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Resumo:Este artigo aborda a questão dos arranjos produtivos locais a partir de uma visão de
oportunidades de negócios e de desenvolvimento social em regiões ainda desprovidas de
empreendedores - como é o caso da Amazônia. O problema que originou a pesquisa é a falta de Tem
como arranjo. A releváncia da pesquisa é de apresentar uma discussão que muitos empresários
desconhecem quando da efetivação do seu negócio - que é a questão de trabalhar em aglomerados
produtivos. Considerando a importância dos aspectos locais para o desenvolvimento de micro e pequenas
empresas e a relevância que esse tema tem assumido nos estudos de teóricos renomados, foi realizado um
estudo de caso para conhecer a realidade mercadológica do APL em questão. A metodologia utilizada
para o estudo se deu a partir, então, de um estudo de caso - pesquisa, portanto, descritiva e exploratória.
utilizou-se, ainda, o método de observação direta para a confratação com a hipótese. Verificou-se, como
resultados, que nos últimos anos consideráveis evoluções aconteceram na estrutura mercadológica do
arranjo estudado. Entretanto, pontos fundamentais como ações de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento de programas de acesso à informação, capacitação e tecnologia, além da dificuldade de
obtenção de crédito, fazem com que os empresários que compõem o APL de Artesanato estudado
desvalorizem um dos principais escopos de um arranjo que é a cooperação interfirmas. O governo
deveria ser mais efetivo e ter uma visão empreendedora para desenvolver os aglomerados de pequenos e
micros empresários.
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INTRODUÇÃO 
 
 Atualmente, ao pensar em competitividade, percebe-se que a globalização possibilita 
que qualquer empresa obtenha capital, matéria-prima e tecnologia de qualquer lugar do 
mundo, assim como são criadas condições de estabelecer sua produção na localidade que lhe 
oferecer maior eficácia nos seus custos. Entretanto, muito embora, as grandes organizações 
tenham essa oportunidade proveniente da economia moderna, nas duas últimas décadas, 
crescem os estudos que destacam a importância dos aspectos locais para o desenvolvimento 
da micro e pequena empresa, bem como da região à qual está inserida.  
 Esse desenvolvimento inicia-se a partir de concentrações geográficas que são 
constituídas por empresas inter-relacionadas, além de fornecedores, instituições específicas e 
associações comerciais, que possuem a estratégia da cooperação entre si, mesmo sendo 
concorrentes. 
 A partir da Teoria do Desenvolvimento Regional, surgiu a abordagem acerca dos 
Arranjos Produtivos Locais (APLs) como ação voltada para a formação de aglomerações de 
empresas. Este tema tem se tornado objeto de políticas públicas e estudos industriais em 
vários países, inclusive o Brasil, onde até o ano de 2005, segundo pesquisa realizada pelo 
Grupo de Trabalho Permanente (GTP) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), identificou-se a existência de 957 arranjos produtivos pelo país. 
 No Estado do Pará, pesquisa realizada pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM) no ano de 2004, apontou um número de 20 potenciais APLs. Um deles 
é o de Artesanato em cerâmica, localizado no Distrito de Icoaraci e que servirá de estudo de 
caso para este trabalho, uma vez que de acordo com Santana (2004), “sob a ótica econômica, 
enquanto setor produtor de riqueza material, a cultura do artesanato, pelo seu conteúdo 
simbólico, é responsável pela formação da identidade dos indivíduos”. Prova disso é o alto 
grau de empreendimentos e geração de renda que a cultura do artesanato proporciona ao 
Estado do Pará. 
 O APL de Artesanato de Icoaraci é composto de três associações de microempresários, 
que por sua vez, somam um total de 68 associados. O APL começou a se estruturar ainda na 
década de 80, entretanto, apenas nos seis últimos anos é que o mesmo vem passando por 
consultorias especializadas de instituições preocupadas com o posicionamento deste no 
mercado. Muito embora essas consultorias tenham acontecido, faz-se necessário identificar os 
principais pontos que ainda geram dificuldades mercadológicas para os empresários do 
arranjo. Dessa forma, além buscar conclusões acerca das condições mercadológicas que 
atualmente enfrentam os empresários do APL, o presente artigo visa dar uma contribuição em 
questões de oportunidades de negócios para empresários inovadores e visionários. 
 Assim, o presente trabalho tem como objetivo verificar as condições mercadológicas 
do APL de Artesanato de Icoaraci, de forma a identificar, em sua estrutura, os critérios que 
devem ser reavaliados para melhoria do arranjo. 
 O artigo está organizado, além desta introdução, nas seguintes seções: na primeira, 
serão apresentadas a Teoria dos Aglomerados de acordo com os argumentos defendidos por 
Michael E. Porter e as teorias de Clusters e Arranjos Produtivos Locais respectivamente; na 
segunda seção, discutiremos a metodologia que será utilizada para a realização do estudo de 
caso; na terceira seção apresentaremos o estudo de caso que será realizado no APL de 
Artesanato de Icoaraci, os seus resultados e por fim as considerações finais. 
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2 TEORIA DOS AGLOMERADOS, CLUSTERS, ARRANJOS PRODUTIVOS 
LOCAIS. 
 
 No decorrer das duas últimas décadas, temas como Clusters e Arranjos Produtivos 
Locais, têm sido utilizados por diversos autores, tais como Porter (1990) e Lastres (2003), 
como objetos de estudo, por sugerirem um novo modelo de desenvolvimento econômico e até 
mesmo social, que pode ser inserido em várias regiões do mundo. 
 Atualmente, vivemos em uma era de grande valorização do capital humano, baseado 
no conhecimento, onde de maneira mais rápida, torna-se possível a adaptação às diversas 
mudanças que a economia mundial vem vivenciando. No âmbito organizacional, muitos 
paradigmas estão sendo quebrados, e percebemos uma reinvenção do modelo weberiano de 
estrutura organizacional que dominou quase todo o século XX, quando havia maior 
estabilidade e equilíbrio nas demandas, permitindo uma produção basicamente padronizada. 
Entretanto, a complexidade das novas tecnologias implica que a empresa tradicional já não 
consiga reunir, sozinha, uma grande variedade de capacitações e conhecimento para gerir com 
êxito as novas tecnologias e demandas do mercado. 
 É exatamente nesse contexto e a partir dessa constatação que surgem os novos 
modelos organizacionais com estrutura em redes como os Clusters e Arranjos Produtivos 
Locais, que têm como objetivo a criação de estratégias eficazes para o desenvolvimento em 
conjunto das organizações neles inseridas. 
 O início da discussão referente a essa nova forma de desenvolvimento organizacional 
advém das contribuições de Alfred Marshall, quando em 1890 ao escrever a obra Princípios 
da Economia, discerniu as hipóteses acerca das determinantes da localização conjunta, e as 
justificativas pelas quais as empresas localizam-se próximas aos fornecedores de insumo, 
fatores de consumo e empresas correlatas. 
 De acordo com sua filiação teórica, Marshall (1996) defende que “a produção 
concentrada é importante para organizar melhor o ambiente das empresas e de seus agentes, 
para que assim elas possam ganhar a ‘economia externa’”, que advém de um processo de 
desenvolvimento geral do meio industrial. Isso explica o fato de a localidade funcionar como 
um forte elemento de agregação de ações interativas entre pessoas e empresas, e entre 
empresas e empresas, com a finalidade de adquirir melhores alternativas para a produção de 
um determinado bem, para a obtenção de inovação tecnológica, para vendas, troca de 
experiências, de modo a aumentar as vantagens competitivas individuais perante os demais 
concorrentes. Dessa forma, iremos compreender um pouco sobre a Teoria dos Aglomerados, 
Clusters e APLs. 
 
 
2.1 TEORIA DOS AGLOMERADOS 
 
 Segundo definição de Porter (1999),  
 

os aglomerados são concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas, 
fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas de setores correlatos 
e outras instituições específicas (universidades, órgãos de normatização e 
associações comerciais), que competem, mas também cooperam entre si. 
 

 O limite geográfico de um aglomerado pode ser estabelecido por uma única cidade, 
assim como também pode variar entre um estado, um país inteiro ou até mesmo um conjunto 
de países vizinhos. Pode ser mais sofisticado, e com a participação de grandes e mega 
empresas, ou ser estritamente composto de micro e pequenas empresas. Em sua maioria, os 
aglomerados possuem um conjunto de empresas fabricantes de produtos e serviços finais, o 
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fornecimento de insumos especializados, os componentes, equipamentos e serviços, além de 
instituições financeiras e empresas de setores correlatos. Também estão incluídos à maioria 
dos aglomerados, distribuidores e clientes, fabricantes de produtos complementares, 
fornecedores de infra-estrutura especializada e instituições governamentais que se dedicam ao 
treinamento e desenvolvimento, educação, informação, pesquisa, suporte técnico, agências de 
normatização e associações comerciais.  
 De acordo com Porter (1999), “as aglomerações têm tomado um papel impressionante 
em quase todas as economias nacionais, regionais, estaduais e até municipais, pelo mundo, 
sobretudo nos países mais avançados”, por isso, Porter define como insights sobre a natureza 
da competição, a prevalência dos aglomerados nas economias, além de valorizar 
incisivamente o papel da localização para a vantagem competitiva das empresas. Embora os 
motivos para a valorização da localidade tenham diminuído de importância por conta do 
crescimento da globalização, o novo papel que esse fator assumiu, dentro do âmbito da 
competição, o fez de grande importância numa economia cada vez mais complexa, dinâmica, 
e baseada no conhecimento e informação. 
 Observa-se, portanto, que: 
 

os aglomerados representam uma nova maneira de pensar acerca das economias em 
suas mais variadas escalas, e dessa forma, apontam para os novos papéis que as 
empresas precisam tomar para si para se manterem não só vivas, mas competitivas 
de maneira sustentável e crescente. Cria-se nas empresas, a importância em se 
preocupar com o ambiente de negócios da localidade em que está inserida, muito 
maior que os valores tangíveis que despenderão de impostos, custos com 
eletricidade e dos níveis salariais. (PORTER, 1999, p.210).  
 

Na realidade há o beneficio da presença de competidores locais, pois uma associação 
comercial, por exemplo, tende a constituir um ativo importante para a competição, bem como 
as atividades de lobby e as organizações sociais como compara o próprio autor. 
 O ambiente do aglomerado sofre forte influência das cinco forças competitivas de 
mercado (PORTER, 1999), ou seja, as empresas instaladas em agrupamentos são beneficiadas 
pela influência do conjunto através do aumento da produtividade das empresas ou setores 
componentes, pelo fortalecimento da capacidade de inovação e pelo estímulo à formação de 
novas empresas que reforçam a informação e ampliam o aglomerado. 
 Na obra On Competition, Porter argumenta que os aglomerados podem ocorrer de 
diversas formas físicas, vejamos:  
 

Os aglomerados ocorrem em muitos tipos de setores, em campos maiores ou 
menores e mesmo em alguns negócios locais, como restaurantes, revendedores de 
carros e antiquários. Estão presentes em economias grandes e pequenas, em áreas 
rurais e urbanas, e em vários níveis geográficos (por exemplo, países, estados, 
regiões metropolitanas e cidades). Encontram-se em economias avançadas e em 
desenvolvimento, embora os existentes em economias avançadas tendam a ser muito 
mais desenvolvidos. (PORTER, 1999, p.216). 

 
 Outros autores como Crocco (2001) e Lastres (2003), defendem a existência de dois 
tipos de aglomerados os clusters e os APLs. Por isso diferenciaremos conceitualmente, nos 
tópicos abaixo, estes dois tipos de aglomerados. 
 
 
2.2 CLUSTERS 
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 O termo clusters apresenta, segundo a literatura especializada, inúmeros conceitos, 
mas todos com o mesmo objetivo, o desenvolvimento de políticas regionais ou locais para o 
fomento da competitividade de um agrupamento de empresas ao mercado internacional. 
 Segundo o dicionário Michaelis (2009), o termo cluster é definido como quantidade, 
agrupamento, ou aglomerar-se, agrupar-se. Tomando como ponto de partida essa definição, 
compreendemos a aplicação desse termo às atividades relacionadas a agrupamento de 
empresas em um espaço físico ou região delimitada. 
 Porter (1990) explicita que o cluster é um tipo de aglomeração, composto de grandes e 
mega empresas que compõem uma história de sucesso e buscam maior crescimento no 
mercado através da cooperação mútua entre empresas concorrentes e correlatas. 
 Os clusters denotam uma concepção de desenvolvimento local e regional, 
caracterizados pelo grande potencial da geração de vantagem competitiva e que não depende 
necessariamente da intervenção do governo ou das demais entidades de apoio, além de 
provocar estímulo para a produtividade e a inovação, conforme exemplificado por Michel 
Porter em entrevista à revista Exame: 
 

Para ser produtiva, a empresa precisa de um cluster. Precisa de fornecedores que 
possam trabalhar com ela todos os dias, precisa de prestadores de serviço, de escolas 
que treinem pessoas para seu negócio. Não dá para fazer tudo simplesmente 
importando os produtos de que necessita. É preciso uma massa crítica que forme um 
cluster. Hoje há clusters no Brasil, os calçados são um grande exemplo. Muitas 
pessoas no Brasil falam sobre a indústria aeroespacial por causa da Embraer. Não a 
considero um cluster, mas sim uma companhia. Talvez haja um pequeno cluster 
surgindo ao seu redor. Há alguns clusters no agronegócio bastante competitivos e 
produtivos. Mas acho razoável dizer que o conceito de cluster, de empresas que 
vêem a si próprias como parte de clusters e trabalham de forma proativa para 
aumentar sua eficiência, é algo que ainda não se firmou no Brasil. E vai ter de se 
firmar, porque sabemos, pelo exemplo das economias realmente avançadas, que os 
clusters são o ponto de onde vêm a inovação e os rápidos níveis de aumento de 
produtividade. (Porter, apud REVISTA EXAME: 2004, p. 45). 

 
 Nota-se que o autor afirma o quanto é importante que as empresas, não só do Brasil, 
mas dos países em desenvolvimento, criem um empenho para que sejam estruturados, e 
criados novos clusters nos setores em que estão inseridas, para que assim, obtenham maior 
desenvolvimento desses setores industriais, a fim de adquirirem maior competitividade no 
mercado global.  
 Dependendo da configuração de cooperação interfirmas, tanto pode existir uma firma 
líder exercendo o papel de coordenação dos clusters, como também esta coordenação é 
realizada por meio de uma instituição ou entidade pública e privada, que institucionaliza a 
coordenação. Levando em consideração a questão da cooperação versus concorrência, a 
caracterização de um cluster não quer dizer que não haja a concorrência entre os agentes do 
aglomerado industrial (CROCCO, 2001).  
  
 
2.3 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 
 Segundo definição desenvolvida pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e 
Inovativos Locais (REDESIST), coordenada pelo Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), dentro da perspectiva evolucionista de Lastres (2002) os 
Arranjos Produtivos Locais são: 

 
aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em 
um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos e 
interdependência. Geralmente, envolvem a participação e a interação de empresas – 
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que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, 
clientes, entre outros – e suas variadas formas de representação e associação. 
Incluem, também, diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: a 
formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento. (LASTRES, 2002, p. 13). 
 

Nesse contexto, Amato (2002) defende que a cooperação entre as empresas de micro e 
pequeno porte, pode ser uma saída estratégica para que essas possam acessar mercados 
globais, sem perderem a sua independência econômica individual. 
 É possível reconhecer um APL a partir de um conjunto de características e variáveis 
presentes em diferentes graus de intensidade. O MDIC, através de seu Termo de Referência 
para a Política de Apoio ao Desenvolvimento dos APLs, determina que suas características 
basicamente, são: possuir um número significativo de empreendimentos no território e de 
indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante; e compartilhar 
formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança, podendo incluir 
pequenas e médias empresas. 
 Mytelka e Farinelli (2000) colaboram para o entendimento dos APLs de micro e 
pequenas empresas (MPEs), pois segundo eles:  
 

essas empresas aproveitam oportunidades únicas para participar das interconexões 
entre produtores e consumidores através de relações verticais que podem reduzir 
custos em relação à informação e à comunicação, em relação à introdução de 
novos produtos e à adaptação de uma inovação ao mercado; através de 
colaborações horizontais entre mesmos setores de MPEs trazendo eficiências 
coletivas na forma de custos de transação reduzidos, inovação acelerada através da 
melhoria (eficiência e tempo) na solução de problemas e maior acesso a mercados; 
através de externalidades positivas, como disponibilidade de mão-de-obra 
especializada, infraestrutura e convenções para inovações e aprendizagem; e 
finalmente através do maior acesso às instituições culturais, políticas e sociais. 
(MYTELKA e FARINELLI, 2000, p. 36) 

 
Todavia, por mais que as características de um APL, se assemelhem-se às de um 

cluster em sua essência, para Caporali e Volker (2004) o APL é apenas um tipo particular de 
arranjo, onde participam empresas de micro, pequeno e médio porte. É uma forma importante 
de organização produtiva para o desenvolvimento da localidade em que está inserido, 
impactando também no âmbito social, regional e nacional.  

A necessidade de maior clareza na diferenciação de um cluster para um APL culminou 
na elaboração de uma tabela que tipificasse essas modalidades de arranjos, conforme 
apresentado abaixo: 
 
Tabela 1: Tipologia Consagrada de Clusters e APLs 
 

 APLs Clusters 

Existência de Liderança Baixo Alto 

Tamanho das Firmas MPEs Médias e Grandes 

Capacidade Inovadora Pequena Contínua 

Confiança Interna Pequena Alta 
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Nível de Tecnologia Pequena Média 

Linkages
1
 Algum Difundido 

Cooperação Pequena Alta 

Competição Alta Média e Alta 

Novos Produtos Poucos; Nenhum Continuamente 

Exportação Pouca; Nenhuma Alta 

Fonte: SANTOS (1994, p. 159) 
 
 Dependendo da estrutura setorial do APL, ele pode apresentar diferentes 
configurações produtivas, institucionais e organizacionais específicas às regiões na qual está 
inserido, bem como, agentes de diversos tamanhos de um ou mais setores da atividade 
econômica e a presença de organizações tecnológicas e de coordenação, caracterizando 
estruturas com diversos graus de densidade. 
 De qualquer modo, essas especificidades locais, definem as vantagens competitivas 
exclusivas para cada tipo de aglomeração. Dessa forma, há “[...] aglomerações que surgem a 
partir de processos de regionalização marcados por contextos culturais e históricos específicos 
e experiências induzidas para a criação de aglomerações produtivas regionais.” Vargas (apud, 
DALLA VECCHIA, 2008, p. 37). 
 A existência de um Arranjo Produtivo Local em uma região pode indicar muito mais 
que vantagem competitiva e econômica para as empresas inseridas no mesmo, pois sua 
presença também consolida vantagens para a sociedade na qual está inserido, a partir da 
geração de emprego e renda e do desenvolvimento social. 

 
Nesse sentido, Brito (2002, p. 1) enfatiza que: 

 
[...] a estruturação em aglomerados estimula processos interativos de aprendizado ao 
nível local que viabilizam o aumento da eficiência produtiva criando um ambiente 
propício à elevação da competitividade dos agentes. Além disso, é comum o 
argumento de que a intensificação das articulações e interações entre empresas 
nessas aglomerações costumam ter impactos importantes em termos de geração e da 
qualidade do emprego ao nível local, contribuindo para a dinamização desses 
espaços econômicos. 

 
 É por esse enfoque que os APLs normalmente se desenvolvem em ambientes 
favoráveis à cooperação, à interação e à confiança entre os diversos agentes, em ambientes 
compatíveis com ações políticas públicas e privadas. O APL por si só, não é constituído com 
o objetivo de gerar políticas de desenvolvimento regional, mas torna-se um meio ou 
instrumento para se construir o desenvolvimento em sentido amplo. “[...] Propiciando formas 
de dar maior dinamismo econômico, sustentabilidade a pequenos empreendimentos, ambiente 
propício à inovação e sistemas de governança social e politicamente sustentáveis” 
(LASTRES; CASSIOLATO, et al, 2003). 
 
 
3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos desse artigo foi o estudo de caso, 
por se tratar de uma estratégia de pesquisa muito empregada em problemas contemporâneos. 

Para Vilabol (2008), o estudo de caso é: 

                                                           
1
 Linkages – Sistemas de empresas articuladas, interligadas. 
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Uma categoria da pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. 
Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, como um 
programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 
social. Visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade 
e identidade própria. É uma investigação que se assume como particularística, 
debruçando-se sobre uma situação específica procurando descobrir o que há nela de 
mais essencial e característico. 
 

O estudo de caso é evidenciado por seu alto cunho descritivo, no qual pesquisador não 
tem a intenção de intervir na situação explorada, o interesse é descobrir como ela surge e em 
que momentos os problemas tornam-se evidentes. Pode ser desenvolvido a partir da utilização 
de várias ferramentas, não necessitando ser meramente descritivo, uma vez que o pesquisador 
tem a liberdade de tecer análises críticas e interrogações acerca da situação estudada. Dias 
(2004), defende que o estudo de caso é particularmente apropriado para pesquisadores 
individuais, pois dá a oportunidade para que um aspecto de um problema seja estudado em 
profundidade dentro de um período de tempo limitado. 

Silva (2009) descreve que o método do estudo de caso é um método específico de 
pesquisa de campo. Portanto, escolheu-se como meio de pesquisa deste artigo, o estudo de 
campo, pois possibilita a investigação de fenômenos à medida que ocorrem, sem interferência 
significativa do investigador. Esse meio é útil quando a compreensão dos processos sociais 
em seu contexto organizacional ou ambiental é importante para a pesquisa, assim como na 
exploração de novos processos ou comportamentos. 

O universo do campo de pesquisa deste artigo é composto por 68 microempresas 
associadas a três Associações de artesãos, são elas: Cooperativa dos Artesãos de Icoaraci – 
COARTI, Sociedade dos Amigos de Icoaraci – SOAMI e Conselho Superior do Artesão do 
Pará – COSAPA. Para esta, pesquisa a amostra escolhida foi de 45 microempresas sendo 12 
associadas à COARTI e 33 à SOAMI. 

A natureza desta pesquisa é quantitativa e a coleta de dados será realizada por meio da 
aplicação de um questionário fechado (ver apêndice A). Por fim, a análise dos resultados será 
apresentada por tabelas que demonstrarão as resultantes do questionário aplicado in loco no 
APL de Artesanato de Icoaraci. 
 
 
4 ESTUDO DE CASO 
 

O Estudo de Caso foi realizado no APL de Artesanato de Icoaraci, localizado na 
Região Metropolitana de Belém. A pesquisa foi estendida para a amostra de 45 
microempresas, sendo 12 associadas à Cooperativa dos Artesãos de Icoaraci – COARTI e 33 
pertencentes à Sociedade Amigos de Icoaraci – SOAMI, totalizando um número de 305 
empregados, isto é, aproximadamente 7 trabalhadores por empresa. Observou-se que mais de 
50% das empresas foram fundadas na década de 80 a partir de capital próprio.  

Os principais produtos produzidos no APL são miniaturas marajoaras, vasos, pratos de 
parede, centros de mesa e fruteiras. As duas associações entrevistadas produzem juntas 
mensalmente um total de aproximadamente 7.000 peças, cuja forma de comercialização é 
descrita conforme a tabela 2, apresentada abaixo. Vale ressaltar neste tópico que as 
associações estudadas possuem hegemonia da área de vendas denominada Orla de Icoaraci. 
Nos três últimos anos as microempresas participaram de várias feiras de nível nacional e 
estadual, onde puderam aumentar o seu mercado consumidor, a partir da maior visibilidade 
que obtiveram. Segue a tabela de comercialização: 
 
Tabela 2: As formas de comercialização no APL de Artesanato de Icoaraci 
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Formas de 
Comercialização 

COARTI (%) SOAMI (%) 

Vendas Locais 
(RMB) 07 11 

Outros municípios do 
Estado do Pará 09 06 

Outros estados pelo país 26 27 

Outros países 58 56 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 
 Um dos atuais avanços do APL de Icoaraci é a abertura de mercado para os 
municípios do interior do estado. Uma vez que, os principais consumidores dos produtos em 
cerâmica são de outros estados do Brasil e cerca de 200 países. 
 No ano de 2008 as microempresas sentiram a necessidade de desenvolver melhorias na 
capacitação e treinamento adequado para os profissionais da produção. Entretanto, segundo 
informações coletadas durante a pesquisa de campo, os empresários que compõem o APL 
acusaram a falta de capacitações constantes e específicas no Estado do Pará, para o setor em 
que estão inseridos, além do pouco comprometimento dos associados em dar continuidade aos 
trabalhos de capacitação, mesmo considerando que as necessidades tenham sido identificadas 
por eles próprios próprios.  

Na tabela 3, observamos como se encontra a colaboração de entidades como as 
associações, os sindicatos, as universidades, as instituições governamentais e não 
governamentais e do SEBRAE para o desenvolvimento do mesmo. 
 
Tabela 3: Colaboração em capacitação profissional 

Fontes de Capacitação 
Nº de capacitações em 

2009 - COARTI 

Nº de capacitações em 

2009 – SOAMI 

Instituições do Governo 
Federal 

2 
6,89% 

4 
10,26% 

Instituições do Governo 
Estadual 

1 
3,45% 

1 
2,56% 

Instituições do Governo 
Municipal 

9 
31,04% 

13 
33,33% 

SEBRAE 
15 

51,73% 
19 

48,72% 

Outras Instituições  
2 

6,89% 
2 

5,13% 
Fonte: Pesquisa de campo. 
  
 A partir do ano de 2008, com o advento do avanço tecnológico e inovação como 
estratégias fundamentais de crescimento também para as MPEs, as empresas pesquisadas 
tomaram nota da importância da sustentabilidade de uma organização e buscaram capacitação 
também na área de tecnologia e inovação. Na tabela 4, observam-se os resultados obtidos 
após a capacitação e a aplicação desses novos métodos de produção nas microempresas 
analisadas. 
 
Tabela 4: Impactos percebidos após a aplicação da inovação na produção 

 COARTI SOAMI 
Aumento na produtividade 

da empresa 
Média Alta 
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Ampliação do mix de 
produtos 

Média Alta 

Aumento da qualidade dos 
produtos 

Alta Alta 

Abertura de novos mercados Alta Alta 
Diminuição dos custos de 

produção 
Baixa Baixa 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

Apresentam-se como parceiros na cooperação das empresas do APL de Artesanato de 
Icoaraci além de outras microempresas do arranjo, fornecedores de insumo, e clientes, 
algumas empresas do ramo de consultoria, escola estadual de ensino artístico marajoara, 
universidades, institutos de pesquisa, entidades sindicais, órgãos de apoio governamental e 
agentes financeiros. Esses parceiros cooperam através da compra de insumos e equipamentos, 
da venda conjunta de produtos, desenvolvimento de produtos e processos, design e estilo de 
produtos, capacitação de recursos humanos, obtenção de financiamento, reivindicações. 
 Conhecendo a importância da localização para a vantagem competitiva das empresas 
que compõem o APL, buscou-se detalhar quais as principais vantagens esses 
microempresários obtiveram localizando-se no Distrito de Icoaraci, cujos resultados são 
mostrados de acordo com a Tabela 5, abaixo: 
 
Tabela 5: Vantagens da localização do APL 

 COARTI SOAMI 

Disponibilidade de mão-de-obra 
qualificada 

Alta Alta 

Baixo custo de mão-de-obra 
Alta Alta 

Proximidade com os clientes Baixa Baixa 

Proximidade com os fornecedores 
Alta Alta 

Disponibilidade de serviços técnicos 
especializados 

Média Média 

Existência de apoio e promoção Média Média 

Proximidade com universidades e 
centros de pesquisa 

Baixa Baixa 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

Desde o início da aplicação do questionário, obteve-se a informação que, muito 
embora existam poucas ações relacionadas às políticas públicas em prol da atividade de 
artesanato do APL de Icoaraci por parte dos governos estaduais e federais, outras instituições 
como o SEBRAE e instituições de ensino superior tentam trabalhar as fraquezas do APL com 
a finalidade de proporcionar melhorias da estruturais e dessa forma promover maior 
desenvolvimento para região. A tabela 6 demonstra como se encontra o nível dessas ações: 
 
Tabela 6: Ações de Políticas Públicas que contribuam com a atividade do arranjo. 

 COARTI SOAMI 
Programas de capacitação profissional e 

treinamento técnico 
Média Média 

Programas de apoio à consultoria 
técnica 

Média Média 

Estímulos à oferta de serviços Baixa Média 
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tecnológicos 
Programas de acesso à informação 
(produção, tecnologia, mercados) 

Média Alta 

Linhas de crédito e outras formas de 
financiamento 

Baixa Baixa 

Incentivos fiscais Baixa Baixa 
Fonte: Pesquisa de campo. 

A última questão pesquisada in loco foi quanto aos obstáculos à obtenção de crédito 
por parte das instituições financeiras, conforme demonstrado na tabela 7: 

 
Tabela 7: Obstáculos para obtenção de crédito 

 COARTI SOAMI 

Inexistência de linhas de 
crédito adequadas às 

necessidades da empresa 
Média Média 

Dificuldades ou entraves 
burocráticos para se utilizar as 

fontes de financiamento 
existentes 

Alta Alta 

Exigência de garantias por 
parte de instituições de 

financiamento 
Alta Alta 

Entraves fiscais que impedem 
o acesso às fontes oficiais de 

financiamento 

Alta Alta 

Fonte: Pesquisa de campo. 
  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com o objetivo de verificar as atuais condições mercadológicas do APL de artesanato 
em cerâmica localizado no Distrito de Icoaraci, realizou-se uma pesquisa de campo que 
possibilitou concluir tais condições. 
 Quanto à comercialização dos produtos verificou-se que a valorização do artesanato 
em cerâmica ainda possui maior expressividade em outros estados do Brasil e em outros 
países, o que confirma o pouco consumo destes produtos por parte do público paraense. Cada 
peça ainda é produzida de forma bastante artesanal, e os poucos microempresários que 
investem em tecnologia e inovação, o fazem a partir de utensílios de desenhos, novas tinturas 
e designs, fazendo com que o produto possua um valor agregado considerado alto pelo 
público paraense. Dessa forma, o APL procura constantemente ganhar novos mercados no 
Brasil e no exterior a fim de manter-se produtivo e auto-sustentável. Atualmente o APL 
exporta para mais de 200 países, e em todos os continentes do mundo há consumidores dos 
produtos do arranjo. Para que seja possível uma maior valorização desses produtos no 
mercado paraense, acredita-se que se faz necessária a participação em eventos e feiras para 
que o consumidor do Estado possa compreender o valor agregado à produção. Essa estratégia 
já está sendo implementada pelos empresários do arranjo e no ano de 2009 as duas 
associações entrevistadas somaram um total de 17 exposições e 3 feiras dentro do Estado. 
 Referente à colaboração em capacitação profissional, observou-se que o número tem 
crescido nos últimos três anos, e no ano de 2009 as duas associações da amostra de estudos 
somaram um total de 37 treinamentos e capacitações realizados por órgãos do Governo 
Federal, Estadual, empresas vinculadas à Prefeitura Municipal de Belém, SEBRAE/PA, 
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universidades como UEPA e UFPA e do Liceu Escola de Artes e Ofícios Mestre Raimundo 
Cardoso localizado no bairro do Paracuri. A maior problemática enfrentada pelos empresários 
do arranjo quanto à capacitação profissional não está no número de treinamentos 
disponibilizados para o setor de artesanato em cerâmica, mas na dificuldade de reunir as três 
associações e os empresários pertencentes ao APL para alcançar o público necessário para 
realização das capacitações, por julgarem que ao se capacitarem em conjunto, minimizarão 
suas vantagens competitivas. Identifica-se, portanto, que a condicional cooperação não é 
entendida como critério fundamental para o sucesso de um arranjo por parte dos empresários 
do APL de artesanato de Icoaraci. Gera-se aqui o que é apontado como o principal problema 
do arranjo estudado, pois cooperar-se mesmo competindo entre si é segundo a base teórica 
deste artigo, fundamentada principalmente pelos argumentos defendidos por Michael Porter, 
um dos critérios essenciais de maior relevância para que um APL possua sustentabilidade e 
força de mercado. Sugere-se, portanto, outros trabalhos acadêmicos que abordem soluções 
para essa expressiva problemática. 
 Acerca dos impactos percebidos após a aplicação da inovação na produção, a pesquisa 
possibilitou julgar como positivos os resultados dos investimentos em tecnologia e inovação, 
onde se destaca, portanto, como principal resultado, a abertura de novos mercados, pois, 
aumentou a produtividade, o mix de produtos e o diferencial das peças com designs mais 
modernos. Na figura abaixo, pode-se perceber as mudanças ocorridas no design de algumas 
peças produzidas pelos empresários do APL que receberam treinamento e desenvolveram a 
capacidade de inovação à sua produção.  
 
 
 
Figura 1: Inovação em diferenciação de design na produção 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 
 Quanto às vantagens da localização do APL, a partir da pesquisa in loco foi possível 
constatar que os empresários do arranjo são rigorosamente beneficiados com a localização do 
mesmo. Ao iniciar pela proximidade do rio Oé, mais conhecido como rio Paracuri, principal 
fonte de extração de matéria-prima, e que possui córregos que chegam até as ruas onde estão 
localizadas as lojas e pontos fabris, conforme observamos na figura abaixo: 
 
Figura 2: Vantagens da Localização do APL  
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Artesão retirando a matéria-prima que chega através de barco pelo do córrego que passa na principal rua do 
APL. FONTE: Elaborado pelo autor. 
 
 Além da facilidade de acesso à matéria-prima, outros fatores locacionais agregam 
positivamente o APL, como baixo custo de mão-de-obra qualificada, proximidade com o 
principal pólo de comercialização no Estado, a Orla de Icoaraci, proximidade com os 
fornecedores dos principais insumos de fabricação e acabamento de produção e existência de 
profissionais especializados em serviços técnicos (observou-se que esse foi um setor que se 
deu início no Distrito por conta da necessidade identificada após o surgimento do APL, 
gerando nova fonte de renda à comunidade). Todavia, alguns fatores como exportação e 
proximidade com universidades de apoio e centros de pesquisa ainda são dificuldades 
existentes no arranjo, pois, o Estado do Pará ainda não possui ações de promoção à melhoria 
da estrutura mercadológica do APL de artesanato de Icoaraci, para que o mesmo possua força 
de mercado e boa visibilidade. 
 Partindo desse ponto, e a partir da entrevista realizada com as duas associações de 
empresários da amostra deste artigo, detectou-se como uma das fraquezas do arranjo, a falta 
de apoio das instituições públicas com ações de capacitação técnica e especializada, 
consultoria empresarial, estímulos a serviços tecnológicos, programas de acesso à informação, 
obtenção de linhas de crédito, financiamentos e incentivos fiscais.  Dessa maneira, os poucos 
empresários que buscaram aprimoramento por iniciativa própria, ganham vantagens 
competitivas em relação a outros empresários, e mais uma vez, confirma a problemática 
outrora identificada de cooperação interfirmas, pois o repasse de informações é falho, e os 
empresários não beneficiados mantêm-se fechados à participação deste compartilhamento de 
aprendizado, além de não possuírem renda própria suficiente para dar continuidade às 
propostas de mudanças. Dos seis critérios pesquisados pelo questionário, dois possuem 
relevância negativa para o APL, o primeiro trata-se exatamente do discutido neste parágrafo, e 
o segundo é referente à dificuldade de obtenção de crédito. 
 Finalmente, se ressalta os muitos obstáculos enfrentados pelos empresários do APL 
estudado, uma vez que no Estado do Pará, a falta de linhas de créditos adequadas às 
necessidades de microempresários do ramo de artesanato é expressiva, além do que muitos 
são os entraves burocráticos para se utilizar as raras fontes de financiamento que existem. 
Sem apoio financeiro, muitas das capacitações realizadas pelos empresários do APL 
tornaram-se inúteis, pois não há possibilidades de aplicação por falta de capital próprio. 
Conclui-se, portanto, que a falta de cooperação entre os empresários pertecentes ao APL, 
inicia-se pela ausência de ações de políticas públicas, ou seja, apoio governamental, e o 
enorme obstáculo de obtenção de crédito, que conseqüentemente promovem disparidade 
competitiva em relação aos poucos empresários que possuem capital próprio, em detrimento 
dos que não o possuem, para dar continuidade ao desenvolvimento de suas empresas. 
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APÊNDICE A 
MODELO DE QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

1) Quais as formas de comercialização praticadas no APL de Artesanato de Icoaraci? 

Formas de Comercialização 

Vendas Locais (RMB) (   ) 
Outros municípios do Estado do Pará (   ) 

Outros estados pelo país (   ) 
Outros países (   ) 

 
2) Qual o número de capacitações realizadas em 2009 pelas instituições abaixo? 

Fontes de Capacitação Número de capacitações em 2009 

Instituições do Governo Federal (    ) 

Instituições do Governo Estadual (    ) 

Instituições do Governo Municipal (    ) 

SEBRAE (    ) 
Outras Instituições  (    ) 

 
3) Quais os impactos percebidos após a aplicação da inovação nos aspectos abaixo? 

 Baixo Médio Alto 

Aumento na produtividade da empresa (    ) (    ) (    ) 

Ampliação do mix de produtos (    ) (    ) (    ) 

Aumento da qualidade dos produtos (    ) (    ) (    ) 

Abertura de novos mercados (    ) (    ) (    ) 
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Diminuição dos custos de produção (    ) (    ) (    ) 

 
4) Quais as vantagens da localização do APL, de acordo com os itens abaixo? 

 Baixo Médio Alto 

Disponibilidade de mão-de-obra qualificada (    ) (    ) (    ) 

Baixo custo de mão-de-obra (    ) (    ) (    ) 

Proximidade com os clientes (    ) (    ) (    ) 

Proximidade com os fornecedores (    ) (    ) (    ) 

Disponibilidade de serviços técnicos especializados (    ) (    ) (    ) 

Existência de apoio e promoção (    ) (    ) (    ) 

Proximidade com universidades e centros de 
pesquisa 

(    ) (    ) (    ) 

 
5) Como se encontram as ações de políticas públicas que contribuem para a atividade do APL? 

 Baixo Médio Alto 
Programas de capacitação profissional e 

treinamento técnico 
(    ) (    ) (    ) 

Programas de apoio a consultoria técnica (    ) (    ) (    ) 

Estímulos à oferta de serviços tecnológicos (    ) (    ) (    ) 

Programas de acesso à informação (produção, 
tecnologia, mercados) 

(    ) (    ) (    ) 

Linhas de crédito e outras formas de financiamento (    ) (    ) (    ) 

Incentivos fiscais (    ) (    ) (    ) 

 
6) Como se encontra o nível dos obstáculos para obtenção de crédito no APL, de acordo com 

aspectos abaixo? 
 Baixo Médio Alto 

Inexistência de linhas de crédito adequadas às 
necessidades da empresa 

(    ) (    ) (    ) 

Dificuldades ou entraves burocráticos para se 
utilizar as fontes de financiamento existentes 

(    ) (    ) (    ) 

Exigências de garantias por parte de instituições de 
financiamento 

(    ) (    ) (    ) 

Entraves fiscais que impedem o acesso às fontes 
oficiais de financiamento 

(    ) (    ) (    ) 
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