidade de respostas aos clientes, entre outras situações e 

condições comerciais. Estas mudanças aumentam as incertezas, o que gera automaticamente o 

aumento de custos, com o desconhecimento dos novos mercados e novos entrantes. Estes 

desafios, que são típicos da logística globalizada, complicam o desenvolvimento de sistemas 

eficientes (BOWERSOX ; CLOSS, 2001). 

Com a organização de um cluster as empresas contarão com uma logística mais 

efetiva, com o compartilhamento de know how e possibilidades de melhores custos por conta 

de movimentações menores de materiais, pois os fornecedores e empresas que compõe a 

mesma cadeia poderão fazer parte deste cluster.  

O processo logístico passa a fazer parte das estratégias do dia-a-dia das organizações.  

   Neste novo modelo econômico proposto pela alta concorrência mundial, todo dia 

nasce um novo desafio empresarial para se superar em relação à disponibilidade dos produtos 

onde os clientes estão. A logística deve contribuir para a melhoria neste atendimento, onde é 

possível vislumbrar ganhos de produtividade, aumentar a taxa de competitividade, redução de 

custos, buscar uma maior eficiência e explorar a qualidade como fator de diferenciação 

quando comparado à concorrência de forma geral. A busca por esta postura de cooperação por 

todas as partes envolvidas leva a integração da cadeia de suprimentos, o que fortalece toda a 

cadeia de forma a gerar valor ao cliente. Todos passam a ser vistos como parceiros no 
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processo logístico, com a cooperação entre os participantes do cluster, o que proporciona 

várias oportunidades de maximização de ganhos e minimização de custos. 

Para Igliori (2000), há a necessidade de se equilibrar uma combinação de fatores, 

como retornos crescentes de escala, altos custos de transporte e importância econômica da 

atividade para que comece um processo cumulativo em que a participação de um maior 

número de organizações e de trabalhadores torne atrativa a concentração de um número maior 

de agentes, principalmente possibilitando a inovação dos seus produtos e processos e o 

compartilhamento das atividades comuns. 

A formação de redes de empresas ganha especial atenção nas abordagens de 

inspiração neoschumpteriana, que consideram as firmas organizações heterogêneas que 

aprendem, inovam e evoluem, onde os conhecimentos externos e os fluxos de informação 

assumem grande importância (FREEMAN, 1994).  

As grandes empresas necessitam desenvolver fornecedores para prestar serviços ou 

produtos de qualidade assegurada a baixo preço e com a agilidade necessária e, na maioria 

dos casos, em grandes quantidades. Já para as pequenas e médias empresas, segundo Noronha 

e Turchi ( 2005), há dificuldades iniciais na falta de escala, o que acarreta um custo superior 

de produção e distribuição de seus produtos quando comparadas com as grandes empresas. 

Para Alli e Sauaya (2004), uma forma de contribuir com o desenvolvimento da pequena e 

média empresa é o incentivo para a criação dos clusters, e a organização de cadeias 

produtivas regionais com forte concentração de pequenas e médias empresas. 

 Além do ganho em escala, esta reunião de pequenas e médias empresas também 

permite maior visibilidade no mercado.  

Ainda Alli e Sauaya (2004), enfatizam que as condições adversas para as pequenas e 

médias empresas tendem a ser minimizadas quando participam do cluster, pois existe o 

contato e o estímulo de diferentes agências, setores governamentais e sindicais, o que 

contribui para o fornecimento de produtos para grandes empresas nacionais e internacionais. 

Para especificar os critérios que distinguem pequena e média empresa, segue os 

critérios do SEBRAE ( Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Ele 

utiliza o o número de empregados
1
 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

como critério de classificação do porte das empresas para fins bancários, ações de tecnologia, 

                                                           
1
 Obs.: O presente critério não possui fundamentação legal. Para fins legais, vale o previsto na legislação do 

Simples (Lei 123 de 15 de dezembro de 2006). 
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exportação e outros. Nesta dissertação foram adotados esses mesmos critérios a fim de 

classificar as pequenas e médias empresas.  

 

Tabela 1: Classificação de Empresas pelo Número de Empregados  

 

    Fonte: SEBRAE SP, 2012. 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir algumas vantagens e desvantagens 

da introdução de um cluster na região expandida do ABC Paulista. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

a) Demonstrar algumas vantagens competitivas para as empresas que trabalharem 

como cluster; 

b) Apresentar alguns gargalos e dificuldades enfrentados pelas pequenas e médias 

empresas;  

c) Identificar a viabilidade de implementação de clusters na Região do Grande ABC, 

enfatizando redução de custos através da cooperação, ganhos com o know how 

compartilhado, ganhos em questões tributárias, reduções nas exigências de 

transporte e movimentação de materiais;  

d) Relacionar os grandes atrativos da região para o desenvolvimento dos clusters. 

 

 

2.3 Justificativa e Relevância 

 

De acordo com Lundvall (1998), as empresas alcançam maior competitividade pelas 

interações entre as firmas. Em vez de esperar resultados de ações isoladas, a busca pelas 

inovações são mais frequentes e resultantes dos contatos e cooperação entre firmas e outros 

atores. Na bibliografia da administração existem muitos incentivos para a formação de redes 

de PME voltadas à inovação de produtos e processos, sempre defendida como uma forma 

viável e importante para o alcance de vantagem competitiva. 
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O desenvolvimento regional também é um fator relevante e marcante para a 

constituição do cluster. Há um desenvolvimento mais acelerado onde a cultura associativa 

estiver presente. Segundo Robert Putnam (2000), a associação em determinada região 

contribui para o desenvolvimento mais veloz em longo prazo. Ainda Robert Putnam (2000), 

ao analisar o exemplo da Itália, demonstra que aquelas regiões com maior número de 

associações tornaram-se mais desenvolvidas. A existência de uma correlação entre o 

associativismo e o desenvolvimento econômico reside no grande volume de informações das 

relações sociais e no nível elevado de credibilidade que pode surgir dessa dinâmica social. 

Essas relações geram estímulos entre os agentes participantes, que pode contribuir com a 

redução de custos e aceleração do desenvolvimento econômico. Este conceito é utilizado na 

formação do cluster, pois o aumento da complexidade das cadeias produtivas no mesmo local 

físico colabora na redução de custo de transação. Isso permite uma maior interação entre os 

parceiros comerciais, o que aumenta a segurança nas transações, maior concentração das 

informações das atividades econômicas do cluster, além da redução de custos na definição da 

estratégia comercial. Pode-se considerar ainda um grande diferencial para aplicação logística 

pela facilidade da localização física, que deve contribuir para ganhos em escala das operações 

de movimentação de matéria prima e produtos acabados.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Clusters  

 

 

Os Clusters são concentrações físicas e regionais de empresas com objetivo de ajuda 

mútua, que buscam atingir maior competitividade frente a outras organizações concorrentes e 

maior notoriedade para seu mercado alvo. 

Pode se afirmar que o cluster ocorre onde há uma concentração natural de atividades 

provocadas pela vocação ou potencial regional para determinado segmento econômico ou 

pelo estímulo exógeno de algum ator indutor (por exemplo: governos locais, bancos de 

desenvolvimento). Dessa concentração intensifica-se o comércio entre os atores, o que pode 

desencadear maiores efeitos externos e torná-los mais competitivos frente aos demais 

concorrentes regionais ou internacionais. Segundo Schmitz (1995), as características mais 

expressivas que tem atraído estudiosos, empresários e governantes a dar mais atenção ao 

tema, são as oportunidades para eficiência coletiva decorrentes de economias externas, menor 

custo de transação e as ações conjuntas e coordenadas. 

Segundo Noronha e Turchi (2005), este tipo de organização em cluster promove a 

competitividade e a sustentabilidade econômica das pequenas e médias empresas, estimulando 

processos locais de desenvolvimento, possibilitando maior participação no mercado, além de 

oferecer melhores preços, produtos e serviços de maior qualidade.  

Já Alli e Sauaya (2004), argumentam que a viabilidade do cluster está ligada com a 

capacidade e a vocação da região em que o grupo de pequenas e médias empresas estão 

inseridas e a competência dessas empresas de se relacionarem com as grandes companhias 

que compõe sua cadeia produtiva. 

Os clusters devem consolidar seus acessos aos mercados, manter uma estrutura 

estável de organização, promover um ambiente de inclusão de pequenas e médias empresas e 

praticar a cooperação entre todos os participantes. 

   De acordo com Hudson (2001), as pequenas e médias empresas possuem 

características e algumas limitações conforme o quadro abaixo, que a operação em cluster 

ajuda a sanar e promover ações no sentido de melhorar estas deficiências e potencializar as 

vantagens. 
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                               Quadro 1 - Característica das PMEs 

Variável analisada Característica 

Ambiente competitivo - Dependem de um número pequeno de clientes; 

- Influenciam pouco o comportamento do mercado; 

- Posição relativa e mentalidade de apagar incêndios. 

Ambiente Organizacional - Estrutura Organizacional com poucos níveis verticais, flexível e 

com capacidade de organização; 

- Alguns recursos financeiros e humanos são limitados; 

- Faltam treinamentos e tem poucas habilidades.  

Práticas de Gestão - Prevalece um estilo de gestão personalizada; 

- Faltam habilidades de gestão empresarial; 

- Prevalecem a informalidade e a definição de estratégias reativas. 
Fonte: Hudson, 2001 

 

O cluster, de acordo com Porter (1998), proporciona o aumento da flexibilidade dos 

processos produtivos, que no contexto atual empresarial é algo que se destaca e é exigido pelo 

número de alterações de demandas dos mercados. Flexibilidade essa que passa a ser um 

requisito no atendimento, inclusive para os mercados internacionais.  

Segundo Porter (1998), clusters são concentrações geográficas de empresas e 

instituições num setor específico: 

 

 
Os clusters englobam uma gama de empresas e outras entidades importantes 

para a competição, incluindo, por exemplo, fornecedores de matéria-prima, 

componentes, maquinários, serviços e instituições voltadas para o setor. 

Podem se estender verticalmente e horizontalmente na cadeia produtiva. 

(PORTER, 1998) 
 

 

 

Para autores como Becattini(1990), Brusco(1990), Storper e Harrison(1991), um 

cluster é um grupo de empresas da mesma indústria, ou de indústrias relacionadas, com a 

localização geográfica perto umas das outras e que se auxiliam entre si. 

Os clusters tratam vários assuntos estratégicos no intuito de serem mais competitivos 

em conjunto, entre os assuntos notamos: 

 

 
A análise de clusters focaliza os insumos críticos, num sentido geral, que as 

empresas geradoras  de   renda   e   de  riqueza necessitam para serem 

dinamicamente competitivas. A essência da organização de clusters é a 

criação de capacidades especializadas dentro de regiões para a promoção de 

seu desenvolvimento econômico, ambiental e social (HADDAD, 2002). 
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Para Porter (1999c), as raízes de um cluster geralmente remontam a circunstâncias 

históricas e podem surgir devido à necessidade local específica ou como produto de 

pesquisas. Exemplifica citando que em Massachusetts vários deles tiveram origem em 

pesquisas feitas pelo MIT (Massachusetts Institute of Technolgy) ou pela Harvard University. 

O cluster de equipamentos de irrigação em Israel, e outras tecnologias agrícolas avançadas 

naquela região, exemplificam o nascimento de um cluster por circunstâncias locais 

(PORTER; 1999c; p.105). 

Porter (1999b) um dos estudiosos renomados contemporâneo ainda declara não ser 

novidade e nem recente o tema. Afirma que Maeshall (final do século XIX) aborda as 

localidades industriais especializadas na obra Princípios da Economia e que ainda no final da 

década de 20, Weber trata o tema e Lösch também. 

Nota-se com estas contribuições que o tema clusters, é um assunto muito discutido 

na literatura do campo da administração. 

Altenburg e Meyer-Stamer (1999) consideram o cluster como uma aglomeração 

significativa de empresas em uma área especialmente delimitada que possui uma clara 

especialização produtiva, com um eficaz inter-relacionamento comercial entre elas. 

Considerando a visão de Porter (1998), clusters são concentrações geográficas de 

empresas interconectadas de determinado setor de atividade e companhia correlatas, 

vinculadas por elementos comuns, sendo o seu todo maior do que a soma das partes. Eles se 

expandem diretamente em direção aos canais de distribuição e aos clientes e, lateralmente, em 

direção aos fabricantes de produtos complementares e empresas de setores afins. O conceito 

de cluster pode englobar também universidades, institutos de pesquisa, organizações não-

governamentais e entidades comerciais, que proporcionam treinamento, informação, estudos e 

apoio técnicos aos integrantes do aglomerado. 

Também em outros campos nota-se o estudo dos clusters. Hissa (2008) destaca que 

este tipo de desenvolvimento é observado na literatura econômica, também entre os 

sociólogos, antropólogos, geógrafos, como "Teoria do desenvolvimento local": 

 

[...] um modelo de desenvolvimento que não se baseia simplesmente nas 

variáveis econômicas como taxas de juros, salários, inflação, déficit público, 

câmbio, etc., mas sim nas potencialidades de uma determinada região 

geográfica delimitada, levando-se em consideração, principalmente, os 

recursos naturais existentes, a vocação trabalhista e produtiva da 

comunidade e fatores sócio-culturais como: laços familiares, confiança entre 

agentes produtores, grau de relacionamento entre as empresas, cooperação 

interfirmas, costumes, tradições, religião, etnia, laços culturais [...] (HISSA, 

2008, p.1). 
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Porter (1999) descreve como o desempenho na organização dos aglomerados é 

vislumbrado com alguns mecanismos organizacionais. Conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 2: Mecanismos organizacionais nos aglomerados 

 

 Mecanismos  Descrição  

 
• Acesso a insumos e pessoal especializado  

 

A localização no interior do aglomerado proporciona 

acesso a insumos especializados de melhor qualidade 

ou de menor custo em comparação com o mercado 

individual.  

 

 
• Acesso a informação  

 

As informações técnicas, de mercado e sobre outras 

áreas acabam se concentrando dentro do aglomerado e 

em suas empresas. O acesso é de melhor qualidade e 

custos inferiores, permitindo um aumento de 

produtividade.  

 

 
• Complementaridade  

 

A facilidade de troca entre empresas parte do 

aglomerado, não só entre suas atividades, mas também 

no projeto, na logística e nos próprios produtos.  

 
• Acesso a instituições e bens públicos  

 

Os aglomerados transformam em bens públicos 

insumos que seriam dispendiosos, por exemplo, a 

capacitação através de programas locais com menor 

custo.  

 

 
• Incentivos e mensuração de desempenho  

 

Os aglomerados melhoram os incentivos dentro das 

empresas para a obtenção de altos níveis de 

produtividade.  

Fonte: Porter (1999 b). 

 

Há ainda segundo autores como Alvez (2011), Daniel (1999), o que podemos chamar 

como uma nova ordem de atores sociais, em que as diversas discussões são consideradas com 

várias visões e classes, como trabalhadores, sindicatos patronais, sociedade civil e poder 

público que participam e expõem suas visões para que sejam considerados todos impactos de 

cada movimento exercido por qualquer das partes, esta visão completa os mecanismos de 

portes para a região do Grade ABC..  

Marshall (1977) adere a uma visão próxima da democracia industrial ao propor um 

vasto afresco histórico no qual os direitos do indivíduo fecundam os direitos políticos que 

desembocam nos direitos sociais. 

Outro aspecto é a complementaridade entre vários processos como econômico, 

educacional e cultural, além de fortes alianças de atuação em conjunto com a tecnologia da 
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informação (CEPAL, 1994). O objetivo essencial é a criação de competitividade sistêmica. 

Este conceito, que começou a se desenvolver nos estudos da CEPAL há mais de uma década 

(CEPAL, 1990), se baseia em três elementos de especial importância. O primeiro é o papel do 

conhecimento como pilar da competitividade, já que este fator é o único que permite produzir 

bens e serviços que passem na prova dos mercados internacionais, além de proteger e 

aumentar a renda real dos cidadãos. O segundo é a insistência com que, além dos esforços 

isolados das empresas, a competitividade é uma consequência do funcionamento de todo um 

setor, de sua interação com outros que lhe fornecem bens e serviços e, em última instância, do 

bom desempenho de todo o sistema econômico. O terceiro é o reconhecimento de que, devido 

às grandes imperfeições apresentadas pelos mercados de tecnologia e às consideráveis 

externalidades entre agentes econômicos associadas ao caráter sistêmico da competitividade, 

o desenvolvimento de bons mercados de tecnologia e de encadeamentos produtivos depende, 

em grande medida, dos esforços conscientes do Estado, das associações empresariais e, 

especialmente, das formas de colaboração entre o Estado e o setor privado com o objetivo de 

criar o círculo virtuoso sobre o qual se sustenta a competitividade. 

O crescimento de um cluster começa já a partir de sua formação, por um ciclo de 

autorreforço, especialmente quando instituições locais o apoiam e a concorrência local é 

vigorosa.  

Nesse período, aumentam também sua influência sobre governos e instituições 

públicas e privadas (PORTER; 1999c; p.105). 

Já para Zaccarelli (2000), existe um período longo para se constatar a evolução, 

normalmente medida em decênio, e se completará com o atendimento das nove características 

que especificam os requisitos para um cluster completo: a) alta concentração geográfica, 

preferivelmente, todo o cluster deve localizar-se em um só município; b) existência de todos 

os tipos de empresa e instituições de apoio, relacionados com o produto/serviço do cluster; c) 

empresas altamente especializadas pois cada empresa realiza um número reduzido de tarefas; 

d) presença de muitas empresas de cada tipo; e) total aproveitamento de materiais reciclados 

ou subprodutos; f) grande cooperação entre empresas; g) intensa disputa (substituição seletiva 

permanente);  h) uniformidade de nível tecnológico; i) cultura da sociedade adaptada às 

atividades do cluster. 

Alguns esclarecimentos também são necessários para que o cluster encontre seu 

sucesso: no primeiro momento precisa-se identificar e inseri-lo geograficamente. A partir do 

perfil da região e destas características se inicia o desenvolvimento do cluster. 
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Para Haddad (2001), esta questão regional tem impactos significativos e são 

relevantes. 

 

 

O cluster de soja no Oeste do Paraná é diferente do cluster de soja do Oeste 

da Bahia, entre outros motivos, por causa do nível organizacional dos 

produtos, da qualidade da mão-de-obra, da logística de transporte, dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável, dos insumos de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, etc. Neste sentido, um cluster produtivo não será 

competitivo se a região onde opera não for igualmente competitiva em 

termos da qualidade de sua infraestrutura econômica, social e político-

institucional (HADDAD, 2001, p 6).  

 

 

Ainda para Haddad (2001), o cluster pode ter suas atividades principais com foco na 

exportação inter-regionais e internacionais. Porém, para serem competitivos, precisam de 

escala e também de serviços de suporte como tecnologia da informação, manutenção, gestão 

da qualidade e de logística para o gerenciamento de toda cadeia de suprimentos e da 

distribuição física dos produtos. Uma empresa terá dificuldades para participar de maneira 

competitiva no mercado caso não apresente níveis de produtividade e qualidade compatíveis 

com os padrões do mercado perseguido. Neste sentido, a empresa no cluster não será 

competitiva se todo o conjunto não for.  

Encontra-se também em Recife um modelo interessante com objetivos de 

fortalecimento do APL de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC , fortalecimento 

de outros APLs via TIC, revitalização urbana e inclusão social, projeto que tem início no ano 

2000 com o nome de ―Porto Digital‖. Consegue apresentar dados muito bons sob a 

concentração de empresas e empregos regional: cerca de 110 empresas, 85 na Região 

Metropolitana do Recife, mais de 9.000 empregados na folha de pagamento, US$ 820 milhões 

o que representa 3.6 % do PIB de Pernambuco (média nacional =  0,8 %), renda per capita do 

Brasil US$ 20 mil  (indústria de TI), renda per capita de Pernambuco US$ 37 mil (indústria de 

TI), a taxa média de crescimento da indústria local é 10.6% (desde o início da operação do 

Porto Digital), ainda com uma meta a longo prazo de ter 10% de participação no PIB de 

Pernambuco. Em 2005, já contavam com incentivos de INSS, para as 94 empresas instaladas, 

mais de 2.500 profissionais de TIC e áreas afins; 90% com nível universitário, salário médio 

entre R$ 2.000 e R$ 2.800, 2 fundos de capital de risco,  26 km de dutos para fibra ótica, R$ 4 

milhões de investimentos em capital humano. E consolidam competências para: 

Desenvolvimento de software (soluções e produtos), Geomática, Gestão de Trânsito, 
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Biometria, Games, Redes Neurais / Inteligência Artificial, E-business, Mobilidade/Wi-Fi, 

Segurança da Informação, Infraestrutura e Conectividade, Outsourcing, Educação & Pesquisa 

(MDIC, 2012).   

Há vantagem competitiva em fortalecer um cluster, pois por mais que uma empresa 

otimize seus processos de produção e reduza seus custos, não conseguirá competir sozinha e 

isoladamente contra um grupo ou aglomerado de empresas (ZACCARELLI, 2000, p.210). 

Conforme, Hamel e Prahalad (1997, p.22): ―a competição pela competência não é 

uma competição produto x produto, ou negócio x negócio. É competição entre empresas ou 

corporações‖. 

Nota-se na literatura casos de sucesso como o da Terceira Itália, que é um exemplo 

recorrente nos trabalhos de pequenas e médias empresas e desenvolvimento regional. De 

acordo com Amato Neto (2000), na década de 1970, as grandes empresas começaram a 

demitir por conta da diminuição da produção e as pequenas empresas passam a exercer um 

papel importante para o desenvolvimento econômico da região e geração de renda. Para  

Humphrey e Schmitz (1995), o sucesso e benefícios da Terceira Itália e várias regiões 

europeias nas décadas de 1970 e 1980, demonstram a força da eficiência coletiva com foco 

nas necessidades dos clientes e consumidores.  

A formação de redes da indústria de alta tecnologia na Índia verificada por Nadvi 

(1995), onde analisa a região de Bangalore, que foi considerada como a cidade adormecida, e 

que atualmente é considerada a cidade com crescimento mais veloz,  ainda se transformou no 

centro científico e de engenharia referencia em pesquisa, treinamentos e manufatura. Ainda 

segundo Nadvi (1995), o sucesso em Bangalore das indústrias high-tech se deve ao 

relacionamento próximo que existe entre as grandes, médias e pequenas empresas de 

tecnologias, assim como as pesquisas locais especializadas e o relacionamento com 

instituições de educação e treinamento. Entre vários fatores destacados por Nadvi (1995), o 

grande número de instituições técnicas especializada na cidade, as associações de empresas, 

organizações de suporte aos setores e provedores de serviços, e o grande número de 

instituições educacionais, de treinamento e tecnologia intensiva. As associações empresariais 

exercem a função de lobbistas junto ao governo em busca de benefícios, disseminam o apoio 

técnico e de marketing, promovendo encontros com fornecedores e mercados externos, além 

da divulgação de novidades do setor e o encorajamento de seus membros na formação de 

consórcios em busca de ganhos cooperativos.   

O projeto de formação de redes de empresas em Honduras foi uma parceria entre o 

governo e a United Nations Industrial Development Organization – UNIDO (Agência das 
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Organizações Unidas para o Desenvolvimento Industrial). Segundo Ceglie e Dini (1999), o 

processo teve início na identificação de grupos de empresas com dificuldades similares de 

crescimento e após as discussões e análise dos problemas, identificação de soluções comuns e 

uma plano de trabalho conjunto. Depois de cinco anos de operação, atingiu-se a marca de 33 

redes de empresas, com 300 organizações que realizaram projetos em comum. A experiência 

das redes de empresas em Honduras demonstra claramente a importância da consultoria e do 

apoio técnico para formação das redes – os chamados network brokers (CEGLIE; DINI; 

1999). Na continuidade do projeto, iniciou-se o treinamento de novas equipes de 

multiplicadores, com o objetivo de difundir a capacidade de criação de redes e multiplicar os 

resultados das experiências, e incentivar a criação de cluster de empresas e promover o 

crescimento regional. A evidencia deste sucesso foi a organização pelos multiplicadores 

treinados de 59 redes de empresas e clusters com a participação de 1.200 empresas (CEGLIE; 

DINI; 1999).  

Na Coréia do Sul, a estratégia de desenvolvimento foi baseada nas grandes empresas 

líderes de conglomerados multisetoriais chamados de chaebols - redes de empresas. Existem 

quatro empresas líderes dos chaebols coreano que estão entre as 50 maiores empresas do 

mundo. São elas: Hyundai, Samsung, Daewoo e Lucky Goldstar. Estas empresas criaram um  

mecanismo favorável ao crescimento com a diversificação da produção através do 

relacionamento entre as pequenas, médias e grandes empresas, onde a cooperação facilita as 

operações e promove o crescimento mútuo. Para Nadvi (1995), as fortes relações 

interempresariais permitem que as grandes empresas se beneficiem com a flexibilidade, a 

especialização de habilidades e conhecimentos e os baixos custos das pequenas empresas que, 

por sua vez, se desenvolvem com o suporte técnico e financeiro das grandes companhias.  

Ainda segundo Nadvi (1995), o desenvolvimento e o fortalecimento das relações 

verticais entre as empresas dependem de sistemas regulatórios para instituir e encorajar uma 

cultura de cooperação. Nestes mecanismos, encontramos associações de cooperação 

empresarial por onde as pequenas e médias empresas recebem todo suporte técnico e a cultura 

da cooperação para um grande conglomerado. As grandes empresas por muitas vezes 

fornecem às pequenas empresas, maquinário, material e ainda enviam técnicos para 

supervisionar a qualidade, a fim de que as pequenas empresas consigam atingir suas metas. 

Desta forma participam das negociações de padrões técnicos, treinamentos e investimentos 

compartilhados e exportações conjuntas. 

Para Rivera e Cuomo (2011), em pesquisa realizada pelo governo de Nova Iorque, 

nos EUA, os empreendimentos organizados em cluster são responsáveis por 2,75 milhões de 
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emprego em todo Estado, o que representa que a cada três postos de trabalho um provêm de 

algum cluster. O total de salários chega a 265 bilhões de dólares que representa mais de 50% 

de todo salário pago no Estado e 23% do PIB de Nova Iorque em 2011. Os clusters analisados 

em Nova Iorque também apresentaram um dado interessante, que é o valor do salário pago 

aos funcionários que representam 50%  a mais do que a média naquele Estado, ou seja, US$ 

96.000 o valor pago nos clusters referente a salário contra US$ 61.800 a média dos salários 

pagos em empresas fora dos clusters. 

Os segmentos identificados dos clusters em Nova Iorque são: Atendimento & 

Terceirização, Biomédico, Comunicações, Software & Media Services, Distribuição,  Imagem 

e Eletrônica, Vestuário, Moda e Têxtil, Serviços Financeiros, Processamento de Alimentos, 

Produtos Florestais, Representações e Serviços de Produção, Máquinas Industriais e Serviços, 

Serviços de Tecnologia da Informação, Processamento de Materiais, Fábricas Diversas, 

Equipamento de Transporte, Viagens e Turismo. 

No Estado de Nova Iorque, o cluster que apresentou o maior número de empregos foi 

o cluster de Representações e Serviços de Produção, com mais de 587.000 postos de trabalho 

e tem salário acima da média de US$ 104.800. 

O cluster com o segundo maior número de trabalhadores foi o cluster de serviços 

financeiros com 558 mil trabalhadores com o maior salário médio de US$ 182.100. Este dado 

de maior salário está atrelado aos bônus praticados pelo mercado financeiro. 

O terceiro em números de empregos é o cluster de viagem e turismo que emprega 

cerca de 367.600 trabalhadores, porém com o menor salário médio entre os clusters US$ 

38.800, o que tem relação direta com a sazonalidade do segmento. 

 Os dados acima demonstram que em Nova Iorque, nos EUA, os clusters são uma 

forma de aumentar a competitividade das empresas, comprovando a teoria de Porter e é uma 

maneira bem vista pelo governo além de ser algo muito bom para os trabalhadores, pois, 

conseguem ter uma média de remuneração maior do que no mercado em organizações sem 

cluster. Ainda pode-se observar outros cluster nos EUA, o caso do cluster de automóveis em 

Detroit, o de Tecnologia da Informação no Vale do Silício, de Viagens e Turismo em 

Orlando, Produção de aviões comerciais em Seattle, além da indústria do Cinema em Los 

Angeles. 

 Souza (2011) nos revela a melhora para os lojistas da rua Oscar Freire ao se 

organizarem em um sistema de cluster comercial e em conjunto com a associação dos lojistas 

e prefeitura, efetuaram várias reformas e conseguiram aumentar o número de clientes, 

consequentemente melhorando suas vendas. 
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 Estes e outros artigos pesquisados demonstram a relevância do tema em questão e 

embora tenhamos a indicação de que o tema cluster é antigo e já é de longa data citado nas 

literaturas de administração e outras áreas de estudos, pode-se observar que trata-se de 

assunto atualmente discutido nos meios da administração. 

 Segundo o Termo de Referência do GTP APL (MDIC, 2005), para a caracterização de 

um APL a região deve ter um número significativo de empreendimentos no território e de 

indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante. Compartilhar 

formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança, pode incluir pequenas e 

médias empresas. 

Ainda segundo o Termo de Referência do GTP APL (MDIC 2005), entende-se por 

Governança a existência de canais (pessoas físicas ou organizações) capazes de liderar e 

organizar atores em prol de objetivos comuns nas atividades em APL; ou coordenar as ações 

dos diferentes atores para o cumprimento de objetivos comuns; ou negociar os processos 

decisórios locais; ou promover processos de geração, disseminação e uso de conhecimentos. 

As empresas estão cada vez mais se organizando em clusters para obter vantagem 

competitiva. Para Zaccarelli (2000, p.117) ―uma empresa não conseguirá competir sozinha e 

isoladamente contra um grupo ou aglomerado de empresas‖.  

No Brasil, as ações dirigidas ao desenvolvimento de clusters tiveram abordagem 

oficial como política pública em 2004, com a criação do  GTP APLs (Grupo de Trabalho 

Permanente para APLs), coordenação pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior). Segundo Heloísa Menezes, secretária de desenvolvimento da Produção 

do MDIC, existem atualmente 957 iniciativas de APLs espalhados por todo o país (MDIC, 

2012). Para o GTP, um APL é caracterizado a partir da concentração de um número 

significativo de empresas em um dado território, enfatizando-se as melhores práticas para 

induzir a ganhos técnicos, produtivos e de mercado, e onde a cooperação entre os agentes da 

governança se retroalimentam devido a proximidade local, buscando alcançar soluções a 

problemas comuns (GTPAPL, 2010). 

A partir do ano de 2006, o Governo Federal passou a organizar o tema Arranjos 

Produtivos Locais (APL) por meio das seguintes medidas: (i) incorporação do tema no âmbito 

do PPA 2004-2007, por meio do Programa 0419 - Desenvolvimento de Micro, Pequenas e 

Médias Empresas, e (ii) instituição do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 

Produtivos Locais (GTP APL) pela Portaria Interministerial nº 200 de 03/08/04, reeditada em 

24/10/2005 e em 31/10/2006, composta por 33 instituições governamentais e não-
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governamentais de abrangência nacional (Manual de Atuação em Arranjos Produtivos Locais, 

FIESP, 2008). 

Estes movimentos de interação entre diversas organizações como agências de 

fomento, entidades de classe, poder público e instituições de crédito que desenvolvem 

programas para fomentar a criação e manutenção destes empreendimentos. Dentre as quais 

destacamos a seguir, segundo o Relatório de Pesquisa número 1 do BNDES, 2010, as 

instituições que participaram de ações para estes desenvolvimentos e a evolução no decorrer 

do tempo dos investimentos e do aumento de clusters por regiões dentro de boa parte do país:  

 

Quadro 3- Instituições do Relatório de Pesquisa do BNDES 

 

Ano Instituições Discriminação / Local 

2000 Fiesp Projeto exploratório no APL de Franca / couro e calçados 

2002 SCTDE/atual SD 

Sebrae-NA 

 Fiesp 

Protocolo de Intenções para Parceria de Atuação no Projeto BID com o 

Governo de Estado (para atuação em APLs) 

2002/03 Fiesp 

CNI 

Sebrae-NA 

Projeto piloto em 1 APL: 

- São José do Rio Preto / joias 

2003/2004 Fiesp 

Sebrae-SP 

Projeto ―Aumento da Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias 

Localizadas em Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de São 

Paulo‖, abrangendo 4 APLs: 

- Limeira / bijuterias 

- Mirassol / móveis 

- Ibitinga / confecções 

- Vargem Grande do Sul / cerâmica vermelha 

2003 Gov. Est. SP Lei n. 11.606, de 24/12/03 – Autoriza operação de crédito para 

empréstimo do BID, no montante de US$ 10 milhões para serem 

aplicados, obrigatoriamente, em APLs paulistas 

 

2004 ALESP 

SCTDE/atual SD 

Sebrae-SP 

Encontro ―Arranjos Produtivos Locais e o Desenvolvimento 

Sustentado do Estado de São Paulo‖ (23/06/04), promovido pelo 

Fórum Legislativo de Desenvolvimento Econômico Sustentado 

(instituído em 2003 pela ALESP) 

 

2004 SCTDE/atual SD 

Sebrae-SP 

Fiesp 

Formação de uma ―Unidade Gestora Técnica‖ responsável pela 

montagem da metodologia de atuação do Projeto BID 

2004 Gov. Federal Portaria Interministerial n. 200, de 03/08/04 – Criação do GTP APL 

(sob a coordenação do MDIC) – marco indicativo do início da atuação 

do governo federal visando a coordenação das ações de apoio a APLs. 

Inicialmente,focalizou a sua estratégia de ação integrada em 11 APLs 

Pilotos, distribuídos nas 5 regiões do país, com o propósito de testar a 

metodologia de Planos de Desenvolvimento Preliminares (PDPs). 

Entre os 11 APLs pilotos, um de SP: 

- Franca / calçados 

 

2004/06 Fiesp 2a. Etapa do Projeto ―Aumento da Competitividade das Micro e 
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Sebrae-SP Pequenas Indústrias Localizadas em Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) do Estado de São Paulo‖, abrangendo 8 APLs: 

- São José do Rio Preto /  joias 

- Mirassol / móveis 

- Ibitinga / confecções 

- Vargem Grande do Sul / cerâmica vermelha 

- Tambaú / cerâmica vermelha 

- Itu / cerâmica vermelha 

- Tatuí / cerâmica vermelha 

- Grande ABC / plásticos 

2005 AGT APL As Secretarias Estaduais ratificaram uma lista de 5 APLs Prioritários 

por Estado, ampliando-se a atuação de 11 APLs Pilotos para 142 

APLs Prioritários (11 + 131) para o período 2005-2007. 
- Franca / calçados 

- São João da Boa Vista (Tambaú/VGSul) / cerâmica 

- Birigui / calçados 

- Jaú / calçados 

- Ibitinga / confecções 

- Mirassol / móveis 

2005 GTP APL 2a. Conferência Brasileira sobre APLs, realizada de 12 a 14/09/05, no Rio 

de Janeiro-RJ, com cerca de 350 participantes 

 

2005 Gov. Est. SP Decreto n. 50.124, de 24/10/05 – atribui à SCTDE a responsabilidade pela 

coordenação e cumprimento do ―Programa de Fortalecimento da 

Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos Locais 

do Estado de São Paulo‖ (projeto em negociação com o BID) 

 

2005 Fiesp I Encontro de Arranjos Produtivos do Estado de São Paulo (07/11/05) 

 

2006 SCTDE/atual SD Decreto n. 50.929, de 30/06/06 – Reestruturação da SCTDE. Constitui o 

campo funcional da Secretaria formular políticas e implementar ações de 

competência do Estado em matéria de desenvolvimento econômico e 

ciência e tecnologia, com vista a: I- geração de trabalho e renda; II- 

redução das desigualdades regionais e harmonização do desenvolvimento; 

III- articulação dos fatores de produção; IV- aumento da competitividade 

da economia paulista; V- incremento do comércio exterior e das relações 

internacionais; V- fortalecimento dos APLs e das MPMEs; VII- atração de 

investimentos; VIII- formação de RHs no âmbito do ensino superior e 

profissional, em todos os seus níveis; IX- estímulo à produção de 

conhecimento e à pesquisa científica e tecnológica; X- estímulo à inovação 

tecnológica. 

 

2006 SCTDE/atual SD 

Sebrae-SP 

Fiesp 

Articulação para Reunião do Núcleo Estadual do GTP-APL (MDIC) 

2006 GTP APL 20/11/06 - Oficina de Orientação à Instalação de Núcleos Estaduais de 

Apoio a APLs Articulados ao GTP APL – Região Sudeste (1A. edição) 

 

2007 GTP APL 23/03/07 - Oficina de Orientação à Instalação de Núcleos Estaduais de 

Apoio a APLs Articulados ao GTP APL – Região Sudeste (2A. edição) 

 

 

2007 SD Resolução SD – 7, de 13/07/07 – Instituição da Rede Paulista de Arranjos 

Produtivos Locais, instância interinstitucional voltada às questões dos 

APLs do Estado e que tem, entre outros objetivos, a função de selecionar 

os setores produtivos e as regiões a serem apoiados por recursos do Estado 

 

2007 Fiesp 

MDIC 

Projeto ―Apoio Conjunto ao Incremento da Competitividade das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas inseridas e organizadas em Arranjos 

Produtivos 

Locais no Estado de São Paulo‖, abrangendo 10 APLs: 
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- Mirassol / móveis 

- Ibitinga / confecções 

- Vargem Grande do Sul / cerâmica vermelha 

- Tambaú / cerâmica vermelha 

- Itu / cerâmica vermelha 

- Tatuí / cerâmica vermelha 

- Grande ABC / plásticos 

- Votuporanga / móveis 

- Jaú / calçados 

- São José dos Campos / aeronáutica 

 

2007/08 Fiesp 

CNI 

Sebrae-NA 

―Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias – 

Procompi‖ no APL aeroespacial de São José dos Campos 

2007 Fiesp II Encontro de Arranjos Produtivos do Estado de São Paulo (22/10/07) 

2007 SD 

Fiesp 

SEBRAE -SP 

Assinatura de Protocolo de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento 

de APLs paulistas (22/10/07) 

2007 GTP APL 3a. Conferência Brasileira sobre APLs, realizada de 27 a 29/11/07, em 

Brasília-DF, com cerca de 750 participantes, entre empresários, líderes 

setoriais, acadêmicos, gestores de APLs, representantes dos Núcleos 

Estaduais de APLs e de instituições governamentais 

 

2008 GTP APL Os 27 Núcleos Estaduais de Apoio a APLs apresentaram lista com a 

indicação de até 5 outros APLs (além daqueles definidos em 2005), 

elevando  para 261 o número de APLs priorizados para o período 2008-

2010, envolvendo APLs de base agrícola, base animal, turismo e 

industriais, de indústrias tradicionais, intensivas em mão-de-obra ou 

capital, além de setores inovadores. 

À lista anterior de SP de 6 APLs, somaram-se mais 5 APLs: 

- Bom Retiro – Distrito de SP / confecções 

- Piracicaba / álcool 

- Panorama-Ouro Verde / cerâmica 

- RM São Paulo / móveis 

- São José dos Campos / aeroespacial 

 

2008 Gov. Est. SP 

BID 

Assinatura do Contrato de Empréstimo n. 1911 - OC/BR, em 13/06/08, 

com o objetivo de cooperar na execução do ―Programa de Fortalecimento 

da Competitividade das Empresas Localizadas em APLs do Estado de São 

Paulo (BR-L1016)‖, sob a coordenação geral da SD 

 

2008 Gov. Est. SP Decreto n. 53.670, de 10/11/08 – dispõe sobre a estrutura organizacional 

na Secretaria de Desenvolvimento voltada à implementação do ―Programa 

de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em APLs 

do Estado de São Paulo (BR-L1016)‖ 

 

2008 SD 

Sebrae-SP 

Fiesp 

III Encontro de Arranjos Produtivos do Estado de São Paulo (24/11/08), 

com mais de 300 participantes. 

 

 

2009 

(início) 

SD 

Sebrae-SP 

Fiesp 

Seleção dos 15 APLs que farão parte do Projeto BID: 

- Americana / têxtil e confecções 

- Birigui / calçados 

- Cerquilho/Tietê / confecções 

- Franca / calçados 

- Grande ABC / plásticos 

- Ibitinga / confecções 

- Itu / cerâmica vermelha 

- Jaú / calçados 

- Mirassol / móveis 

- Piracicaba / álcool 

- Ribeirão Preto / equipamentos médico-odontológicos 
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- RM São Paulo / móveis 

- Tambaú / cerâmica vermelha 

- Tatuí / cerâmica vermelha 

- Vargem Grande do Sul / cerâmica vermelha 

 

2009 

(abr) 

Gov. Est. SP Minuta de Decreto (em tramitação na ALESP) instituindo o Programa 

Estadual de APLs 

Fonte: Relatório de Pesquisa n°1 do BNDES de 2010 

 

 Instituições financeiras disponibilizaram recursos aos Clusters nos últimos anos de 

acordo com o documento da reunião do GTP APL, formado pelo Ministério da Indústria, 

Desenvolvimento e Comércio Exterior. 

 

 BANCO DO BRASIL:  

 Segundo o portal Exame.com (2012), o Banco do Brasil é o terceiro maior banco no 

sistema bancário brasileiro, com sede em Brasília - DF e com capital de US$ 28.980,7 

milhões.   Até o terceiro trimestre de 2009, o Banco do Brasil (BB) disponibilizou R$ 1,2 

bilhão para os APLs, sendo R$ 733 milhões em empréstimos para capital de giro e R$ 189,7 

milhões para investimentos. Em setembro de 2009, o BB apoiava 182 APLs, prestando 

atendimento a 15,57 mil empreendimentos (ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA GTP APL E 

NÚCLEOS ESTADUAIS, 2010). 

 

  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  

 Segundo o portal Exame.com (2012), a Caixa Econômica Federal é o quinto maior 

banco no sistema bancário brasileiro, com sede em Brasília - DF e com capital de US$ 

10.632,7 milhões.   Ao longo de 2010, a Caixa ofertará R$ 1 bilhão aos pequenos empresários 

participantes dos pólos. "Em 2009, a Caixa contratou cerca de R$ 670 milhões em crédito  

junto a pequenos empresários dos APLs, 97% acima de 2008‖ (ATA DE REUNIÃO 

PLENÁRIA GTP APL E NÚCLEOS ESTADUAIS, 2010). ―Queremos fortalecer a 

competitividade das pequenas empresas ligadas aos APLs ou daquelas que necessitem de 

apoio financeiro e de consultoria empresarial para crescer, gerar emprego e renda‖ 

(RIBEIRO, 2010). A Caixa tem convênios com 49 APLs, englobando 257 municípios e 7.153 

empresas. A intenção é expandir a atuação em, pelo menos, 30%― (ATA DE REUNIÃO 

PLENÁRIA GTP APL E NÚCLEOS ESTADUAIS, 2010). 

 Observa-se a seguir que as instituições financeiras particulares também tem se 

interessado pelo financiamento e ações no intuito de fortalecerem os clusters, sinal de bons 

negócios, uma vez que a análise das instituições privadas a fim de liberação de crédito devem 
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conter critérios bem rigorosos na liberação de recursos. Acredita-se que em caso de dúvidas 

ou da apresentação de riscos elevados não há a participação destas instituições privadas. 

 BRADESCO: 

 Segundo o portal Exame.com (2012), o BRADESCO é o segundo maior banco no 

sistema bancário brasileiro, com sede em Osasco - SP e com capital de US$ 31.157,0 milhões.  

Em 2009, o banco disponibilizou R$ 720 milhões para os APLs, atendendo 338 polos que 

abrangem 823 municípios. ―Aproximadamente, 25,2 mil pequenas e médias empresas 

obtiveram crédito do banco em 2009‖ (PELEGRINO, 2010) (ATA DE REUNIÃO 

PLENÁRIA GTP APL E NÚCLEOS ESTADUAIS, 2010). 

 

Tabela 2 -  Histórico de atuação do Bradesco em APLs  (2004 a 2010) 

 

Ano APLs Atendidos Empresas Atendidas Recursos Disponibilizados 

2004 08 191 R$  23,5  Milhões 

2005 11 1.306 R$  64,0 Milhões 

2006 144 15.744 R$ 251,8 Milhões 

2007 144 18.276 R$ 355,4 Milhões 

2008 173 21.276 R$ 454,6 Milhões 

2009 338 26.438 R$ 848,7 Milhões 

Maio/2010 338 26.438 R$ 992,8 Milhões 

Fonte: Relatório de Pesquisa n°1 do BNDES (2010) 

 Podemos observar que há um aumento no número de APLs atendida pela instituição 

financeira e a elevação de investimento nesta modalidade de empreendimento, o que nos leva 

a uma reflexão sobre a viabilidade positiva sob o prisma econômico  neste modelo que tem se 

firmado entre as regiões por todo país. 

 

Tabela 3: Principais linhas de créditos demandadas pelos APLs no Bradesco 

 

Antecipação de Recebíveis  R$ 296,1 Milhões 

Capital de Giro  R$ 273,2 Milhões 

Repasses do BNDES R$ 139,0 Milhões  

Leasing  R$ 108,8 Milhões 

Conta Garantida  R$ 93,0 Milhões 

Financiamento de Bens  R$ 29,8 Milhões 

Rural  R$ 3,5 Milhões 

Compra e Venda R$ 2,6 Milhões 

Outros  R$ 31,0 Milhões 

Total  R$ 992,8 

Fonte: Relatório de pesquisa n°1 do BNDS (2010) 
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 Os dados apresentados acima demonstram todo o interesse existente de várias 

instituições, inclusive as privadas, em participar do processo de crédito dos clusters. Isso 

indica que são empreendimentos viáveis financeiramente sob a ótica e análise do mercado 

financeiro, que exerce estas analises com muito rigor e atrelam o aceite na participação com o 

baixo risco do negócio em questão.  

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

O presente trabalho possui caráter exploratório, onde se realizou buscas em livros, 

artigos acadêmicos, casos de empresas, informações em órgãos públicos e entidades de 

classes, a fim de identificar a tendência atual das organizações em utilizar a cooperação entre 

parceiros e a formação de arranjos produtivos locais, os clusters, e encontrar uma base teórica 

que sustentasse o ponto de vista do trabalho. Também buscou-se informações sobre os custos 

com logística das empresas de pequeno e médio porte e a aplicação dos seus conceitos em 

conjunto com a utilização das novas infraestruturas já com o modelo de clusters e os 

resultados que podem ser obtidos. 

A coleta dos dados aconteceu com a leitura de trabalhos acadêmicos, livros de 

autores renomados nos assuntos, revistas especializadas, visitas a órgãos públicos, agencias de 

desenvolvimentos regionais e estudos de casos de sucesso de conjuntos de organizações que 

utilizaram o clusters para atingirem seu público alvo e criaram um novo meio de aproximar 

seus produtos e receberem devolutivas e informações de como o mercado recebia este 

produto. 

Para a compilação dos dados, foram examinados e comparados dados de artigos 

acadêmicos, dados governamentais do Brasil, dados internacionais e entidades de classe de 

empresas de um mesmo segmento e identificada a tendência pela utilização dos clusters, a 

partir daí, descobriu-se que a utilização deste tipo de abordagem passa a ser realidade em 

vários segmentos e tem com orientação toda carga estratégica da logística como se apontou no 

decorrer do trabalho. Os principais impactos para a organização se apresenta de forma 

positiva para a organização que participa do cluster. Os dados foram extraídos de diferentes 

fontes, como, documentos oficiais, artigos acadêmicos, material elaborado pelos 

empreendimentos e apoiadores, documentos disponibilizados pela Internet e registros 

estatísticos. 
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Procurou-se identificar como a atuação cooperativa dos clusters pode contribuir para 

a boa apresentação de produto mais competitivos, e como as opiniões dos membros deste 

cluster podem influenciar na tomada de decisão de outra organização da mesma rede. Como a 

gama de informações geradas pelas empresas participantes auxiliam nos processos de tomadas 

de decisões nas organizações e um feedback direto do cliente e do potencial cliente, a fim de 

um posicionamento mais seguro e firme por parte da organização que se prepara melhor com 

a análise dos dados fornecidos pelas empresas participantes.  

 

 

3.3 A Região do Grande ABC 

 

O ABC Paulista, Região do Grande ABC, primeiro povoado brasileiro fora do litoral 

em 1553 – Vila de Santo André da Borda do Campo, depois ABC ou ainda ABCD, atingiu 

seu maior desenvolvimento a partir das décadas de 1950 e 1960, com a instalação da indústria 

automotiva na região. A partir de então ficou conhecida tradicionalmente como uma região 

industrial do Estado de São Paulo. Devido à concentração da indústria nesta época, era um 

dos melhores lugares para se trabalhar, o que ocasionou um grande contingente migratório e 

sua população aumentou quatro vezes em trinta anos, em 1960 atingia a marca de pouco mais 

de 500 mil habitantes e 1990 chega a 2,2 milhões de habitantes.  

A sigla vem das três cidades, que originalmente formavam a região, sendo: Santo 

André(A), São Bernardo do Campo (B) e São Caetano do Sul(C).  Diadema (D) é às vezes 

incluída na sigla dada sua importância e crescimento indústrial. Essas três primeiras cidades 

possuíam nomes de santos, dados em ordem alfabética no ato de suas fundações, devido à 

influência da religião católica na região, fato este que deu a origem da sigla "ABC" Paulista, a 

região dos três santos de São Paulo. 

Apesar de não contribuírem para a sigla, também fazem parte da região os 

municípios de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema, uma importante marca é 

que a região é o 3° maior mercado consumidor do país.  

Ainda conta com a Represa Billings que banha seis dos sete municípios da região; a 

exceção é São Caetano do Sul. Os sete municípios somados perfazem uma área de 825 km² e 

reúnem uma população de mais de 2,6 milhões de habitantes (estimativa do IBGE para 2009). 

Estes sete municípios fazem parte da região metropolitana de São Paulo, formada por um total 

de 39 municípios.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diadema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mau%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diadema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Represa_Billings
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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Em Santo André estão ainda localizados os distritos de Parque Capuava e 

Paranapiacaba, bem como o subdistrito de Utinga, também chamado de 2º subdistrito. 

Em São Bernardo do Campo, o distrito de Riacho Grande e o bairro de Rudge Ramos; Os 

bairros de Piraporinha e de Eldorado, em Diadema. Em Mauá, os bairros de Jardim 

Zaíra, Sonia Maria, Bairro Capuava, Jardim Guapituba não constituem legalmente distritos, 

mas desempenham funções polarizadoras em suas respectivas áreas. 

São Caetano do Sul é o município com menor área territorial do Grande ABC, com 

15,3 km²; a menor população residente é a de Rio Grande da Serra (42.405 habitantes em 

2009 segundo IBGE). São Bernardo do Campo possui a maior população residente (781 390 

habitantes em 2009) e também a maior área (406 km², quase a metade de toda a região). Santo 

André possui a maior população rotativa, com cerca de três milhões de pessoas que circulam 

na cidade todos os dias. 

 

Gráfico 1- Distribuição da População pelos sete Municípios do Grande ABC 

 
       Fonte: IBGE (2010) 

 

O ABC é marcado historicamente por ser o primeiro centro da indústria 

automobilística brasileira. A região é sede de diversas montadoras, como Mercedes-

Benz, Ford, Volkswagen e General Motors, entre outras. No entanto, o setor de serviços 

também vem crescendo significativamente.  A presença de indústrias desse porte fez com que 

a região fosse o berço do movimento sindical contemporâneo no Brasil. As greves dos 

operários foram fortes no final da década de 1970, o que resultaria na fundação do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no início da década 

seguinte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Capuava
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paranapiacaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subdistrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Utinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Grande_(S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudge_Ramos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Piraporinha&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eldorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Za%C3%ADra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Za%C3%ADra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Za%C3%ADra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonia_Maria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capuava_(Mau%C3%A1)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Guapituba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://pt.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_sindical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_%C3%9Anica_dos_Trabalhadores
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Todo este crescimento resultou também em problemas sociais regionais, o que 

motivou a criação do Consórcio Intermunicipal de Grande ABC, associação civil de direito 

privado que atua e fomenta politicas publicas e setoriais. 

Na década de 1990 a região se depara, assim como todo o país, com a abertura 

economica e sofre um processo de desindustrialização, e há uma fuga para outras regiões do 

país das empresas estabelecidas no ABC. Esta outra dificuldade economica social abre espaço 

para os debates e integrações entre as sete cidades com objetivos de encontrarem alternativas 

aos problemas comuns para a região, e destes movimentos resultam em 1997 na criação da 

Câmara Regional do Grande ABC, onde se discute democraticamente com o poder público e 

toda a sociedade civil, no ano seguinte a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 

ABC é formada, para promover o desenvolvimento sustentável da regíão, unindo instituições 

públicas e privadas. 

O Grande ABC possui a característica de sediar grandes montadoras e seus 

fornecedores específicos, mas também há empresas de autopeças, acessórios, química, 

petroquímica, alimentícia e prestação de serviços. São 10.000 indústrias de setores diversos 

como autopeças, máquinas e equipamentos, plásticos, químico, cosméticos, moveleiro e 

alimentício. Mais 44.000 empresas de serviços e ampla rede de comércio com mais de 37.000 

empresas.  

 Em 2009,segundo IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região do Grande ABC 

chegou a R$ 70,9 bilhões. O maior PIB fica com São Bernardo do Campo, com R$ 28,9 

bilhões e o menor PIB fica com Rio Grande da Serra, com R$ 421 milhões. Em 2013, o PIB 

da região deve chegar a R$ 77,4 bilhões.  O PIB per capita médio da Região do Grande ABC 

era de aproximadamente R$ 27,8 mil em 2009. O município de São Caetano tem o maior PIB 

per capita da região, com R$ 58,6 mil, seguido por São Bernardo, com R$ 36,7 mil. O menor 

PIB per capita fica com Rio Grande da Serra, com apenas R$ 10,1 mil. 
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   Gráfico 2 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

No mercado de trabalho, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2010, a 

região do Grande ABC contava com 788.360 empregos formais, sendo: 

a) 44,5% deles no setor de serviços; 

b) 33,4% na indústria; 

c) 17% no comércio; 

d)  5% na construção civil. 

 

Enquanto no Brasil, segundo o Ministério de Trabalho e Emprego em conjunto com 

DIEESE/Seade (2010), estes percentuais são os seguintes: 

a) 53,7 % no setor de serviço; 

b) 15,4 na Indústria; 

c) 16,4 no comércio; 

d) 14,5 outros, incluso construção civil, serviços domésticos e etc. 

 

Segundo as informações acima é possível perceber que a região do Grande ABC tem 

mais que o dobro em participação da indústria nos empregos formais em relação ao restante 

do país, característica que coloca a região em condição de destaque para os investimentos e 

oportunidades de desenvolvimento. Esta marca também contribui para estimular futuros 

investimentos na região. 

 

 

 

        O PIB per capita na Região do Grande ABC em R$ 
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Gráfico 3 

 

Fonte:  Sá, 2012 - Centro Universitário Fundação Santo André 

 

Observa-se que o emprego no Grande ABC, tanto para homens como para mulheres 

tem se comportado de maneira atrativa e em evolução. Contudo os homens ocupam mais 

postos de trabalhos do que as mulheres em postos de trabalhos formais. Apesar disso é 

possível observar períodos de queda e baixo crescimento quanto ao emprego formal para os 

homens e que para as mulheres. 

Os trabalhadores com maior remuneração estão na indústria - uma média de R$ 

2.500,00; Construção Civil – R$ 1.500,00; Serviço – R$ 1.495,00, Comércio – R$ 1.150,00 

(DIEESE, 2011). 

 Um dos fatores que devem ser levados em consideração para iniciação e investimento 

em formação dos clusters é o índice de especialização da região em questão, de acordo com 

Klink e Lépore 2001, que selecionou cinco setores, Mecânica, (Borracha, Fumo e Couro), Metalúrgica, 

(Química, Farmacêutica) e Material de Transporte,  em sua análise demonstra a vantagem 

comparativa do Grande ABC. 

 No gráfico abaixo pode-se observar o índice de especialização do ABC X Brasil. 
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Gráfico 4: Índice de especialização do ABC x Brasil 

  
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, Registros Administrativos, Bases Estatísticas, Período 1988 e 

1997, apud Klink, 2001. 

 

 Outro dado interessante é a comparação do índice de especialização de São Paulo X 

Brasil, pelo Grande ABC estar inserido na região Metropolitana de São Paulo, também é 

beneficiado por este índice. 

 

 

Gráfico 5: Índice de especialização de São Paulo x Brasil 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, Registros Administrativos, Bases Estatísticas, Período 1988 e 

1997, apud Klink, 2001. 
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 O coeficiente mostra o grau de especialização setorial da região. Segundo Klink e 

Lépore 2001, coeficiente maior que um aponta para uma especialização da Região em relação 

ao Brasil. Isto reflete valores altos dos coeficientes para os setores que representam 

reconhecidamente uma vantagem competitiva para a Região do ABC.    

 Como condição relevante para a estratégia de localização de inserção do cluster, temos 

a qualificação da mão-de-obra local. 

 De acordo com os índices apresentados nas figuras anteriores, nota-se esta 

característica, o que demonstra que neste quesito o Grande ABC é um potencial centro para 

inserção de clusters. 

Todas estas características fazem desta região um enorme campo para pesquisas e 

discussões sobre os assuntos de interesse para a administração, economia e políticas sociais, 

pois a riqueza desta história e a realidade contemporânea possibilitam um leque de opções 

para possíveis resoluções dos problemas da região e um grande potencial de crescimento para 

as empresas de pequeno e médio porte que suportam as atividades e fornecem produtos e 

serviços para as empresas de grande porte instaladas na região, além de possíveis habilitações 

para comercialização com empresas no exterior, onde estas mesmas grandes empresas se 

relacionam comercialmente com grande frequência. 

Segundo a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC (2012), das 

sete cidades da região, cinco estão entre os 100 municípios mais ricos do país. São Bernardo é 

a 13ª colocada, seguida de Santo André 29°, Diadema 44°, São Caetano 49° e Mauá na 

posição71°.  

  Lima  (2012) destaca a região do Grande ABC como uma das principais no ranking G 

20 no PIB da Indústria Paulista, onde as colocações se apresentam assim:  

 

 

Tabela 4- Ranking G 20 no PIB da Indústria Paulista 

1.   São Bernardo com R$ 12.997,22 bilhões. 

2.   São José dos Campos com R$ 10.652,61 bilhões. 

3.   Guarulhos com R$ 9.830,84 bilhões. 

4.   Campinas com R$ 7.477,49 bilhões. 

5.   Jundiaí com R$ 6.560,76 bilhões. 

6.   Sorocaba com R$ 4.999,94 bilhões. 

7.   Santo André com R$ 4.697,88 bilhões. 

8.   Diadema com R$ 4.478,64 bilhões. 

9.   Barueri com R$ 4.343,42 bilhões. 

10. Taubaté com R$ 4.167,93 bilhões. 

11. Piracicaba com R$ 3.857,62 bilhões. 
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12. São Caetano com R$ 3.600,56 bilhões. 

13. Sumaré com R$ 3.071,88 bilhões. 

14. Santos com R$ 3.033,28 bilhões. 

15. Osasco com R$ 3.020,10 bilhões. 

16. Ribeirão Preto com R$ 2.838,07 bilhões. 

17. Mauá com R$ 2.579,53 bilhões. 

18. Paulínia com R$ 2.516,96 bilhões. 

19. Mogi das Cruzes com R$ 2.453,85 bilhões. 

20. São José do Rio Preto com R$ 386,44 bilhões. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Capital Social, 2012 

 

 

 É possível observar que além de São Bernardo e São Caetano há outras cidades da 

Região do Grande ABC que compõe a lista de melhores no PIB Industrial de 2010. Os outros 

três municípios que integram o G-20 também foram beneficiados com as medidas econômicas 

direcionadas ao consumo. Diadema cresceu nominalmente 13,96%, como quintal automotivo 

de São Bernardo, enquanto Santo André avançou 9,06% e Mauá 8,97%, sempre em termos 

nominais. 

 No conjunto, o G-5 regional totalizou R$ 28.353,83 bilhões de PIB Industrial em 

2010, ou 28,76% do PIB Industrial do G-20, que totalizou R$ 98.565,02 bilhões.  

 O crescimento médio do PIB Industrial do G-20 na temporada de 2010 foi de 13,90%. 

O rendimento do G-5 (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá) foi mais 

expressivo, de 19,38%, contra 11,82% dos demais municípios do agrupamento, ou seja, do G-

15. 

 Portanto é notável o crescimento da região frente ao Estado de São Paulo, o que pode 

ser considerado um potencial para os futuros clusters. 

 Outro fator interessante é o índice de desenvolvimento humano elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que disponibiliza seus dados com base 

no Censo de 2000 para o índice municipal, temos os seguintes números: 

 

 

Tabela 5-  IDH dos Municípios do Grande ABC 

 

Município IDH 1991 IDH 2000 

São Caetano do Sul 0,842 0,919 

Santo André 0,808 0,835 

São Bernardo do Campo 0,806 0,834 

Ribeirão Pires 0,776 0,807 

Diadema 0,746 0,790 

Mauá 0,754 0,781 

Rio Grande da Serra 0,727 0,764 

Fonte: pnud.org.br, 2012 base de dados Censo 2000 
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  Observa-se o destaque para a cidade de São Caetano do Sul dentro da Região do ABC 

e o melhor índice nacional, ainda dentro da Região do ABC Rio Grande da Serra é que ficou 

com a última colocação, porém estas marcas colocam a Região do Grande ABC em lugar de 

destaque quanto ao desenvolvimento humano frente ao país. 

 A seguir um mapa da região do ABC e onde está localizado no país e em São Paulo, 

onde podemos ter uma melhor referência da relação dos tamanhos entre os municípios e suas 

divisas. 

 

Figura 1- Mapa da Região do Grande ABC 

 

 

Fonte: LÉPORE; KLINK; BRESCIANI, 2006 

 

O acesso da cidade de São Paulo a essa região é feito principalmente pelas 

rodovias Anchieta e Imigrantes, pelas avenidas Cupecê, Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, dos Bandeirantes, do Estado, Salim Farah Maluf, Luiz Ignácio de Anhaia 

Mello, Oratório e pelos corredores de trólebus e pelos trens urbanos da CPTM. A localização 

estratégica da região, próxima da capital do Estado Paulista aproximadamente a 20 Km, 

próxima aos aeroportos de Congonhas a aproximadamente 15 Km e Cumbica a 

aproximadamente 40 Km e ao porto de Santos a aproximadamente 60 Km, além da 

interligação fácil com trecho sul do Rodoanel Mário Covas tem dado à região uma grande 

vantagem comparativa para a realização do comércio exterior e a ligação entre outras cidades 

do interior de São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anchieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Imigrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Cupec%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Engenheiro_Armando_de_Arruda_Pereira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Engenheiro_Armando_de_Arruda_Pereira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_dos_Bandeirantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_do_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Salim_Farah_Maluf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Professor_Luiz_Ign%C3%A1cio_Anhaia_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Professor_Luiz_Ign%C3%A1cio_Anhaia_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Professor_Luiz_Ign%C3%A1cio_Anhaia_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_do_Orat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3lebus
http://pt.wikipedia.org/wiki/CPTM
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 O rodoanel Governador Mário Covas foi criado a fim de contribuir para melhorar o 

fluxo de caminhões e ônibus nas marginais paulistanas, visando a acabar com o chamado 

―trânsito de passagem‖ na Região Metropolitana da Grande São Paulo (RMSP).  

 O empreendimento facilita o fluxo de cargas que seguem para os países do Mercosul e 

para o porto de Santos, melhora os deslocamentos de cargas entre o Norte e o Sul do país, 

reduzindo o custo dos transportes e contribuindo com a eficácia dos sistemas produtivos.  

 O mapa seguinte exibe o projeto total do rodoanel governador Mário Covas, o trecho 

Sul passa pelos municípios do Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo 

do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá, todos na região metropolitana de São Paulo.  

 

Figura 2- Mapa do Rodoanel 

 

          Fonte: Adaptado de DERSA, 2012 

 O acesso da região do ABC ao Porto de Santos o maior da América Latina, se dá 

pelas rodovias Anchieta ou Imigrantes a uma distância de aproximadamente 60 Km. 

  

 O sólido conjunto de instituições de ensino e pesquisa da região é algo de deve obter 

seu lugar de destaque, pois, a contribuição para o grau de especialização da região parte da 

base de instituições de ensino e pesquisa existentes além de instituições como SENAI, ETEC 

e FATEC nos ensinos técnicos, o Grande ABC conta também com as universidades e 

faculdades de ensino superior conforme abaixo:  
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Tabela 6 -  Faculdades e universidades do Grande ABC 

Faculdades e universidades de Santo André 

FMABC - Faculdade de Medicina do ABC 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão 

UNIA - Centro Universitário de Santo André 

IESA - Instituto de Ensino Superior Santo André 

FEFISA - Fefisa Faculdades Integradas de Santo André 

UNIABC - Universidade do Grande ABC 

CUFSA - Centro Universitário Fundação Santo André 

FAINC - Faculdades Integradas Coração de Jesus 

FATEP - Faculdade de Tecnologia Pentágono 

FATEC RADIAL - Faculdade de Tecnologia Radial Santo André 

UFABC - Universidade Federal do ABC 

FATEC - Faculdade de Tecnologia 

Faculdades e universidades de São Bernardo do Campo 

FTT - Faculdade de Tecnologia Termomecânica 

FEI - Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros 

FTA - Faculdade de Tecnologia Anchieta 

IGABC - Faculdade Anchieta 

FASB - Faculdade de São Bernardo do Campo Fasb 

UMESP - Universidade Metodista de São Paulo 

FAPAN - Faculdade FAPAN 

FIA - Faculdade Interação Americana 

FDSBC - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

UNIBAN - Universidade Bandeirante de São Paulo 

UFABC - Universidade Federal do ABC 

FATEC - Faculdade de Tecnologia 

Faculdades e universidades de São Caetano do Sul 
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CEUN-IMT - Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia 

FASC - Faculdade Anhanguera de São Caetano 

UNIESP - Faculdade Tijucussu  

FAPSS-SCS - Faculdade Paulista de Serviço Social de são Caetano do sul 

USCS - Universidade Municipal de são Caetano do sul 

FATEC - Faculdade de Tecnologia 

Faculdades e universidades em Diadema 

FAD - Faculdade de Administração de Diadema 

UAB - Universidade Aberta do Brasil 

UNIP - Faculdade Interativa  

UNISA - Universidade Santo Amaro 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 

FATEC - Faculdade de Tecnologia 

Faculdades e universidades em Mauá 

FAMA - Faculdade de Mauá 

FADIM - Faculdade de desenho indústrial de Mauá 

FATEC - Faculdade de Tecnologia  

Faculdades e universidades em Ribeirão Pires 

FIRP - Faculdades Integradas Ribeirão Pires 

Fonte: Adaptado pelo autor do Censo/MEC, 2011 

  

 Com este grupo de instituições voltadas à capacitação profissional e ao 

desenvolvimento de pesquisas o suporte as organizações está garantido em diversas áreas 

como Engenharia, Ciências Exatas e Ciências Aplicadas, Humanas e Direito, além de vários 

cursos de tecnologia atualmente com forte demanda para habilitação de mão de obra com 

maior agilidade. 

 Segundo o Censo do MEC (2011), este conjunto de instituições do Grande ABC tem 

matriculados em cursos de ensino superior presenciais 111.722 alunos e 8560 alunos 

matriculados na modalidade EAD - ensino a distância, o que indica o grande potencial de 
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capacitação da região do Grande ABC, disponibilizando ao mercado de trabalho jovens com 

formação em nível superior para atuação imediata, atendendo assim as necessidades em mão 

de obra qualificada das empresas da região.  

 Outra instituição como a Associação Parque Tecnológico de São Bernardo do Campo, 

voltada a inovação tecnológica da região, é inaugurada na região o que representa um marco 

para a região e estar em evidência frente às questões de inovação e tecnologia. 

 A Prefeitura de São Bernardo do Campo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Turismo (2012),  informa que na data de, 19/12/2012, foi realizada a 

Assembleia de fundação da ―Associação Parque Tecnológico de São Bernardo do Campo‖, 

tratando-se de momento histórico para a cidade e a Região do ABC.  

 A industrialização do Grande ABC significou para a região a atração de investimentos, 

empresas, produção e emprego, bem como de gestores públicos de expressão, de conceituadas 

instituições de ensino e pesquisa e de representativos sindicatos de trabalhadores (Conceição 

2012). 

 A Associação Parque Tecnológico de São Bernardo do Campo tem como fundadores 

entidades importantes no cenário do município: 

 Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP - Regional de São Bernardo do 

Campo, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro - CISB, Escola SENAI Almirante 

Tamandaré, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade de Tecnologia de 

São Bernardo do Campo - FATEC - SBC, Faculdade Educacional Inaciana "Pe. Saboia de 

Medeiros" (Centro universitário FEI), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,  Sindicato dos 

Químicos do ABC, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário 

de São Bernardo do Campo e Diadema - SINTRACOM SBC DM, Universidade Federal do 

ABC - UFABC, Universidade Metodista de São Paulo e solicitaram filiação a Associação 

Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo - ACISBEC, Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC e Arranjo Produtivo Local (APL) de Ferramentaria do Grande 

ABC.   

 O modelo de governança da Associação conta com cinco órgãos: (i) Assembléia 

Geral, (ii) Conselho de Administração, (iii) Conselho Fiscal, (iv) Conselho Técnico-Científico 

e (v) Diretoria Executiva. 

 Assim, com a constituição da Associação, deram início às atividades do Parque 

Tecnológico de São Bernardo do Campo, o primeiro Parque da Região do Grande ABC, 

colocando o município e a região no mapa nacional e internacional da inovação tecnológica 

(Conceição 2012). 
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 As organizações da região contam com o apoio destas instituições nos 

desenvolvimentos dos seus projetos e produtos a fim de concorrerem com as empresas de 

ponta no mercado. 

 A seguir os clusters existentes na região do ABC segundo levantamento do MDIC, 

2010 e as instituições que atuam como apoiadoras dos projetos. 

 

Tabela 7- APLs Identificados e apoiados 

Segmento CNAE Município Organização 

Apoio 

Cosméticos de Diadema e 

Região 

206 Diadema  

Mauá 

Ribeirão Pires 

Rio Grande da Serra 

Santo André 

São Bernardo do Campo 

São Caetano do Sul 

SEBRAE 

 

Plásticos da Região do 

Grande ABC 

222 Santo André 

Diadema 

Mauá 

Ribeirão Pires 

Rio Grande da Serra 

São Bernardo do Campo 

São Caetano do Sul 

SEBRAE        

SD          

FIESP     

MDIC  

Sistema C&T 

Metal-Mecânico da RM 

São Paulo (Auto-peças 

Ferramentaria) 

253 São Bernardo do Campo  

Diadema 

Mauá 

Ribeirão Pires 

Rio Grande da Serra 

Santo André 

São Caetano do Sul 

SEBRAE  

 

 

Sistema C&T 

Móveis da RM São Paulo  310 São Bernardo do Campo  

Atibaia  

Bom Jesus dos Perdões  Caieiras                 

Diadema 

Embu 

Embu-Guaçu 

Francisco Morato 

Franco da Rocha 

Itapecerica da Serra 

Juquitiba 

Mairiporã 

Mauá 

Osasco 

Ribeirão Pires 

Rio Grande da Serra 

SEBRAE 

 

Apex 

  

SD 

FIESP 

 

MDIC 
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Santo André 

São Caetano do Sul 

Gráfica do Grande ABC  181 Santo André  

Diadema 

Mauá 

Ribeirão Pires 

Rio Grande da Serra 

São Bernardo do Campo 

São Caetano do Sul 

SEBRAE 

 

Tecnologia da informação 

do Grande ABC 

265 Santo André  

Diadema 

Mauá 

São Bernardo do Campo 

São Caetano do Sul 

SEBRAE 

 

Fonte: Adaptado de MDIC, 2010 

 

Embora segundo o MDIC exista na região do ABC quase 1500 empresas 

participantes de APLs, a característica marcante de todas as formações acima é que nenhuma 

destas formações ficaram dentro de um mesmo município, ou não existe nenhum incentivo 

por parte do poder público em reduzir os impostos de movimentação dos materiais o que 

caracteriza maior custos na movimentação de materiais por terem que recolher impostos com 

alíquota maior entre municípios do que no próprio município. 

Para efeito de exemplo podemos utilizar os dados do APL de Plásticos no ABC que 

teve um projeto inicial de três anos, de 2007 até 2010 e segundo (Plano de Desenvolvimento 

do Arranjo Produtivo Local, 2007 - MDIC, 2012) no início da movimentação para formação 

do APL de Plásticos do ABC, possuía 13 empresas em 2003 e 15 empresas em 2004, com 484 

empregos diretos e com atuação em 24 segmentos de mercado, embora ainda se detectou a 

ausência de segmentos como embalagens para alimentos, brinquedos, calçados e o mercado 

agrícola, algumas outras constatações é que 47% das empresas já possuíam alguma 

certificação, todas as empresas eram de capital nacional e 80 % operavam em imóvel alugado. 

Outro dado interessante é que das empresas que informaram o faturamento pode-se chegar a o 

índice de produtividade de aproximadamente R$ 99.000,00 de faturamento por funcionário 

por ano (Média APL(15)). De acordo com a ABIPLAST em 2004 este índice estava abaixo da 

média que seria R$ 145.576,67. Com faturamento próximo de R$ 35.581.009,00 por ano, com 

85% das vendas centralizadas no Estado de SP, 50% deste número está na região 

metropolitana de São Paulo, Minas Gerais representa, 10% e os outros 5% se dividem pelo 

país.   
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A estrutura de governança local para o projeto APL Plásticos do ABC, foi formada 

principalmente pelos prefeitos e representantes das sete prefeituras das cidades do ABC, por 

instituições representantes das classes empresariais, CIESP, FIESP, ABPLAST e outras 

Instituições representantes das classes trabalhadoras como o Sindicato dos Químicos do 

Grande ABC e outros e instituições de ensino e pesquisa como SENAI Mario Amato, Fatec-

Mauá, FEI, Faculdades de engenharia Mauá, UFABC, Fundação Santo André, todos 

coordenados pela Agencia de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 

A tabela abaixo demonstra todos os segmentos atendidos pelas empresas do APL de 

plásticos do ABC, um total de 24. 

 

Tabela 8 - Segmentos Vinculados a Plásticos presentes nas Empresas do APL 

 

      

    Fonte: Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local, 2007 - MDIC, 2012 

Assim temos a apresentação das ações que foram necessárias para o projeto, as 

entidades participantes das ações e os recursos utilizados para a efetivação das ações. 

Podemos observar que o total de investimentos é da ordem de mais de 2,9 milhões para todo o 

projeto com duração para 36 meses e que todas as ações foram coordenadas e executadas 

pelas instituições apoiadoras e com interesse em fazer com que o APL fosse fortalecido no 

intuito de fortalecimento de toda região e também o que caracteriza o esforço mutuo e 

regional do APL e o esforço também para que se efetive o cronograma e o APL comece então 

a usufruir dos benefícios esperados, como maior participação nos mercados internos e 
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externos, maior domínio dos processos de comercialização entre tantos outros apontados neste 

trabalho.    

 

Tabela 9- Total de Investimento do Projeto APLs Plásticos do ABC, Atividades e Entidades 

  

   

  

Atividade Período Coordenação  Execução Valor  

Contratação de Gestor de Projeto 03/2006 a 04/2010 Comitê Gestor Suzano Petroquímica R$ 400.065,64 

Contratação dos Assistentes de Projeto 04/2007 a 10/2008 Comitê Gestor Suzano Petroquímica R$ 236.000,00 

Contratação dos Assistente Financeiro 05/2007 a 04/2010 Comitê Gestor 
Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC 
R$ 168.000,00 

Monitoramento de Desempenho 05/2007 a 04/2010 Comitê Gestor SEBRAE - SP R$ 77.300,00 

Plano de Comunicação 03/2007 a 04/2010 Comitê Gestor Suzano Petroquímica R$ 299.934,36 

Formação Grupo Piloto 04/2007 a 07/2007 Comitê Gestor 
Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC 
R$ 10.600,00 

Criação do Grupo de Governança Local 05/2007 a 04/2010 Comitê Gestor 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC 

R$ 30.800,00 

Diagnostico de Gestão, Processos e Ambientais 

para GP (individual) 
03/2007 a 11/2007 Comitê Gestor 

Internacional Finance 

Corporation 
R$ 259.400,00 

Capacitação, Workshops e Cursos 05/2007 a 04/2010 Comitê Gestor 
Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC 
R$ 162.860,00 

Plano de Ação Imediato Individual de Melhoria 
da Competitividade 

09/2007 a 04/2010 Comitê Gestor 
Internacional Finance 
Corporation e SEBRAE - SP 

R$ 900.300,00 

Plano de Desenvolvimento Tecnológico 06/2007 a 06/2007 Comitê Gestor Comitê Gestor R$ 14.400,00 

Plano Estratégico APL Plásticos 01/2008 a 04/2008 Comitê Gestor SEBRAE - SP R$ 23.600,00 

Pesquisa de Mercado 11/2007 a 09/2008 Comitê Gestor 
Internacional Finance 
Corporation 

R$ 309.600,00 

Criação de GT Institucional 06/2007 a 04/2009 Comitê Gestor 
Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC 
R$ 35.200,00 

Encerramento do Projeto 11/2009 a 04/2010 Comitê Gestor 
Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC 
R$ 21.800,00 

Total dos investimentos               R$ 2.949.860,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo 

Local, 2007 - MDIC, 2012 

 

Para o setor de ferramentaria no ABC, no final de 2009 se revela uma condição 

muito ruim sob a perspectiva de crescimento, pois a situação dos empresários se deparava 

com os baixos preços praticados pelos produtos de origem chinesa, uma portaria da DECEX 

que permitia a importação de moldes e ferramentas usadas o que era atrativo no momento em 

que o Real tinha também uma alta valorização. Os empresários diante deste cenário até 

acreditavam em uma possível falência do setor (Aplferramentaria, 2012). Porém em 2010, é 

formalizado o APL Ferramentaria do Grande ABCD, com o apoio do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC e das prefeituras de Diadema e São Bernardo do Campo.  
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Tabela 10: APL Ferramentaria do Grande ABCD 

 

Diadema               Santo  André           

  

     

  

      

  

Alianza Ferramentaria E Tecnologia Ltda 

  

  

 

 Ferramentaria Gaspec 

   

  

Alumec Ind Com Ltda 

    

  

 

Madope 

    

  

Argos Usinagem E Ferramentaria Ltda Me 

  

  

 

Ss Ferramentaria Ltda 

   

  

Automacao E Ferramentaria Afa Ltda 

   

     Ufg – Ferramentaria         

Carine Internacional Ferramentas De Corte Limitada Epp 

 

  

      

  

Corte Diamond Ferramentaria Diamantadas Ltda-Epp 

  

  

 

São Bernardo do Campo 

   

  

Diamanglass Ind Com Ferramentas Diamantadas Ltda 

 

  

      

  

Diamantecno Ferramentas Diamandatas Ltda 

  

  

 

Aeg Tec Ind Com De Ferramentas Ltda 

  

  

Diamec Prods Diamantados Ltda 

   

  

 

Alpes Ferramentaria Industria Comercio Ltda 

 

  

Eliu Industria De Ferramentaria Ltda 

   

  

 

Alta Projetos Ltda 

   

  

F Johnson Ferram E Injecao De Plasticos Ltda 

  

  

 

Amd – Ferramentaria 

   

  

Fehuer Industria Com. Ferramentas Ltda 

  

  

 

Arcinco Industrial Ltda 

   

  

Fenix Ferramentas Diamantadas Ltda 

   

  

 

Artecnica Industria De Moldes Ltda 

  

  

Ferhari Ferramentaria E Usinagem Ltda 

   

  

 

Ausbrand Fábrica De Metal Duro E Ferramentas De Corte Ltda 

Fermape Ferramentaria 

    

  

 

B Grob Do Brasil S A Ind Com Maqs Operat E Ferramentas   

Ferramentaria Transfer Ltda Epp 

   

  

 

Best Fix Design 

   

  

General Tools Industria E Comercio De Pecas E Ferramentais Ltda Epp   

 

Dp2 Brasil Ind De Maquinas E Ferramentas 

 

  

Guhring Brasil Ferramentas Ltda 

   

  

 

Etreal Servs De Ferramentaria Ltda Epp 

  

  

Ifer Indl Ltda  

    

  

 

Fabrimold Ind. Com. De Moldes e Peças 

  

  

Industria De Ferramentas Edge Ltda 

   

  

 

Ferosão Jcr 

    

  

Kansai Ferra E Usinagem Ind Ltda 

   

  

 

Ferramentaria H 7 – Me 

   

  

Kapp Tec Ind Com de Maq E Ferra 

   

  

 

Induspec 

    

  

Lemaq Ind Com E Ferra Ltda 

   

  

 

Intermoldes Modelos P/Fundicao Ltda 

  

  

Metalurgica Romon Ltda 

    

  

 

Jr Widia Ferramentas De Corte 

  

  

Metalwac Uf - Usi E Ferram Ltda 

   

  

 

Karmann Ghia Do Brasil 

   

  

Morgel Ind De Plásticos Ltda 

   

  

 

Keefer Ind E Com Maqs E Moldes 

  

  

Nilus Ind Com De Peças Usinadas 

   

  

 

Kennametal 

    

  

Plast Mold Usi E FerraLtda Me 

   

  

 

Kg Estamparia Ferramentaria Usinagem E Montagem Ltda   

Premium Usi E Ferra Ltda Me 

   

  

 

Kruth Do Brasil Ltda 

   

  

Prodty Mecatrônica Ind. E Com. Ltda 

   

  

 

Lemor Indústria Mecanica Ltda 

  

  

Ros Automacao E Ferramentaria Ltda Me 

  

  

 

Loneferr Ferramentaria E Estamp.Ind E Com Ltda 

 

  

Stanfix Ind Com Ltda 

    

  

 

Medição 

    

  

Svr Ferrame E Usinagem Ltda Epp 

   

  

 

Motta Industria E Com De Estamp E Ferram Ltda Me 

 

  

Tecnoservi 

     

  

 

Muratec Usinagem Industr.E Com.De Moldes Ltda 

 

  

Tecnocorte Industria E Com De Ferramentas Ltda-Me 

  

  

 

Pcm Afiação Ind E Com De Ferramentas 

  

  

Thyssenkrupp Production Systems Ltda  

   

  

 

Polimold 

    

  

Toledo & Morais Indl Ltda 

    

  

 

Promodel Ind. E Com 

   

  

Tribomat 

     

  

 

Qualimolde FerraE Inj De Plasts Me 

  

  

Uniforja 

     

  

 

Reker Uf Usi E Ferra Ltda Me 

  

  

Versatec Ferramentaria Ind Com Ltda 

   

  

 

Seema Usinagem E Ferramentaria De Precisao Ltda 

 

  

Wea Ferra E Usi Prec Ind Com Ltda         

 

Tnn Ferramentaria E Usinagem Ltda 

  

  

  

     

  

 

Trou Ferramentaria Ltda Me 

  

  

Mauá 

     

    Vision One Com De Ferramentaria Ltda       

  

     

  

      

  

Athos 

     

  

 

São Caetano do Sul 

   

  

Flej Ferramentaria           

      

  

  

     

  

 

GRW Moldes e Peças Ferramentaria 

  

  

Ribeirão Pires 

    

    Usipacker Ferra E Usi Ltda - Me       

  

     

  

      

  

Ferbar Hidraulica E Ferramentaria 

   

  

 

Total de 91 empresas 

   

  

Md – Mind Designer Industria E Serviços Ltda Me 

  

  

      

  

Mecanica Ferramentaria Simoes Ltda 

   

  

 

Nos setores, automotivo, ferroviário, linha branca e eólico   

Pro Stamp Proj E Ferramentas Ltda 

   

  

      

  

Staf Sistema De Trans Armaz De Ferra Ltda 

  

  

 

Nos segmentos, moldes, ferramentaria, estamparia, 

 

  

Utensili Vale Com De Ferra Ltda           projetos, automação indústrial e autopeças.     

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de APL ferramentaria, 2012 
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Com a aplicação e operação do conceito Cluster ou APL, estas 91 empresas se 

mobilizaram e começaram as reuniões e preparação para suas representações em conjunto 

com o sindicato e apoio das prefeituras e já é uma realidade as conquistas atingidas. Segundo 

divulgação no site APL FERRAMENTARIA, 2012: 

Conseguiram sensibilizar as autoridades competentes para aumentar as alíquotas de 

importação de 14% para 30%, para moldes de injeção de plásticos e de 14% para 25% para 

ferramentas de estampo. Ainda implementaram programas de investimento em tecnologia e 

treinamento de mão de obra, construção junto ao BNDES do programa PRÓ-

FERRAMENTARIA e o INOVAR-AUTO que inclui ferramentaria nas despesas obrigatórias 

de inovação e no crédito do presumido e do IPI APL FERRAMENTARIA, 2012. 

Todos os avanços significativos e contribuições para este setor vêm da formação do 

APL, movimento que foi imprescindível para as conquistas, desenvolvimento e sustentação 

das empresas na região além do desenvolvimento individual e o aumento da competitividade 

do todo frente às ameaças de outras empresas e inclusive de outras nacionalidades no universo 

de serviços e produtos oferecidos aos atuais clientes. 

A representação junto aos órgãos governamentais para sugestões de alíquotas e 

defensiva das protecionistas para as operações de comércio exterior a fim de minimizar os 

impactos negativos da globalização em nosso país e em setores como este da ferramentaria, 

muitas vezes somente possível quando se detém representatividade.    

   A elaboração e o desenvolvimento de programas com apoio de patrocinadores de 

crédito mais acessível como no caso o BNDES, acabam contribuindo com a formação de uma 

estrutura mais sólida e consequentemente com um conjunto mais competitivo.  

De acordo com APLFERRAMENTARIA (2012), o prefeito de São Bernardo do 

Campo, senhor Luiz Marinho, se reuniu dia 08/01/2012 com o Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, para tratar de temas de interesse do Setor 

de Ferramentaria no Brasil. No encontro, o prefeito destacou a importância do APL que se 

constituiu na Região do Grande ABC nos últimos dois anos. Manifestou, ainda, seu apoio às 

iniciativas tomadas pelo APL e disse que, a partir desta reunião, o setor poderia servir como 

um modelo de elaboração e implementação de programas, que, sendo bem sucedidos, 

poderiam inspirar outros segmentos. 

Nota-se com estas movimentações que o poder público em conjunto com outras 

entidades da região estão com os interesses alinhados para atingir um maior crescimento em 

conjunto onde todos são beneficiados com as ações regionais e direcionadas aos segmentos 
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com potencial. O que demonstra que o tema cluster e APL tem receptividade nas instâncias do 

poder local. 

                                                                                                                                                          

 3.4 Custos com logística  

 

As organizações de um modo geral buscam a redução de custos e a maximização de 

seus lucros e tentam atingir estes objetivos a fim de se tornarem mais competitivas e com 

maiores chances de concorrer com as empresas nas negociações regionais e internacionais.  

Os custos com logística no transporte, armazenamento, toda movimentação de 

materiais, estufagem de containers e distribuição é indissociável da atividade industrial. Por 

exemplo, algum montante de despesas com equipamentos de movimentação como 

combustível e manutenção de frota, área e recursos para armazenagem, além das equipes para 

carregamentos e recebimentos de materiais.  

Ainda existe outro custo chamado de "carga extra", que está relacionado ao custo da 

manutenção da frota ao circular por localidades sem ou com pouca infraestrutura o que resulta 

na má conservação das rodovias e vias urbanas. Segundo documento apresentado pelo 

DECOMTEC - FIESP (2012, p.10). Trata-se da carga extra por custos com logística, ou seja, 

custos que seriam reduzidos caso a infraestrutura fosse de boa qualidade.   

Ainda de acordo com o documento do Departamento de Competitividade e Tecnologia 

da FIESP (2012, p10), as más condições das rodovias e vias urbanas implicam em elevado 

gasto extra com manutenção da frota: 0,36% do faturamento, o que significa um custo anual 

de R$ 6,2 bilhões no universo da indústria de transformação. Esses custos atrelados aos custos 

intrínsecos da logística que atinge 10,6% do produto interno bruto - PIB o que representou em 

2010 R$ 391 bilhões.  

Segundo o Silverio (2011) "A parcela gasta pelo Brasil com logística em 

proporção  do Produto Interno Bruto  (PIB) supera a fatia destinada 

pelos Estados Unidos ao  setor. Se em termos absolutos os americanos 

gastaram ano passado R$ 2,08 trilhões  em logística e o Brasil 

"apenas" R$ 391 bilhões, o volume representou 10,6% do PIB brasileiro, 

enquanto nos EUA essa fatia foi de 7,7% (VALOR ECONÔMICO, 

13/09/2011).    

 

Observa-se no gráfico abaixo o percentual dos custos logísticos em relação a receita 

líquida por setor, segundo pesquisa do ILOS 2011, onde a média geral no país é de 5% para o 

transporte, 2% para armazenagem e 2% dos custos em estoques, podemos ainda considerar 

esta média para a região do ABC, pois, temos uma diversidade de setores nesta região. 
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Gráfico 6 :Percentual dos custos logísticos em relação à receita líquida por setor

       Fonte: Ilos 2011 

 

Pode ser observado que há um impacto negativo em relação aos custos associados à 

logística para as organizações, e que de acordo com o DECOMTEC - FIESP,  

  

o principal elemento da Carga Extra na indústria devido à infraestrutura 

logística é o custo com transporte devido a atrasos e  esperas (esse custo 

representa 0,60% do faturamento das empresas). Além disso, há também o 

custo com manutenção da frota devido às más condições das  estradas 

(0,36% do faturamento) e com armazenamento devido a atrasos e esperas 

(0,04%). No total, portanto, a indústria arca  com uma Carga Extra 

equivalente a 1,0% do seu faturamento devido ao não provimento, por parte 

do governo, de uma infraestrutura adequada às suas necessidades. 

(DECOMTEC - FIESP 2012, p.10). 

 

Observamos na tabela abaixo que dos R$ 10,2 bilhões que as pequenas empresas 

gastam com logística em transportes, manutenção de frota e armazenagem de mercadorias, 

soma-se a este montante mais R$ 1,34 bilhões que decorrem das deficiências da infraestrutura 

logística.  

Assim, pode-se dizer que 0,87% do faturamento das pequenas empresas é um custo 

adicional a carga tributária decorrente da má qualidade das estradas ou de atrasos e esperas na 

distribuição dos bens produzidos. 

O principal custo adicional à carga é com o custo com transporte decorrente de 

atrasos e esperas, o qual representa 0,50% do faturamento das pequenas empresas.  

O outro custo decorrente de atrasos e esperas, o custo com armazenamento, 

representa apenas 0,02%  do faturamento. Já o custo de manutenção devido às más condições 

das estradas do país representam 0,35% do faturamento.  
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Tabela 11: Custo das pequenas empresas com logística 

 

 

Notamos na tabela a seguir os custos com logística para as médias empresas, que 

chega a 6,1% do faturamento total com logística em transporte, manutenção da frota e 

armazenagem de mercadorias, somam-se ainda os adicionais à carga devidos às deficiências 

da infraestrutura logística nas médias empresas que representam 0,82% do seu faturamento. 

O custo com transporte devido a atrasos e esperas é superior ao das pequenas 

empresas, representando 0,53%, já os custos com manutenção devido às más condições da 

estrada representam 0,27% do faturamento e os custos de armazenamento representam 0,02%. 

 

Tabela 12: Custos das médias empresas com logística
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4. LOGÍSTICA 

 

A logística sempre esteve relacionada aos conceitos e ao ambiente militar, pois tinha 

como objetivo principal atender a necessidade dos campos de batalha, tarefa de produção, 

aquisição, transporte, distribuição de equipamentos e armamentos militares, prover a 

alimentação das tropas, fornecimento de peças de reposição aos veículos em combate, além de 

locais para acomodação das tropas, medicamentos aos feridos e remoção dos lesionados para 

tratamento externo da área de combate. Enfim uma gama de atividades dignas de fazerem a 

diferença em qualquer batalha.  

Por conta deste mix de atividades e a exigência de um grau de disciplina muito 

grande e comprometimento com os objetivos do grupo para tornar a estratégia possível, a 

logística entra para o cenário das organizações como fator de diferenciação de 

competitividade e redução de custos em busca dos objetivos estratégicos das firmas na 

manutenção dos seus clientes e conquistas de novos mercados, com muita disciplina a 

aplicação tática. 

"Entende-se que a logística é um assunto vital para competitividade das empresas nos 

dias atuais, podendo ser um fator determinante do sucesso ou fracasso das empresas". 

(CHING, 2008, p. 95). 

Para Cordeiro (2007), a logística é responsável pelas principais ferramentas do 

aumento da competitividade em empresas dos mais variados setores. As empresas instituem 

departamentos e diretorias de logística o que proporcionou a possibilidade de visualizarem 

seus fluxos de materiais, de informações e de recursos financeiros de um ponto de vista 

interfuncional.  

Em continuação desse conceito, o Supply Chain Management (SCM) fez a 

perspectiva deixar de ser apenas interfuncional para se tornar interorganizacional. A 

competição nos setores eleva a interação entre cadeias de suprimento em busca das melhores 

oportunidades e novos desafios. 

No cenário atual a logística é relevante pelo relacionamento direto da organização 

com o cliente a fim de tornar este relacionamento mais eficiente obtendo menos distorções 

nas informações e agilizando os processos por toda a cadeia produtiva para conquistar o 

objetivo final que é apresentar maior competitivamente no mercado. 
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Todas as empresas devem executar atividades logísticas para atingir seus 

objetivos empresariais básicos. O nível de importância dado à logística, em 

sentido estratégico, depende da ênfase dada ao uso proativo dessa 

competência, para a obtenção de vantagem competitiva. (BOWERSOX; 

CLOSS, 2007 p.23). 

 

 

De acordo com Council of Logistics Management (CLM), ―Logística é o processo de 

planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de 

mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender as necessidades do cliente‖. Temos ainda que: 

 

a logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, 

movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os 

fluxos de informação correlata)  através da organização e seus canais 

de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e 

futuras através do atendimento de pedidos a baixo custo. 

(CHRISTOPHER,1997, p.2) 

 

Para Ballou (1993), um dos objetivos da logística é melhorar o nível de serviço 

oferecido ao cliente, onde o nível de serviço logístico é a qualidade do fluxo de produtos e 

serviços gerenciados. A logística, portanto, é um fator que pode ser utilizado como estratégia 

para uma organização. Sua aplicação se dá na escolha adequada de fornecedores, passando 

pela organização e chegando ao cliente. 

Entende-se então que a aplicação dos conceitos da logística pode-se alcançar a tão 

perseguida redução de custos, a agregação de valores, oferecendo um maior nível de serviço 

ao cliente e, e conseguir o aumento da lucratividade. Todos estes aspectos são possíveis 

propondo a melhoria de performance nas operações contribuindo para a melhoria dos 

resultados empresariais em termos financeiros.  

De acordo com Bowersox e Closs (2001), a logística está inserida numa visão de 

integração de processos, em que desenvolve competência e valor na ligação da empresa com 

seus fornecedores e clientes, o processo logístico agrega valor através do fluxo de materiais, a 

partir da compra de matérias-primas, processamento e entrega de produtos acabados ao 

cliente. 

Já Ballou ( 2001, p.21) entende que, ―A missão da logística é dispor a mercadoria ou 

o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo 

em que fornece a maior contribuição à empresa‖.  

No Brasil podemos considerar a logística como algo novo quando comparamos com 

o acontecimento industrial no país. A logística realmente dita começa a surgir próximo a 
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década de 1990, com a necessidade empresarial da obtenção de lucro através da redução de 

custos, onde a vantagem competitiva passou a ser parte integrante das estratégias 

empresariais.  

Em busca desta vantagem se analisa as maneiras disponíveis para efetuarem os 

transportes, a armazenagem, a estocagem das matérias primas e produtos acabados, as 

localizações de fabricação e localizações de demandas a fim de poder melhor explorar as 

vantagens naturais dos locais da própria fabricação ou manufatura. 

O conceito de logística integrada começa a tomar notoriedade no final da década de 

90, através de movimentos como o  Efficient Consumer Response - ECR. O ―movimento ECR 

Brasil, iniciado em meados de 1997, e que só em novembro de 1998 apresentou os primeiros 

resultados, da fase de projetos-piloto, que apontaram para um grande potencial de redução de 

custos‖ (FLEURY, 2007, p. 1).   

Podem ser destacados os modais de transportes disponíveis para a utilização, cada 

um com sua característica e aplicação em relação ao resultado esperado conforme a 

necessidade de tempo e a disponibilidade de recursos financeiros para o investimento em 

transporte. 

Na tabela 13 a seguir podemos observar as características de cada modal a menor 

pontuação indica a melhor colocação na classificação. 

 

 

Tabela 13: Características dos Modais 

Características 

operacionais 

Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aeroviário 

Velocidade 3 2 4 5 1 

Disponibilidade 2 1 4 5 3 

Confiabilidade 3 2 4 1 5 

Capacidade 2 3 1 5 4 

Frequência 4 2 5 1 3 

Resultado 14 10 18 17 16 

Fonte: Adaptado de FLEURY, WANKY, FIGUEIREDO (2000) 

 

 

A velocidade refere-se ao tempo decorrido de movimentação em dada rota, também 

conhecido como transit time, sendo o modal aéreo o mais rápido de todos, seguido pelo 

rodoviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário. 

A disponibilidade é a capacidade que um modal tem de atender a qualquer par 

origem-destino de localidades. As transportadoras rodoviárias apresentam a maior 
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disponibilidade, já que conseguem dirigir-se diretamente para os pontos de origem e destino, 

caracterizando um serviço porta a porta. 

A confiabilidade refere-se à variabilidade potencial das programações de entrega 

esperadas ou divulgadas. Os dutos, devido a seu serviço contínuo e à possibilidade restrita de 

interferência pelas condições climáticas e de congestionamento, ocupam lugar de destaque, 

seguido na ordem pelo rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. 

A capacidade refere-se à possibilidade de um determinado modal trabalhar com 

diferentes volumes e variedades de produtos, ou seja, qualquer tamanho e tipo de carga. Nesta 

dimensão, o destaque de desempenho é o modal aquaviário. 

A frequência está relacionada com a quantidade de movimentações programadas. 

Novamente, os dutos lideram o item frequência devido a seu contínuo serviço realizado entre 

dois pontos.  

Para obtenção do modal mais indicado do produto que se deseja transportar, deve-se 

observar as características operacionais com maior vantagem de acordo com a necessidade e 

ser atendida.  

Na tabela pode ser observado que a opção indicada é pelo modal rodoviário, que 

persegue o primeiro e segundo lugar em quase todas as dimensões, deixando este posto apena 

em capacidade. Ainda nos deparamos com muitas barreiras e questões políticas que não 

permitem que operações de multimodalidades e intermodalidades sejam executadas de 

maneira a extrair o melhor de cada modal em cada trecho percorrido. 

Estes modais se interligam criando as chamadas operações intermodais e 

multimodais. A intermodalidade é bastante usada no Brasil, enquanto que em outros 

continentes já é de praxe a operação multimodal. As operações multimodais têm como 

premissa básica combinar os diversos modais de transporte, utilizando um único documento 

que tem a prerrogativa de acompanhar a carga desde a sua origem até o seu destino final, 

enquanto que nas operações intermodais, cada modal tem o seu documento apropriado, 

reduzindo a velocidade das operações e aumentando os custos do processo logístico, pois para 

cada documento é iniciado o ciclo de tributação e seguros relativos as mercadorias para o 

trecho do transporte em questão. 
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    Gráfico 7 

 

Fonte: Plano Nacional de Logística e Transportes do Ministério dos Transportes (PNLT), 

2010 

 Segundo o Plano de Logística e Transportes (Ministério de Transportes, 2010) é uma 

preocupação do governo obter um equilíbrio na matriz de transportes e para tanto existem 

várias metas a longo prazo a serem perseguidas, como o aumento dos transportes pelos 

modais hidroviário e ferroviário estão entre estas metas, conforme se verifica no gráfico 

acima. 

 No Grande ABC esta matriz não é muito diferente, porém com o Rodoanel devemos 

ter também o Ferroanel que segundo Silva 2011², a obra do Ferroanel com previsão de entrega 

para final de 2014, proporcionará sinergia do sul ao sudeste promovendo mais uma opção de 

transposição da Região Metropolitana de São Paulo onde está inserido o ABC. 

 Ainda Silva 2011, destaca que a capacidade de carga  para o Porto de Santos através 

do modal ferroviário com o término do Ferroanel  será de 24 milhões de toneladas por ano, o 

que representa aproximadamente cinco vezes o volume atual. 

 Com estes investimentos em infraestrutura teremos maior mobilidade e mais opções 

para equalizar a matriz de transportes também no ABC.    

 

 

 

 

_____________________________ 

² Obs.: Francisco Gildemir Ferreira da Silva, é especialista em transportes da Superintendência de Serviços de 

Transporte de Cargas (Sucar) da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
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4.1  O gerenciamento do sistemas logísticos 

 

O gerenciamento logístico, sob o ponto de vista sistêmico, de acordo com 

Christopher (2007) é a maneira pela qual as necessidades dos clientes são satisfeitas conforme 

a coordenação dos fluxos de materiais e de informações que se apresentam do mercado, 

passando pela empresa e suas operações, até os fornecedores. 

Para Ballou (2007), a logística empresarial relaciona o estudo e a administração dos 

fluxos de bens e serviços e da informação associada que os põe em movimento; ou seja, sua 

missão é colocar as mercadorias ou os serviços no lugar e no momento correto e na condição 

esperada pelo cliente, ao menor custo possível. 

O gerenciamento logístico engloba, portanto, os conceitos de fluxo de compras de 

matérias – primas, operações de produções e transformação, controle de materiais e processos, 

bem como produtos acabados, compreendendo também todo o gerenciamento de transporte e 

distribuição de produtos destinados a vendas, desde depósitos intermediários, até a chegada 

dos produtos aos consumidores finais. (CHING, 2008). ―A logística, portanto, deve ser vista 

como o vínculo entre o mercado e a base de suprimentos‖. (CHRISTOPHER, 2007, p. 14). 

No entanto Ching (2008) observa que, a logística, estuda como prover um nível 

maior de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e aos consumidores, por meio 

do planejamento, organização e controles efetivos para atividades de movimentação e 

armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. 

Isso irá demandar ótima administração para que as empresas se tornem cada vez mais 

competitivas, tenham sistemas logísticos mais eficientes e eficazes, proporcionando melhor 

padrão de vida para todos e tornando-se, dessa forma, vital para economia e para a empresa 

como uma entidade individual. 

Portanto, a logística se torna um composto número de organizações e indivíduos que 

se encarregam de levar os produtos ou serviços ao local onde o comprador potencial se 

encontra em tempo e momento convincentes e ao menor custo possível a esses compradores 

em condições de transferir a posse. 

Bowersox e Closs (2007), dizem que, "a logística existe para satisfazer as 

necessidades do cliente, facilitando as operações relevantes de produção e de marketing." O 

desafio é equilibrar as expectativas de serviços e os gastos de modo a alcançar os objetivos 

dos negócios. 

Para Ching (2008), em virtude de nosso ambiente estar em processo acelerado de 

constantes mudanças, em razão dos avanços da tecnologia, alterações na economia e em 
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outros fatores, a empresa tem que se adaptar a todo o instante às novas realidades, colocando 

à prova seu desempenho e procurando sempre superar uma nova ordem das coisas. 

 

Com isso a logística está inserida em um ambiente para melhorar os fluxos e tornar 

as organizações mais competitivas. Poderá ser vantajoso para quem conseguir assimilar a 

importância de compartilhar estes conceitos em conjunto com outras organizações. 

 

 4.2 Tributação 

 

O ICMS é um imposto de competência do Estado e do Distrito Federal, 

regulamentado pela Lei Complementar 87/1996 (chamada ―Lei Kandir‖), alterada pelas Leis 

Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000. Esse tipo de imposto incide sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, prestação de serviços de comunicação, entre outros. Já em outros casos o 

ICMS não incide como, por exemplo, nas operações com livros, operações de arrendamento 

mercantil (não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário), dentre outras 

operações. Para que haja a cobrança do ICMS é necessário que ocorra o fato gerador do 

imposto que se caracteriza assim: pela saída de mercadoria do estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; da prestação de serviços 

de transportes interestadual e intermunicipal de qualquer natureza; dentre outras. Esse tipo de 

imposto caracteriza se pela seletividade dos produtos e pela não-cumulatividade. 

O ISS é um tributo de competência municipal que incide na prestação de serviço, 

seja pessoa física, jurídica ou profissional autônomo. Podendo ser recolhido no máximo 5% 

do valor do serviço prestado, conforme Lei Complementar n° 113/03 e no mínimo 2% do 

valor, conforme o art. 88 no ADCT. Esse imposto pode ser objeto de isenção, incentivos e 

benefícios fiscais, que podem interferir diretamente na redução da alíquota do imposto. O fato 

gerador do ISS é a ocorrência de qualquer prestação de serviço incluso na lista em anexo da 

LC. Nesse tipo de imposto tem a figura do Contribuinte Substituto Tributário, que é obrigado 

a reter na fonte o valor do ISS devido na prestação do serviço vinculado ao fato gerador da 

obrigação principal. A não-incidência do ISS está compreendido nos seguintes casos: 

prestação de serviços a si próprio; prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicações (campo de incidência do ICMS - Art.155, II, CF), prestação 

de serviços pelo próprio poder publico (imunidade - Art. 150, IV, CF). A base de cálculo do 
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ISS é obtida sobre o valor bruto da prestação do serviço, podendo ter redução em se tratando 

de empresas do ramo da construção civil; podendo estas, deduzir o valor do material utilizado 

na obra, na base de cálculo do imposto; desde que se o valor a ser deduzido seja comprovado 

em notas fiscais. 

Portanto temos para o estado de São Paulo, conforme (Decreto 58.188, artigo 52 e 

inciso III), nas operações ou prestações interestaduais que destinarem mercadorias ou serviços 

a contribuintes localizados nos Estados das regiões Sul e Sudeste, 12% (doze por cento). Ou 

seja, toda movimentação de mercadorias que ocorrer entre municípios deverá ter uma 

tributação de 12%, sobre o valor da prestação de serviço de transportes. 

No caso do Porto Digital em Pernambuco, foi possível obter um incentivo municipal 

sobre o INSS,onde houve a Redução do ISS em até 60%, de acordo com a Lei Municipal nº 

16.731/2001, regulamentada pelo decreto20.508/2004, as empresas de tecnologia da 

informação e serviços associados instaladas no Porto Digital podem usufruir do benefício 

concedido pela Prefeita do Recife.  Segundo o decreto, essas empresas podem obter uma 

redução de até 60% no tributo, que passa de 5% para 2%. Para isso, as empresas precisam 

atender aos requisitos exigidos pela prefeitura, como estar em dia com os tributos municipais. 

Já em São Paulo, conforme DECRETO Nº 17.419 DE 2011, que regulamenta o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN previsto na Lei Municipal nº 1.802, 

de 26 de dezembro de 1969, temos a tributação de 2% sobre a movimentação e transporte de 

materiais dentro do mesmo município, conforme tabela do ISSQN. 

A sugestão então seria ter um maior número possível de empresas dentro do mesmo 

município a fim de diminuir os custos de impostos, substituindo o ICMS (imposto no caso da 

movimentação de produtos intermunicipal), pelo ISS (Imposto sobre serviço dentro do mesmo 

município), obtendo valores de 12% para 2%, com uma redução de 10% sobre os impostos 

dos serviços de movimentação e transportes. 

Em uma simples simulação, uma empresa pequena que tem uma conta de R$ 

100.000,00 de transporte por mês, tem um custo com ICMS de 12% o que representa R$ 

12.000,00 por mês e R$ 144.000,00 por ano, ao passo que se alterarmos isto para ISS com a 

mudança das localidades e a operação dentro do Cluster a mesma empresa deverá arcar com 

apenas 2% de imposto com a movimentação e transporte, R$ 2000,00 por mês, R$ 24.000,00 

por ano, uma economia de R$ 120.000,00 por ano, para cada empresa somente com a 

utilização das empresas em um mesmo município.   
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4.3 Localização dos clusters atuais e precauções  para o uso do solo de novos clusters 

 

 Ao iniciar um planejamento de onde instalar alguma nova área industrial requer alguns 

cuidados no que diz respeito às limitações físicas, legais e ambientais. No ABC esta questão 

ambiental é muito mais complexa pelas características regionais onde boa parte das áreas 

disponíveis são Áreas de Proteção aos Mananciais (APM), e não podem ser ocupadas. 

 Para Klink e Lépore,  "as questões relacionadas com o uso e ocupação do solo e o 

desenvolvimento de cadeias produtivas competitivas representam temas, cujo limite 

geográfico extrapola e transborda os limites administrativos de cada cidade."  

 Ao executar um planejamento, instalação e ou ampliação de uma atividade industrial 

na RMSP, segundo a CETESB, deve-se observar se a atividade ou empreendimento está 

localizada em APM. A APM da RMSP é uma área designada, por legislação específica, para a 

proteção dos cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse e, 

portanto, constitui um espaço protegido com regras especificas para o uso e ocupação do solo. 

E como pode ser observado no quadro abaixo o ABC conta com grande parte de suas áreas 

nesta condição, notamos a percentagem por cidade que está dentro desta área de proteção aos 

mananciais. 

 

 

 

Figura 3 -  Municípios que compõem a APM da RMSP 

 

Fonte: CETESB, 2011 

  

6 municípios 100% em APM 

09 municípios de 51 a 98% em APM 

10 municípios de 0,5 a 49% em APM 

14 municípios sem APM 
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Tabela 14 -  Municípios que compõem em % a APM da RMSP 

Municípios % APM Municípios % APM Municípios % APM 

Itapecerrica da serra 100 Salesópolis 98 Mogi das Cruzes 49 

São Lourenco da Serra 100 Biritiba Mirim 89 Ferraz de Vasconcelos 40 

Embu Guaçu 100 Santa Isabel 82 Cotia  39 

Juquitiba 100 Mairiporã 80 São Paulo 36 

Ribeirão Pires 100 Suzano 73 Guarulhos  30 

Rio Grande da Serra 100 Embu 59 Diadema 22 

  Santo André 53 Caieiras  20 

  São Bernardo 53 Mauá 19 

  Arujá 51 Poá 06 

    Franco da Rocha 05 

Fonte: Adaptado pelo autor de CETESB, 2011 

 

São Caetano do Sul não aparece na planilha por estar geograficamente fora desta 

APM, porém é inviabilizada no sentido de novas instalações pela baixa área em extensão e 

por consequência não possuir mais áreas disponíveis. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 

estão com 100% de APM - áreas de proteção aos mananciais.  Já Santo André e São Bernardo 

aparecem com 53% de suas áreas inclusas nas APM, o que também inviabiliza ou torna difícil 

a inclusão de mais empreendimentos. Diadema apesar de ter somente 22% de  APM, segundo 

(CENSO IBGE, 2010), possui 12,5 mil habitantes por Km², o município tem a maior 

densidade demográfica do Estado de São Paulo, o que o dificulta o introdução de um novo 

complexo industrial. Restando Mauá com somente 19% de APM e com capacidade para 

receber novos empreendimentos. 

Nota-se ao analisar a planilha acima que as cidades em vermelho são as cidades do 

Grande ABC e que estas possuem boa parte de sua extensão incluídas nas APM, o que reduz  

de alguma forma as alternativas para implantação de novos empreendimentos industriais, 

contudo, a cidade de Mauá dentre as apresentadas é a que possui menor APM e maior área 

disponível para a implementação de novos empreendimentos e novos clusters, além de estar 

estrategicamente localizada com fácil acesso às várias regiões do país, pois, está no trecho sul 

do Rodoanel Mario Covas que interliga a região com as principais rodovias do país alem de 

estar próximo ao Porto de Santos o maior porto da América Latina, com acesso pela rodovia 

Anchieta SP 150 e rodovia dos Imigrantes SP 160  . 
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Toda área verde pertence à Área de Proteção aos Mananciais o que requer alguns 

cuidados especiais.  

 

 

Figura 4: APM na RMSP 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de: EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano, 2012 

 

 

Figura 5: Classificação das áreas de Proteção aos Mananciais 

 

Fonte: EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, 2012 
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> Mauá 

> São 

Bernardo do 

Campo 

> São Caetano 

do Sul 

> Santo André 

> Ribeirão 

Pires 

> Rio Grande 

da Serra 

Legenda das cidades 



68 

 

As APMs disciplinam o uso e a ocupação do solo por meio da relação entre 

densidade e o tamanho mínimo do lote . Áreas e faixas de 1ͣ categoria que devem ser 

preservadas e ter proteção especial, já áreas e faixas de 2 categoria são mais apropriadas para 

a ocupação e desenvolvimento regional. 

 Segundo a Constituição Federal de 1988, a organização político- administrativo 

compreende a União, Estados o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos. (art. 18) 

 A União compete legislar sobre normas gerais e elaborar planos nacionais e macro-

regionais, muitos não regulamentados por leis complementares. 

 Estado, suplementar a legislação federal em matéria urbanística, de zonas de uso 

industrial, a tutela do  meio ambiente natural e cultural (patrimônio histórico, paisagístico, 

artístico, às áreas turística, à infraestrutura, linhas de comunicação, saneamento básico, 

energia elétrica) etc. 

 Município, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e legislar sobre 

assuntos de interesse local. 

 

O município adquire status de ente federativo autônomo - 

municipalização. Dos Estados Federados - Os Estados poderão 

mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 

de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum. (PMSA, 2004) 

 

COMPETE AOS MUNICÍPIOS - Promover o adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O 

município adquire status de ente federativo autônomo - municipalização promove 

descentralização das políticas públicas setoriais (transporte, habitação, saúde etc.) (PMSA 

2004). 

Pode-se perceber depois de toda esta legislação posta que a determinação sobre o uso 

do solo está a critério de cada município no ABC ainda se encontra em fase de término e 

ajustes destas leis complementares e regulamentações.   

Porém mesmo com todos estes cuidados, restrições e até mesmo o direcionamento 

ainda faltantes temos vários clusters já instalados em todo Estado de São Paulo.  

 Segundo SEBRAE em 2007 existia no Estado de São Paulo, dezoito regiões com 

instalações de clusters entre elas as do ABC, com os segmentos de Móveis - Madeira, 

Autopeças, Ferramentaria e Plásticos, conforme o mapa a seguir. 
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Figura 6: Localização de clusters regionais do Estado de São Paulo 

 

Fonte:, Adaptado pelo autor de SEBRAE, 2007. 

 

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que em parceria com o 

Sebrae-SP, realiza desde 2002 o programa ―Aumento da Competitividade de Micro e 

Pequenas Indústrias localizadas em Arranjos Produtivos Locais‖ e já atuou em 12 APLs no 

Estado de São Paulo, a saber: Cerâmica estrutural em Vargem Grande do Sul, Tambaú, Itu e 

Tatuí; Joias em São José do Rio Preto;  Móveis em Mirassol e Votuporanga; Cama, mesa e 

banho e bordados em Ibitinga; Bijuterias em Limeira; Aeroespacial em São José dos Campos; 

Plásticos na região do Grande ABC; Calçados de Jaú. Os principais marcos da metodologia 

construída pela Fiesp são: 

 

Grupo Piloto  

Conjunto de empresas, que aderem voluntariamente, para desenvolver as ações do 

projeto, e implementam na prática as recomendações e inovações sugeridas pelos técnicos e 

consultores e que se comprometem com o cumprimento de metas estabelecidas de comum 

acordo.   

 

APL-Confecção-Bicho de Pelúcia(Tabatinga) 

APL - Confecção (Guarulhos) 

APL - Confecção - Infantil (Novo Horizonte) 

APL - Confecção - Infantil (Cerquilho e Tietê) 

APL-Confecção-Cama, Mesa e Banho (Ibitinga) 

(Limeira) 

APL - Semi-Jóias (Limeira) 

APL - Jóias (São José do Rio Preto) 

Abrangência Escritório Regional 

APL -Cerâmica Artística e Utilitária (Porto Ferreira) 

 
APL -Equipamentos Médicos  e Odontológicos                                                                        

(Ribeirão Preto) 

 

 

APL -Cerâmica Vermelha (Tambaú) 

APL -Cerâmica Vermelha (Vargem Grande) 

APL - Auto peças,  Ferramentaria, Móveis - 

Madeira , Plásticos,  (ABC)                                                               

  

 

APL - Móveis - Madeira (Atibaia) 

APL - Móveis - Madeira (Atibaia) 

APL - Móveis - Madeira (Mirassol) 

APL - Calçados - Infantil (Biriguí) 

APL - Calçados - Masculino (Franca) 

APL - Calçados - Femininos (Jaú) 
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Transbordamento  

O transbordamento do conhecimento gerado:  à medida que as entidades prestadoras 

de serviço e os técnicos do projeto obtiveram sucesso e especializaram seus conhecimentos, 

estes são repassados para outras empresas fora do grupo piloto, sempre se preservando as 

informações de sigilo comercial.  

 

Grupo Gestor 

 Formado por entidades do setor, poder público local e representantes da sociedade 

civil. O papel  é articular, integrar e coordenar os esforços dos agentes locais e/ou da região e 

dos recursos disponíveis, formando um grupo permanente de discussões dos interesses 

comuns do Polo, mantendo o comprometimento com relação ao projeto.  

 

Pesquisas de Mercado  

Todos os grupos de empresas em cada APL contaram com pesquisas de mercado 

específicas para os produtos do pólo, construídas em conjunto com os empresários.  

 

Planejamento Estratégico  

Num ambiente em que o planejamento era quase inexistente, a ação de construir o 

planejamento estratégico das empresas e do APL constituiu um importante diferencial do 

projeto.   

 

Trabalho Comportamental  

Uma importante inovação é a utilização de consultoria especializada em 

comportamento empresarial, cujo trabalho consiste em minimizar as forças restritivas do 

grupo, facilitando a participação das empresas nas  ações do projeto e auxiliando na mudança 

de comportamento para a utilização de ferramentas propostas pelos consultores e tomada de 

decisão.  

 

Manejo em Campo  

Os APLs contaram com a participação de técnicos das entidades em campo durante 

todo o projeto. Estes técnicos organizaram  a ação dos consultores além de 22 assessorarem os 

empresários na implementação de ações do projeto e no monitoramento dos resultados.  
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No âmbito do Grupo Gestor, se aproximaram das instituições locais e atuaram como 

facilitadores para o encaminhamento de demandas das empresas junto às instituições 

envolvidas no Pólo (Prefeituras, Universidades, Centro de Pesquisas, etc.)  

 

Metas e Indicadores  

Outro aspecto inovador é o sistema de acompanhamento e monitoramento dos 

resultados e metas quantitativas. O projeto conta com indicadores e levantamento sistemático 

de opinião junto aos empresários.   Os indicadores quantitativos são dados econômico-

financeiros das empresas do Grupo Piloto que visam acompanhar e mensurar os efeitos da 

adoção de sugestões dos consultores do projeto.   

 

Além destes indicadores, são feitos levantamentos qualitativos periódicos junto aos 

empresários como forma de monitorar a percepção dos mesmos em relação ao projeto. Todo 

este conjunto de ações deve garantir a boa maturação do coletivo e norteiam no transcorrer do 

dia a dia as empresas e demonstram se precisam de alterações ou podem seguir em frente. 
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5. DESVANTAGENS E LIMITAÇÕES 

 

 Alguns pontos devem ser considerados e analisados de forma cuidadosa, pois, podem 

apresentar razões para ficarmos em alerta, como o caso da mobilidade nos grandes centros e 

no ABC paulista não é diferente e também as questões relacionadas ao meio ambiente, ao se 

construir um cluster localizado pode-se enfrentar problemas de infraestrutura que poderão 

contribuir com a baixa velocidade em se movimenta dentro da região e pode gerar muita 

poluição de acordo com o meio de transporte escolhido. 

 Segundo Houaiss, Mobilidade: Característica do que é móvel ou do que é capaz de se 

movimentar; possibilidade de mover (algo, alguém ou a si próprio); facilidade para andar, 

saltar, dançar, etc.; possibilidade de ir para outro lugar rapidamente. 

 A mobilidade é uma conquista social e um fator essencial na promoção do 

desenvolvimento.  Mas nas grandes cidades o quadro é de crescentes restrições para a 

circulação, (COSTA e MAGALHÃES, 2011). 

 Ainda segundo COSTA e MAGALHÃES (2011), a mobilidade é requisito para os dias 

atuais e já é reconhecida no campo político e institucional como um direito a ser provido e 

garantido. Ter acesso ao deslocamento rápido é uma condição imprescindível para interagir 

com a maior parte de bens e serviços e das relações sociais. Portanto mobilidade e interação 

social estão inter-relacionadas naturalmente. 

 Para o Consórcio Intermunicipal Grande ABC 2012, o Grande ABC constitui uma das 

partes mais dinâmicas da Região Metropolitana de São Paulo, responsável por quase 15% do 

total de viagens diárias realizadas em toda a metrópole que representa cerca de 5,6 milhões de 

viagens diárias.  

 Ainda segundo o Consórcio Intermunicipal Grande ABC 2012, existe um convenio 

com a Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que 

tratará o tema e desenvolverá um Plano de Mobilidade Regional, para possibilitar aos sete 

municípios do Grande ABC uma melhor condição nas áreas de trânsito e transportes.    

 Além das questões de mobilidade, temos que considerar também as questões 

ambientais que na aglomeração dos centros urbanos trazem consigo muitos problemas como 

as questões relacionadas ao meio ambiente, poluição do ar, água, riscos de utilização de áreas 

terrestres de maneira irregular acabam oferecendo riscos a qualidade de vida saudável. A fim 

de evitar e diminuir estes tipos de riscos, BARBIERI (2007) afirma que são criados e 

implementadas tecnologias de controles, com legislação e com amparo de legislação cada vez 

mais específica, entretanto com custos expressivos também. 
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 Estas são limitações ou desvantagens, que podem ser levadas em conta no momento de 

desenvolvimento de um cluster, e que podem impactar negativamente com o desenvolvimento 

da região escolhida, mas que não podem ser consideradas independentes da região ou do 

segmento escolhidos para o desenvolvimento do cluster. 

 Galdamez (2007), destaca que a fim de evitar desperdícios financeiros, humanos e 

materiais, deve-se elaborar um planejamento contendo as ações cooperadas, respeitando as 

características locais e que devem proporcionar o processo de inovação tecnológica, 

qualificação da mão de obra local, cooperação, tipo de governança, relacionamento com os 

fornecedores, clientes e outros agentes instalados no cluster. Isto não sendo seguido pode se 

deparar com o insucesso do cluster. 

 Outras limitações podem aparecer. Sangreman e Silva (2012) concluem que os 

resultados apresentados para o cluster em Moçambique estão muito abaixo dos esperados e 

alegam algumas razões para este fracasso inicial, por não terem um plano de ações 

estratégico, não terem financiadores definidos, não apresentarem uma estrutura de 

coordenação com o acompanhamento de países receptores aos serviços e produtos gerados no 

cluster e pela falta de apropriação do conceito de clusters pelos atores regionais. E ainda 

indicam dificuldades para a evolução do cluster com a mudança de governo após as eleições 

em 2011 e a nomeação do novo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Portanto a 

falta de planejamento estratégico e apoio do governo em conjunto da sociedade civil também 

pode ser motivo de dificuldade para implementação dos clusters. 

 Portanto verifica-se que há a necessidade de planejamento, envolvimento com as 

questões locais além de cooperação e respeito ao meio ambiente e questões pontuais de 

mobilidade. Deve ser respeitado e avaliado as condições locais para que o aumento da 

competitividade e o sucesso do cluster sejam alcançados. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No cenário empresarial contemporâneo, as empresas que puderem dispor de elementos 

que tragam a vantagem competitiva e implementem metodologias que possam torná-la 

diferente das concorrentes estará dando um grande salto. Estas metodologias estão 

relacionadas à integração da cadeia logística com um novo formato do ambiente de inserção. 

A capacidade dos elementos dessa cadeia está diretamente ligada a capacidade da empresa em 

competir no mercado, o agrupamento e a formação de clusters, a cooperação, proporcionam 

operações que deverão reduzir os custos logístico principalmente, além de fornecer outros 

benefícios. 

Além as vantagens da logística endógena nesta formação de agrupamento, pode se 

contar com a relevância da política regional, onde o crescimento da região é inevitável e o 

crescimento econômico beneficia todo o entorno do cluster, viabilizando desta forma os 

investimentos por parte do setor público, promovendo maior índice de geração de novos 

postos de trabalho, melhor infraestrutura, mais desenvolvimento tecnológico regional e 

formação de mão de obra. 

Ações promovidas por agências regionais podem auxiliar no relacionamento entre as 

grandes, pequenas e médias empresas, pois, estas agências reúnem empresas de um mesmo 

segmento e ainda que concorram no mercado, elas enfrentam problemas comuns e podem 

obter soluções conjuntas quebrando o isolamento da pequena e média empresa. O trabalho em 

cluster em conjunto com estas entidades e políticas públicas ainda proporciona melhores 

condições em negociar aquisição de equipamentos, matéria prima, facilita o acesso à inovação 

e à tecnologia, e proporciona maior visibilidade no mercado globalizado. Este movimento 

também deve contar com ações de marketing que possa levar estes grupos a clientes 

potenciais, descobrirem ou acompanharem tendências de mercados. Entretanto estas 

condições dificilmente são alcançadas por pequenas e médias empresas que trabalham de 

forma isoladas.    

Além de todas as vantagens citadas no decorrer do trabalho, ainda podemos destacar 

que a operação de produção na mesma região (município) possibilita uma redução em tributos 

na ordem de dez por cento de toda a tributação de movimentação e transportes, quando a 

operação é intermunicipal, se recolhe ICMS, doze por cento do valor da operação, nas 

operações municipais é possível e legal o recolhimento de dois por cento em ISS, o que 

proporciona a redução indicada anteriormente.  
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A implementação de um cluster deve unir esforços de empresários e governos, pois os 

ganhos são para ambos, e embora a concorrência seja global, as soluções devem ter 

abrangência local para o fortalecimento geral. A criação de políticas públicas e parcerias com 

instituições de ensino e pesquisa para desenvolvimento conjunto também são essenciais para a 

melhor formação dos clusters.  

Nota-se que além das PME formadoras do cluster, é imprescindível a participação de 

entidades de classe como sindicatos. Esses tem um papel fundamental importância, pois, 

desenvolvem as políticas de parcerias e realizam a aproximação das empresas com outras 

entidades, governos e diversas atividades de desenvolvimento do grupo, ainda prestam 

acompanhamentos administrativos iniciais e propostas de melhorias. 

Também destacam-se as instituições que promovem os avanços tecnológicos bem 

como  inovações, são centros de treinamentos que disponibilizam equipamentos, salas de 

treinamentos, além de know how das outras empresas que já os adquirem e são responsáveis 

pela disseminação destas melhores práticas e capacitação dos indivíduos destes grupos.  

Ao mesmo tempo que as instituições com programas de desenvolvimento com 

implantações de métodos de formalização de grupos de cooperação, diagnóstico situacional 

das empresas, indicação de ações e planejamentos coletivos e a implementação e 

operacionalização das medidas para os trabalhos com novo formato, agora visando o ganho 

coletivo.  

Universidades também compõem este hall de instituições, pois participam do 

desenvolvimento e capacitação gerencial, desenvolvimento de programas de pesquisas, cursos 

de graduação e pós-graduação, além de compartilhamento de resultados do meio científico 

para as práticas empresariais.  

O poder público também tem participação através de secretarias municipais de 

desenvolvimento econômico, consórcios entre outras agências de interesse o que na região do  

ABC já é uma realidade atualmente. 

 A Região do Grande ABC é privilegiada em seu posicionamento geográfico, pela 

proximidade a um dos maiores portos da América Latina o Porto de Santos  e um dos maiores 

na movimentação de importação e exportação no país e que se localiza a poucos quilômetros 

do ABC.  

Porter (1999) descreve alguns mecanismos organizacionais para a atuação em cluster 

e podemos notar que a região do Grande ABC já possui estas características: o acesso a 

insumo e pessoal especializado. Possui o acesso a vários insumos pelas diversas instalações e 
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indústrias instaladas na região o que traz um ganho em custo de obtenção quando comparado 

ao mercado geral com menor acesso.  

Acesso a Informação. O acesso a informações técnicas e pesquisas pode ser 

adquirido pelas possíveis parcerias junto às diversas instituições o que resulta em melhor 

custo de produção. 

Complementaridade. A facilidade pela troca de produtos e know how entre as 

empresas se torna clara e fica evidente com a gama de empresas que possam aderir a este 

modelo. 

Acesso às instituições e bens públicos. Podemos observar no decorrer do trabalho o 

poder público e instituições trabalhando com o objetivo de prover as empresas locais para o 

debate e desenvolvimento em conjunto. Isto é uma realidade no contexto atual. 

Incentivos e mensuração de desempenho. Com as capacitações e a união dos grupos, 

programas de incentivos adotam estratégias para o desenvolvimento atrelado a indicadores 

que possibilitem mensurar e quantificar a produtividade. 

Quanto aos acessos para a região ficou clara a condição existente atualmente por 

conta dos investimentos atuais e futuros, como rodoanel e ainda os investimentos anteriores 

como rodovia dos Imigrantes, Anchieta entre outras já citadas. 

A localização para as instalações podem ser direcionadas para Mauá, São Bernardo 

do Campo e Santo André, caso os segmento escolhido tenha como premissa grande espaço 

físico para instalações. 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra possuem 100% de Áreas de Preservação de 

Mananciais - APM, o que comprometeriam a instalação de cluster desde que fossem para fins 

diferentes de viagens e turismo, porém poderiam receber turistas com interesses pela história 

da região e do Brasil e também aproveitar toda capacidade para os esportes e entretenimentos 

náuticos. 

Diadema possui apenas 22% de APM, porém segundo CENSO 2010 do IBGE, tem a 

maior densidade demográfica do Estado de São Paulo e a segunda maior densidade 

demográfica do país, desta forma não é a mais indicada com locais para novas instalações. 

São Caetano do Sul, não está dentro da APM, porém o menor município em área da 

região e com sua capacidade de desenvolvimento em novas áreas já limitadas, o que torna a 

cidade desfavorável para implantação de novos clusters com disponibilidades de grandes 

áreas.  
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Já Santo André possui 53% de seu território em APM, mas com alguma 

disponibilidade para a inserção dentro de sua área destinada as indústrias, além de áreas 

destinadas ao esporte e lazer com condições de ampliações. 

São Bernardo do Campo também com 53% de seu território em APM, porém o maior 

em extensão territorial da região conta com alguma condição de instalação dentro de sua área 

destinada as indústrias e boa parte dos 53% de APM com condições de exploração turística e 

exploração náutica. 

Atualmente o local mais indicado para instalações de clusters com ocupação de 

grandes e com possíveis edificações, está na cidade de Mauá, segundo a Secretaria do Meio 

Ambiente de São Paulo (2010) por ser o município com menor APM apenas 19% de sua área 

e por ter ainda áreas disponíveis para desenvolvimentos de zoneamento industrial entre outras 

categorias de zoneamento. 

O acesso de toda a região independente da cidade também é muito privilegiado a 

todo país e ao mundo através do porto de Santos e aeroportos de Congonhas, Guarulhos e 

Viracopos, ferrovias e rodovias já citados anteriormente. 

Atualmente a média salarial da Região do Grande ABC segundo IBGE (2010), está 

em torno de 3,4 salários mínimos por mês, São Bernardo do Campo tem a maior 

representatividade com 5,15 salários mínimos por mês enquanto Ribeirão Pires possui a 

menor média com 3,0 salários mínimos por mês. 

Ao se observar o modelo praticado no Estado de Nova Iorque - EUA, onde pode ser 

evidenciado o acréscimo de até 50% a mais nos salários dos trabalhadores que atuam em 

clusters, condição que deixa claro que o cluster contribui com todos os agentes envolvidos 

como foi visto no decorrer das informações apresentadas, e também contribui positivamente e 

de maneira direta no salário do trabalhador.  

Além do salário maior, quando comparadas as organizações que atuam em cluster 

com o restante das organizações em Nova Iorque é possível identificar mais de dezessete 

segmentos diferentes de clusters que vão de atendimento até viagem e turismo o que nos 

demonstra ser possível a atuação em diferentes segmentos na mesma região.Embora não há 

como produzir as particularidades de NY na região do Grande ABC sem mais pesquisas. 

    Por todas estas características intrínsecas da região, condições favoráveis da região 

do Grande ABC, podemos afirmar que há grandes oportunidades e existem vocações e 

possibilidades de desenvolvimento de clusters na região em vários segmentos e existe também 

as questões favoráveis e interesse do poder público local, onde podemos constatar através das 

instituições existentes e as em formação.    
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Assim como o Estado de Nova Iorque, podemos ter aqui na região do Grande ABC, 

se não todos, vários clusters que poderiam ser: Atendimento & Terceirização, Biomédico, 

Comunicações, Software & Media Services, Distribuição,  Imagem e eletrônica, Vestuário, 

Moda e Têxtil, Serviços Financeiros, Processamento de Alimentos, Produtos Florestais, 

Representações e Serviços de Produção, Máquinas Industriais e Serviços, Serviços de 

Tecnologia da Informação, Processamento de Materiais, Fábricas Diversas, Equipamento de 

Transporte, Viagens, Turismo e Entretenimento entre outros. 

Ainda podemos destacar outras correlações entre Nova Iorque e o Grande ABC que 

contribuem para a defesa de implantação do modelo utilizado por eles quanto aos clusters, 

como educação e cultura, onde pode-se destacar o número de universidades e instituições de 

ensino, otimização consorcial, onde o modelo adotado pela região em favor de um consorcio 

intermunicipal contribui para as ações regionais além da sociedade civil com o viés 

participativo e atitude democrática. 

 Participaram do Planejamento Regional Estratégico do Grande ABC mais de 300 

pessoas, representando mais de 100 entidades, entre elas os poderes executivos e legislativos 

municipais, ainda o governo do estado e sociedade civil organizada ( KLINK e LAPORE, 

2006). 

 Definiu-se um plano estratégico com perspectiva para 10 anos e estabeleceu 40 

programas, 134 subprogramas e 298 ações estratégicas, aglutinadas em sete grupos temáticos 

chamados Eixos Estruturantes (REIS, 2005 apud KLINK; LAPORE, 2006 p 10). 

 
Os Eixos Estruturantes e os agrupamentos temáticos de programas e ações 

utilizados no processo do planejamento estratégico regional da Câmara 

Regional do Grande ABC, assim foram divididos: EE1 - Educação e 

Tecnologia; EE2 - Sustentabilidade das áreas de Mananciais; EE3 - 

Acessibilidade e Infraestrutura; EE4 - Diversificação e Fortalecimento das 

Cadeias Produtivas; EE5 - Ambiente Urbano de Qualidade; EE6 - Identidade 

Regional e Estruturas Institucionais; EE7 -  Inclusão Social (KLINK; 

LAPORE, 2006 p 10).  

 

Um movimento a favor desses investimentos vem do próprio MDIC, que promove 

encontros para discutir o tema, como exemplos a seguir da 4a Conferencia Nacional de 

Arranjos Produtivos Locais realizada em Brasília em 2009. 

Segundo Sachs (2009), a experiência nacional dos arranjos produtivos locais (APL) 

veio para ficar, como sólida política do Estado brasileiro, revelando um novo modelo de 

desenvolvimento colocados em prática com base na cultura da cooperação, com a associação 

de setores ou entre setores em territórios e realidades específicas. 
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Para Ferraro (2009), as expectativas brasileiras em APL, clusters e aglomerações 

produtivas, são positivas e devem ser referencia para os demais países da região. Em 

referencia a América do Sul. 

Ainda Ferraro (2009), argumenta que o Brasil possui uma variedade enorme de casos 

de sucesso em APL, que vão desde a produção de panos de prato, no município de Jardim de 

Piranhas (RN) até Tecnologia da Informação e Comunicação, em Santa Rita do Sapucaí 

(MG). 

Por todas as constatações mencionadas acredita-se que haja viabilidade para 

implantação de mais clusters na região do ABC, particularmente para pequenas e médias 

empresas. Clusters que demandarão gestos articulados entre poder público e os atores 

privados. Pela falta de tempo hábil no desenvolvimento desta dissertação não há como 

comprovar categoricamente essa afirmação, pode-se inferir indiretamente com dados 

secundários aglutinados e encadeados durante a pesquisa.  

Deixam-se estas considerações e acredita-se que a partir delas outros pesquisadores 

que se interessem pelo tema possam desenvolvê-las e aprofundá-las comprovando a 

viabilidade da implantação de novos clusters na região. A região demonstra grandes 

potenciais econômicos, industriais, logísticos, rodoviários e humanos.  

Por outro lado, uma particular complexidade espacial, geográfica e ambiental.   

Com os dados e análises desenvolvidas o confronto entre pós e contras não aponta 

com clareza a viabilidade da implementação.  
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ANEXO A 

 

TABELA DO ICMS 

 

 
Alíquota Interna 

do ICMS 
D   E   S   T   I  N  O 

O  

R 

I 

G 

E 

M 

  AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RN RS RJ RO RR SC SP SE TO 

AC 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AL 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AM 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AP 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

BA 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CE 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

DF 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ES 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

GO 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7 

PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 18 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7 

PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 

RS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 17 12 7 7 12 12 7 7 

RJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 19 7 7 12 12 7 7 

RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 

RR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 

SC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 17 12 7 7 

SP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 18 7 7 

SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 

TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 

 

 

 

 


