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As aglomerações de empresas têm se tornado um fator fundamental no 

desenvolvimento regional em diversos países, o que justifica o 

desenvolvimento de práticas que tenham como objetivo melhorar as 

habilidades de gestão em tais regiões e, consseqüentemente, aumentar 

sua competitividade e desempenho. Nesse sentido, este artigo tem como 

objetivo propor um modelo de gestão de desempenho para arranjos 

produtivos locais (APLs) e apresentar um conjunto de níveis de 

maturidade para classificar APLs de acordo com a forma que eles 

planejam, executam e avaliam ações conjuntas. Também é descrito 

neste artigo uma ferramenta de avaliação para determinar em qual 

nível de maturidade um APL se encontra. Como forma de testar os 

níveis de maturidade e a ferramenta de avaliação, um estudo de caso 

foi realizado no APL de confecções de Catalão-GO. Como resultado 

pode-s constatar que o APL planejou de forma adequada sua infra-

estrutura, mas ainda necessita de melhores mecanismos de 

planejamento e avaliação de ações conjuntas. Em relação aos níveis de 

maturidade propostos, ainda são necessários mais estudos empíricos 

para avaliar sua eficácia na avaliação da gestão de desempenho de 

APLs. 
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1. Introdução 

Aglomerados industriais (industrial clusters) têm sido amplamente estudados na literatura 

científica e ao mesmo tempo vêm sendo encarados como um tópico de alta prioridade pelo 

governo de vários países, especialmente pela vantagem competitiva e desenvolvimento 

regional que tais aglomerados possibilitam (PORTER, 1998; MYTELKA; FARINELLI, 

2000; SÖLVELL; LINDQUIST; KETELS, 2003). Adicionalmente, alguns pesquisadores 

destacam que pequenas empresas podem obter grandes benefícios ao se instalarem em 

aglomerados devido às economias externas, colaboração e troca de conhecimento entre as 

organizações (UNIDO, 2001; KARAEV, 2007; CAPÓ-VICEDO; EXPÓSITO-LANGA; 

MOLINA-MORALES, 2008). No entanto, é necessário que exista uma coordenação local 

para que tais benefícios sejam possibilitados (SCHMITZ; NADVI, 1999; SÖLVELL; 

LINDQUIST; KETELS, 2003). Logo, um agente facilitador é necessário para encorajar as 

empresas e instituições locais a colaborarem para o bem comum (BITITCI et al., 2004). No 

Brasil usa-se o termo Arranjos Produtivos Locais (APL) para se referir às concentrações 

regionais de empresas (MDIC, 2010). Já o facilitador que coordena as atividades do APL é 

comumente chamado de governança. 

O tópico abordado neste artigo é a gestão de desempenho de APLs. O objetivo deste trabalho 

é propor um modelo de gestão para APLs e delinear um conjunto de níveis de maturidade 

para classificar APLs de acordo com a forma que sua governança planeja, coordena e avalia 

ações conjuntas. Também é objetivo deste trabalho delinear uma ferramenta de avaliação 

capaz de mostrar em qual nível de maturidade um APL se encontra. 

Para atingir este objetivo, a literatura foi revisada abordando os seguintes temas: governança 

em aglomerações de empresas, gestão de desempenho e evolução de aglomerados industriais. 

Com base neste corpo de conhecimento são propostos o modelo de gestão de desempenho e 

os níveis de maturidade. Uma ferramenta de avaliação baseada nos níveis de maturidade é 

então apresentada e aplicada por meio de um estudo de caso realizado em um APL brasileiro, 

de forma a tentar determinar em qual nível de maturidade ele se encontra. 

Este artigo é organizado da seguinte forma: a Seção 2 revisa a literatura científica abordando 

os temas aglomerados industriais e governança, gestão de desempenho e evolução de 

aglomerados de empresas. Durante a revisão bibliográfica é empregado o termo aglomerados 

industriais ou aglomerados de empresas, já que esses são os termos mais comumente 

encontrados na literatura estrangeira. A Seção 3 descreve o modelo de gestão de desempenho 

em aglomerados industriais e a Seção 4 apresenta o conjunto de níveis de maturidade 

propostos e a Seção 5 descreve a ferramenta de avaliação para determinação do nível de 

maturidade de um APL. A Seção 6 apresenta o estudo de caso realizado no APL de 

confecções de Catalão/GO. Por fim, a Seção 7 discute os resultados do estudo de caso e a 

Seção 8 traz as considerações finais do trabalho. 

2. Referencial teórico 

2.1 Aglomerados industriais e governança 

As aglomerações industriais têm ganhado cada vez mais atenção de governos nacionais, tanto 

em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento (MYTELKA; FARINELLI, 

2000; SÖLVELL; LINDQUIST; KETELS, 2003). Isso tem estimulado diversos governos a 

formular políticas especialmente voltadas ao estímulo do desenvolvimento regional 

(NAVARRO, 2008). Porter (1998) define aglomerados industriais como sendo grupos de 
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empresas interligadas e geograficamente próximas e instituições associadas em um ramo em 

particular, ligadas por características comuns e complementares. Após Porter (1998) ter 

tornado popular o termo aglomerados industriais, várias outras definições e interpretações 

surgiram para o mesmo fenômeno. Por exemplo, Carrie (1999) define os aglomerados como 

sendo redes de empresas, seus clientes e fornecedores de todos os insumos relevantes, tais 

como materiais, equipamentos, componentes, treinamento e assim por diante. Jones (2002) 

afirma que aglomerados são redes de empresas interdependentes, instituições que criam 

conhecimento, empresas fornecedoras de tecnologia e clientes, ligados por uma cadeia 

produtiva de criação de valor. Uma explicação para essa variedade de definições é que cada 

país ou região compreende os aglomerados industriais de uma forma diferente e os aplicam de 

acordo com seu próprio contexto (RAINES, 2001). Apesar dessa diversidade, podem-se notar 

dois aspectos em comum: concentração geográfica e formação de redes, que podem facilitar a 

colaboração e a troca de conhecimento. 

Para entender como as empresas podem se beneficiar em concentrações geográficas é 

fundamental relembrar os trabalhos feitos por Alfred Marshall no século XIX, que foi o 

primeiro a argumentar que a concentração de empresas em uma determinada região poderia 

trazer ganhos de escala e conseqüentemente transformar economias regionais (PLUMMER; 

TAYLOR, 2001). Marshall explica tais benefícios usando o conceito de economias externas, 

que são as economias e reduções de custos devidas à localização de empresas próximas a 

fontes externas, tais como mão de obra especializada, treinamentos específicos, fornecedores 

de matéria prima, instituições de pesquisa, entre outros (SCHMITZ; NADVI, 1999; 

PLUMMER; TAYLOR, 2001). Schmitz e Nadvi (1999) acrescentam que além das economias 

externas, as firmas podem se beneficiar de ações conjuntas, que são possibilitadas pela 

colaboração entre as empresas. Dois princípios são comumente associados à colaboração em 

aglomerações industriais: 

 Capital social: se refere ao conjunto de fatores intangíveis que existem em uma 

comunidade, tais como valores, normas, atitudes, confiança e redes, que facilitam a 

coordenação e colaboração para o bem comum (COHEN; PRUSAK, 2001); 

 Eficiência coletiva: se refere às vantagens competitivas derivadas de economias externas e 

ações conjuntas (SCHMITZ, 1995). 

A gestão de ações conjuntas requer a existência de um coordenador, que deve agir como um 

facilitador para o cumprimento dos objetivos pretendidos (SÖLVELL; LINDQUIST; 

KETELS, 2003). Tal facilitador é chamado na literatura de governança (UNIDO, 2001), 

associações de aglomerados (ARAMBURU; QUEREJETA, 2009) ou iniciativas de 

aglomeração (SÖLVELL; LINDQUIST; KETELS, 2003). Independente do termo usado, o 

papel desse facilitador é encorajar as empresas, instituições de ensino, consultores e 

associações comerciais a colaborar e criar mais valor (BITITCI et al., 2004). Os órgãos 

ligados à governança devem fornecer às empresas treinamentos especializados, informações, 

pesquisas e suporte técnico, enquanto que as empresas devem compartilhar informações e 

integrar atividades similares. 

Por fim, vale ressaltar o importante papel das pequenas e médias empresas (PMEs) nas 

aglomerações industriais. Muitos autores afirmam que tais ambientes podem impulsionar o 

crescimento e a competitividade de empresas, em especial as PMEs (HUMPHREY; 

SCHMITZ, 1998; UNIDO, 2001; KARAEV, 2007; CAPÓ-VICEDO; EXPÓSITO-LANGA; 

MOLINA-MORALES, 2008). Tais empresas têm mudado drasticamente e estão seguindo 

uma concepção de negócio cada vez mais inovadora, flexível e dinâmica (AUDRETSCH; 
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THURIK, 2001). Além das economias externas, as PMEs localizadas em aglomerações 

podem se beneficiar de vantagens competitivas oriundas de relacionamentos 

interorganizacionais com outras PMEs (KARAEV, 2007) ou através de relacionamentos de 

fornecimento com grandes empresas (HUMPHREY; SCHMITZ, 1998). 

2.2 Gestão de desempenho em aglomerados industriais 

Na literatura é possível encontrar diversos autores discutindo se empresas localizadas em 

aglomerados industriais realmente alcançam melhores resultados. De acordo com Gilbert, 

McDougall e Audretsch (2008), a análise de diversas facetas do desempenho de aglomerados, 

tais como inovação de produto, crescimento nas receitas e taxas de mortalidade tende a 

demonstrar que essa hipótese pode ser confirmada. Vários autores levantam a hipótese de que 

o melhor desempenho de empresas em aglomerados é um resultado dos transbordamentos de 

conhecimento (do inglês knowledge spillovers), que fazem pequenas empresas inovar mais 

devido ao estabelecimento de redes interorganizacionais (BAPTISTA; SWANN, 1998; 

SCHIELE, 2008; GILBERT; MCDOUGALL; AUDRETSCH, 2008). 

Contudo, indicadores de desempenho tais como inovação, crescimento de receita ou taxas de 

mortalidade sinalizam apenas o desempenho passado. O desafio está, portanto, no 

desenvolvimento de sistemas de medição de desempenho (SMD) que avaliem o desempenho 

corrente e possibilitem a tomada de decisões baseada em fatos. Segundo Morosini (2004), 

uma abordagem comum para medição de desempenho é um dos fatores que podem interligar 

as empresas de um aglomerado. Existe, no entanto, uma falta de estudos que tratam da 

medição de desempenho em relações interorganizacionais (CAMARINHA-MATOS; 

AFSARMANESH, 2007). 

Ainda assim, algumas contribuições para essa problemática podem ser encontradas na 

literatura. Por exemplo, Sölvel, Lingquist e Ketels (2003) propuseram um modelo de 

desempenho para demonstrar como aglomerados deveriam ser projetados e administrados. O 

modelo é baseado em três vetores de desempenho: o ambiente social, político e econômico; os 

objetivos do aglomerado e; o processo pelo qual o aglomerado se desenvolve. Segundo os 

autores, tais vetores irão por fim afetar o desempenho do aglomerado como um todo. 

Carpinetti, Cardoza e Gerolamo (2008) desenvolveram um framework para medição de 

desempenho que visa ajudar a governança de aglomerados na construção de seu SMD. As 

dimensões de desempenho incluídas no framework são: resultados econômicos e sociais; 

desempenho das empresas; eficiência coletiva e; capital social. 

2.3 Evolução de aglomerados industriais 

Aglomerados industriais são entidades dinâmicas que passam por constantes mudanças 

(KETELS, 2003). De fato, eles não surgem ou desaparecem da noite para o dia. Diversos 

fatores podem estar relacionados ao surgimento de aglomerados: 

 A existência de uma empresa líder que conseqüentemente leva ao surgimento e 

crescimento de diversas empresas menores (PORTER, 1998; WOLFE; GERTLER, 2004); 

 Investimentos do setor público, tais como laboratórios de pesquisa e universidades, são 

apontados como facilitadores de aglomerados industriais (ROTHAERMEL; KU, 2008); 

 Um aglomerado de empresas pode surgir de spin-offs ou imitações de firmas pré-

existentes (MAGGIONI, 2004); 

 A existência de demanda local e padrões de mercado (ISBASOIU, 2006); 
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Ketels (2003) afirma que os estudos que abordam os estágios de desenvolvimento de 

aglomerados industriais ainda estão em um estágio inicial. No entanto, Maggioni (2004) 

identificou três estágios para o desenvolvimento de aglomerados: 

 Primeiro estágio: este estágio inicial é geralmente disparado por eventos externos e é 

sustentado pelos transbordamentos involuntários de informação causados pelos primeiros 

entrantes sobre a lucratividade do local; 

 Segundo estágio: as economias externas começam a se manifestar e têm um papel crucial 

no crescimento e transformação estrutural do aglomerado através de novos entrantes e 

spin-offs; 

 Terceiro estágio: neste estágio final o aglomerado ou atinge a liderança em um 

determinado setor ou entra em declínio. 

3. Modelo de gestão de desempenho para APLs 

Com base no conhecimento obtido durante a revisão bibliográfica, um modelo de gestão de 

desempenho de APLs foi criado, conforme mostra a Figura 1. O modelo assume a existência 

de uma agência de governança local formada por empresas, instituições públicas e privadas e 

outros agentes relacionados. Em outras palavras, para que o modelo seja viável deve haver um 

conjunto de pessoas e instituições no aglomerado para executar o modelo proposto. É notável 

a ênfase dada pelo modelo à execução de ações conjuntas, que por sua vez requerem 

planejamento, equipes de coordenação, colaboração entre as empresas e indicadores de 

desempenho para avaliação dos resultados. Cada fase do modelo aponta um conjunto de 

atividades que a governança deve conduzir. Espera-se que o desempenho do APL como um 

todo aumente se a agência de governança local planejar e gerir as ações conjuntas com base 

neste modelo. As subseções a seguir descrevem em maiores detalhes cada fase do modelo. 

Planejamento da
infra-estrutura

Planejamento estratégico Gestão de desempenho

Fase I Fase II Fase III

- Hierarquia da governança 
(agentes e escritório local)

- Atividades do escritório local

- Equipe de coordenação e 
inovação

- Clima para cooperação

- Ferramentas de gestão e 
sistemas de informação

- Identificação de agentes externos 
(universidades, consultores, 
associações, etc)

- Diagnóstico da governança e do 
sistema produtivo local

- Planejamento estratégico (curto e 
longo prazos)

- Conscientização de empresas e 
agentes locais

- Definição das ações conjuntas

- Recursos para as ações 
conjuntas

- Seleção dos indicadores de 
desempenho

- Padronização da informação e 
comunicação com stakeholders

- Implementação das ações 
conjuntas

- Implementação dos indicadores 
de desempenho

- Coleta de dados para os 
indicadores de desempenho

- Avaliação dos indicadores de 
desempenho

- Avaliação dos resultados das 
ações conjuntas

- Identificação de novas 
oportunidades de melhoria

- Comunicação dos resultados de 
desempenho

- Benchmarking entre empresas e 
outros aglomerados  

Figura 1 – Modelo de gestão de desempenho para APLs 

3.1 Planejamento da infra-estrutura 

Planejar a infra-estrutura significa identificar os elementos estruturais necessários para a 

gestão e melhoria do APL. Os elementos da infra-estrutura podem ser classificados como 
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internos ou externos à governança, dependendo do grau de acessibilidade e tomada de decisão 

que a agência de governança tem em relação a eles: 

 Elementos internos: estes elementos estão diretamente ligados à governança, ou seja, eles 

são responsáveis por tomar decisões que abrangem o APL como um todo bem como 

decidir quais iniciativas deve ser realizadas. Os elementos internos também podem estar 

envolvidos com a execução de tais iniciativas, mas seu papel principal é a tomada de 

decisões e gestão das ações conjuntas. Os elementos internos também podem ser 

chamados de participantes da governança, pois incluem, além do coordenador da agência 

de governança, representantes de empresas e instituições públicas e privadas; 

 Elementos externos: apesar de estes elementos estarem envolvidos com o APL, a 

governança não possui poder de decisão sobre eles. Essa categoria pode incluir tanto 

elementos de infra-estrutura física, tais como estradas, armazéns e ferrovias, bem como 

elementos organizacionais, como instituições de ensino, prestadores de serviços 

especializados, fornecedores de matérias primas, sindicatos e o governo local. Este último 

é especialmente importante para a melhoria da infra-estrutura física do APL e na 

elaboração de programas de incentivos fiscais. 

3.2 Planejamento estratégico 

As escolas de administração tendem a ensinar as técnicas de planejamento estratégico com 

foco em empresas individuais. Sob esta perspectiva, Goodstein, Nolan e Pfeiffer (1993) 

definem planejamento estratégico como o processo pelo qual os líderes de uma organização 

elaboram sua visão de futuro e desenvolvem os procedimentos e operações necessários para 

atingir tal visão. Outra definição é dada por Allison e Kaye (2005), que consideram que o 

planejamento estratégico é o processo pelo qual a empresa define as prioridades que são 

essenciais para sua missão e os mecanismos para responder às mudanças no ambiente. Os 

autores argumentam que o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que resulta 

na aquisição e alocação de recursos para que a empresa atinja suas prioridades. Se o foco for 

deslocado para o contexto de um APL, é possível argumentar que as saídas do processo de 

planejamento estratégico serão semelhantes àqueles de uma empresa individual. Logo, o 

planejamento estratégico para APLs pode ser definido como o processo pelo qual a agência de 

governança define sua própria missão e visão de futuro com foco na prosperidade e 

crescimento da região e define quais ações devem ser executadas para alcançar essa visão. 

Diversos desafios podem surgir durante o planejamento estratégico de um APL devido à 

pluralidade de atores envolvidos. Em empresas individuais existe uma ligação natural que 

aproxima a alta administração dos níveis operacionais, o que facilita a implementação de 

ações. Por outro lado, APLs são compostos por diversos agentes independentes e o clima para 

cooperação se torna essencial para a implantação de qualquer estratégia. A literatura tem 

abordado o planejamento estratégico interorganizacional no âmbito das cadeias de suprimento 

(HILLETOFTH, 2009), mas nenhum esforço ainda foi feito para desenvolver um processo de 

planejamento estratégico totalmente voltado às necessidades dos APLs. Contudo, as 

ferramentas existentes de planejamento, tais como a análise SWOT e o gerenciamento pelas 

diretrizes, podem ser bastante úteis para ajudar a governança na elaboração de planejamentos 

estratégicos. 

Na Fase II espera-se que a governança conduza um diagnóstico do sistema produtivo local e 

da situação corrente das ações conjuntas em andamento. A combinação desse diagnóstico com 

os objetivos de curto e longo prazo darão origem às prioridades e ações a serem executadas 

durante o próximo ciclo de gestão, que pode ser anual ou bianual. Sugere-se que os APLs 
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empreguem o gerenciamento pelas diretrizes (CAMPOS, 1997; AKAO, 2005) para desdobrar 

essas prioridades em toda a agência de governança até chegar ao nível das empresas. O ciclo 

PDCA deve ser, portanto, o método padrão de gestão para todas as ações previstas no 

planejamento estratégico. Três aspectos adicionais devem ser levados em consideração 

quando da formulação de um planejamento estratégico: 

 As fontes de recursos para a execução de ações conjuntas; 

 Os meios pelos quais os resultados das ações serão comunicados para as empresas e 

demais stakeholders; 

 As medidas de desempenho que serão associadas às ações para possibilitar a avaliação 

de seus resultados; 

3.3 Gestão de desempenho 

A terceira fase do modelo consiste na execução das ações previstas durante a Fase II e na 

mensuração de seus resultados usando os indicadores de desempenho selecionados. Os 

resultados devem ser avaliados pelos participantes da governança e comunicados a todos os 

stakeholders do APL. É possível, portanto, fazer uma analogia entre o ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check e Act) e as fases II e III do modelo. A Fase II seria equivalente ao Plan do ciclo PDCA, 

uma vez que é durante essa fase que a governança irá identificar as necessidades e prioridades 

do APL para delinear as ações a serem desenvolvidas. Já a Fase III corresponderia ao Do, 

Check e Act, pois é durante essa fase que a governança executará as ações, avaliará seu 

desempenho e concluirá o ciclo de aprendizagem. Ao final da Fase III, a governança poderá 

usar os indicadores de desempenho para saber quais ações foram bem sucedidas e aprender 

com seus erros e acertos. Esse aprendizado servirá como base para o próximo ciclo de gestão 

durante a elaboração de novas ações conjuntas ou adequação das ações em andamento. 

4. Níveis de maturidade para a gestão de desempenho em APLs 

É pouco provável que alguma agência de governança desenvolva todas as atividades previstas 

no modelo de gestão da Figura 1 de uma única vez. Logo, é aconselhável que o modelo seja 

implementado aos poucos, de forma que o aprendizado e a melhoria nas atividades sejam 

incrementais. Por isso, a definição de níveis de maturidade para a gestão de desempenho em 

APLs torna-se útil para mostrar às agências de governança em que ponto elas estão e quais 

atividades elas precisam ainda desenvolver para melhorar sua gestão. A Figura 2 mostra os 

níveis de maturidade propostos e a forma como eles se relacionam com as fases do modelo. 

Fase I Fase II Fase III
Inexistência

de uma
governança

Nível 0 Nível 1 Nível 2

Nível 3  
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Figura 2 – Níveis de maturidade para a gestão de desempenho de APLs 

Na verdade, os níveis de maturidade sugerem uma ordem para a implementação do modelo de 

gestão de desempenho. O nível zero (M-0) de maturidade é atribuído a um APL quando ele 

não possui uma governança estabelecida. A identificação e planejamento dos elementos infra-

estruturais caracterizam o primeiro nível de maturidade (M-1). O APL atinge o segundo nível 

quando consegue executar iterativamente o ciclo de planejamento (Fase II) e execução de 

ações conjuntas (Fase III). O terceiro e último nível de maturidade é alcançado quando a 

governança consegue fechar o ciclo incluindo as três fases. É importante notar que o ciclo do 

nível M-2 é mais curto que o ciclo em M-3. Isso se justifica pelo fato de ações que impactam 

a infra-estrutura tendem a acontecer em freqüência e quantidade menores do que ações que 

envolvem a melhoria das empresas. A seguir é dada uma descrição para cada um dos níveis de 

maturidade: 

 Nível M-0: este nível nulo de maturidade é atribuído ao APL quando ele não possui uma 

governança estabelecida; 

 Nível M-1: neste nível, a governança já possui um escritório local e identificou, 

formalmente ou não, os elementos infra-estruturais internos e externos; 

 Nível M-2: este nível de maturidade é atribuído a APLs que elaboraram um planejamento 

formal para o uso da infra-estrutura local e desdobraram ações conjuntas para a melhoria 

de desempenho do APL como um todo. Conforme é mostrado na Figura 2, para atingir 

este nível o APL deve não apenas planejar ações, mas também executá-las e avaliar seus 

resultados por meio de indicadores de desempenho. Por fim, tais resultados devem ser 

comunicados às partes interessadas. 

 Nível M-3: este último nível de maturidade é atingido quando a governança do APL já 

possui certa experiência no planejamento e execução de ações conjuntas. Isso possibilita a 

governança a promover iniciativas de longo prazo que podem ter impacto sobre a infra-

estrutura local, tanto interna quanto externa. 

5. Ferramenta para avaliação do nível de maturidade 

Idealmente, toda agência de governança deveria formular planos e sistemas de medição antes 

que ações fossem realizadas no APL. Isso é, no entanto, pouco provável, especialmente em 

APLs recém formados. Em tais APLs é comum encontrar ações conjuntas que são iniciadas 

sem um planejamento adequado e mecanismos de avaliação. Logo, não se pode negar o fato 

de que o modelo de gestão não será estritamente seguido pelos gestores de APLs. Pelo 

contrário, é esperado que as atividades de cada fase sejam desenvolvidas e evoluam 

paralelamente. Em outras palavras, espera-se que os APLs desenvolvam atividades que estão 

ligadas aos três níveis de maturidade. Por isso, se torna necessário um mecanismo de 

avaliação baseado em critérios derivados do modelo de gestão. As Tabelas 1, 2 e 3 mostram 

tal mecanismo de avaliação, que é composto de requisitos que o APL deve cumprir para obter 

pontos dentro de cada nível de maturidade. 

A ferramenta de avaliação pode ser aplicada como um mecanismo de auto-avaliação do APL, 

envolvendo todos os agentes ligados à governança. Nesse sentido, a atuação de um facilitador 

externo pode ser de grande auxílio na coleta da percepção dos diversos agentes ligados à 

governança com respeito a cada um dos requisitos dos níveis de maturidade. A cada questão 

deve-se atribuir uma nota de 0 a 10, usando a seguinte escala de referência: 

 0 a 3 pontos: quando um requisito é avaliado entre 0 a 3 pontos, isso significa que a 

gestão do APL tem baixa ou nenhuma aderência ao requisito; 
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 4 a 6 pontos: os requisitos avaliados nesta faixa de pontuação estão sendo realizados pela 

agência de governança, mas ainda de forma tímida e com várias restrições; 

 7 a 10 pontos: os requisitos inseridos nesta faixa de pontuação estão sendo realizados de 

forma estável e madura pela gestão do APL. 

 
Requisitos Questão 

R1 – Estabelecimento de um 

escritório local 

A agência de governança possui um escritório local para possibilitar sua 

operação? 

R2 – Ferramentas de gestão e 

sistemas de informação 

Existem ferramentas de gestão e sistemas de informação apropriados 

para que a governança realize seu trabalho? 

R3 – Coordenação 
A governança nomeou um coordenador para gerir ações conjuntas e 

programas de inovação? 

R4 – Identificação dos elementos 

externos 

A infra-estrutura externa à governança foi formalmente identificada e 

documentada? 

R5 – Identificação dos elementos 

internos 

A infra-estrutura diretamente ligada à governança foi formalmente 

identificada e documentada? 

R6 – Clima para cooperação 
As empresas locais estão dispostas a cooperar com a agência de 

governança? 

Tabela 1 – Requisitos para o nível M-1 

Requisitos Questão 

R7 – Diagnóstico do sistema de 

produção local 
A governança diagnosticou o sistema de produção local? 

R8 – Conscientização das 

empresas e demais agentes locais 

Quão efetivo tem sido o trabalho da governança em relação à 

conscientização das empresas e outros agentes locais no que diz respeito 

à colaboração e inovação? 

R9 – Planejamento estratégico 
Existe um planejamento estratégico formal abordando objetivos de curto 

e longo prazo? 

R10 – Definição de ações 

conjuntas 

Foram definidos apropriadamente os recursos para a condução de ações 

conjuntas? (Ex: equipe de coordenação e execução, necessidades dos 

stakeholders, recursos financeiros, indicadores de desempenho, etc.) 

R11 – Existência de um SMD Existe um SMD formal para avaliar a efetividade das ações conjuntas? 

R12 – Avaliação de ações 

conjuntas 

A avaliação das ações conjuntas resulta em ações corretivas ou em 

novas iniciativas de melhoria? 

R13 – Comunicação do 

desempenho 

Os resultados de ações conjuntas e indicadores de desempenho são 

relatados aos stakeholders do cluster? 

R14 – Base de benchmarking 

Existe um mecanismo de benchmarking para que as empresas possam 

comparer seu desempenho com o de outras empresas internas ou 

externas ao APL? 

Tabela 2 – Requisitos para o nível M-2 

 
Requisitos Questão 

R15 – Existência de um SMD 

maduro 

Existe um SMD estável que vem sendo continuamente usado ao longo 

dos anos? 

R16 – Planejamento e condução 

de ações conjuntas 

A governança tem aprendido com a experiência em ações conjuntas de 

forma que novas ações sejam mais fáceis de coordenar e tenham 

maiores chances de sucesso? 

R17 – Iniciativas de longo prazo 
A governança é capaz de formular iniciativas com objetivos de longo 

prazo com foco na melhoria da infra-estrutura local interna ou externa? 

R18 – Envolvimento de pequenas As ações conjuntas formuladas pela governança têm sido capazes de 
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e grandes empresas atrair o interesse tanto de pequenas como de grandes empresas? 

R19 – Impacto das ações 

conjuntas na colaboração 

Como a governança percebe o impacto das ações conjuntas promovidas 

por ela no clima local para colaboração? 

Tabela 3 – Requisitos para o nível M-3 

6. Estudo de caso – APL de confecções de Catalão/GO 

A cidade de Catalão está situada no sudeste do estado de Goiás, sendo um município de 

representativa importância econômica para a região. Além das inúmeras riquezas naturais, 

possui um complexo industrial que engloba empresas dos setores de confecção, 

mineiroquímico, automobilístico e agropecuário. Além disso, está numa posição estratégica 

de acesso a diversas capitais e importantes cidades, como Goiânia (260 Km), Brasília (300 

km), Triângulo Mineiro (170 km de Uberlândia) (SEPLAN, 2010; SEBRAE-GO, 2005). 

A atividade industrial de confecções em Catalão teve início no final da década de 1980 e o 

ponto de maior crescimento ocorreu na década seguinte com o surgimento de várias unidades 

fabris. Em seu apogeu o setor chegou a ter aproximadamente 300 empresas (formais e 

informais), mas houve um declínio. Esse declínio se deve a dois fatores: a gestão das 

empresas, que eram criadas por empresárias que tinham como motivação inicial a 

complementação de renda, e a entrada de novos concorrentes, em especial  da região nordeste 

(SEBRAE-GO, 2009).  

As indústrias de confecções atuam no segmento de lingerie e moda (fitness, praia, masculino, 

jovem, infantil e feminino), mas em especial se verifica o predomínio do segmento de lingerie 

(UNICON, 2010). Algumas ações foram e estão sendo desenvolvidas no APL pelas diversas 

instituições presentes na região: SENAI, SEBRAE, Prefeitura Municipal, UNICON, UFG. 

Em 2006 e 2007, o Ministério de Integração Nacional ofereceu aporte financeiro ao APL para 

realização de cursos e consultorias técnicas na gestão de produção, financeira, vendas, 

formação de mão de obra especializada. Atualmente está sendo executado um projeto 

intitulado Tempo de Empreender Goiás, financiado pelo Instituto Camargo Correa, que tem 

como executor e SEBRAE e como parceiros: a Associação Comercial e Industrial de Catalão 

– ACIC/CDL, SENAI-GO, a Universidade Federal de Goiás – UFG, Prefeitura Municipal, a 

União de Confecções de Catalão e Sudeste Goiano – UNICON. O projeto visa promover o 

desenvolvimento local através dos seguintes eixos estruturantes: meio-ambiente, capacitação, 

acesso a mercado, marketing e comercialização, infra-estrutura e assistência técnica 

(SEBRAE-GO, 2009).   

Ainda no ano de 2001 foi formada a União de Confecções de Catalão e Sudeste Goiano – 

UNICON. Com 19 empresas associadas, a associação atua em parceria com a prefeitura 

municipal e com a ACIC, para melhorar os segmentos que envolvem toda cadeia produtiva de 

confecções, em especial a de moda íntima. Dentre suas ações, a associação é responsável por 

realizar anualmente a Feira de Lingerie e Moda de Catalão (UNICON, 2010). As Tabelas 4, 5 

e 6 apresentam os dados coletados e as pontuações obtidas por meio de entrevistas com o 

gestor do APL de Catalão. 

Requisitos Resultados Pontuação 

R1 

Existe um espaço para o coordenador do projeto que tem à sua disposição infra-

estrutura de sala de reuniões e treinamento.  O espaço pertence ao Sebrae e fica 

localizado na Associação Comercial de Catalão. 

10 

R2 
São utilizadas ferramentas de gestão desenvolvidas pelo Sebrae que atualmente é 

a  principal entidade de gestora do APL. Essas ferramentas têm a função de 

controlar a realização das ações propostas sendo um sistema de gestão estratégia, 

09 
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um sistema de metas e estratégias e um sistema de gestão financeira. 

R3 
Existe um gestor nomeado pelo Sebrae que atualmente é coordenador das ações 

conjuntas desenvolvidas pelo APL. 
10 

R4 

Por meio de um planejamento estratégico realizado na primeira etapa do projeto 

Tempo de Empreender foram definidas as entidades externas de apoio ao APL 

sendo que elas serão formalizadas por meio de um regimento interno 

desenvolvido para o projeto. 

09 

R5 
A infra-estrutura interna também foi documentada por meio de um planejamento 

estratégico e dos sistemas disponibilizados pela principal entidade de governança. 
10 

R6 

As empresas perderam, em parte, a motivação para atuar nas ações previstas pois 

após realizado o planejamento inicial, o projeto ficou estagnado e não foi 

executado como planejado. As ações foram retomadas e estão sendo realizadas 

oficinas e visitas in loco para retomar o clima de confiança para cooperação.  

06 

Tabela 4 – Pontuação para o nível M-1 

7. Discussão 

As pontuações das Tabelas 4, 5 e 6 foram obtidas durante o estudo de caso e foram 

ponderadas pelos autores em conjunto com o gestor do APL. Conforme previsto na Seção 5, o 

APL de Catalão satisfaz simultaneamente requisitos ligados aos diferentes níveis de 

maturidade. Assim, torna-se necessário avaliar até que ponto o APL satisfaz cada nível e 

então tentar determinar em qual deles o APL se encontra. Considerando que a pontuação de 

cada questão varia de 0 a 10, temos que a pontuação máxima para o nível M-1 é 60, para o 

nível M-2 é 80 e para o nível M-3 é 50. Dessa forma, podemos calcular a proporção de 

aderência do APL a cada nível de maturidade dividindo o total de pontos obtidos em um 

determinado nível pela pontuação máxima que poderia ter sido atingida. 

Requisitos Questão Pontuação 

R7 
Será realizado um diagnóstico com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – Senai em 40 empresas do APL. 
02 

R8 

Foram nomeados representantes das empresas e dos agentes locais que participam 

de reuniões que objetivam passar as ações a serem desenvolvidas e já 

desenvolvidas. Além disso, visitas e contatos por meio de consultores do projeto 

são realizadas nas empresas. 

08 

R9 
Foi elaborado um planejamento estratégico em 2008, que foi reformulado em 

dezembro de 2009. 
10 

R10 

Existem s papéis definidos para a entidade coordenadora das ações e para os 

stakeholders. Os recursos financeiros estão claramente especificados. A medição 

de desempenho é avaliada exclusivamente pelo aumento do faturamento e postos 

de trabalho. 

08 

R11 

A métrica utilizada é baseada no desempenho financeiro relativo ao faturamento 

das empresas e postos de trabalho. O levantamento das informações das empresas 

está em andamento. Haverá uma avaliação antes e após a execução das ações. 

05 

R12 

Algumas ações foram propostas e reajustadas pelas empresas com base em 

experiências anteriores. No entanto, grande parte das ações ainda não está sendo 

desenvolvidas ou não começaram a ser desenvolvidas, não havendo informações 

suficientes para avaliá-las. 

06 

R13 

Não existem ainda muitos resultados levantado em torno dos indicadores e das 

ações conjuntas. As ações já desenvolvidas são relatadas aos stakeholders por 

meio de reuniões. 

05 

R14 
Não existe um mecanismo formal, mas há a intenção de institucionalizar uma 

base. As empresas realizam algumas visitas a outros pólos de referência do setor. 
02 

Tabela 5 – Pontuação para o nível M-2 
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Requisitos Questão Pontuação 

R15 
Ainda não existe um SMD estável, o que existe é um conjunto de medidas de 

desempenho definidas e que serão realizadas ao longo do período. 
02 

R16 

Grande parte das ações conjuntas ainda está em fase de execução. No entanto, 

algumas já servem de referência como a realização do evento Exposudeste e a 

participação de missões comerciais. 

05 

R17 

Algumas iniciativas têm sido elaboradas para obter impactos a longo prazo para 

comercialização dos produtos, como o desenvolvimento de uma marca para o 

APL e a elaboração de material de divulgação visando acesso a grandes 

distribuidores. 

06 

R18 
As empresas de confecções da região são exclusivamente pequenas empresas e as  

ações são destinadas exclusivamente à elas.  
01 

R19 

A avaliação dos impactos está em fase inicial, visto que as ações desenvolvidas 

começaram a ser retomadas e é possível perceber informalmente o clima de 

cooperação. 

03 

Tabela 6 – Pontuação para o nível M-3 

Considerando essa forma de cálculo, dos 60 pontos possíveis para M-1, o APL obteve 54 

pontos, o que significa 90% da pontuação máxima. Já para os níveis M-2 e M-3 essa 

proporção cai significativamente para 57,5% e 34% respectivamente. Essa constatação 

corrobora com a afirmação feita na Seção 4 de que os níveis de maturidade indicam a ordem 

em que o modelo de gestão deve ser implementado no APL. Assim, é possível constatar uma 

tendência neste caso, pela qual o APL tende a obter excelência primeiramente no nível M-1 

para em seguida buscar a excelência nos níveis M-2 e M-3, nessa ordem. Isso parece sensato, 

especialmente porque existe uma relação de dependência entre alguns requisitos dos níveis de 

maturidade. Por exemplo, é impossível o APL ter um SMD maduro (R15) se um SMD formal 

(R11) ainda não foi definido em primeiro lugar.  

8. Conclusões 

A contribuição deste artigo é a proposição de um modelo de gestão de desempenho para APLs 

e de um conjunto de níveis de maturidade para mostrar em que nível uma determinada 

agência de governança se encontra em relação a esse modelo. Também foi elaborada uma 

ferramenta de avaliação para que se possa determinar em qual nível de maturidade a 

governança de um APL pode ser classificada em relação à forma como ela planeja, gera e 

avalia ações conjuntas. Um estudo de caso foi realizado no APL de confecções de Catalão 

para demonstrar o uso da ferramenta de avaliação e dos níveis de maturidade. Com base nos 

dados coletados durante o estudo de caso, pode-se constatar que o APL de Catalão apresenta 

um alto grau de aderência aos requisitos do nível M-1, mas ainda precisa desenvolver melhor 

suas práticas de gestão para atingir níveis mais altos de maturidade. Apesar dos resultados 

obtidos, ainda são necessários mais aplicações empíricas dos níveis de maturidade e da 

ferramenta de avaliação para determinar sua eficácia na avaliação da gestão de desempenho 

de APLs. 
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