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Resumo
O presente trabalho relaciona as principais concepções sobre o termo desenvolvimento local.
Partiremos da evolução do conceito de desenvolvimento ao longo da história, suas diferentes
interpretações e contextos até chegar a seus aspectos socioeconômicos. A partir desse roteiro,
faremos a abordagem de algumas metodologias que visam à estruturação efetiva desse processo
dinâmico, essencialmente relacionando os aspectos necessários para a construção de um am-
biente denominado “sistema de desenvolvimento local”. Nessa perspectiva, demonstraremos
o potencial das agências de desenvolvimento local como vetor propulsor desse sistema, bem
como os empecilhos que podem estancar/atravancar seu pleno funcionamento.

Abstract
This paper relates the main concepts about local development. This term has had many concep-
tions throughout history, and we will start by discussing its different interpretations and contexts
to reach its socioeconomic aspects. In this perspective, we will analyze some key methodologies
that can contribute to design the dynamic process of “local development system”. In addition,
we will intend to demonstrate the potential of the local development agencies as the trigger of
this “system”, as well as, the barriers that can prejudice its full performance.
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1 Introdução

Os gestores públicos têm como missão primordial, dentre os inúmeros desafios que permeiam a
profissão, fomentar, lato sensu, um determinado território e/ou região para que as pessoas pos-
sam se articular civicamente e provê-las de homogeneidade/igualdade com relação às oportuni-
dades políticas, sociais e econômicas. O intuito final dessa dinâmica, em suma, é proporcionar
a melhoria da qualidade de vida para toda população.

O presente trabalho busca relacionar, de forma condensada, o conceito de desenvolvimento
econômico local. Ao longo da história, o debate sobre o conceito de desenvolvimento e, pos-
teriormente, o de desenvolvimento econômico local, reverberou em diversas áreas do conhe-
cimento, tais como na academia (Economia, Ciência Política, Sociologia, Geografia, dentre
outras), no setor privado e, principalmente, na gestão pública. O vasto referencial teórico que
abrange o tema ainda é inconclusivo sobre um modelo único que contemple a resolução de
diferentes problemas em territorialidades, com culturas e especificidades únicas.

A breve revisão da literatura que dá corpo a este trabalho parte do dinamismo inerente ao con-
ceito de desenvolvimento para pensá-lo aplicado ao recorte socioeconômico de um determinado
território.

A fim de adensarmos o escopo dessa complexa equação, trataremos, primeiramente, dos prin-
cipais conceitos sobre desenvolvimento, suas derivações e sua contextualização histórica, até
encontrarmos nosso ponto de foco: o desenvolvimento local. A partir daí, destacaremos os
principais fatores e/ou atores que colaboram para a construção de um ambiente ideal, tal como
denominado pela OCDE, de “sistema de desenvolvimento local”, que pressupõe a existência de
uma rede atores envolvidos em gerar ações de impacto socioeconômico, tais como organizações
civis, micro e pequenos empresários, líderes comunitários e diferentes braços da burocracia e/ou
gestão pública. Distinguimos, nesse contexto, as abordagens Top-down e Bottom-up que sina-
lizam uma mudança de concepção na implantação das políticas públicas de desenvolvimento
local.

Adicionaremos à análise o mecanismo das agências de desenvolvimento local (ADLs) com o in-
tuito de verificar o instrumental disponível para que se propulsione, de fato, o desenvolvimento
econômico em determinado território, citamos dois exemplos de mecanismo de fomentos im-
plantados no governo do estado de São Paulo: a Agência Paulista de Promoção de Investimentos
e Competitividade, Investe São Paulo, e o Banco do Povo Paulista (BPP).
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2 Conceito de desenvolvimento e algumas de suas variações

Existem diversas concepções aplicáveis ao vocábulo desenvolvimento. A língua é uma instân-
cia fluida e, assim como a realidade, as conceituações também mudam. São diversas, assim,
as concepções acerca do que é o desenvolvimento, cada uma delas representante de uma reali-
dade sociohistórica. A definição que hoje se encontra em obras lexicográficas pode não ser, no
entanto, suficiente para que entendamos a complexidade desse fenômeno.

Nas áreas acadêmicas como geografia, sociologia, antropologia, ciências naturais e até mesmo
na tecnologia, o conceito de desenvolvimento é contemplado de maneira bastante diversa. Em
virtude da amplitude de ideias e diferentes óticas sobre o tema, o presente trabalho enfocará
o seu sentido mais social e econômico da palavra a fim de refinar seu conceito até a constru-
ção ideal de uma realidade subjetiva, sendo o foco neste trabalho explorar contribuições que
corroborem, de maneira factível e coadunada às suas especificidades, com o processo de desen-
volvimento econômico local.

As interpretações sobre o termo desenvolvimento evoluíram ao longo da história, no entanto,
em seu aspecto primordial, como bem destaca Borges (2007), o termo significa “revelação,
descoberta”, ou mesmo, pode representar a dinâmica de um processo encadeado ao longo do
tempo, com etapas evolutivas bem definidas, desde o seu início até o fim.

Por sua vez, Vázquez sustenta que desenvolvimento é o “produto da integração de visões e
interesses e o acordo estratégico estabelecido entre agente públicos e privados com incidência
no mesmo território” (Vázquez, 2001, p. 22, tradução nossa1).

O que pretendemos, neste trabalho, é focalizar, justamente, o desenvolvimento local a partir de
uma determinada ótica, especificando o mais possível a forma de sua utilização. Para tanto,
antes de definirmos o que é o desenvolvimento econômico local, precisamos também delimitar
o aspecto espacial do termo.

3 Local e suas definições

Entender “local” como conceito, como ponto de partida para o estudo do desenvolvimento é,
consequentemente, fator preponderante para se entender a dinâmica econômica de um território.
Nesse sentido, trata-se não somente de um recorte geográfico, mas de um conjunto de “[...]

1VACHÓN, B. (2001): El Desarrollo Local teoría y práctica. Editorial TREA, Gijón, España: “producto de la
integración de visiones e intereses y la concertación estratégica de agentes públicos y privados con incidencia en
el territorio”.
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sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro
único no qual a história se dá”2.

Concretizando as palavras supramencionadas, podemos ampliar o entendimento sobre a dinâ-
mica “local” de acordo com a síntese de Borges (20073):

A partir dessas considerações, o local para o estudo do desenvolvimento ao
mesmo tempo em que se mostra como um recorte geográfico para análise, ou
seja, um município, bairro, uma mesorregião ou até mesmo um país, (MAR-
TINELLI; JOYAL, 2004), dependendo do tamanho, dada à intrínseca com-
plexidade do processo de desenvolvimento (BOISIER, 2001a), evidencia um
recorte conceitual e analítico para a abordagem desenvolvimentista. É consi-
derar o local como um espaço que “reinventa novos desenhos para as políticas
públicas e sua gestão”, sendo capaz de “dinamizar as transformações” tanto no
campo de atuação, quanto no âmbito nacional.

Para Blakely4 (1994), o termo “local” inserido no contexto regional, dá-se por uma área ge-
ográfica comum na qual a institucionalidade governamentalda localidade e/ou região partilha
de uma base econômica comum e indissociável entre suas populações, nas quais os habitantes
compartilham alguns benefícios, como empregos, lazer e comércio. Para aprofundar o enten-
dimento da relação entre o local e o seu entorno, avalia-se de forma mais precisa a ideia de
desenvolvimento econômico no tópico seguinte.

4 Desenvolvimento local

Existem inúmeras concepções sobre desenvolvimento, porém podemos condensá-las, em linhas
gerais, como sendo um processo constante de transformação social, no qual a necessidade de
igualar oportunidades, tanto sociais quanto políticas e econômicas, para toda população, é um
fator peremptório. Assim, medidas que perpassem o critério do crescimento econômico anco-
rado no PIB per capita devem estar sincronizadas com indicadores que promovam mudanças e
transformações sociais ao longo do tempo. Nesta perspectiva, um fator intrínseco relaciona-se
ao conceito multidimensional de mudança, que por meio de inovações nos aspectos econômi-
cos, sociais e ambientais são transcendidos. Dessa forma, o conceito multidimensional pode ser
compreendido como um aperfeiçoamento da qualidade de vida, que fomenta o empoderamento

2SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2012, p. 63.
3file:///C:/Users/Beatriz/Downloads/ClaudiaMoreiraBorges%20(2).pdf
4file:///C:/Users/Beatriz/Downloads/CidCognBiblUSP%20(1).pdf pg.17
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dos cidadãos comuns, desenvolve e preserva os ativos locais, contribui para a superação de fa-
lhas de mercado, bem como fortalece a coesão de políticas que definem as diretrizes de projetos
genuinamente locais5.

Em linha com essa perspectiva, para que exista um efetivo desenvolvimento local é necessário
que os indivíduos se sintam satisfeitos em relação ao atendimento de suas necessidades. Para
isso, indicadores que meçam qualidade da educação, saneamento básico, infraestrutura, mora-
dia, dentre outros, são fatores fundamentais para esta análise. Podemos entender, portanto, que
não há uma estrutura rígida e exclusiva para se alcançar o processo de desenvolvimento, posto
que este é dinâmico e que nunca se acaba. Além disso, a história de cada região/localidade é
repleta de peculiaridades e mudanças temporais que alteram as características e as demandas da
população através das épocas. Para elucidar o sentido de desenvolvimento, é necessário fazer
uma breve contextualização do texto ao longo da história.

5 Contextualização histórica do desenvolvimento

No âmbito socioeconômico, o termo desenvolvimento sofreu uma série de interpretações e re-
avaliações, bem como se submeteu a novas teorias e metodologias que progrediram a fim de
consolidar uma reflexão mais precisa sobre este fenômeno. Na década de 1940, o termo se
referia, ainda de forma incompleta/limitada, a um tipo de comparação entre os países com
“economias desenvolvidas”, em detrimento dos demais, conceituados de “economias subde-
senvolvidas”. Essa base de comparação refletia, ao final, em uma espécie de Benchmark, ou
seja, um processo de convergência econômica à ocidentalização (economias desenvolvidas).
Dessa maneira, o estudo do desenvolvimento restringia-se a avaliar as dinâmicas decorrentes
das desigualdades (lacunas) entre as nações, tais como problemas institucionais / estruturais,
baixo crescimento, recuperações econômicas após desastres naturais ou guerras, dentre outras
particularidades, capazes de criar o descompasso entre as economias “desenvolvidas e em de-
senvolvimento”.

A partir da década de 1960, a premissa de que o desenvolvimento, ou o bem-estar da po-
pulação, estaria estritamente associado ao nível de “crescimento econômico”, começou a ser
questionada. Por muitas décadas e, em diversos países, era considerada quase como “verdade
absoluta” que a variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, medida base para
se verificar o crescimento de uma nação no período de um ano, era suficiente para aferir o nível
de desenvolvimento de um país.

5JOUEN, M., KOLOSY, K., PELLEGRIN, J. P., RAMSDEN, P., SZEGVARI, P., &CHAMBON, N. (2010).
Cohesion policy support for local development: best practice and future policy options. Study commissioned by
Directorate General for Regional Policy.
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No Brasil, precisamente à época do chamado “Milagre Econômico”, entre 1968 e 1973, quando
as taxas de crescimento econômico saltaram de 9,8% a.a (1968) para 14% a.a (1973), observou-
se um período de notável crescimento. Entretanto, esse crescimento foi contestado por sua
baixa qualidade, atrelado à distribuição de renda entre a população. Com a mesma perspectiva,
inúmeros programas ou planos econômicos ao redor do mundo também promoveram resultados
similares, com crescimento econômico de baixa qualidade, que não refletia no bem-estar das
populações (THOMAS et. al.,20026). Dessa forma, difundiu-se uma série de pesquisas/estudos
voltados a estruturar uma lógica que coadunasse a qualidade do crescimento econômico com
o desenvolvimento equilibrado das populações, ou seja, considerando também aspectos que
refletissem o seu bem-estar.

6 Desenvolvimento econômico local como um novo paradigma

O aspecto territorial (ou local) do desenvolvimento econômico esteve por muito tempo à mar-
gem das principais linhas do pensamento econômico (mainstream), fato que tem se revertido nas
últimas décadas, precisamente após os anos 19807. Na perspectiva econômica de alguns pes-
quisadores, essa década, na América Latina, ficou conhecida como a “década perdida”. Fatores
determinantes como o baixo crescimento do PIB, processos inflacionários ascendentes, deteri-
oração do parque industrial, queda no poder de compra dos salários e alto nível de desemprego,
foram alguns aspectos que contribuíram para tal diagnóstico.

O fator territorial (ou local), no que tange ao desenvolvimento econômico, ainda se encontrava
no em segundo plano, preterido pelas teorias do mainstream, e, assim, toda a potencialidade
relacionada às vantagens comparativas no âmbito territorial deixava de ser considerada em sua
plenitude.

Esse quadro começa a ser revertido com o declínio do modelo de produção elaborado por Henry
Ford (“fordismo”), fato determinante para o redescobrimento teórico de formas de produção
difusas ou flexíveis a nível local, as quais, no entanto, nunca perderam relevância ao longo da
história econômica8.

Ressalta-se que o desenvolvimento local não é, necessariamente, contraponto ao modelo “pós-
fordista”, no sentido de contraposição ao funcionamento das grandes empresas. Na realidade,

6THOMAS, V. ;DAILAMI, M.; DHARESHWAR, A. KAUFAMANN, D.; KISHOR, N.; LÓPES, R.;
WANG , Y. Qualidade do crescimento. Tradução: Élcio Fernandes, São Paulo: Editora da UNESP, 2002.
File:///C:/Users/Beatriz/Downloads/Claudiamoreiraborges%20(2). pdf p.26

7Este item foi desenvolvido com base no documento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, intitulado
“Estudios de casos de desarrollo económico local en América Latina”

8SFORZI, Fabio. 1999. La teoría marshalliana para explicar el desarrollo local. En Fermín Rodríguez (ed.),
Manual de desarrollo local. Op cit.
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o desenvolvimento local considera valores como a identidade, a diversidade e a flexibilidade,
fatores que já eram contemplados no passado nas mais diferentes formas de produção, em que
as grandes dimensões não eram preponderantes, mas sim as características de um determinado
local. Essa análise é preponderante para uma interpretação do termo desenvolvimento de acordo
com as diretrizes do objeto deste estudo.

Ao longo da história, o desenvolvimento econômico tem sido predominantemente associado ao
conceito de economias de escalas internas das empresas, abordagem compartilhada pelo mains-
tream. Nesse sentido, a dinâmica do sistema local de produção foi preterida ou subordinada
a uma estrutura empresarial, e, assim, a consequência determinante dessa abordagem analítica
foi o atrofiamento do conceito de desenvolvimento econômico, reduzido a grandes estruturas
industriais.

Segundo o informe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), BECATTINI (1979)
dentre outros pesquisadores, deslocam e ampliam o foco de estudo para além da empresa, abran-
gendo todo o seu entorno territorial. A partir desta perspectiva, a centralidade da empresa é
substituída por uma teoria da organização, destacando-se o entorno territorial a que pertence,
bem como fomenta as economias externas decorrentes. Dessa maneira, constitui-se uma "at-
mosfera industrial" capaz de disseminar o aprimoramento do capital social e institucional, assim
como assimilar traços de competitividade proveniente das já clássicas economias internas de es-
cala. Nesse contexto, ganham forças as abordagens em distintos campos de estudo que ampliam
e enriquecem o debate sobre desenvolvimento, tornando-o mais integrado e multidisciplinar.

A concepção de milieu innovateur

9 desenvolvida pelo Grupo de Investigação Europeia sobre
Entornos Inovadores / Grupo de Investigación Europea sobre Entornos Innovadores (GREMI,
1990) representa outra importante referência no que tange o estudo do desenvolvimento local,
pois destaca a importância dos entornos territoriais inovadores – ambientes que oferecem mais
condições de acesso à infraestrutura básica, física e institucional, que estimulam a circulação
do conhecimento e facilitam a criação de micros e pequenas empresas (MPEs) e a inovação –
não considerando apenas o papel do empresário empreendedor.

Na mesma perspectiva, o inovador trabalho de Piore e Sabel (1990) que aborda a segunda
ruptura industrial10 e os importantes aspectos das estratégias de produção flexível, têm ampliado

9Neste modelo a inovação é apresentada como uma das variáveis explicativas do desenvolvimento econômico
regional, por meio de modelos de desenvolvimento local e endógeno e, portanto, pode-se supor que a capacidade
de inovação depende de variáveis internas dos próprios territórios (Bretschger, 1999; Gersbach y Schmutzler,
1999; Ogawa, 2000; De Groot et. al., 2001; Love y Stephen, 2001; Fischer, 2001; Fritsch, 2002; Audretsch,
2003; Cheshire y Malecki, 2003, tradução nossa). PEÑA SÁNCHEZ, A.R. (2006) Las disparidades económicas
intrarregionales en Andalucía. Tesis doctoral accesible a texto completo en http://www.eumed.net/tesis/2006/arps/

10Da crise econômica de 1973, derivaram a fragmentação do mercado, da demanda e a redução do ciclo de vida
das tecnologias e dos produtos. Isso questiona o modelo até então hegemônico de grandes empresas e sua produção
em massa, que eram a principal via para o desenvolvimento. A esse fenômeno se denominou “segunda ruptura in-
dustrial”. Disponível em [https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/459/42980/1/Documento7.pdf]
Acesso 10/08/2016
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a reflexão na literatura em diversas publicações editadas pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), como os de Pyke, Becattini e Sengenberger (1992), Sengenberger, Loveman y
Piore (1992) e Pyke y Sengenberger (1993).

À vista disso, vale abordar o conceito de “competitividade sistêmica”11, cujos principais precur-
sores foram Esser, Hille-brand, Messner e Meyer-Stamer (1996), dentre outros. Nesse sentido, a
essencial contribuição do modelo econômico analítico Neoinstitucionalista (North, 1993; Willi-
amson, 1989, entre outros) corrobora com este enfoque ao enfatizar a importância dos aspectos
institucionais, sociais e jurídicos no contexto das transações econômicas e no funcionamento
dos mercados. Adicionalmente, esta abordagem contribuiu para reflexão sobre a transcendência
do “capital social e cultural” dentro do desenvolvimento.

No que tange às perspectivas de política de desenvolvimento, são importantes as contribuições
provindas da OCDE (Programa LEED sobre Desenvolvimento Econômico Local e Emprego),
da OIT (Iniciativas Locais de Emprego e, posteriormente, o Programa de Desenvolvimento Lo-
cal), e as iniciativas da União Europeia relativas ao fomento às pequenas e médias empresas, ao
desenvolvimento rural, ao desenvolvimento sustentável e à política de desenvolvimento regio-
nal e local como parte da estratégia de coesão social e territorial. Particularmente, a experiência
exitosa das iniciativas LEADER, referentes ao estabelecimento de redes associativas de atores
públicos e privados locais para o desenvolvimento local no âmbito rural.

Finalmente, pode-se dizer que, em síntese, os mecanismos modernos de governança pública no
âmbito local ou regional buscam como finalidade a incorporação de novos instrumentais pro-
vindos das administrações subnacionais com o intuito de fomentar o âmbito territorial, essenci-
almente com relação ao desenvolvimento econômico local, proporcionando, dessa maneira,uma
participação mais efetiva da sociedade civil.

Os trabalhos supramencionados enfatizam as economias externas provindas dos entornos lo-
cais, para as quais os conjuntos de empresas especializadas conseguem ampliar as atividades
localizadas em seu entorno, por meio do encadeamento entre diferentes produtores (empresas)
intermediários e de produtos finais. Esses espaços produtivos territoriais estabelecem um efeito
de competitividade espacial, de modo que as vantagens das pequenas e médias empresas con-
tam com especialização flexível e facilidades para a inovação, comparativamente às grandes
empresas que se baseiam quase exclusivamente em economias de escala.

11As teorias de desenvolvimento baseadas no conceito de competitividade sistêmica diferem das teorias de ma-
triz neoclássica na medida em que, ao invés de buscarem construir modelos matemáticos que possam explicar o
desenvolvimento econômico com base nas relações entre um pequeno número de fatores determinantes, procedem
à identificação de um grupo bastante amplo de fatores que condicionam a competitividade das empresas e os clas-
sificam segundo esquemas lógicos que procuram revelar as complexas formas de interação entre esses fatores. In
DINIZ FILHO, L. L., & VICENTINI, Y. (2004). Teorias espaciais contemporâneas: o conceito de competitividade
sistêmica e o paradigma da sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento e meio ambiente, 9, p. 4.
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Ainda assim, certas premissas são fundamentais para conseguir fomentar determinadas exter-
nalidades como a oferta local de mão-de-obra qualificada, adequada infraestrutura básica, em-
presas de serviços e autoridades locais dispostas a colaborar, acima de interesses próprios, com
todo projeto.

A busca de novas formas de desenvolvimento perpassa pela necessidade de encontrar respostas
para a governança institucional da economia e da sociedade. Aqui se deve ressaltar, também,
a importância da institucionalidade local, do poder político da localidade, como condição pri-
mordial para efetivara gestão dos recursos locais de forma apropriada. O reforço da capacidade
de negociação das entidades locais se traduz em sua articulação direta com os agentes externos
que participam das ações de desenvolvimento, como as agências de financiamento internacional
ou empresas investidoras, e uma maior presença nas decisões globais do Estado, por meio da
articulação das diferentes localidades e regiões em redes institucionais e de agentes produtivos
(associações de municípios, redes empresariais etc.).

Em países onde o poder político estatal é visto com desconfiança por grupos sociais tradicio-
nalmente marginalizados, a participação desses grupos e de agentes econômicos locais podem
definiras estratégias de desenvolvimento, associadas a instrumentos de gestão que reforcem a
transparência e, por conseguinte, o controle social passa a ser determinante para a legitimidade
do poder local.

Os objetivos do desenvolvimento local consideram igualmente o aspecto do crescimento econô-
mico (quantidade de fatores) para centrar-se na melhora da qualidade de vida da população em
geral. Nesse sentido, a oferta de serviços sociais, como educação, saúde, saneamento e lazer,
é entendida como um componente basilar para o êxito do processo. Soma-se a isso a auto-
organização dos recursos no âmbito local como condição fundamental para se obter, em muitos
casos, os serviços e a infraestrutura necessários para o desenvolvimento. A autonomia relativa
dos processos de desenvolvimento local deriva também de uma nova articulação espacial dos
processos produtivos que transcendam a dinâmica tradicional e alcancem novos encadeamentos
de âmbito supraregional. A produtividade e a melhoria da competitividade se convertem em
critérios de medida da evolução do processo e da conquista dos objetivos gerais do desenvolvi-
mento local.

Dessa forma, uma das novas concepções de desenvolvimento local pode ser definida como

“[..] um complexo processo de negociação entre os agentes – setores e forças
– que interagem dentro do limite de um determinado território, com o propó-
sito de fomentar um projeto comum que combine a geração de crescimento
econômico, igualdade, mudança social e cultural, sustentabilidade ecológica,
enfoque de gênero, qualidade e equilíbrio espacial e territorial com a finalidade
de elevar a qualidade de vida e o bem estar de cada família e cidadão que vivem
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nesse território ou localidade. (LLORENS; ALBUQUERQUE; CASTILHO.
Apud ENRÍQUEZ, 1997).

A falta de uma estruturação territorial adequada para as medidas nacionais de fomento à com-
petitividade produz um desenvolvimento assimétrico e em detrimento das cidades, regiões ou
territórios mais periféricos (com pior nível de infraestrutura e parco desenvolvimento institu-
cional). Para tanto, uma política nacional que estimule a competitividade das regiões menos
favorecidas é imprescindível para que haja efetiva compensação dos desequilíbrios estruturais
do desenvolvimento socioeconômico.

7 Recursos locais e Vantagem Comparativa

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o mecanismo do Desenvol-
vimento Econômico Local fomenta vantagens comparativas disponíveis no território, aprimo-
rando as condições básicas para o desenvolvimento e mobilizando a utilização de seus recursos
endógenos, dinâmica distinta dos métodos tradicionais de desenvolvimento que fomentam os
setores industriais ou que planejam a atração de grandes empresas. Dessa forma, uma estraté-
gia de desenvolvimento sustentável pode ser ancorada sob a análise das condições econômicas,
sociais e institucionais da localidade e/ou território, identificando os seus principais potenciais
econômicos.

8 Participação Local

O modo tradicional de se fazer política, desde o planejamento, estruturação, implantação e
gerenciamento, é de cima para baixo, abordagem conhecida como Top down. Usualmente,
esse tipo de construção política é determinada por altos níveis ministeriais ou governos locais /
regionais, levando pouco em consideração a participação da sociedade civil de modo geral. Em
perspectiva oposta, a abordagem Bottom up coloca como foco central a participação dos atores
locais. Nesse sentido, as preocupações socioeconômicas de abrangência local são consideradas,
por meio dos atores privados e demais organizações da sociedade civil de forma coordenada
com o poder público para que, dessa forma, se englobe não apenas os entes locais, mas também
regionais, nacionais, supranacionais, bem como organizações internacionais. O Quadro abaixo
resume bem os principais pontos das duas abordagens.12

12Para consultar a tabela original: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_112261.pdf - acessado 12/08/2016
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Abordagem Tradicional Abordagem Local
Top-down: quando a instância central de

governo protagoniza a elaboração de
políticas públicas sem a interlocução com

setores da sociedade

Bottom-up: elaboração da política pública a
partir da participação dos entes locais

Administração / Gerenciamento centralizado
Cooperação vertical entre diferentes
instâncias de governo e cooperação

horizontal entre os atores locais
Abordagem de desenvolvimento setorial Abordagem de desenvolvimento territorial

Desenvolvimento com foco em grandes
projetos industriais a fim de desenvolver

outras atividades econômicas

Maximizar as potencialidades de cada
território, fomentando a economia local de

acordo com a dinâmica social

Fomento econômico via incentives fiscais,
subsídios, e outras fontes de financiamento

Estabelecimento de condições estratégicas
para o desenvolvimento da atividade

econômica

Tabela 1: Abordagens. Tradução nossa.

8.1 Três Frentes Estratégicas

Segundo a OIT, a abordagem de desenvolvimento econômico local estimula a competitividade
das empresas, contribuindo para o aprimoramento do capital humano, fomentando a infraestru-
tura, assim como atraindo investimentos. Esse processo é estruturado a partir de três frentes
denominadas: hardware, software e orgware.

Hardware: envolve muitos fatores comuns às políticas de desenvolvimento tradicionais, tais
como o fornecimento de infraestrutura básica, incluindo o estabelecimento de redes de trans-
porte e de comunicação, espaço industrial, e a infraestrutura necessária para o desenvolvimento
do capital humano, incluindo a educação, saúde e espaços culturais.

Software: refere-se ao elemento intangível do processo de desenvolvimento econômico local,
tais como treinamentos e educação, serviços de apoio às empresas, serviços financeiros, insta-
lações básicas de infraestrutra, etc. Com base no diagnóstico das vantagens comparativas, dos
recursos e limitações do território, os atores locais (stakeholders) podem delinear e implantar
uma estratégia completa para potencializar toda estrutura mencionada.

Orgware: representa a capacidade organizacional e institucional para projetar, implantar e mo-
nitorar uma estratégia de desenvolvimento. O desenvolvimento de Orgware vai além da coorde-
nação vertical e horizontal dos diferentes níveis de governo,atores locais e os agentes privados;
isso envolve a promoção do capital social e o empoderamento dos cidadãos locais, permitindo
o encorajamento e maior influência em seu próprio futuro13.

13Para consultar as definições originais, consultar: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_112261.pdf - Acessado em 12/08/2016
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Para elucidar os pontos supramencionados de forma concatenada, iremos traçar, em síntese,
como as diretrizes e objetivos das três nomenclaturas (hardware, software e orgware) podem
ser dispostas por meio de quatro pilares estratégicos:

− Prestação de serviços públicos;

− Governança local;

− Desenvolvimento do setor privado e;

− Empoderamento dos cidadãos.

8.2 Prestação de Serviços Públicos

Para o estabelecimento de um ambiente adequado que promova a entrada e/ou interesse do
setor privado, alguns serviços públicos essenciais devem ser estabelecidos (infraestrutura bá-
sica), como apontados nas frentes hardware e software. Nesse sentido, fatores estruturantes que
contribuam para a criação de espaços industriais, tais como redes de transportes, de telecomuni-
cação e logística; saneamento básico, saúde, combinados com escolas técnicas, outros serviços
educacionais, aparelhos de cultura e lazer, bem como prestação de serviços financeiros.

8.3 Governança Local

O conceito de Governança é definido pelo Banco Mundial, em seu documento Governança e
Desenvolvimento, como a maneira de melhor administrar os recursos sociais e econômicos a fim
de se alcançar o desenvolvimento. Em suma, envolve as melhores práticas para o planejamento,
elaboração, implantação, monitoramento e accountability. Assim, Governança Local desloca
o enfoque para o contorno local, com o intuito de construir um ambiente harmônico entre os
atores locais, poder público e setor privado na área de planejamento e tomada de decisões.
Adicionalmente, a governança local também se apropria da definição clara de quais são os
papéis de cada um dos envolvidos. É a governança que tem a missão de garantir a transparência,
responsabilidade, orientação por consenso, igualdade e inclusividade, efetividade e eficiência
das políticas públicas em questão.

8.4 Empoderamento

Promover uma rede de auxilio que facilite o acesso de pequenos produtores ao mercado por
meio de instrumentos de apoio financeiro, legal, tecnológico, dentre outros, e que expanda
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as oportunidades de negócio. É importante destacar que o cerne desse processo considerao
capital humano local, ou seja, investe-se na comunidade de maneira mais personalizada, a fim
de maximizar suas potencialidades e, dessa maneira, construir um horizonte propício para o
florescimento de uma parceira equânime entre o setor privado, poder público e população local.

8.5 Setor Privado

Responsável por investimentos que impulsionem um círculo virtuoso de geração de emprego,
investimentos, aperfeiçoamento da capacidade técnica, dentre outros, de maneira sustentável. A
melhoria do ambiente de negócios atrai parcerias estratégicas indispensáveis para a ampliação
do mercado e de oportunidades de forma geral.

9 Agências de desenvolvimento local em perspectiva e o caso
de São Paulo

9.1 A OCDE e o sistema de desenvolvimento local

Uma vez que as condições de infraestrutura e governança estejam garantidas ou minimamente
pré-estabelecidas, abre-se caminho para a implantação dasagências de desenvolvimento local
(ADLs).14

A capacidade da agência de desenvolvimento em oferecer respostas rápidas para as necessida-
des locais é inegável, no entanto, como destaca o relatório da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), elas serão efetivas se inseridas em um ambiente de-
nominado “sistema de desenvolvimento local”. Tal “sistema” garante uma rede de suporte
adequada para o pleno funcionamento de seus mecanismos, isso porque a economia local é bas-
tante dinâmica e exige sensibilidade para enfrentar as adversidades e discernir as oportunidades
momentâneas inerentes a essa estrutura permeada de particularidades.

Criadas na Europa do segundo pós-guerra para ajudar na reestruturação das economias, a prin-
cípio tinham um papel apenas temporário, no entanto seu escopo de atuação evoluiu e hoje são
parte importante para a consolidação de um sistema de desenvolvimento local.

Sua capacidade de articulação pode conjugar as assimetrias entre o setor privado e o setor pú-
blico. Adicionalmente, esse instrumental tem a capacidade de fomentar o encadeamento entre

14Este item foi desenvolvido com base no documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), intitulado “Organising for local development: the role of local development agencies”
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os diferentes tecidos sociais, no sentido de organizar o papel de cada agente, traçar novas es-
tratégias e atrair potenciais investidores e novos negócios; há também a possibilidade de que
atue como facilitadora, otimizando processos que resultem num melhor funcionamento global
do sistema; outro papel que pode ser incutido no escopo de ação dessas agências é o de incuba-
dora, onde jovens potenciais empreendedores, micro e pequeno-empresários mais experientes,
além de outras iniciativas inovadoras da comunidade possam encontrar respaldo técnico, legal
e financeiro para concretizar suas iniciativas.

Caso o sistema de desenvolvimento local não esteja em pleno funcionamento, a efetividade da
agência será comprometida. Nesse aspecto, o desenvolvimento local requer boa integração da
agência - sistema de desenvolvimento e desses com sua rede de organizações.

9.2 O caso de São Paulo

Como exemplo de agência de desenvolvimento para promoção de investimentos e competitivi-
dade, podemos citar a Investe São Paulo, criada em 2008, por meio da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento. Seu escopo de trabalho é fomentar a atração de investimentos para o estado
por meio dos serviços relacionados a seguir15:

• Interlocução entre potenciais investidores e órgãos públicos, com o objetivo de facilitar a
implantação de novos empreendimentos.

• Apoio ao empreendedor para que ele identifique os melhores locais do estado para investir, de
acordo com as necessidades de sua atividade: mão de obra, infraestrutura, logística, disponibi-
lidade de fornecedores, mercado consumidor, meio ambiente, entre outros fatores.

• Fornecimento de informações pontuais e estratégicas sobre as melhores condições para se
investir no estado de São Paulo.

• Incentivo às exportações dos produtores paulistas, capacitação dos potenciais exportadores,
auxiliando também na interlocução com órgãos públicos, associações nacionais e internacionais
e iniciativa privada.

• Articulação com entidades públicas e privadas relevantes para o processo de atração de inves-
timentos e exportação:

− Instituições públicas nos níveis estadual, municipal, federal e internacional;

− Instituições privadas, como concessionárias de serviços públicos, associações empresariais,
dentre outras.

15Para consultar as definições originais, consultar: http://www.investe.sp.gov.br/sobre-a-investe-sp/nossos-
servicos/- Acessado em 10/08/2016
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• Articulação com os municípios visando:

− Identificar oportunidades para atração de novos investimentos;

− Apoiar os municípios na atração de empresas;

− Identificar entraves à competitividade e propor medidas para superá-los;

− Dar suporte e capacitação às empresas na exportação de seus produtos, facilitando questões
relativas à logística, atendimento aos padrões internacionais, infraestrutura e também dando
auxílio na busca por mercados promissores.

• Apoio também a pequenas e médias empresas, tanto na instalação de novos empreendimentos
como na promoção de exportação da produção.

• Gerenciar parques tecnológicos, promovendo inovação, ciência e tecnologia e incentivando
parcerias entre a iniciativa privada e os centros de conhecimento.

Em consonância com a ideia de atuação em diferentes frentes para a promoção do desenvolvi-
mento local, cabe citar outro exemplo do governo do estado de São Paulo, o Banco do Povo
Paulista (BPP), criado em 1997, pelo então governador Mario Covas. A instituição oferece
oportunidades de microcrédito, subsidiados para empreendedores formais e informais, pessoas
físicas ou jurídicas com o intuito de estimular o crescimento socioeconômico, bem como a
manutenção e criação de novas oportunidades de negócio. Em parceria com as prefeituras, o
programa também se dirige às associações e cooperativas produtivas e/ou de trabalho no que
tange ao capital de giro e investimento fixo. A ampliação do microcrédito visa a promover
a geração de renda e emprego aos potenciais empreendedores nas diversas regiões do estado.
A utilização adequada desse instrumento financeiro permite que os microempreendedores de
baixa renda estimulem um efeito multiplicador positivo na economia e também nas condições
sociais da área abrangida. No curto prazo, o foco da iniciativa é basicamente gerar renda, no en-
tanto, no médio e longo prazo, o objetivo é dinamizar, perenizar e inserir a parcela de população
informal na economia.

A estrutura do banco é composta por um grupo executivo de crédito, que gerencia o programa,
supervisores em níveis regionais, além de unidades de crédito espalhadas nas esferas municipais
e regionais. Nesse contexto, podemos identificar que a estratégia adotada nas últimas décadas
pelo governo de estado São Paulo enfoca tanto os projetos de maior envergadura, como também
promove oportunidades a empreendedores e cooperativas com menor visibilidade no âmbito
“sistêmico”. À vista dos dois modelos analisados, podemos considerar a estratégia adotada,
pelo menos em teoria, adequada por parte do governo paulista.
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10 Considerações Finais

A finalidade central da gestão pública é, ou deveria ser, melhorar a qualidade de vida das po-
pulações. Neste trabalho, relacionamos, de forma condensada, os principais conceitos e meto-
dologias que tratam sobre o tema desenvolvimento econômico local, dinâmica primordial para
qualquer localidade e/ou região do mundo, especialmente as mais periféricas e com menor pro-
pensão ao desenvolvimento.

Ao longo do texto pudemos analisar que não é possível delinear uma metodologia comum a
todas as localidades, em função das características intrínsecas que tornam cada ambiente um
lugar único, bem como aspectos institucionais, históricos, culturais, políticos, que adicionam
complexidades mais específicas ao processo.

Nesse sentido, elencamos os principais fatores e atores que, se coadunados de forma adequada,
podem formar, de acordo coma OCDE, um “sistema de desenvolvimento local”. Tal sistema,
como apontado ao longo do trabalho, tem potencial efetivo para tornar o processo de desenvol-
vimento local uma realidade. Dessa maneira, destacamos o mecanismo das agências (ADLs)
como um dos principais vetores de articulação para o desenvolvimento econômico local.

Não obstante os que consideram o conceito de desenvolvimento econômico local como algo
inócuo, vale destacar, porém com certa dose de realismo, que a reflexão proposta pelo prêmio
Nobel de economia de 1998, Amartya Sen, sobre o desenvolvimento como fator de liberdade
e bem estar não pode ser preterida, mas sim empreendida como objetivo final desse processo.
Nessa perspectiva, os gestores públicos se destacam como atores primordiais e devem estar
preparados e qualificados para esse desafio hercúleo.
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