
XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 3832 
 

Avaliação do Desempenho em Arranjos Produtivos Locais 

Edwin Cardoza (USP/EESC) edwin@sc.usp.br 
Luiz C. Ribeiro Carpinetti (USP/EESC) carpinet@prod.eesc.usp.br 

Mateus C. Gerolamo (USP/EESC) gerolamo@sc.usp.br 

Resumo 
O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo teórico de avaliação do desempenho para 
os Arranjos Produtivos Locais (APL’s). Especificamente, propõe as perspectivas que devem 
ser consideradas ao desenvolver um sistema de indicadores de desempenho para APL’s de 
Pequenas e Médias Empresas (PME’s). Com a proposta é possível avaliar e gerenciar os 
APL’s em função do desempenho das características (indicadores) sociais, econômicas e, 
principalmente, industriais do aglomerado de PME’s. 
Palavras-chave: Avaliação do Desempenho; Arranjos Produtivos Locais (APL’s); Pequenas 
e Médias Empresas (PME’s). 

1. Introdução 
No Brasil, inúmeros casos de desenvolvimento industrial, econômico e social de micro-
regiões ocorrem devido à aglomeração de Pequenas e Médias Empresas (PME’s) que atuam 
em um mesmo setor. Esse fenômeno é importante pelo número de postos de trabalho gerados 
pelas PME’s no país, a representação econômica desse tipo de empresa no Produto Interno 
Bruto (PIB) e a função social que assumem.  
Alfred Marshall, na teoria econômica (Princípios de Economia) publicada em 1920, já 
destacava que a concentração geográfica e setorial das empresas, a instalação de atividades 
(manufatura e serviço) dos fornecedores e o conhecimento das pessoas são os principais 
elementos para desenvolver uma localidade industrial (IGLIORI, 2001; KRUGMAN, 1991). 
Schumpeter (1984) descreve que esses mecanismos ou recursos concentrados permitem que 
os países em desenvolvimento criem um modelo econômico alternativo - baseado 
principalmente na inovação e na transferência do conhecimento tácito e explicito 
desenvolvido pelas pessoas de um local/região, ao sistema capitalista utilizado pelas 
multinacionais. O termo mais utilizado no Brasil para descrever esse ambiente é Arranjo 
Produtivo Local (APL). 
Suzigan (2001) aponta que as vantagens competitivas dos aglomerados industriais do Brasil 
estão comprometidas porque há uma escassez de instrumentos internos (métodos e 
ferramentas de melhoria contínua) que efetivamente aumentem o desempenho das PME’s e 
dos próprios APL’s. Ainda, o autor destaca que na literatura os avanços ocorrem nos aspectos 
econômicos, porém existe uma lacuna na área de gestão da produção. Ou seja, percebe-se que 
há uma carência de pesquisas sobre os instrumentos gerenciais que ajudam a diagnosticar e 
gerenciar as áreas críticas de desempenho (manufatura, logística, serviços, qualidade, 
comercial, financeira etc.) e a avaliar os fatores competitivos dos APL’s (preço, custo, 
diferenciação, qualidade, flexibilidade etc.).  
Uma prática gerencial que pode ser utilizada para promover a eficiência coletiva no APL é a 
Gestão de Desempenho. Fonseca e Amato Neto (2004) destacam que para incentivar ou 
promover os APL’s é necessário criar um Sistema de Indicadores de Desempenho (SID) 
para avaliar os pontos fortes e fracos dos aglomerados de PME’s e desenvolver políticas 
industriais para as localidades e regiões que concentram tais empresas.  
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Pensando nessa problemática e na questão de pesquisa sobre como gerenciar o desempenho 
de um Arranjo Produtivo Local, o objetivo deste trabalho é apresentar um modelo teórico de 
avaliação de desempenho para os APL’s. Especificamente, propõe as perspectivas que devem 
ser consideradas ao desenvolver um sistema de indicadores de desempenho para APL’s de 
PME’s. 
Nas próximas seções são descritos os conceitos teóricos sobre APL’s e gestão de 
desempenho. Em seguida, apresenta-se o modelo teórico do sistema de avaliação de 
desempenho. Para finalizar, as considerações sobre esse modelo de gestão empresarial são 
destacadas pelos autores. 
2. Arranjos Produtivos Locais - APL’s 
Porter (1998) define que clusters são concentrações geográficas de empresas e instituições 
inter-relacionadas de um determinado setor econômico. Para o autor, os clusters assumem 
diversas formas, dependendo do aglomerado podem ser incluídas (identificadas) as empresas 
a jusantes (distribuidores ou clientes), empresas dos setores complementares e correlatos 
(fornecedores especializados em componentes, máquinas, equipamentos e serviços, e 
instituições financeiras) e instituições governamentais (universidades, centros de pesquisa e 
prestadores de serviços de treinamento vocacional, agentes especializados em uma 
determinada atividade específica: treinamento, educação, informação, pesquisa e suporte 
técnico). Ou seja, todos os agentes que promovem a dinâmica competitiva do cluster. Para 
finalizar, os clusters também incluem associações comerciais e outras entidades associativas 
do setor privado, que apóiam seus participantes. 
Para o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), os Arranjos Produtivos Locais 
(APL’s) “são definidos como um fenômeno vinculado às economias de aglomeração, 
associadas à proximidade física das empresas fortemente ligadas entre si por fluxos de bens e 
serviços. A concentração geográfica permite ganhos mútuos e operações mais produtivas. 
Entre os aspectos que devem ser observados, destaca-se o papel de autoridades ou instituições 
locais para a organização e a coordenação das empresas, pois apenas um grupamento de 
empresas não é suficiente para ganhos coletivos” (SANTOS e GUARNERI, 2000). Puga 
(2003) ainda destaca que na maioria dos casos, no APL participa um número significativo de 
pequenas e médias empresas, acrescentando efeitos distributivos, em termos patrimoniais e de 
emprego, às dimensões setorial e regional. Outra característica relevante dos APL é “a 
existência de capital social, definido como grau de cooperação e confiança entre as empresas 
e as instituições integrantes do APL” (PUGA, 2003). 
Ainda, Olave e Amato Neto (2000) destacam que um APL acumula vários tipos de 
informações (conhecimento tácito, explicito e científico) e o acesso a esse conhecimento é 
garantido para as PME’s que estão concentradas geograficamente. Essa característica ocorre 
porque os relacionamentos pessoais e os laços que existem na comunidade (freqüentar o 
mesmo clube, igreja, escola etc.) promovem a confiança e facilitam o fluxo de informações, 
desenvolvendo com isso uma capacidade tecnológica e de produção no local/região. Criando 
com isso um estoque de recursos humanos especializados. 
Pode-se destacar que ao desenvolver um APL é promovido o crescimento dos pólos 
produtivos e são descentralizas as economias industriais de um país, principalmente, os que se 
encontram em desenvolvimento. Entretanto, percebe-se que nos aglomerados há uma 
necessidade de melhorar os processos gerenciais, produtivos e de produto. Isso é relevante 
porque simplesmente a concentração das PME’s não traz vantagens competitivas coletivas, é 
necessário promover ações conjuntas que impulsionem as vantagens locais das empresas e 
promovam a cooperação vertical (fornecedor-cliente) e horizontal (entre empresas e entre 
empresas e instituições) no aglomerado (PYKE, [199-]). 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 3834 
 

2.1. Redes Horizontais e Verticais de Cooperação das Empresas 
No processo de formação de redes de empresas, os APL’s podem estar dentro de uma rede 
horizontal de empresas e/ou rede vertical de empresas. Para Porter (1998), o principal 
objetivo dessa estrutura é criar a cooperação e a competição equilibrada entre as empresas. 
Esse autor também cita que uma rede de cooperação tem impactos na produção de escala, no 
processo de inovação nas empresas que formam a rede, e em alguns casos permite até criar 
novos negócios.  
Para entender e alcançar as vantagens competitivas é importante apresentar as características 
dessa configuração industrial. Tálamo e Carvalho (2004) destacam que dentro de um processo 
de formação de redes as informações e a transmissão de conhecimentos fluem por processos 
de aprendizado formais e informais. Os mesmos autores citam que uma rede de cooperação 
pode apresentar obstáculos “à medida que surgem assimetrias, com o aparecimento de uma 
empresa-líder, que passa a exercer forte influência nas estratégias das demais empresas da 
rede, inibindo ações conjuntas de cooperação”. 
Para a Pyke ([199-]), uma rede horizontal de empresas é formada entre os competidores. A 
principal diferencia entre esse tipo de rede e um APL é que no primeiro caso a cooperação 
ocorre entre vários grupos de empresas com iniciativas comuns sobre determinadas questões 
do negocio, contrário ao APL que é constituído por apenas um grupo de empresários. 
Entretanto, isso não significa que os elementos que caracterizam os APL’s sejam totalmente 
diferentes aos de uma rede horizontal de empresas. 
Pyke ([199-]) também define que uma rede vertical de empresas agrupa as empresas que 
formam uma cadeia de abastecimento que, em muitos casos, é governada por uma grande 
multinacional. Portanto, nesta configuração industrial torna-se importante estabelecer 
estruturas e infra-estruturas robustas nos APL’s e promover e fortalecer os vínculos entre as 
empresas do APL’s. 
Para obter informações mais detalhas sobre a estrutura, configuração, e formação de redes de 
cooperação de empresas se recomenda consultar outros autores (HUMPHREY e SCHMITZ, 
2000; BELUSSI e ARCANGELI, 1998; STORPER e HARRISON, 1991; WILLIAMSON, 
1985). No Quadro 1, apresentam-se os benefícios que as PME’s alcançam quando estão 
inseridas dentro dessa visão de redes de cooperação empresarial. 

Quadro 1 - Vantagens de promover os APL’s nas redes de cooperação empresarial 
Benefícios derivados de redes de cooperação horizontal Benefícios derivados de redes de cooperação vertical 

− Economias de escala (as PME’s podem unir esforços para 
reduzir os custos e aumentar os volumes de produção). 

− Maior poder de negociação (custos menores de matéria-prima 
em função das compras coletivas, acesso aos mercados que 
exigem mais qualidade, introdução de tecnologias, facilidade 
para negociar com as grandes empresas etc.). 

− Maior capacidade de aprender e inovar (coletivamente as PME’s 
têm melhores condições para obter, selecionar e filtra 
informações). 

− Maior capacidade de gerenciar estrategicamente o setor (as 
redes de empresas oferecem melhores condições para tomar as 
decisões estratégicas porque podem reduzir/dividir os riscos, 
colocando mais rapidamente em prática as ações coletivas). 

− Promovem uma cooperação formal e informal entre as PME’s. 
− Implantar ações coletivas (frágeis e fortes) para promover a 

cooperação: campanhas publicitárias ou de promoções coletivas, 
capacitação técnica e gerencial coletiva, serviços comuns 
compartilhados, dividir os custos para participar feiras 
comerciais e/ou criar escritórios de vendas no exterior, 
participar de consórcios de exportação, pesquisas e 
desenvolvimento de produtos etc. 

− As PME’s identificam e definem os clientes que participam do 
processo de formação de uma rede vertical de empresas, mas 
não significa que a capacidade de abastecer seja genérica e 
melhor, porém são direcionadas para um objetivo concreto do 
cliente. Com isso são incentivadas a mudar e melhorar o 
relacionamento. 

− O sucesso da cooperação vertical será valorizado pelas próprias 
PME’s, visto que são as mesmas que decidem sobre o tipo de 
aliança que será construída.  

− O planejamento da rede envolve a formação, assistência técnica 
e o financiamento entre as PME’s.  

− Os investidores disponibilizam recursos financeiros para as 
PME’s pelos vínculos que tais empresas criam com os grandes 
clientes de prestígio. 

− Desenvolve os fornecedores locais e regionais dos setores das 
atividades econômicas dos países em desenvolvimento. 

− Integrar as PME’s locais e regionais com clientes e mercados 
internacionais. 

− Identificar e promover novas oportunidades de negócio, que 
satisfazem uma necessidade específica dentro da rede vertical. 

Fonte: elaborado a partir dos textos publicados por Pyke ([199-]) e ONUDI (2003). 
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3. Gestão do Desempenho 
Medição de desempenho é o processo de quantificar a eficiência e a eficácia das atividades de 
um negócio por meio de métricas ou indicadores de desempenho financeiros e não-
financeiros. Neely (1998), respondendo à questão do porque medir, comenta que medição de 
desempenho em si não melhora o desempenho, mas traz alguns efeitos benéficos já que: as 
prioridades são comunicadas; resultados medidos são também freqüentemente relacionados a 
recompensas; e medição torna o progresso explícito.  
A mais conhecida estrutura de medição de desempenho é o Balanced Scorecard (KAPLAN e 
NORTON, 1996). O Balanced Scorecard (BSC) é definido pelos autores como um sistema de 
gestão estratégica mais do que um sistema de medição de desempenho. Esse modelo preserva 
as medidas financeiras tradicionais e as complementa com medidas de desempenho focadas 
nos clientes, nas operações internas e no aprendizado e crescimento. 
A partir dos objetivos financeiros, todos os objetivos e medidas das outras perspectivas do 
scorecard deverão estar relacionados à consecução de um ou mais objetivos desta perspectiva. 
Assim, toda medida selecionada para um scorecard deve fazer parte de uma cadeia de 
relações de causa e efeito entre os resultados financeiros e as outras perspectivas, e, além 
disso, representa um tema estratégico para a unidade de negócios (KAPLAN e NORTON, 
1996). Ou seja, para que os resultados financeiros sejam atingidos, é preciso que haja 
satisfação dos clientes, que por sua vez é atingida por meio de um bom desempenho das 
operações e dos funcionários. Assim, o BSC é construído em torno da idéia de que deve 
existir um balanço entre medidas de resultados e medidas de determinantes de resultados, que 
ele chama de vetores de desempenho (performance drivers).  
Outro modelo conceitual de sistema de medição de desempenho é o Performance Prism 
(NEELY e ADAMS, 2000). O Performance Prism é um modelo que identifica 5 perspectivas 
interconectadas (e ilustradas pelas faces de um prisma): stakeholders; estratégias; processos; 
capacidades e contribuição dos stakeholders.  
O desenvolvimento e a elaboração de uma metodologia que sistematize esse processo de 
desdobramento de medidas de desempenho de resultados em indicadores de tendência é de 
fundamental importância para o processo de gerenciamento de melhorias no APL. 
4. Avaliação de Desempenho em APL’s 
Ao analisar os estudos realizados pelas instituições públicas e privadas nos APL’s do Brasil 
(SEBRAE, FIESP, FINEP, FAPESP, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, universidades de diferentes estados brasileiros etc.), percebe-se que a maioria aponta 
a necessidade de criar sistemas de indicadores de desempenho. A justificativa é que o 
desenvolvimento de uma proposta desse tipo permite que os atores locais/regionais 
acompanhem os resultados que as ações coletivas trazem para o APL. Por outro lado, nota-se 
que poucas pesquisas são realizadas pelas universidades ou centros de pesquisa sobre essa 
questão, entre os projetos que já foram desenvolvidos estão: Fonseca e Amato Neto (2004) e 
Souza (2004). Portanto, existe uma oportunidade de aproximar ambas as partes, a 
universidade pode contribuir com a pesquisa teórica e prática sobre um modelo de avaliação 
de desempenho em APL’s, e os agentes ou instituições podem inserir os resultados desses 
estudos nos planos (políticas de desenvolvimento) criados para atuar nos APL’s. 
A gestão de desempenho é um método que permite monitorar, controlar e tomar decisões mais 
eficientes no processo de desenvolvimento de melhorias e implantação de ações coletivas nos 
APL’s. Além disso, no estudo realizado por Fonseca e Amato Neto (2004) é destacado que 
um APL pode ser caracterizado e analisado a partir de um sistema de indicadores de 
desempenho. Os pesquisadores propuseram indicadores do tipo meso, relacionados ao cluster 
industrial, e micro, referente às empresas, para avaliar as características próprias do pólo 
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industrial. Ou seja, a partir dessas informações é possível avaliar o estágio de maturidade do 
cluster e propor ações coletivas coerentes a realidade (infra-estrutura) das empresas do 
aglomerado. 
Conforme descrito anteriormente os APL’s apresentam característica peculiares, independente 
do setor econômico, e as principais são: tipo de governança, cooperação para melhoria no 
APL, recursos humanos especializados, localização de prestadores de serviços, agentes de 
cooperação, investimentos de instituições públicas e privadas, clientes do APL, processo 
produtivo, eficiências coletivas, desenvolvimento econômico-social do local/região e 
integração/cooperação na rede vertical e horizontal. O modelo de avaliação de desempenho 
proposto para gerenciar o APL é construído a partir desses elementos. O objetivo é identificar 
e avaliar o estágio de maturidade de cada um dessas características, e a partir desse 
diagnóstico propor ações coletivas que promovam a dinâmica competitiva no APL. A seguir, 
descrevem-se as perspectivas que são consideradas no modelo de avaliação de desempenho 
em APL’s - representado pela Figura 1, e são listados alguns indicadores de desempenho para 
cada uma das perspectivas. Para fins de exemplificação foram utilizados alguns dos 
indicadores apresentados no trabalho de Fonseca e Amato Neto (2004). 

Figura 1 - Perspectivas do sistema de avaliação de desempenho em APL’s 

Perspectiva de análise financeira: essa área de desempenho visa apresentar as informações 
(indicadores de desempenho) das atividades econômicas que possuem relação direta com as 
questões financeiras do APL. Esta perspectiva pode ser gerenciada por um conselho 
administrativo financeiro, constituído pelos próprios empresários, cujo objetivo é planejar e 
controlar os recursos financeiros que são disponibilizados para investir no APL. Os resultados 
dos relatórios são apresentados em reuniões periódicas, realizadas pela associação comercial 
ou sindicato das empresas, entre outras entidades que possam promover os encontros. Alguns 
indicadores que podem ser utilizados nesta perspectiva são: Taxa de investimento no APL 
(setor privado e público), Investimento em capital fixo, Movimentação de estoques de 
produtos acabados do APL, Margem de Lucro, Faturamento anual etc. 
Perspectiva de desenvolvimento econômico-social do local/região: são informações que 
retratam o desenvolvimento econômico e social que a atividade ou o setor econômico traz 
para os municípios ou regiões. O objetivo é monitorar se o desenvolvimento ou promoção do 
APL está contribuindo com a redução das desigualdades sociais e regionais, comuns nos 
países em desenvolvimento. Neste caso, pode-se utilizar como base os indicadores 
apresentados pelos órgãos públicos (SEADE, IBGE, RAIS etc.): Crescimento do nível de 
emprego e renda, Número de trabalhadores com carteira assinada, Quantidade de posto de 
trabalho, Aumento da escolaridade, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Número de 
municípios envolvidos etc. 
Perspectiva de agentes locais de cooperação-industrial: um dos objetivos desta perspectiva 
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é definir um conjunto de indicadores que possam monitorar o processo de cooperação entre as 
empresas que formam o APL e os agentes locais (universidades, centro de pesquisa, 
sindicatos, associações etc.). Entre os indicadores que podem ser utilizados estão: Número de 
empresas que cooperam com os agentes locais, Número de agentes instalados no local, 
Fatores que promovem a cooperação no APL, Taxa de mortalidade de micro e pequenas 
empresas etc. 
Perspectiva de cooperação de empresas - formação da rede vertical e rede horizontal: 
com as informações desta perspectiva os atores locais/regionais poderão monitorar o 
desempenho das atividades que promovem a cooperação e o fortalecimento do APL na rede 
vertical e horizontal. Outros elementos também poderão ser monitorados: confiança, 
integração e parceria entre as empresas do APL. A avaliação e o monitoramento podem ser 
realizados com os seguintes indicadores: Vantagens competitivas alcançadas pelas empresas 
localizadas no APL, Esforços de cooperação entre empresas e empresas-instituições, Estágio 
de maturidade do APL, Identificação do agente de governança do APL, Identificar os pontos 
fortes e fracos do APL etc. A Figura 2 representa uma visão desta perspectiva (rede de 
cooperação vertical e horizontal) no sistema de indicadores de desempenho. 

Figura 2 - Arranjo dos APL’s em Redes de Cooperação Vertical e Horizontal 

Perspectiva de avaliação de fornecedores e prestadores de serviços especializados: uma 
das características dos APL’s é concentrar um número elevado de fornecedores e prestadores 
de serviços especializados. Torna-se importante obter informações que permitam o processo 
de integração com os fornecedores, desenvolver uma base de fornecedores, melhorar a 
qualidade dos insumos e serviços prestados pelos agentes locais. Os indicadores utilizados 
podem ser: Número de empresas que formam o cluster, Número de empresas de agentes 
públicos (instituições financeiras, aperfeiçoamento e treinamento da mão-de-obra etc.), 
Fornecedores certificados etc. 
Perspectiva do mercado consumidor (clientes): o objetivo desta perspectiva é reunir 
informações sobre o mercado que ajudem a direcionar as ações coletivas, selecionar as 
ferramentas e métodos de melhoria contínua dos produtos e processos de fabricação e 
desenvolver uma estratégia competitiva para o APL. Entre os indicadores podem ser citados: 
Índice de satisfação dos clientes, Índice de distribuição de vendas, Volume de exportações, 
Características do mercado, Capacidade de expansão do mercado, Participação de feiras, 
Estratégias de marketing, Preço médio dos produtos etc. 
Perspectivas de eficiências coletivas: o conceito de eficiência coletiva serve para explicar as 
vantagens competitivas que são alcançadas a partir de economias externas locais e de ações 
coletivas. Portanto, essa perspectiva visa informar os resultados alcançados pelo APL na rede 
de cooperação horizontal (por exemplo, cooperar para atender um pedido grande) e/ou 
vertical (por exemplo, quando um fornecedor desenvolve um produto com o cliente) a partir 
desse conceito. Entre os indicadores podem destacar-se: Índices de produtividade e 
competitividade, Custos de transações, Número de projetos de cooperação, Crescimento das 
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exportações, Redução de problemas ambientais etc. 
Perspectivas de práticas de melhoria contínua: é uma perspectiva criada para monitorar a 
melhoria contínua dos processos de negócio (comuns para todas as empresas que formam o 
APL): pesquisas de mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de 
fornecedores, desenvolvimento dos distribuidores, Logística etc. Os indicadores que podem 
ser utilizados são: Custos para realizar melhorias, Número de fornecedores com certificados 
de qualidade, Número de projetos de melhoria implementados, Número de inovações 
tecnológicas etc. 
É importante destacar que a implantação das práticas de melhoria contínua nas empresas que 
formam o APL dependerá do estágio de evolução (criação, crescimento, maturidade e 
declínio) em que se encontra. No Brasil, as PME’s precisam ter claro que para alcançar os 
patamares de eficiência coletiva dos distritos industriais da Terceira Itália é necessário um 
esforço comum, que deve ser valorizado por todos os agentes que fazem parte desta iniciativa. 
Além disso, na definição das políticas industriais deve-se considerar essencialmente as 
características únicas de cada APL. 
Perspectiva do sistema de produção local: nessa perspectiva devem ser avaliadas todas as 
atividades realizadas pelo sistema de produção. O objetivo é aumentar o desempenho das 
atividades que realmente agregam valor ao produtor final e diminuir os problemas de 
qualidade dos produtos, que na maioria das vezes são comuns a todas as empresas do APL. 
Entre os indicadores que podem ser utilizados estão: Expansão e modernização da base 
produtiva; Capacidade de produção, Custos médios de produção, Volume de produção, 
Índices de refugo, Índices de qualidade, Índices de estoque de produtos acabados etc. 
Perspectivas de recursos humanos especializados (mão-de-obra): com uma perspectiva 
deste tipo é possível reunir informações específicas ou características dos recursos humanos 
especializados que estão disponíveis no local/região do APL. Os indicadores de recursos 
humanos são: Qualificações da mão-de-obra do APL, Índice de desenvolvimento de recursos 
humanos e de competências técnicas, Porcentagem de empresas que realizam programas de 
treinamento, Porcentagem de funcionários que trabalham na empresa provenientes da própria 
região do APL etc. 
Perspectiva de governança local: “... o conceito de governança refere-se às diversas formas 
pelos quais indivíduos e organizações (públicas e privadas) gerenciam seus problemas 
comuns, acomodando interesses conflitantes ou diferenciados e realizando ações cooperativas. 
Diz respeito não só a instituições e regimes formais de coordenação e autoridade, más 
também a sistemas informais” (Rede de..., 2005). Em outras palavras, isso implica o 
estabelecimento de vários tipos de relacionamentos (formais e informais) nas redes vertical e 
horizontal de cooperação empresarial. É importante destacar que dentro desse ambiente 
organizacional é comum existir uma cooperação deliberada e uma rivalidade disfarçada. 
Ainda, Humphrey e Schmitz (2000) ressaltam que a governança ou o relacionamento em uma 
cadeia de valor pode acontecer de várias formas: relações “livres” no mercado, relações de 
redes, relações quase-hierárquicas e relações hierárquicas. Portanto, surge a necessidade de 
monitorar e controlar as atividades dos fornecedores, produtores e distribuidores, determinar a 
posição do APL na cadeia produtiva de valor e diagnosticar a estrutura necessária que o APL 
precisa criar para ser competitivo na cadeia valor. Entre os indicadores que devem ser 
estabelecidos estão: Quantidade de fornecedores e empresas do APL com certificado de 
qualidade, Poder de negociação do APL na cadeia produtiva, Índices de melhoria dos 
produtos e processos do APL etc. 
5. Considerações Finais 
O modelo teórico de avaliação de desempenho apresentado ainda encontra-se em 
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desenvolvimento. Atualmente, estão sendo realizadas pesquisas nos APL’s de Revestimento 
Cerâmico de Santa Gertrudes e de Bordados de Ibitinga. O objetivo é identificar as 
perspectivas e os respectivos indicadores de desempenho que são utilizados pelos atores 
locais para gerenciar e promover a cooperação entre as empresas. No final do projeto será 
apresentado e publicado o modelo de avaliação de desempenho construído a partir das 
pesquisas teóricas e práticas. 
Entretanto, já é possível apontar que com a proposta se pode avaliar e gerenciar os APL’s em 
função das características sociais, econômicas e, principalmente, industriais. Ainda, com um 
sistema de avaliação de desempenho os agentes do APL poderão monitorar e direcionar com 
mais eficiência e eficácia as ações de melhorias da qualidade e produção (implantação de 
ações coletivas). Também ajudará a operacionalizar as políticas de desenvolvimento 
industrial, distribuir os recursos financeiros disponíveis e/ou priorizar projetos que visam 
fortalecer os fatores competitivos do APL. 
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