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RESUMO 
A crise no modelo de acumulação capitalista observada a partir dos anos 70 tem 

redefinido a importância da flexibilização da produção e das vantagens competitivas locais. 
Nos anos 90, ganha destaque na literatura econômica a importância das aglomerações 
produtivas enquanto estratégia de desenvolvimento, com destaque para o aspecto 
proximidade territorial de agentes econômicos, políticos e sociais. A partir dessa 
prerrogativa, este trabalho foca a discussão em Arranjos Produtivos Locais. Nessa 
perspectiva, busca-se caracterizar a evolução recente do Arranjo Produtivo de artesanato de 
linha da cidade de Tobias Barreto - Sergipe, a partir dos dados colhidos na pesquisa de 
campo realizada no município nos anos 2004, 2005 e 2006. Na realização da pesquisa, 
foram aplicados roteiros de entrevistas pessoais do tipo estruturada junto às líderes e 
artesãos das cinco associações de artesanato, de modo a captar os dados referentes ao perfil 
socioeconômico dos artesãos, à trajetória de vida dos artesãos, ao fortalecimento da 
dinâmica, a organização da produção e ao acesso ao mercado, além dos aspectos 
ambientais e culturais envolvidos. No que tange a estrutura do trabalho, este, inicialmente, 
busca resgatar as teorias sobre desenvolvimento local sustentável e apresentar algumas das 
transformações históricas que fizeram emergir as teorias sobre desenvolvimento local. 
Salienta-se a importância dessas teorias na estrutura econômica contemporânea para a 
formulação de políticas, principalmente ao que se refere à geração de trabalho e à renda em 
regiões pouco favorecidas, como é o caso da cidade de Tobias Barreto. Posteriormente, é 
feito uma abordagem a respeito da importância do setor de artesanato como alternativa 
sustentável para o desenvolvimento socioeconômico, destacando-o como uma atividade 
economicamente rentável. Hoje, o Brasil possui cerca de 8,5 milhões de artesãos, que 
movimentam anualmente mais de R$ 54 bilhões e que representa uma renda média de 
cerca de R$ 6.350/ano. No Nordeste existem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas 
envolvidas com a atividade de artesanato. A tipologia rendas e bordados (linha) é a mais 
freqüente no Nordeste, indicada como atividade artesanal em 270 municípios, 
representando 23% da produção da região. Sergipe é um dos estados com maior destaque 
na tipologia rendas e bordados, e a cidade de Tobias Barreto ganha destaque. O município 
possui tradição na produção e no comércio de confecções e de artesanato, especialmente 
em bordados (richeliê), com alguns estabelecimentos remontando na década de 1940. Com 
um setor agrícola sujeito às intempéries do clima, a dinâmica econômica do município está 
associada à atividade de artesanato, facilitada principalmente, pelo potencial de mão-de-
obra existente e pela presença de seis organizações associativas, que ajudam na 
organização e cooperação da produção local. Desse modo, os principais resultados 
conclusivos para caracterizar o arranjo produtivo apontam para a existência de bom grau 
de cooperação, tendência crescente no nível de renda das artesãs, embora ainda esteja em 
um patamar bastante inferior à média nacional. O setor de artesanato de Tobias Barreto 
assinala para um novo patamar de produção e de produtividade, visando aumento na 
produtividade associado à técnica de acabamento perfeito, tornando assim seu produto 
mais competitivo e melhor aceito em outras regiões do país. Este desempenho reflete a 
importância da introdução de inovações observadas no município. O arranjo produtivo em 
questão se constitui numa alternativa para o problema do desemprego, além de se 
caracterizar na revitalização de atividades econômicas tradicionais, constitui-se em uma 
estratégia de ocupação de mão-de-obra, dinamização dos mercados, preservação de valores 
culturais e ampliação dos conhecimentos acerca das características e valores locais. 
Palavras-chave: arranjos produtivos locais, artesanato de linha, desenvolvimento local 

sustentável, Tobias Barreto – SE. 
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ABSTRACT 
The crisis observed in the capitalist model of accumulation over the last 70 years 

has redefined the importance of flexible production and local competitive advantages. In 
the 1990s, productive agglomerations gained prominence in the economic literature as an 
important strategy for economic development, distinguished by the territorial proximity of 
economic, social, and political agents. From this prerogative, the present work focuses on 
Local Productive Arrangements. From this context the thesis characterizes the recent 
evolution of the Local Crafts Productive Arrangement in the city of Tobias Barreto - 
Sergipe, using data gathered by field research carried out in 2004, 2005 and 2006. To 
accomplish field research, personal interviews were conducted with structured 
questionnaires to leaders, presidents and craftsmen from five associations, in order to 
gather data with reference to the socioeconomic profile of the craftsmen, their life 
trajectory, the strengthening of the dynamic, the organization of production, and market 
access, in addition to environmental and cultural aspects. Indicators related to the 
strengthening of the dynamic have the objective of evaluating the level of cooperation 
between the associations. In terms of the structure of labor, theories of local sustainable 
development are presented along with historical transformations that led to the emergence 
of local development theory. It is stressed the importance of these theories of the 
contemporary economic structure for the formularization of politics, mainly as relates to 
the generation of jobs and income in less favored regions, as is the case of the city of 
Tobias Barreto. The importance of the craft’s sector of sustainable as a sustainable 
alternative for the socioeconomic development is illustrated, highlighting its income-
generating capability. Brazil today possesses about 8,5 million craftsmen, who generate 
more than R$ 54 billion annually, representing an average income of about $6,350 dollars. 
In the Northeast approximately 2.5 million people are involved with craft’s activities. The 
typology lace and embroidering is most frequent in the Northeast, indicated as a craft’s 
activity in 270 cities, representing 23% of the production of the region. Sergipe is one of 
the states with a larger prominence in the lace and embroidering categories, and the city of 
Tobias Barreto gains prominence. The city possesses a tradition in the production and 
commerce of confections and crafts, especially in embroidering (richeliê), with some 
establishments starting up in the 1940s. With an agricultural sector subject to an 
intemperate climate, the economic dynamic of the city is associated with craft’s activity, 
facilitated mainly by the existing labor and the presence of six associative organizations, 
which help in the organization and cooperation of the local production. As such, the 
principal conclusive results characterize the local productive arrangement with a good 
degree of cooperation, and a trend of increasing of income levels, although still 
significantly below national levels. However, the increased yields of the associations have 
still not contributed significantly to improve the level of the quality of life. The craft’s 
sector of Tobias Barreto points to a new degree of production and productivity, aiming to 
increase the productivity of its finishing technique, thus becoming a more competitive and 
better accepted product in other regions of the country, such as the Southeast. This 
performance clearly reflects the importance of the introduction of innovations observed in 
the city. The local productive arrangement constitutes an alternative for the problem of 
unemployment, characterizing itself by revitalizing traditional economic activities, 
constituting a strategy for employment generation, strengthening markets, preserving 
cultural values and amplifying the knowledge of local characteristics and values. 
Keywords: local productive arrangements, crafts, sustainable local development, Tobias 

Barreto - SE. 
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Capítulo 1 - Introdução 
Desenvolvimento Local Sustentável: caracterização do APL de artesanato de linha do município de Tobias Barreto-SE 

2

 
1.0 – INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, as discussões em torno do modelo de desenvolvimento econômico 

geram novas abordagens que envolvem áreas de estudos no campo da economia, da 

geografia, da sociologia e da ecologia. Nessa perspectiva as análises do desenvolvimento 

econômico deixaram de focar exclusivamente os aspectos puramente econômicos. Desse 

modo, pode-se afirmar que em uma avaliação ideal de desenvolvimento, o progresso deve 

ser medido pelos avanços humanos e ambientais, antes mesmo dos indicadores 

intermédios, tal como o Produto Interno Bruto. 

 

Junto a essa discussão, destaca-se outra temática em relação ao novo modelo de 

pensar o desenvolvimento, seriam os estudos que versam sobre a problemática “local”.  As 

tendências do debate contemporâneo apontam para uma definição de modelo 

desenvolvimentista que passa a ser estruturado a partir de atores locais. 

 

Partindo dessas proposições, para pensar em desenvolvimento, deve-se agrega 

como premissa básica a temática sustentável com a local. Seguindo a linha de raciocínio 

apresentada, o trabalho pretende agrupar as várias discussões sobre o desenvolvimento 

sustentável local, com destaque para as aglomerações produtivas locais na perspectiva de 

arranjos produtivos.  

 

Baseando-se na definição de que Arranjo Produtivo Local (APL) são aglomerações 

territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto específico 

de atividades econômicas, que apresentam vínculos, mesmo que incipientes, este trabalho 

objetiva caracterizar a evolução recente do APL de Artesanato de Linha do Município de 

Tobias Barreto. 

 

No que se refere ao município de Tobias Barreto pode-se destacar que esse está 

localizado no Estado de Sergipe e é caracterizado como importante arranjo produtivo de 

artesanato de linha na região. Após um período de decadência observado a partir dos anos 
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80, o arranjo desde 2002 sofre intervenções do Programa Promos/Sebrae1, que tem como 

alguns dos objetivos melhorar os indicadores referentes ao Fortalecimento da Dinâmica, a 

Organização da Produção e ao Acesso ao Mercado. 

 

A cidade de Tobias Barreto apresenta sérios problemas em sua qualidade de vida, 

infra-estrutura e um dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixos dentre os 

75 municípios existentes em Sergipe, ocupando a 55ª posição. Os rendimentos gerados das 

principais atividades não são suficientes para proporcionar um nível de desenvolvimento 

satisfatório. 

 

Na perspectiva do desenvolvimento local sustentável, faz-se necessário buscar 

soluções mais criativas. Desse modo, o apoio à atividade de artesanato de linha no 

município de Tobias Barreto é identificado como uma importante alternativa na promoção 

local, visto que contempla ao mesmo tempo, os aspectos econômicos, sociais e culturais. 

 

Diante dessas considerações, este trabalho tem como principal objetivo, caracterizar 

a evolução recente do Arranjo Produtivo de Artesanato de Linha do município de Tobias 

Barreto, tendo como perspectiva o desenvolvimento local sustentável.  

 

Para alcançar os objetivos, foi necessário realizar pesquisa de campo, sendo 

aplicados roteiros de entrevistas pessoais do tipo estruturada junto às líderes e aos artesãos 

das cinco associações de artesanato, de modo a captar os dados referentes ao perfil 

socioeconômico dos artesãos, a trajetória de vida dos artesãos, o fortalecimento da 

dinâmica, a organização da produção, o acesso ao mercado, além dos aspectos ambientais e 

culturais envolvidos. 

 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos, incluindo a introdução que 

aborda a situação problemática do município e da atividade, bem como o objetivo central 

da pesquisa. 

                                                 
1 Projeto Promos/Sebrae foi concebido para captar os elementos essenciais da experiência italiana na promoção do 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas no âmbito de distritos industriais. Trata-se de uma contribuição 
para a consolidação de uma metodologia do Sebrae para atuação em APLs no Brasil.
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O segundo capítulo da dissertação destina-se a apresentar o debate sobre as 

mudanças nos enfoques sobre o processo de desenvolvimento econômico. O capítulo 

mostra que as abordagens sobre o desenvolvimento vêm recebendo propostas 

interdisciplinares. Em especial, é discutida nesse capítulo a abordagem sobre as 

aglomerações produtivas na perspectiva de arranjos produtivos. 

 

O terceiro capítulo trata de apresentar um panorama da atividade de artesanato na 

região nordeste, com destaque o estado de Sergipe. Na perspectiva do desenvolvimento 

local sustentável percebe-se de modo geral que a atividade de artesanato é geradora de 

emprego e de renda para as populações com baixa qualificação profissional.  

 

O quarto capítulo apresenta uma experiência local de arranjo produtivo, no 

município de Tobias Barreto, em Sergipe. Em um primeiro momento é feita uma 

abordagem sobre os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Na sequência e 

feita uma apresentação sobre o perfil socioeconômico do município e a importância do 

Pólo de Confecções.  Em seguida, são apresentados os resultados da pesquisa que 

caracterizam o estágio atual em que se encontra o APL. 

 

A dissertação finaliza com as considerações finais e as reflexões sobre o 

desenvolvimento e a sustentabilidade do arranjo produtivo de artesanato de linha de Tobias 

Barreto. 
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2.0 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS 
 

Este capítulo tem a finalidade de revisar a literatura em torno da temática do 

Desenvolvimento Local Sustentável. Entretanto, é valido lembrar que este tipo de 

desenvolvimento não está associado apenas ao nível do crescimento econômico, pois nota-

se a influência das transformações quantitativas e qualitativas que, de certo modo, 

conduzem os teóricos as novas interpretações conceituais.  Neste trabalho, destacam-se 

algumas das várias definições e conceitos sobre as novas abordagens do desenvolvimento 

com o intuito de explicar as suas dimensões na perspectiva econômica, social, cultural e 

ecológica. Partindo da idéia de que as aglomerações de atividades produtivas são uma 

alternativa de desenvolvimento para economias deprimidas, este capítulo finaliza 

discutindo aglomerações na perspectiva de Arranjos Produtivos Locais, apresentado suas 

características e seus pontos em comum, salientando que as localidades passam a 

desempenhar um papel mais relevante, tanto no ponto de vista operacional na organização 

do espaço físico como na definição de ambientes institucionais favoráveis ao 

desenvolvimento local. 

 

2.1 – REFLEXÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SUSTENTÁVEL 
 

Para os economistas, dissertar sobre a perspectiva do desenvolvimento econômico 

sempre foi um problema.  A definição de desenvolvimento foi objeto de atenção de vários 

pensadores nos séculos XVIII e XIX, como Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, 

Karl Marx, Stuart Mill e Alfred Marshall. 

 

As origens teóricas sobre desenvolvimento econômico surgiram no século XVIII 

com as escolas Fisiocrática na França e Clássica na Inglaterra. Elas tratavam de aspectos 

voltados ao crescimento e a distribuição, com destaque na literatura de Adam Smith a 

partir da sua obra A Riqueza das Nações (1776). 
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 Em 1911, o pensador Joseph Shumpeter, em sua obra Teoria do Desenvolvimento 

Econômico, fez abordagem ao plano teórico sobre desenvolvimento, com ênfase na 

discussão de crescimento econômico que prevaleceu por várias décadas seguintes. 

 

O desenvolvimento econômico pode ser analisado sob três visões diferentes: a 

Neoclássica, que coloca o peso do desenvolvimento na flexibilidade dos preços e salários, 

ou seja, um mercado auto-regulador; a Keynesiana, que enfatiza a regulação da demanda 

efetiva; e a Shumpeteriana, que dá ênfase aos investimentos autônomos que incorporam as 

inovações técnicas (Delfim Netto, 2005). 

 

Na atualidade, as discussões em torno do modelo de desenvolvimento econômico 

geram novas abordagens que envolvem áreas de estudos no campo da economia, da 

geografia econômica, da sociologia e da ecologia. Assim, a discussão sobre 

desenvolvimento, que por décadas girou associada ao nível de crescimento, perde seu 

destaque. Economistas como Lewis, Hirschman, Myrdal e Nurkse admitem que o 

crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição 

suficiente (Souza, 1999).  

 

Em uma avaliação ideal do desenvolvimento, o progresso deve ser medido pelos 

avanços humanos e ambientais, antes de considerar os indicadores intermédios, tal como o 

PIB. No entanto, o PIB está relacionado positivamente com a redução da pobreza, com a 

desigualdade de renda, com a mortalidade infantil, com o aumento na expectativa de vida e 

com o declínio da poluição da água e negativamente com o declínio das emissões de 

dióxido de carbono (Thomas, 2002). 

 

Dentre as várias concepções de desenvolvimento, destaca-se a de Souza (1996). 

Nela, o desenvolvimento é um princípio norteador e é entendido simplesmente como “um 

processo de aprimoramento (gradativo ou através de bruscas rupturas) das condições gerais 

de viver em sociedade, em nome de uma maior felicidade individual e coletiva”. 

 

 Alguns economistas como Delfim Netto (2005), acredita que o desenvolvimento 

depende das condições iniciais, da dimensão do país, da sua história e geografia e das boas 
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práticas econômicas. Dessa forma, o desenvolvimento econômico pode ser resumido em 

cinco proposições: 

• É um processo histórico não necessariamente monotônico, em que o acidente 

locacional é importante; 

• Depende do capital humano, ou seja, do nível de educação médio da população, de 

sua saúde, do seu “saber fazer” da sua capacidade inventiva e empresarial e do 

progresso do conhecimento, o que significa investimento na pesquisa; 

• As variáveis mais importantes para explicar o aumento da capacidade produtiva no 

longo prazo; 

• A participação no processo de integração da economia mundial;  

• O desenvolvimento sustentado, que exige uma preocupação com os problemas 

ecológicos. 

 

As cinco proposições sobre o desenvolvimento apresentadas no parágrafo anterior, 

permite concluir que alcançar o desenvolvimento é tarefa árdua. No intuito de sintetizar o 

sentido de desenvolvimento, em virtude da sua gama de significações, esse trabalho adota 

a definição de Candeas (1999), este afirma: 

 
Desenvolvimento é um processo, e não um estado, com objetivo 

amplo que se busca considerando as experiências históricas e específicas 

de cada sociedade (Candeas, 1999). 

 
Já ficou claro que é polêmica a discussão com relação ao conceito de 

desenvolvimento. Na tentativa de superar a trajetória desenvolvimentista, surge um 

processo de adjetivação do desenvolvimento em: integrado, endógeno, sustentável, 

durável, regional, local, rural, etc. (Froehlich, 1998). 

 

Seguindo esse raciocínio, dar-se-á importância ao desenvolvimento sustentável. 

Nos últimos trinta anos, percebe-se uma alteração significativa na concepção de 

desenvolvimento. Isso pode ser associado a inserção da temática do meio ambiente como 

fator significativo na economia e nas políticas. Assim, a idéia de que o crescimento 

econômico e a proteção ambiental podem ser compatíveis foi captada na expressão 
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“desenvolvimento sustentável”, trazida ao debate em 19802 pela Estratégia de Conservação 

Mundial e pelo Relatório de Brundtland. 

 

Nessa perspectiva, ressalta-se que desenvolvimento sustentável diz respeito ao povo 

e ao seu bem-estar, isso pode promover habilidade para delineação de vidas. De acordo 

com Thomas (2002), o desenvolvimento sustentável deve ser das gerações futuras, com a 

inclusão não apenas das taxas de crescimento, como também da dispersão, da composição 

e da sustentabilidade do crescimento. 

 
 O desenvolvimento sustentável é algo mais do que um compromisso entre o 

crescimento econômico e o ambiente físico, ele significa, de acordo com Bursztyn (1993), 

“uma definição de desenvolvimento que reconhece, nos limites da sustentabilidade, origens 

não só naturais como estruturais”.  

 

 Leff (2000) vai além, ele afirma que o desenvolvimento sustentável é um projeto 

social e político voltado para erradicação da pobreza. Uma vez que, através da utilização 

de princípios de racionalidade ambiental pode-se melhorar as condições de vida da 

população, pois esses princípios oferece novas bases para construir um novo paradigma de 

produção alternativo, fundado no potencial ecológico, na inovação tecnológica e na gestão 

participativa da comunidade no uso de recursos. 

 

 Nas três últimas décadas, nove novas dimensões foram incorporadas ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. Isso evidencia a ampliação dos temas contemplados e a 

característica de manter-se como um conceito em formação, a saber (Siqueira, 2001): 

 

• Sustentabilidade Ecológica; 

• Sustentabilidade Ambiental; 

• Sustentabilidade Social; 

• Sustentabilidade Política; 

• Sustentabilidade Econômica; 

• Sustentabilidade Demográfica; 

• Sustentabilidade Cultural; 
 

2 Publicado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, Gland, Suíça. 
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• Sustentabilidade Institucional;  

• Sustentabilidade Espacial. 

 

 Na II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio 92), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, foi adotado o conceito de sustentabilidade 

para a realização de uma Agenda para o século XXI. Está agenda, incorporou, além das 

questões ambientais, as questões sociais e dos direitos humanos, contemplando tanto a 

dimensão de sustentabilidade ampliada quanto a dimensão de sustentabilidade como 

processo (Siqueira, 2001). 

 
 Nela são tratadas as dimensões sociais e econômicas, tais como a cooperação 

internacional, no intuito de acelerar o desenvolvimento sustentável nos países em 

desenvolvimento, de combater à pobreza e de mudar os padrões de consumo, a dinâmica 

demográfica, a saúde, a habitação, dentre outros. 

 

De acordo com Becker (1993), o desenvolvimento sustentável não se resume à 

harmonização da relação economia-ecologia nem a uma questão técnica. Pode-se observar 

que os últimos anos do século XX, correspondem à transição entre a crise da economia-

mundo e a implementação de um novo regime de acumulação e internacionalização 

crescente da economia capitalista, associada à nova forma de produção introduzida pela 

revolução tecnologia e baseada no conhecimento cientifico e na informação. 

 

De acordo com o autor citado anteriormente, o significado histórico especifico da 

introdução de novas tecnologias seria a criação de novas estruturas de relação espaço-

tempo. Através de redes seria possível estabelecer uma relação direta entre o local e o 

espaço transnacional; as vantagens econômicas e o poder de um território em todas as 

escalas geográficas, que derivam, em grande parte, da velocidade com que passa à nova 

forma de produção e de sua posição em redes. 

 

Becker (1992) complementa enfatizando que o princípio da diversidade, isto é, o 

reconhecimento das diferenças de cultura, de mercados, de recursos e de espaços é 

essencial à inovação. Além disso, ele também enfatiza que o desenvolvimento de um 
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território não está pré-determinado pela tecnologia e que esse depende da potencialização 

das condições locais, particularmente da iniciativa política e da capacidade de gestão das 

sociedades, à nova forma do Estado, que assume uma lógica privada. 

 

De acordo com Becker (1992), a tendência a um novo estilo de desenvolvimento é 

bem reconhecida, isso gera um uso de informação e de tecnologia em atividades com 

menor desperdício de matérias-primas e combustíveis, uso de insumos de baixo custo 

ambiental e capaz de produzir pouco rejeito. 

 

Ainda de acordo com autor anterior, a reconversão produtiva ou a economia 

flexível se implementam na prática e na teoria econômicas para atender às novas 

exigências, quanto ao novo estilo de desenvolvimento. Esse constitui a face territorial da 

nova forma de produzir a versão contemporânea da teoria e dos modelos de 

desenvolvimento. 

 

Esse novo modelo se fundamenta em três princípios básicos de acordo com Becker 

(1992):  

• O princípio de uma nova racionalidade no uso dos recursos; 

• O princípio da diversidade, uso das potencialidades autóctones em recursos 

naturais e humanos, significando uma valorização seletiva das diferenças;  

• O princípio da descentralização implicando não apenas na distribuição 

territorial da decisão, mas, sobretudo a forma inovadora de planejamento e 

de governo como também na gestão do território. Por gestão de território 

entende-se como um processo em que os esforços do desenvolvimento são 

baseados na parceria construtiva entre todos os atores do desenvolvimento 

através da discussão direta. Nela as normas e as ações são estabelecidas e 

responsabilizadas e as competências são definidas. Privilegia-se, portanto, o 

poder local como base do desenvolvimento. 

 

2.2 – O PAPEL DO LOCAL NO DESENVOLVIMENTO 

 

Após breve reflexão à luz dos sentidos sobre desenvolvimento econômico e 

sustentável levado em consideração neste estudo, destaca-se na seqüência uma discussão 
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em torno do desenvolvimento sob o ponto de vista do espaço, ou seja, dar-se-á relevância 

ao desenvolvimento local.  

 

Autores como Bandeira (2000); Benko e Pecqueur (2001); Boiser (2002 e 2000); 

Conti (2000); Llorens (2001); Galvão e Cocco (1999); Vázquez Barquero (2002); entre 

outros, ressaltam a dimensão local como um meio de integração da atividade econômica, 

social, política e cultural, agregados estes, condicionantes para se alcançar o 

desenvolvimento. A análise do desenvolvimento local passa a incorporar aspectos 

fundamentados na cultura, na sociedade, nas organizações institucionais e produtivas.  

 

As tendências do debate acadêmico contemporâneo demonstram que “... a definição 

do modelo de desenvolvimento passa a ser estruturado a partir dos próprios atores locais, e 

não mais por meio do planejamento centralizado ou das forças puras do mercado”. (Amaral 

Filho, 2001, p. 266-267). Ou seja, a idéia de desenvolvimento econômico atual conduz a 

uma mudança estrutural que leva em consideração a dimensão econômica, sociocultural, 

política e ambiental. Trata-se, portanto, de impulsionar e articular as economias territoriais, 

a fim de valorizar os recursos locais. 

 

Seguindo esse raciocínio, o território é considerado o ‘ator’ principal do 

desenvolvimento econômico, pois oferecer um ‘entorno’ com capacidade para gerar 

competitividade proveniente das qualidades dos recursos locais. Então, o local seria 

formado por uma rede de atores locais e pelas relações que configuram o sistema 

produtivo, sendo que os agentes econômicos e sociais possuem modos específicos de 

organização e regulação, cultura própria, que geram uma dinâmica de aprendizagem 

coletiva (Llorens, 2001; Vázquez Barquero, 2002).  

 

O “espaço” vem ganhando maior destaque dentre as formas de se alcançar o 

desenvolvimento. A abordagem do desenvolvimento oriundo das relações com suas bases 

locais tem sua raiz nos territórios, sendo que esses possuem um importante papel nas 

relações econômicas, sociais, políticas e institucionais (Froehlich, 1998). 

 

Partindo de uma visão histórica, observa-se que principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, frente à tomada de consciência e da pressão política e social para 
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enfrentar as desigualdades regionais vigentes, nasce um conjunto de modelos de 

planejamento e de políticas para a promoção do desenvolvimento, surge à temática a nível 

regional (Diniz, 2000). 

 

Podemos analisar que até a década de 40, a teoria do desenvolvimento regional 

estava restrita à teoria da locação das atividades econômicas (Diniz, 2000). No Brasil, a 

economia desde os tempos coloniais até a década de 40 era tida como uma desigualdade 

espacial no crescimento e na distribuição da renda, ou seja, os governos brasileiros não 

dispunham de políticas econômicas regionais. Salienta-se o ciclo da cana-de-açúcar nos 

séculos XVI e XVII, esse favoreceu a região Nordeste, o de exportação do ouro nos 

séculos XVII e XVIII a área onde hoje se localiza o estado de Minas Gerais e de café no 

século XIX, que beneficiou primeiramente o Rio de janeiro e em seguida o estado de São 

Paulo.  

 

No Brasil, a partir do final dos anos 50, tornou-se mais evidente a elaboração de 

políticas regionais. Grande parte dos governos nacionais passaram a implantar políticas de 

desenvolvimento regional, baseadas na teoria dos pólos de crescimento3. Nessa perspectiva 

vários autores, com enfoques teóricos diversos, tentaram explicar o desenvolvimento a 

partir dos desequilíbrios regionais. 

 

A crise do capitalismo a partir dos anos 70 é vista por alguns autores como a crise de 

um modelo de desenvolvimento caracterizado essencialmente pela “rigidez” no processo 

produtivo. As respostas à crise do modelo concentram-se fundamentalmente no que Benko 

(1999) denomina de “mobilidade otimizada”: desregulamentação da força de trabalho e 

remodelamento da organização do trabalho, dos processos de produção, dos sistemas de 

gestão e de qualidade dos produtos. 

 

A crise no modelo de acumulação capitalista também pode ser avaliada a partir da 

perspectiva do impacto regional do modelo. Em outras palavras, ela pode ser avaliada a 

partir do alcance do modelo em se propagar espacialmente, reduzindo, consequentemente, 

 
3 François Perroux introduziu a idéia do crescimento econômico Pólos em 1949. Definiu pólos do 
crescimento nos termos que se chamou espaço econômico abstrato. Pólos do crescimento tentam basear o 
conceito nas noções de economias externas, de aglomeração e de enlaces.  
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às desigualdades regionais. Neste sentido, é possível verificar que, principalmente nos 

países em desenvolvimento e em especial na América Latina, o modelo tradicional de 

desenvolvimento não foi capaz de reduzir as desigualdades (intra) regionais (Andrade, 

2007). 

 

A nova forma de reorganização do modo de produção capitalista, além das críticas às 

estratégias de desenvolvimento regional baseadas no “antigo modelo”, levou, a partir dos 

anos 80, à construção de um conjunto de proposições. Nesse conjunto o papel das 

especificidades locais era ressaltado como de fundamental importância em estratégia de 

desenvolvimento regional (Andrade, 2007). 

 

Segundo Roura (1995) apud Andrade (2007), na segunda metade dos anos 70 

surgiram na Itália as primeiras teorias que consideraram elementos locais como formas de 

desenvolvimento, através do trabalho de autores como Bagnasco (1977), que analisou as 

causas da capacidade empresarial e Becattini (1977) com o estudo sobre o “clima 

empresarial” em alguns distritos industriais. 

 

A partir da década de 80, as teorias discutidas sobre o desenvolvimento regional 

sofrem transformações que, de acordo Amaral Filho (1996), são motivadas pela crise e 

declínio de regiões tradicionalmente industrializadas e pelo surgimento de novos 

paradigmas de industrialização e desenvolvimento local. 

 

Após os anos 80, as políticas que tinham como objetivo estabelecer certa igualdade 

entre as diversas regiões do país, são deixadas de lado. Passa-se a adotar a teoria endógena 

de crescimento, que admite fatores como conhecimento, informações, pesquisa e 

desenvolvimento, antes considerados como fatores exógenos ao processo produtivo. Deste 

modo, o sucesso econômico de cada região passa a depender da capacidade de se 

especializar naquilo que consiga estabelecer vantagens comparativas efetivas e dinâmicas, 

decorrentes do seu estoque de atributos e da capacidade local de promoção continuada de 

sua inovação (Benko, 1999). 

 

Partindo dessa perspectiva, Bandeira (1999) afirma que começou a se formar um 

consenso de que é necessário revisar as estratégias tradicionalmente adotadas na 
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formulação de políticas regionais no Brasil. Tais estratégias, além de apresentarem um 

conteúdo que, em alguns aspectos, não mais se ajusta às realidades e necessidades de uma 

economia globalizada e aos novos papéis assumidos pelo setor público, padecem de 

problemas de escopo e de estilo. 

 

Quanto ao escopo, Bandeira (1999) argumenta que se torna relevante as abordagens 

centradas no nível de abrangência territorial das grandes regiões, essas devem ser 

substituídas por iniciativas de abrangência local, que possam ser melhores calibradas com 

base em diagnósticos mais precisos da situação e das potencialidades dessas áreas, cuja 

problemática tende a ser mais homogênea. 

 

 No que tange ao estilo, o autor diz que torna-se cada vez mais evidente a 

inadequação das ações formuladas de cima para baixo, sem envolvimento dos segmentos 

relevantes da sociedade civil. Na verdade, esse não é um problema exclusivo das políticas 

regionais, pois a persistência desse estilo tecnocrático continua a marcar grande parte das 

ações governamentais, nos vários níveis da administração pública brasileira. 

 

Em meados dos anos 90, surge um novo modelo de desenvolvimento regional 

baseado no conceito de “desenvolvimento regional endógeno” (Amaral Filho, 1996). A 

construção desse conceito parte da fusão de duas abordagens: a espacial, ou regional, com 

base teórica específica da economia regional; e a relativa à teoria macroeconômica recente 

do crescimento econômico elaborada por Lucas e Romer. 

 

Destacando-se o papel do capital humano e da valorização de novos fatores de 

produção, como educação e ciência e tecnologia, o conceito de desenvolvimento regional 

endógeno pode ser entendido como o processo contínuo de absorção pela região do 

excedente gerado localmente, ou da atração de excedentes gerados em outras regiões. Este 

último se dá a partir de “uma transformação e qualificação das estruturas internas da região 

para que possam criar um ambiente favorável na atração (e manutenção) de excedentes 

econômicos” (Amaral Filho, 1996). 

 

De acordo com Lima (2000), um novo cenário se forma principalmente a partir da 

década de 90, as políticas regionais começam a ceder lugar às ações locais, baseadas na 
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noção de desenvolvimento endógeno, segundo a qual as regiões devem buscar 

potencializar o uso dos recursos locais para ampliar sua própria capacidade de 

desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento em nível local transforma-se no centro da política regional, 

sendo estruturado de “baixo para cima”, isto é, partindo das potencialidades 

socioeconômicas originais do local, no lugar dos modelos de desenvolvimento estruturados 

de cima para baixo (Amaral Filho, 1996). 

 

2.2.1 Os Sentidos e Significados de Desenvolvimento Local 

 

O termo “Local” deve ser identificado como a idéia de “Lugar” seguindo a 

perspectiva mais econômica, ou seja, espaço de realização de atividades técnico-cientifica, 

produtivas, comerciais, financeiras e correlatas que podem operar também em uma escala 

mais ampla (Albagli, 1999 apud Cassiolato e Lastres, 2004). 

 

Pensar o Desenvolvimento Local requer o envolvimento de varias dimensões: 

econômica; social; cultural; ambiental; político-institucional e científico-tecnológica. 

Consiste em considerar os diversos padrões de inter-relacionamento ativo dos atores que 

compõem a sociedade. 

 
A lógica do desenvolvimento local necessita do surgimento e do fortalecimento de 

atores inscritos em seus territórios e com capacidade de iniciativa e propostas sócio-

econômicas que capitalizem as potencialidades locais, e que apostem em uma melhora 

integral da qualidade de vida da população (Marsiglia, 1996 apud Tenório, 2004). 

 

A concentração espacial de atividades produtivas é um fator praticamente 

indispensável para o alcance do desenvolvimento local. As idéias de Alfred Marshall 

voltam a ser estudadas e consideradas em debates sobre esse tema, pois ele já afirmava, em 

1890, que “a concentração [...] não apenas era responsável por alto grau de eficiência 

econômica, mas, até, caracterizava a própria evolução da civilização humana.” (Cassiolato 

e Lastres, 2002). 
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 Para Fischer (2002), existem dois sentidos e significados de desenvolvimento local: 

um seria orientado para a cooperação ou solidariedade (desenvolvimento solidário ou 

alternativo), e o outro para a competição (desenvolvimento competitivo), tendo diferenças 

claras na retórica de cada vertente, nas ideologias e nas práticas que lhes são afins. 

 

Desenvolvimento Local Solidário 

 

O sentido e significado de desenvolvimento local pode ser entendido a partir da 

perspectiva solidária ou alternativa. Nessa linha, Santos e Silveira (2001) apud Fischer 

(2002) comentam que as ações de desenvolvimento baseiam-se: nos valores da qualidade e 

cidadania, destacando que não se rejeita a idéia de desenvolvimento econômico, no entanto 

existem limites e objeções não-econômicas; no privilegio a escala local, no que tange o 

objeto e a ação social; no destaque as formas de produção não-capitalista e estratégias 

econômicas autônomas, com tecnologias apropriadas. 

 

 Desse modo, formas associativas de produção promovidas por ONGs 

(Organizações Não Governamentais), comunidades, movimentos sociais e setores 

governamentais, para Fischer (2002), são alguns dos modelos de desenvolvimento 

solidário. 

 

Nessa perspectiva, França Filho (2002) afirma que o termo Economia Solidária 

surgiu para atender o desenvolvimento recente de um fenômeno de proliferação de 

iniciativas e praticas socioeconômicas diversas. Assumindo na maior parte dos casos a 

forma associativa e buscando responder a certas problemáticas locais. 

 

A problemática da economia solidária, apontada por França Filho (2002), como 

alternativa para as novas formas de regulação da sociedade (ainda de forma modesta), se 

opõe a duas formas tradicionais de analise deste fenômeno. 

 

A primeira diz respeito a forte característica marcada e balizada pelo peso da 

tradição dos costumes. Assim, as experiências de economia solidária são vistas como um 

retorno ao passado, com o intuito de encontrar soluções para os problemas 

socioeconômicos presentes. 
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A segunda forma tem uma característica liberal, ou seja, a economia solidária 

surgiria como um terceiro setor, para se justapor ao Estado e ao mercado para tentar 

corrigir as lacunas deixadas por estes nas suas funções de satisfazer necessidades. 

 

Desenvolvimento Local Competitivo 

 

Na vertente do “desenvolvimento competitivo”, Fischer (2002) argumenta que as 

estratégias de caráter econômico possuem um perfil totalizante, com destaque ao “local, 

integrado e sustentável”. 

 

Antes mesmo de adentrar na abordagem sobre desenvolvimento competitivo, cabe 

ressaltar que desenvolvimento sustentável é algo mais do que um compromisso entre o 

crescimento econômico e o ambiente físico. Ele significa, de acordo com Bursztyn (1993), 

uma definição de desenvolvimento que reconhece, nos limites da sustentabilidade, origens 

não só naturais como estruturais. Cabe reconhecer, na relação homem-natureza, os 

processos históricos através do qual o ambiente é transformado, dessa maneira a 

sustentabilidade será uma decorrência de uma conexão entre movimentos sociais, mudança 

social e possibilidade de políticas mais efetivas. 

 

 Na perspectiva do desenvolvimento competitivo, as novas formas de organização 

dos sistemas produtivos presente na literatura propõem o conceito de articulação entre 

agentes de desenvolvimento, atividades inovadoras e tecnologia de gestão social. Além da 

existência de alguns componentes como: recursos humanos qualificados; relações 

econômicas entre produtores e clientes; circulação de informações entre agentes, 

instituições e indivíduos; existência de uma estrutura institucional desenvolvida; e 

construções de uma identidade sociocultural facilitadora de confiança (Fischer, 2002). 

 

 Os componentes das iniciativas de desenvolvimento local competitivo, de acordo 

com Llorens (2001 apud Fischer, 2002), são: desenvolvimento mais equilibrado 

territorialmente, que estimula iniciativas de desenvolvimento local e criação de renda; 

geração de entornos institucionais econômicos, sociais, políticos e culturais para 
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impulsionar o desenvolvimento do potencial local; reorganizações das bases empresariais; 

capacitação da mão-de-obra; e criação de sistemas de informações locais.  

 

 Na vertente do desenvolvimento competitivo, os protagonistas das ações de 

desenvolvimento são: governo, empresas, comunidades organizadas e redes produtivas, 

que formam interorganizações configuradas (Fischer, 2002). 

 

O desenvolvimento local está associado a movimentos que dizem respeito às 

dinâmicas alternativas de estratégias de desigualdades econômicas e sociais. Para Silveira 

(2002), existe uma gama de ênfases e práticas em torno da temática sobre o 

desenvolvimento local. Entre essas diversidades de formulações, destaca-se: a ênfase na 

cooperação e aprendizagem (formação de capital social e humano), a criação de arranjos 

produtivos no território, a integração de serviços de apoio à micro e pequenos 

empreendimentos (crédito, capacitação gerencial e tecnológica, informação de mercado), a 

articulação entre setores de políticas públicas, entre outras iniciativas locais de 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, esse trabalho segue principalmente a fundamentação 

de desenvolvimento competitivo em torno da temática sobre Arranjos Produtivos Locais.  

 

2.3. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO: ENFOQUE EM ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAL 

 

Nos últimos anos, as discussões sobre aglomerações produtivas em um determinado 

espaço territorial, como fonte de vantagens competitivas, ganha enfoque na literatura 

econômica e nas diretrizes das políticas de desenvolvimento. De acordo com Cassiolato e 

Lastres (2003), a formação de economias de aglomeração surge a partir de vantagens 

oriundas da proximidade geográfica dos agentes, incluindo o acesso a conhecimentos e a 

capacitações, a mão-de-obra especializada, a matérias-primas e a equipamentos. Nesta 

perspectiva, as localidades passaram a desempenhar um papel mais relevante, tanto no 

ponto de vista operacional na organização do espaço físico como na definição de 

ambientes institucionais favoráveis ao desenvolvimento local. 

 

Segundo Amaral Filho (1996), o desenho do desenvolvimento pode, a partir da 
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proposição em aglomerações produtivas através do estreitamento da relação entre produção 

e território, produzir significativas intensificações localizadas de economias de escala, 

caracterizadas pela fabricação de um mesmo produto ou de uma produção típica. 

 

A literatura existente aponta várias tipologias sobre aglomerações. Cassiolato e 

Lastres (2002) apontam três classificações de aglomerações produtivas: aglomerações 

industriais em setores tradicionais ou artesanais (sapatos, confecções, mobiliário, 

metalurgia, etc); complexos hi-tech (vale do silício), ou seja, aglomerados em 

aglomerações diversificadas (baseada na especialização vertical de empresas individuais e 

diversidade vertical do aglomerado como um todo) e aglomerações de subcontratação 

(baseadas na especialização vertical e horizontal, em que a maior parte das empresas é 

dependente de uma ou mais empresas); e aglomerações baseadas na presença de grandes 

empresas (Baden - Wurttenburg, Alemanha e Seattle, Estados Unidos), ou seja, trata dos 

aglomerados em países menos desenvolvidos, e analisa a relação entre os aglomerados e 

seus mercados, têm como foco principal a inserção dos aglomerados locais no processo de 

globalização.  

 

Nota-se que é intrigante compreender o universo das aglomerações, tendo em vista 

a diversidade de suas manifestações espaciais, no entanto, é possível encontrar essas 

mesmas aglomerações por termo como arranjo produtivo. O tema tem ganhado espaço nos 

debates acadêmicos, nas áreas de geografia econômica, economia regional e industrial. 

 

 A partir dos anos 90, a idéia de aglomeração torna-se associada ao conceito de 

competitividade, sendo que vários autores enfatizam o método de proximidade geográfica 

das empresas, com o intuito de melhorar o desempenho na competitividade. Nesse 

trabalho, destaca-se a temática em Arranjos Produtivos Localizados como alternativa para 

se alcançar o desenvolvimento socioeconômico.  

 

Sob a óptica de Arranjos Produtivos Locais (APL), Cassiolato e Lastres (2004) 

definem que esses podem ser definidos como aquelas aglomerações produtivas que não 

apresentam significativa articulação entre os agentes e que, deste modo, não podem se 
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caracterizar como sistema4. Assim, considera-se um Arranjo Produtivo Local aquelas 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas que apresentam vínculos, mesmo que 

incipientes.  

 

No entanto para Santos, Diniz e Barbosa (2004) o conceito de APL só deve ser 

definido a partir de experiências empíricas muito específicas. De maneira mais ampla, deve 

ser comum a todos os APLs a importância da cooperação como característica fundamental, 

associado à presença de pequenas ou médias empresas concentradas espacialmente em 

alguns dos elos de uma cadeia produtiva, ou seja,  os APLs representam aglomerações de 

empresas de um determinado setor ou cadeia. 

 

 Os vínculos presentes num arranjo, geralmente envolvem agentes localizados no 

mesmo território, e as interações não se referem apenas a empresas e as suas formas de 

representação e de associação, mas a diversas instituições públicas e privadas, estas 

voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia, consultoria, promoção e financiamento etc. (Cassiolato e Lastres, 2002). 

 

Geralmente a formação de um APL encontra-se associada a trajetórias históricas de 

construção de identidade e de formação de vínculos territoriais, a partir de uma base social, 

cultural, política e econômica comum. São mais propícios a desenvolverem-se em 

ambientes favoráveis à interação, à cooperação e à confiança entre os atores (Cassiolato e 

Lastres, 2004). 

 

Cassiolato e Lastres (2002) afirmam que para permitir a existência de arranjo 

produtivo local, são necessárias algumas considerações:  

 
4 Sistemas produtivos são definidos por Cassiolato e Lastres (2004), como aqueles arranjos produtivos em 
que interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, 
com potencial de gerar o incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade e do 
desenvolvimento local. 
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• Um número significativo de empresas e demais agentes; 

• A especialização deste em uma determinada atividade; 

• A existência de mão-de-obra local qualificada e reconhecida por sua capacitação; 

• A existência de atividade correlacionada “para frente” e “para trás” da cadeia 

produtiva; 

• Uma forte interdependência entre as empresas e demais agentes; 

• A existência de uma comunidade e forte identidade local e regional que favoreçam 

a cooperação, a solidariedade e a reciprocidade; 

• A presença de instituições promotoras capazes de compreender e sustentar o 

sistema e de promover seu desenvolvimento, favorecendo a inovação; e 

• A articulação do sistema local para o exterior, particularmente para monitorar 

novos desenvolvimentos tecnológicos e mercadológicos. 

 

De acordo com Santos, Diniz e Barbosa (2004) a existência de vantagens 

competitivas locacionais, através de menores custos como de transporte, mão-de-obra e 

fiscais, é uma condição necessária para a formação de um APL.  

 

APL pode ser constituído por grandes aglomerações que tenham uma 
importante presença de pequenas e médias empresas, ou concentração 
produtiva em geral que possua um grande volume de atividades criativas, ou 
quando a imagem regional é fundamental para a competitividade das empresas. 
Essas são as principais situações em que a localização oferece às firmas 
vantagens competitivas em nível setorial ou da cadeia que são decisivas e que 
se mantêm no tempo (Santos et al., 2004, p. 166). 

 

Nos últimos anos, a literatura destaca, com base em avaliações de experiências em 

vários países, os efeitos positivos de aglomerações econômicas no processo de 

desenvolvimento econômico e social de maneira geral. A constatação de que economias 

externas de aglomeração elevam a competitividade das empresas e impulsionam o 
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desenvolvimento, acaba por refletir nas políticas públicas que passaram a desenhar ações 

horizontais, orientadas para a promoção do desenvolvimento local. Tendo como foco, não 

a empresa individual, mas as relações entre as firmas e as demais instituições situadas em 

espaço geográfico delimitado (Cassiolato e Lastres, 2001). 

 

Nessa vertente, os principais fatores para o desenvolvimento dos APLs apontados 

por Santos et al. (2004) são: 

 

• as sedes administrativas das empresas estarem no APL; 

•  uma parte significativa das decisões de financiamento para investimento estar no 

APL (com capital próprio ou de terceiros); 

•  não pertencer a sistemas industriais periféricos; 

•  a propriedade de marcas e tecnologia de produtos ser principalmente de empresas 

cuja sede está no APL; 

•  o desenvolvimento de produtos serem realizado no APL; 

•  o desenvolvimento de máquinas e insumos especializados ser realizado no APL; 

•  a cooperação institucionalizada oferecer serviços fundamentais; 

•  sensibilidade de entidades governamentais às necessidades do APL e estreita 

cooperação entre essas entidades e o representante das empresas (raramente o item 

anterior pode se desenvolver plenamente sem apoio do governo e incentivos 

públicos ao livre acesso aos serviços prestados pela cooperação institucionalizada); 

•  presença de instituições de desenvolvimento tecnológico no APL; 

•  planejamento estratégico permanente e participativo no APL; 

•  acesso a mão-de-obra especializada e capacitada para atividades criativas ou 

estratégicas do setor; e 

•  grau de confiança mútua preexistente no local. 

 

2.3.1. Características de Arranjos Produtivos Locais: Os pontos em comuns 

 

Cassiolato e Lastres (2002) afirmam que muitas vezes as abordagens e conceitos de 

arranjos locais apresentam similaridade no que se refere à estrutura, operação e atores 
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envolvidos. Mas existem diferenças nas especificidades dos arranjos, no que se refere ao 

peso dado a determinadas características ou vantagens.  

Na perspectiva de organizar as diferentes abordagens sobre arranjos produtivos, 

Lemos (1997) apud Cassiolato e Lastres (2002) discute as principais, destacando: 

• Distritos industriais: ênfase no alto grau de economias externas e redução de 

custos de transação, possuindo o Estado um papel neutro; 

• Distritos industriais recentes: ênfase em eficiência coletiva, baseada em 

economias externas e em ação conjunta, possuindo o Estado um papel de 

promotor e eventualmente, estruturador; 

• Manufatura flexível: ênfase em tradições artesanais e especialização, 

economias externas de escala e escopo, redução de custos de transação, e de 

incertezas, tendo o Estado o papel de indutor e promotor; 

• Milieu inovativo: ênfase para a capacidade inovativa local, aprendizado 

coletivo e sinergia, identidade social, cultural e psicológica; e redução de 

incertezas, tendo o Estado o papel de promotor; 

• Parques científicos e tecnológicos e tecnópolis: ênfase no property-based, 

setores de tecnologias avançada, intensa relação entre instituições de ensino 

e pesquisa com as empresas, hospedagem e incubação de empresas; e 

fomento à transferência de tecnologia. Nessa vertente o Estado possui o 

papel indutor, promotor e eventualmente, estruturador; 

• Redes locais: ênfase em sistema intensivo em informação, 

complementaridade tecnológica em identidade social e cultural, aprendizado 

coletivo e redução de incertezas, tendo o Estado o papel promotor.  

 

A partir das principais abordagens sobre arranjos produtivos fica evidente que as 

elas estão relacionadas com as especificidades de cada caso empírico observado, sendo 

assim, o que vai determinar a utilização de uma determinada abordagem são as 

peculiaridades locais, a sua dinâmica, a constituição e as características. 



Capítulo 2 – Desenvolvimento sustentável e arranjos produtivos locais 
Desenvolvimento Local Sustentável: caracterização do APL de artesanato de linha do município de Tobias Barreto-SE 
 

25

 

Os principais aspectos em comuns, voltados às abordagens sobre a temática de 

arranjos produtivos locais, para Lemos (1997) apud Cassiolato e Lastres (2002) estão 

destacadas na sequência: 

 

• Localização: proximidade ou concentração geográfica; 

• Atores: grupos de pequenas empresas, pequenas empresas nucleadas por 

grande empresa, associações, instituições de suporte, serviços ensino e 

pesquisa, fomento e financeiras, etc.; 

• Características: intensa divisão e trabalho entre as firmas, flexibilidade de 

produção e de organização, especialização, mão-de-obra qualificada, 

competição entre firmas baseada em inovação, estreita colaboração entre as 

firmas e demais agentes, fluxo intenso de informações, identidade cultural 

entre os agentes, relações de confiança entre os agentes, 

complementaridades e sinergias. 

 

Os arranjos produtivos locais caracterizam-se pela crescente capacidade de interagir 

e de inovar os processos numa dinâmica de aprendizado. A lógica da interação é 

determinada pela capacidade dos atores de cooperarem entre si em relações de 

interdependências, através de redes de informação e inovação. A dinâmica de 

aprendizagem, por sua vez, traduz a capacidade dos atores envolvidos em modificar seu 

comportamento em função das transformações do meio externo que o cerca, visando à 

melhoria na eficiência, na organização e na infra-estrutura. Deste processo de 

aprendizagem, nascem novos conhecimentos e novas tecnologias. A soma desses fatores 

indica o ritmo de inovação que as empresas devem adquirir ao fazerem parte ou quando 

vierem a compor um sistema produtivo em determinada localização geográfica (Cassiolato 

e Lastres, 2001). 
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Um das importantes características dos arranjos produtivos locais é a maneira como 

eles se reúnem e se organizam no território. O êxito econômico de arranjos produtivos 

decorre de uma organização social e econômica eficaz, baseada em pequenas empresas que 

estão vinculadas entre si. É a existência de fortes redes de pequenas empresas, que através 

da especialização combinada à flexibilidade, promovem a capacidade coletiva de arranjo 

produtivo. 

 

Com intuito de discutir pontos positivos e negativos de micro e pequenas empresas 

em arranjos produtivos, esse tópico começa por definir o termo “micro e pequena empresa” 

como aquela de porte reduzido, que enfrentam obstáculo e oportunidades semelhantes.  

 

Principalmente nos anos 80, as pequenas e micro empresas (PMEs) passam a ser 

encaradas de outra maneira, ou seja, deixam de ser vistas como uma entidade arcaica e sem 

significado e passam a se tornar uma peça importante em prol do desenvolvimento 

econômico. Já no final dos anos 90, observou-se que as micros e pequenas empresas e a 

sua significância para o desenvolvimento podia implicar, muitas vezes, conclusões 

errôneas. 

 

Atualmente, percebe-se que as PMEs, de maneira geral, podem apresentar varias  

vantagens  e desvantagens competitivas. Dentre as vantagens podemos destacar: o controle 

direto exercido pelo proprietário, o fluxo interno eficiente e a proximidade entre direção e 

cliente. As desvantagens apontadas são: mão-de-obra inferior, produtividade e qualidade 

inferior e dificuldade de acesso ao crédito (Almeida, 2002). 

 

Nos últimos anos, ressurgiram o interesse sobre o papel das pequenas e micro 

empresas em relação à reestruturação produtiva, associada à discussão de desenvolvimento 

local.  

 

Nessa perspectiva, são apontados por Cassiolato e Lastres (2003b) três argumentos 

favoráveis para o ressurgimento da discussão em PMEs na estrutura de arranjos. O 

primeiro, refere-se ao aproveitamento das sinergias coletivas geradas pelas participações 

em aglomerações produtivas, considerado um aspecto favorável para a sobrevivência e 
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crescimento das PMEs, constituindo-se em relevante fonte de vantagem competitiva. O 

segundo, diz respeito ao processo de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica 

inovativa, importante para enfrentar os desafios colocados pela difusão da chamada 

Sociedade da Informação ou Era do Conhecimento. Em terceiro lugar, o entendimento 

desse conjunto de questões que passou a ser alvo das novas políticas de promoção de 

desenvolvimento tecnológico e industrial, com ênfase para os métodos de promoção das  

PMEs. 

 

Cassiolato e Lastres (2004) consideram que a formação de APL amplia as chances 

de sobrevivência e de crescimento das micro e pequenas empresas, constituindo-se em 

relevante fonte geradora de vantagens competitivas. Aglomeração de empresas mostra 

como a presença de diversas firmas, aliada a um forte apoio de instituições públicas e 

privadas e ao aproveitamento do potencial natural e cultural de uma dada localidade, pode 

favorecer o desenvolvimento. 

 

2.3.2. Bases para Sustentabilidade de um Arranjo Produtivo  

 

 Como discutido anteriormente, o desenvolvimento pode ser analisado sob vários 

aspectos, um deles é a partir da perspectiva do crescimento econômico, no entanto as 

conseqüências dessa abordagem reflete-se em inúmeros problemas. Nos dias atuais, outros 

fatores agregam-se às analises do desenvolvimento e crescimento econômico. O capital 

social, a cooperação, o capital humano e a aprendizagem são exemplos de alguns deles. 

 

Capital social e Cooperação 

 
Vários autores argumentam que arranjos produtivos são formados pela articulação 

de elementos como capital social, cooperação, capital humano e aprendizagem. No que 

tange o capital social, pode-se salientar que esse tem como premissa a confiança, regra 

essencial para a cooperação de relacionamentos, através de associações e cooperativas de 

pequenos produtores e empresas que facilitam o processo de transação no mercado. 

Para Albagli e Maciel (2003), a abordagem do tema capital social coincide com a 
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constatação de que ambientes propícios a processos interativos e cooperativos de 

aprendizado e de inovação oferecem melhores condições de competitividade de 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

Para Putnam (1996, p. 177), “o capital social diz respeito às características da 

organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a 

eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas”.  

 

Nessa perspectiva, capital social expressa o reconhecimento de que, para melhor 

compreender a dinâmica econômica é preciso considerar a estrutura e as relações sociais 

em que a mesma ocorre.  Assim, fica claro a evidencia da relação entre a estrutura 

produtiva e os componentes sócio-culturais vinculada ao território, especialmente as 

formas de interação e as relações cooperativas entre os atores locais, que condicionam a 

capacidade de inovação e de aprendizado, bem como as possibilidades de desenvolvimento 

local em bases sustentadas (Albagli e Maciel, 2003). 

 
Dado o exposto, podemos observar que o capital social está ligado ao aprendizado 

interativo e á cooperação, e isso facilita as ações coletivas geradoras de arranjos produtivos 

e inovativos articulados (Albagli e Maciel, 2003). 

 

No que tange a cooperação, Valadares (2002) destaca que cooperar é trabalhar 

mutuamente, é tentar conseguir, com a ajuda de outros, o que, com maior dificuldade, se 

conseguiria sozinho. O que une as pessoas por meio da cooperação são os valores e os 

objetivos que estabelecem em comum. 

 
Coelho (2001) apresenta três níveis de cooperação: nas relações de trabalho, nas 

condições de produção e no interior das cadeias produtivas. O quadro abaixo apresenta os 

níveis de cooperação. 
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Quadro 2.1 
Níveis de cooperação e suas dimensões econômicas e territoriais 

Níveis de 
Cooperação 

Dimensão Econômica Dimensão Territorial 
 

Cooperação nas 
Relações de 
Trabalho 
 

Formas associativas de 
organização da produção. 
 

No interior do espaço de 
produção ou mesmo em 
determinado território no qual se 
articula o processo produtivo, 
centrado, principalmente, em 
relações solidárias no âmbito de 
um determinado processo de 
trabalho. 
 

Cooperação nas 
Condições de 
Produção 
 

Cooperação na formação 
de redes de fornecedores 
de uma empresa, na 
compra de matéria-prima, 
no desenvolvimento 
tecnológico ou na rede de 
comercialização articulada 
com a cadeia produtiva. 
 

Cooperação no mesmo território 
no qual está inserido 
determinado cluster. Tem uma 
característica local de construção 
de uma ambiência produtiva, 
envolvendo outros atores e uma 
sustentação institucional local 
através da construção de 
identidade e de instrumentos 
como a agência de 
desenvolvimento. 
 

Cooperação no 
Interior das 
Cadeias Produtivas 
 

Encadeamentos produtivos 
atuando sobre os pontos de 
estrangulamento; inovação 
dos produtos, integração 
de ramos produtivos ou 
uma logística mais 
complexa. 
 

Tem uma dimensão regional e 
está ligada à construção de 
formas de cooperação 
institucionais capazes de 
viabilizar uma integração da 
cadeia produtiva com o mercado 
externo. 
 

Fonte: Coelho (2001, p. 9). 
 

Para desencadear processos de desenvolvimento do ponto de vista econômico, faz-

se necessário investimento em capital social, elemento integrante de qualquer ação de 

desenvolvimento econômico e social. É quase unânime o consenso em relação a capital 

social no sentido de que este deve ser estruturado a partir dos vínculos estabelecidos das 

relações entre as pessoas. Nesse sentido, é coerente afirmar que são as ações coletivas da 

vida social que permitem a comunidade construir e desenvolver sua coletividade. 

 

Capital Humano e Aprendizagem 

 

O capital humano está ligado às pessoas e refere-se à educação (formal e informal), 

ao conhecimento (codificados ou não), às habilidades que os indivíduos possuem, às 

competências e aos atributos que facilitam a criação de bem-estar pessoal, social e 

econômico (Côté, 2001). 
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 Recentemente, incorporou-se ao modelo de desenvolvimento econômico a 

discussão em torno do capital humano, esse atrelado à educação e ao treinamento. Nessa 

perspectiva, um dos elementos principais do capital humano apresentado por Franco 

(2001): 

 
 “é a capacidade das pessoas de fazer coisas novas, exercitando a sua 

imaginação criadora – o seu desejo, sonho e visão – e se mobilizando para 
adquirir os conhecimentos necessários, capazes de permitir a materialização 
do desejo, a realização do sonho e a viabilização da visão”(Franco, 2001, p. 
4). 

 

 

O autor ainda argumenta que essa capacidade de criar e inventar está associada à 

cultura empreendedora da sociedade, que por sua vez, favorece a promoção do 

desenvolvimento. Com base em Franco (2001), deve-se ressaltar que um ambiente 

favorável ao desenvolvimento seria aquele no qual o capital social e o capital humano 

seriam os elementos básicos que por meio de suas interligações, formariam círculos 

virtuosos, desencadeadores de relações de parceria e de cooperação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

PANORAMA DA ATIVIDADE DE ARTESANATO NO 
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3.0 – PANORAMA DA ATIVIDADE DE ARTESANATO NO 

NORDESTE BRASILEIRO 
 

Na perspectiva do desenvolvimento local sustentável, essa seção busca apresentar 

um panorama da atividade artesanal na região Nordeste, com destaque para o estado de 

Sergipe. De modo geral, percebe-se que a atividade de artesanato gera emprego e renda 

para populações com baixa qualificação profissional. Observa-se que o setor alcança 

parcelas significativas da população e utiliza nas diversas tipologias existentes matéria-

prima natural local, promove a inserção da mulher e do adolescente em atividades 

produtivas, estimula a prática do associativismo e fixa o artesão na sua localidade. 

 

3.1. - O SETOR DE ARTESANATO: UMA ATIVIDADE ECONÔMICA  

 

3.1.1. - Definição de Artesanato e Artesão 

 

Por se tratar de um termo vago e impreciso, a definição de artesanato, enquanto 

atividade de produção é apresentada por Pereira (1979) como um sistema de produção à 

parte da indústria, porém esse conceito pode ser confundido com termo como “artesanato-

industrial”.  

 

Para Rocha (s.d.), artesanato é a forma de ocupação ou trabalho, geradora de bens 

materiais produzidos por meios técnicos, geralmente tradicionais, com a utilização de 

instrumentos rudimentares. 

 

Artesanato também é definido por Silva Filho (1987) como fruto gerado da cultura 

popular, da feitura de objetos relacionados à temática folclórica dos países com emprego 

de técnicas primitivas de fabricação. 

 

 Servetto (1998) encontra as seguintes definições que caracterizam o artesanato 

tradicional: 
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• Trabalho predominantemente manual; 

• Utilização de recursos naturais local; 

• Conhecimento transmitido pelas gerações passadas; 

• Caráter utilitário e funcional da obra; 

• Bagagem cultural plasmada na criação individual;  

• Expressão de uma cultura e fator de identidade. 

 

Pereira (1979) divide a atividade artesanal em áreas distintas de acordo com a 

finalidade dos produtos: 

 

• Artesanato Utilitário: compreendem os bens de utilização direta para a vida, face os 

condicionamentos do meio; 

• Artesanato Artístico: compreende os bens de utilização acessória, decorativa ou 

ornamental; 

• Artesanato Misto: compreende os bens resultantes da combinação do artesanato 

utilitário com o artístico, onde as manifestações da atividade aparecem confundidas no 

produto, no uso ou na ativação; e 

• Artesanato da Manutenção: compreende as ocupações auxiliares da produção e os 

serviços de atendimento direto ao consumidor, cujo produto e o resultado obtido com a 

atividade. 

 
O termo artesanato possui várias definições. Percebe-se por algumas apresentadas 

anteriormente que cada uma delas destaca uma visão diferente, tendo em vista os diferentes 

aspectos da atividade artesanal. De acordo com o dicionário Houaiss, artesanato é a arte e a 

técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por artesão, e que escapa à 

produção em série; tem finalidade a um tempo utilitária e artística. O artesanato é uma 

atividade produtiva singular, tem um significado especial que lhe confere uma 

característica peculiar e própria.  

 

A Unesco (apud Pereira, 2005), considera como produtos artesanais aqueles 

produzidos por artesãos, totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou, 

ainda, com a utilização de meios mecânicos, desde que a contribuição manual direta do 

artesão seja o componente mais importante do produto acabado. Em Tobias Barreto, a peça 
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artesanal é o resultado da contribuição direta dos artesãos realizado sob a forma 

tradicional, no entanto, com a utilização de equipamentos mecânicos. Neles, estão 

presentes o saber, a criatividade, a arte e a habilidade dos artesãos locais.  

 

No caso deste trabalho a especificação do artesanato é de linha, e Maia (1985) 

argumenta que esse tipo de artesanato não surgiu como os demais, como uma utilidade 

necessária, como é o caso da cerâmica que é elaborada para autoconsumo. Ao contrário, 

para vem atender o supérfluo, o ornamento e a decoração de peças. Assim, trata-se de 

produtos que são consumidos pelas elites da sociedade, sofrendo as limitações desse 

mercado. No entanto, representa uma ocupação que tem potencialidade de abranger um 

grande número de artesãs.   

  

 Pereira (1979) comenta que o artesanato caracteriza-se como um complexo de 

atividade de natureza industrial. A produção de artesanato ocorre no âmbito das famílias, 

como suprimento da necessidade da mesma, em situação bastante próxima da auto-

suficiência. 

 

 Para D’Àvila (1983), o artesanato está diretamente ligado à questão do desemprego. 

O estimulo à produção artesanal exige baixos investimentos e resgata os valores humanos. 

O artesanato constitui uma das respostas colocadas para o problema do desemprego, 

caracteriza na revitalização de atividades econômicas tradicionais, constitui uma estratégia 

de acupação de mão-de-obra, dinamiza os mercados locais, preserva os valores culturais, 

amplia os conhecimentos acerca das características e valores locais, regionais e nacionais. 

Além de gerar renda, a atividade de artesanato fixa o homem no campo, evitando o êxodo 

rural. 

 

 O artesanato não deve ser somente encarado como alternativa de fonte de renda, 

mas também como uma atividade que oportuniza o homem a desenvolver a sua 

criatividade, além de valorizar o seu trabalho (Maia, 1985). 
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Enquanto expressão econômica faz-se necessário realizar algumas reflexões acerca 

do artesanato. Nesse sentido, de acordo com dados do Banco do Nordeste (2002), segue na 

sequência uma visão global do setor: 

 
• O entendimento corriqueiro de artesanato, geralmente apontado como um saber 

popular, oculta, sobremaneira, a complexidade das relações existentes entre os 

diversos segmentos que atuam em cada etapa da atividade produtiva do setor, 

segundo uma óptica particular de interesses de artesãos, de intermediários, de 

comerciantes, de consumidores, dentre outros. Este encobrimento, sugerido 

possivelmente pela associação do conceito de “popular” com o de “simples” ou 

“ingênuo”, determina freqüentemente visões inadequadas ou insuficientes do 

artesanato bem como de sua função social e econômica nas ações propostas de 

reestruturação e requalificação do setor; 

 

• O setor artesanal, que abrange diversos segmentos tipológicos com características 

próprias de produção e comercialização, é, no entanto, abordado em numerosos 

projetos e programas governamentais, não-governamentais e privados; 

 

• A conquista do mercado internacional para o artesanato do nordeste necessita de 

aprimoramento de estratégias específicas como: marketing, logística e canais de 

distribuição.  

 

É valido apresentar uma breve discussão sobre a definição de artesão. Nessa 

perspectiva, de acordo com o Relatório e Proposta da Comissão Consultiva de Artesanato 

sobre Conceituação do Artesanato, para efeito do PNDA - Programa Nacional de 

Desenvolvimento do Artesanato e Caracterização do Artesão apud Banco do Nordeste 

(2002), “artesão é aquele que sequer existe como categoria ocupacional nos registros 

oficiais do país, o que torna ainda mais difícil situá-lo, conceituá-lo e obter uma visão 

coerente de sua história presente ou passada, para não mencionar a quase impossibilidade 

de antever suas perspectivas futuras”. 
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Outra consideração salienta que artesão é considerado como “um ser que produz de 

modo autônomo, ou seja, como não dependente, de maneira direta, para produzir dos 

meios de produção de terceiros. Ele mesmo procura desenvolver mecanismos para penetrar 

no mercado de bens e para escoar a produção, aproveitando-se das alternativas existentes” 

(Banco do Nordeste, 2002). 

 

3.1.2. - Aspectos Históricos da Atividade Artesanal no Nordeste 

 

A partir da década de cinqüenta, iniciam-se as primeiras tentativas de 

transformação do setor artesanal. Ele passava de uma atividade meramente de subsistência 

para uma profissional rentável para o artesão, proporcionado através de políticas públicas. 

Para tal, foram criados órgãos com a função de apoiar a atividade no âmbito nacional e nos 

estados da federação (Banco do Nordeste, 2002). 

 

No que tange as características das vendas dos produtos artesanais, ainda na década 

de 50, de acordo com o Banco do Nordeste (2002), as fronteiras de comercialização 

ultrapassavam os limites da localidade produtora. Além da já existência da figura do 

atravessador. 

 

No que se refere aos processos de produção da atividade de artesanato, esse eram 

totalmente manuais, característica principal do produto artesanal. Observa-se, pouca 

qualidade dos produtos e baixos rendimentos auferidos pelos artesãos, sendo que grande 

parte da força de trabalho era feminina (Banco do Nordeste, 2002). 

 

De acordo com Banco do Nordeste (2002), na década de sessenta, o perfil das 

vendas e da produção não foram significativamente alterados em relação à década anterior. 

 

No diagnóstico do I Plano Diretor da Sudene apud Banco do Nordeste (2002), 

destaca o Estado do Ceará e o da Bahia como os principais Estados produtores de artigos 

artesanais. A utilização de técnicas rudimentares ainda prevalece, sendo exercida por 

mulheres e crianças, que acaba por resultar na pouca qualidade dos produtos e 

conseqüentemente na baixa remuneração.  
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Na década de setenta, destaca-se o Plano de Desenvolvimento do Nordeste (PDN) 

na realização de ação governamental voltada para a atividade artesanal, exercida pela 

Sudene. Nessa mesma década, constatou-se a existência de 330.000 artesãos. Ao final da 

década foi criado o Programa Nacional do Desenvolvimento do Artesanato (PNDA), com 

o objetivo de apoiar o desenvolvimento adequado da atividade. 

 

Em 1977, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato apresentada as 

diretrizes para a promoção do artesão e do artesanato que foram (Banco do Nordeste, 

2002): 

 
• Promover, estimular, desenvolver, orientar e coordenar a atividade artesanal em 

nível nacional; 

• Propiciar ao artesão condições de desenvolvimento e auto-sustentação, através da 

atividade artesanal; 

• Orientar a formação de mão-de-obra artesanal; 

• Estimular e/ou promover a criação e organização de sistemas de produção e 

comercialização do artesanato; 

• Incentivar a preservação do artesanato em suas formas de expressão da cultura 

popular; 

• Estudar e propor formas que definam a situação jurídica do artesão; 

• Propor a criação de mecanismos fiscais e financeiros de incentivo à produção 

artesanal; 

• Promover estudos e pesquisas para manutenção de informações atualizadas para o 

setor. 

 

Nos anos oitenta, acontece o I Simpósio Brasileiro de Artesanato, que teve com 

finalidade discutir a necessidade da preservação dos aspectos culturais do artesanato, bem 

como a criar cooperativas artesanais, realizar programas de qualificação, melhor as 

condições gerais de comercialização e elaborar e divulgar o calendário de eventos para o 

setor naquele período (Banco do Nordeste, 2002). 
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Na década de noventa, o Ministério do Trabalho e o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC passam a apoiar a atividade de 

artesanato, prática antes desenvolvida pelo PNDA (Banco do Nordeste, 2002). 

 

No primeiro semestre de 1999, segundo dados do web site do MDIC (apud Banco 

do Nordeste, 2002), foi construído, a partir da criação da Associação Brasileira de 

Artesanato (ABRA), o Cadastro Nacional de Entidades de Artesanato, bem como o 

fornecimento de suporte ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro, Pequena e Média 

Empresa (SEBRAE). 

 

Nos últimos cinqüenta anos, observa-se que o Brasil sofreu mudanças profundas em 

suas bases sócio-econômicas, no entanto, podemos salientar que os principais problemas 

vinculados à produção, à comercialização e à qualificação profissional do artesão não 

alteraram significativamente suas características. Observe resumo no quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 
Perfil da Atividade Artesanal nas Décadas de 50 a 90 

 Década 50 Década 60 Década 70 Década 80 Década 90 

1. Aspecto de 
vendas dos 
produtos 
artesanais 

- fronteiras de 
comercialização 
iam para além 
dos limites da 
localidade 
produtora; 
- existência da 
figura do 
atravessador; 

-ampliação da 
fronteira de 
comercialização 
para além do 
centro produtor; 
- 
comercialização 
é realizada por 
firmas que 
contratam o 
artesão; 

- ações negativas 
de intermediários 
na 
comercialização 
dos produtos; 
- insuficiente 
organização; 

- ações 
negativas de 
intermediários 
na 
comercialização 
dos produtos; 
 

- carência de 
informações e de 
uma presença 
profissional no 
mercado 

2. Matéria-
prima - origem local; - origem local; - origem local; - dificuldade de 

acesso;  
- dificuldade de 
acesso; 

3. Processos de 
produção 

- totalmente 
manuais; 
 

- totalmente 
manuais; 

- totalmente 
manuais; 

- deficiência 
nos processos 
de produção; 
- limitada 
capacidade 
produtiva; 

- deficiência nos 
processos de 
produção; 
- limitada 
capacidade 
produtiva; 

4. Qualidade 
dos produtos - baixa; - baixa; - baixa; - baixa; - baixa; 

5. Rendimentos 
dos artesãos - baixo; - baixo; - baixo; - baixo; - baixo; 

6. Perfil força 
de trabalho 

- maioria 
feminina 

- mulheres e 
crianças; 

- mulheres e 
crianças; 

- mulheres e 
crianças; 

- mulheres e 
crianças; 

7. Programas 
de assistência 
ao artesanato* 

- pouco 
representativo; 

- pouco 
representativo; 

- Criação do 
Programa 
Nacional do 
Desenvolvimento 
do Artesanato 
(PNDA); 

- I Simpósio 
Brasileiro de 
Artesanato; 
- criação de 
cooperativas 
artesanais; 
-programas de 
qualificação 
para o artesão; 

- Programa do 
Artesanato 
Brasileiro (PAB); 
- Cadastro 
Nacional de 
Entidades de 
Artesanato; 
- fornecimento de 
suporte ao Serviço 
Brasileiro de 
Apoio à Micro, 
Pequena e Média  
Empresa – 
SEBRAE, a partir 
da criação da 
Associação 
Brasileira de 
Artesanato – 
ABRA; 

Fonte: Banco do Nordeste (2002). Quadro elaborado pela autora. 
*O tópico 3.4.1. intitulado “Os Principais Projetos e Programas” na seqüência deste trabalho trata com mais detalhes esse 
assunto. 
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3.2. - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ARTESANATO NO NORDESTE  

 

O artesanato a partir dos anos 90, passou a ser encarado como uma alternativa de 

renda para milhões de brasileiros. Por ser uma atividade bastante expressiva na economia 

informal brasileira, nos dias atuais o país possui cerca de 8,5 milhões de artesãos. De 

acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento (apud Banco do Nordeste, 2002), 

eles movimentam anualmente mais de 54 bilhões, representando uma renda média de cerca 

de R$ 6.350/ano. 

 

Percebe-se que dentre as atividades produtivas vocacionadas nordestinas, o 

artesanato tem ocorrência registrada em mais de 600 municípios, e possui onze tipologias e 

57 segmentações, como: imagens sacras, esculturas, jarros, mobiliário, tapetes, acessórios 

do vestuário, calçados, brinquedos, instrumentos musicais, utilitários para o lar, trajes 

típicos, redes, mantas, artigos de cama, mesa e banho, miniaturas, doces de frutas regionais 

e bebidas de frutas regionais típicas (Banco do Nordeste, 2002). O quadro 3.2 apresenta 

mais detalhadamente. 
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Quadro 3.2 
Tipologias para o Artesanato Nordestino 

TIPOLOGIAS SEGMENTAÇÃO PRODUTOS 

1. Alimentos  Doces 
 Bebidas 

 Doces de frutas regionais típicas 
 Bebidas de frutas regionais típicas 

2. Cerâmica 

 Barro 
 Argila 
 Terra cota 
 Porcelana 
 Gesso 

 Vasos, jarros, panelas e similares 
 Imagens sacras e populares 
 Miniaturas diversas 
 Luminárias e arandelas 
 Placas decorativas 
 Utilitários para o lar 

3. Cestarias e Trançados 

 Fibra de sisal 
 Palha de carnaúba 
 Folha de bananeira 
 Junco 
 Taboa 
 Vime 
 Fibra de catolé 
 Fibra de ouricuri 
 Fibra de buriti 
 Folha de piaçava 
 Palha da costa 

 Mobiliário 
 Tapetes 
 Acessórios do vestuário 
 Sacolas diversas 
 Artigos para copa e cozinha 
 Painéis divisórios 

4. Couro  Bovino 
 Caprino 

 Acessórios do vestuário 
 Calçados 
 Arreios para montarias 

5. Madeira 
 Ipê 

 
 Massaranduba 

 Mobiliário 
 Imagens sacras e populares 
 Miniaturas diversas 
 Molduras para espelho 
 Produtos para copa e cozinha 
 Brinquedos populares 
 Instrumentos musicais 

6. Metal 

 Aço 
 Ferro 
 Bronze 
 Alumínio 
 Latão 
 Cobre 
 Níquel 
 Estanho 
 Prata 

 Peças sacras 
 Utilitários para o lar 
 Artigos para copa e cozinha 
 Instrumentos musicais 

7. Pedras 

 Preciosas 
 Semi-preciosas 
 Granitos 
 Pedra sabão 
 Mármore 

 Imagens sacras e populares 
 Utilitários para o lar 
 Artigos para decoração 

8. Reciclados  Papel 
 Vidros 

 Utilitários para o lar 
 Brinquedos populares 
 Sacolas 
 Mobiliário 
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9. Rendas e Bordados 

 Labirinto 
 Vagonite 
 Frivolite 
 Richilieu 
 Rendendê 
 Ponto-de-cruz 
 Ponto-cheio 
 Bilro 
 Crochê 
 Irlandesa 
 Renascença 
 Filé 

 Produtos de cama, mesa e banho 
 Artigos para copa e cozinha 
 Trajes típicos 
 Bonecas 

10. Tecelagem 

 Fio de algodão cru 
 Linha 
 Linho 
 Lã 

 Redes 
 Mantas 
 Tapetes 
 Almofadas 
 Artigos para copa e cozinha 

11. Tecidos 
 Algodão 
 Retalhos diversos 
 Linho 

 Vestuário popular 
 Artigos de cama, mesa e banho 
 Artigos de copa e cozinha 

 FONTES: diversas apud Banco do Nordeste (2002). 

 

 

Um fator positivo, que não deve ser esquecido e em relação ao potencial turístico 

da região nordestina, que proporciona um fluxo positivo para o desenvolvimento da 

atividade de artesanato, por gerar aquecimento na comercialização e ainda valorizar a 

cultura local. 

 

Nessa perspectiva, o artesanato deve ser encarado como uma forma alternativa para 

fugir do desemprego, tornando-se uma atividade geradora de emprego. De acordo com 

dados do Banco do Nordeste (2002), no Nordeste existe aproximadamente cerca de três 

milhões de pessoas envolvidas com o artesanato. Observando o gráfico 3.1, podemos 

salientar que no ano de 1957, existiam 83.600 artesão e 3.331.931 no ano 2000.  

 

De acordo com os cálculos do Banco do Nordeste (2002) (ele utilizou a medida de 

correlação com base no coeficiente de Pearson), percebe-se a existência de correlação 

(0,979) entre o crescimento da população do Nordeste e o número de artesãos, logo, à 

medida que uma cresce o número de artesãos se eleva, quase na mesma proporção. Desse 

modo, deve-se concluir que a expansão nordestina do número de artesão segue a tendência 

da elevação da população. 
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Já base no cálculo de regressão linear, elaborado pelo Banco do Nordeste (2002), 

estima-se uma elevação no número de artesãos de quase 11 vezes no ano de 2000 em 

relação a 1957.  Tomando-se como base o ano de 1980, o crescimento estimado do número 

de artesãos no Nordeste para 2000 pode chegar a 42%. 

 

De acordo com Rigueira (2001), o perfil dos artesãos brasileiros é que estes vivem 

hoje de suas criações, trabalham em casa de forma autônoma ou em associações, 

cooperativas, microempresas e ateliês com mão-de-obra terceirizada. 

 

Em geral, salienta-se que as associações melhoram o desempenho da atividade, e 

isso facilita a resolução de questões de ordem prática no dia-a-dia de trabalho, como a 

compra de matéria-prima, a comercialização e distribuição integradas, o cálculo dos preços 

dos produtos e a troca de aprendizado e de informações.  
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  Fonte: Banco do Nordeste, 2002. Gráfico elaborado pela autora. 
Gráfico 3.1 

Evolução da Quantidade de Artesãos Nordeste 
1957-2000 

 

 

Nessa perspectiva, percebe-se, no estado de Sergipe, a presença de um relevante 

desenvolvimento da atividade de artesanato, visto que essa característica está presente em 

86,7% dos municípios. De acordo com gráfico 3.2, podemos salientar que Sergipe é o que 

possui a maior ocorrência da atividade de artesanato do nordeste, seguido por Ceará e 

Alagoas, respectivamente. 
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  Fonte: Banco do Nordeste, 2002. Gráfico elaborado pela autora. 

Gráfico 3.2 
Percentual de municípios com ocorrência de artesanato por estado do Nordeste 

2002 
 

 

Com relação ao perfil do artesanato no Nordeste, observa-se que os artesanatos de 

madeiras, de cestarias e de trançados tornam-se mais freqüentes nos estados de 

Pernambuco, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Norte. A tipologia cerâmica tem mais 

representatividade de ocorrências na Bahia e no Maranhão. Já a de rendas e bordados é a 

mais freqüente no Nordeste, indicada como atividade artesanal em 270 municípios, 

representando 23% da produção da região. Sergipe e Ceará são os estados com maior 

destaque nessa tipologia, sendo que dentre os municípios sergipanos a de Tobias Barreto 

possui um destaque relevante (Banco do Nordeste, 2002). 
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Fonte: Banco do Nordeste, 2002. Gráfico elaborado pela autora. 
Gráfico 3.3 

Ocorrência da Tipologia Rendas e Bordados (linhas) Nordeste 
2002 
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A tipologia rendas e bordados é indicada como atividade artesanal em 270 

municípios, surgindo como a mais freqüente no Nordeste.  De acordo com o gráfico 3.3, os 

Estados do Ceará, Sergipe e Paraíba respondem por 73,3% de todos os municípios com 

ocorrência de rendas e bordados, enquanto os outros seis estados somam apenas 26,7% das 

ocorrências regionais. Logo, a tipologia de artesanato de rendas e bordado (linhas) é a mais 

representativa no estado de Sergipe, nessa perspectiva, destaca-se a cidade de Tobias 

Barreto como um arranjo produtivo de artesanato de linha. 

 

3.3. - O SETOR DE ARTESANATO EM SERGIPE 

 
Dentre os estados nordestinos, Sergipe é o que possui maior ocorrência da atividade 

de artesanato. De acordo com gráfico 3.4, nota-se uma trajetória crescente desse setor com 

relação a quantidade de artesãos no estado. Nos anos 50, o estado possuía menos de 200 

artesãs, no ano de 2000 essa quantidade salta para 6664.  

 

Rocha (s.d.) define que artesão, é aquele que, por criatividade, habilidade própria 

ou adquirida, exerce uma atividade predominantemente manual, sem elementos repetidores 

industriais, transforma determinada matéria-prima na produção de bens artísticos ou de 

consumo e realiza todas as etapas do processo produtivo. 
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  Fonte: Banco do Nordeste, 2002. Gráfico elaborado pela autora. 
Gráfico 3.4 

Evolução da Quantidade de Artesãos Sergipe 
1957-2000 
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Várias são as tipologias que caracteriza o artesanato sergipano (ver gráfico 3.5). Em 

Sergipe e no Ceará verifica-se um forte destaque para as rendas e os bordados, sendo que o 

estado sergipano responde por 21,8% dessa tipologia na região nordeste. 

 

O gráfico 3.5 apresenta a distribuição das ocorrências de tipologias sergipanas, com 

destaque para rendas e bordados (linhas) e em seguida o artesanato de cerâmica e cestarias 

e trancados. Destacando que o artesanato com pedras é a participação mais relevante no 

nordeste. 
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  Fonte: Banco do Nordeste, 2002. Gráfico elaborado pela autora. 
Gráfico 3.5 

Participação das Ocorrências de Tipologias Sergipanas 
2002 

 
 

Visto que 86,7% das cidades sergipanas desenvolvem alguma tipologia artesanal, 

estimular o desenvolvimento do artesanato significaria abrir possibilidades de atenuação 

das desigualdades sociais, além de promover a preservação de valores da cultura local. 

Assim, o investimento em projetos e programas para o setor é uma alternativa de 

desenvolvimento que merece destaque. Na seqüência, serão abordados os principais 

programas e projetos para o desenvolvimento da atividade artesanal em Sergipe. 
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3.3.1. Os Principais Projetos e Programas  

 

Com o objetivo de minimizar as inúmeras dificuldades que, de maneira geral, 

fragilizam o artesanato em termos de produção, de comercialização e de qualificação de 

mão-de-obra, dentre outros, foram implantados, em Sergipe, vários projetos e programas 

(ver quadro 3.3). 

 

Quadro 3.3 
Programas e Projetos – Atividade Artesanal 

Sergipe 
 

 Programa/projeto            Instituição             Objetivos                      Abrangência         

Projeto Pró-Sertão NUTRAC 
Apoio às famílias de 
baixa renda do semi-
árido. 

17 municípios   

Projeto Artesanato 
Vai à Escola SEAST 

Difundir e resgatar a 
memória do 
artesanato.  

Estadual: 
50 escolas de 
ensino 
fundamental e 
médio. 

 

Programa Sebrae de 
Artesanato Sebrae Organizar o setor 

artesanal. 

Barra dos 
Coqueiros, 
Itabaianinha/ 
Tobias Barreto*, 
Poço Redondo 

 

Programa de 
Artesanato para 

Geração de Renda 

Conselho da 
Comunidade 

Solidária (Governo 
Federal) 

Preservação da 
cultura popular; 
Geração de renda. 

Município de 
Divina Pastora  

Projeto Sistema de 
Informações do 

Artesanato 
SEAST 

Manter informações e 
dados sobre 
artesanato. 

Estadual  

Projeto 
Organização de 

unidades Produtivas 
SEAST Organizar espaços e 

produção. Estadual  

Projeto Implantação 
de Canais de 

Divulgação do 
Artesanato 

SEAST Promover o artesanato 
sergipano no Brasil Nacional  

* Especificamente a presença do Projeto Promos, que será melhor comentado no quarto capítulo desse 
trabalho. 
FONTE: Secretarias Estaduais/Organizações não Governamentais/Instituições Federais apud Bando do 
Nordeste (2002). 

 



Capítulo 3 – Panorama da atividade de artesanato no nordeste brasileiro 
Desenvolvimento Local Sustentável: caracterização do APL de artesanato de linha do município de Tobias Barreto-SE 
 

48

No entanto, percebe-se de maneira geral, que mesmo com as propostas de projetos 

e programas implementados citados no quadro 3.3, o setor artesanal ainda necessita de 

intervenções, principalmente com vistas a uma melhor profissionalização da atividade. 

 

 Na perspectiva do desenvolvimento local sustentável, podemos ressaltar que o 

estímulo à atividade de artesanato no nordeste brasileiro deve ser encarado como uma 

viável alternativa para se alcançar o desenvolvimento. Lembrando que o mesmo resulta de 

uma ação oriunda da própria localidade, alcançado por meio de ações dos próprios 

cidadãos, que agem como catalisadores do processo de desenvolvimento, e que expressam 

uma consciência de pertencimento local.  

 

O apoio à atividade artesanal na região nordeste deve ser continuo, pois além desse 

setor ser grande gerador de emprego e renda, existe vários fatores positivos que o 

impulsiona como, por exemplo, o potencial turístico da região, a tradição cultural e o 

aproveitamento da mão-de-obra local. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

O ARRANJO PRODUTIVO DE ARTESANATO DE LINHA 

DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – O arranjo produtivo de artesanato de linha do município de Tobias Barreto 
Desenvolvimento Local Sustentável: caracterização do APL de artesanato de linha do município de Tobias Barreto-SE 
 

50

4.0 – O ARRANJO PRODUTIVO DE ARTESANATO DE LINHA DO 

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO 
 

Tomando como base teórica a perspectiva de desenvolvimento local sustentável, 

este capítulo é dedicado a caracterizar o Arranjo Produtivo de Artesanato de Linha de 

Tobias Barreto. Inicialmente, são apresentadas os procedimentos metodológicos adotados 

neste trabalho, justificando a escolha do método e apresentando as técnicas, bem como 

demonstrando as variáveis e os indicadores, as questões de pesquisa, o universo e a 

amostra analisada. Na seqüência, destaca-se o perfil histórico e socioeconômico do 

município em questão, dando relevância para a presença do Pólo de Confecção, pois este 

apresenta uma atividade significativa na caracterização dos aspectos econômicos da 

cidade. Na tentativa de caracterizar o APL de linha, são utilizados as seguintes variáveis: 

Perfil sócio-econômico e Trajetória de vida do artesão, Fortalecimento da Dinâmica, 

Organização da Produção, Acesso ao Mercado, bem como Aspectos Ambientais. 

 

4.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA 
PESQUISA 
 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos que foram adotados na 

pesquisa de campo, realizada no município de Tobias Barreto – SE. Ela tem como objetivo 

caracterizar o arranjo produtivo de artesanato de linha, justificar a escolha do método e 

apresentar as técnicas que foram utilizadas, bem como as questões de pesquisa, o universo 

e a amostra.  

 

De acordo com Alvarenga e Rosa (1999), as pesquisas caracterizam-se por vários 

processos metodológicos: explicativas ou causais, exploratórias ou descritivas. As 

pesquisas explicativas caracterizam-se pela preocupação central em identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Por serem mais 

profundas estas pesquisas proporcionam melhor conhecimento da realidade, pois explica a 

razão e o porquê das coisas. Uma pesquisa descritiva pode ser a continuação de uma outra 

explicativa, pois a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que este 

esteja suficientemente descrito e detalhado.  
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O método de pesquisa utilizado neste trabalho tem como característica principal a 

linha descritiva, pois aponta comportamentos de fenômenos, defini e classifica fatos e 

analisa o segmento econômico, social, cultural e ambiental, com pretensão explicativa. 

 

Para obtenção dos dados primários, foram realizadas entrevistas pessoais do tipo 

estruturada aplicadas junto às líderes de cinco5 associações de artesanato, como também 

com uma amostra de artesãos.  

 

O método de seleção utilizado para levantar os dados em relação aos artesãos foi o 

de amostragem aleatória simples, ou seja, por sorteio, isso fez com que todos os elementos 

da população tivessem a mesma chance de serem escolhidos.  Deste modo, captaram-se as 

variáveis apresentadas no quadro 4.1. 

 
Quadro 4.1 

Variáveis para Caracterizar o APL de Linha de Tobias Barreto 
VARIÁVEIS INDICADORES 

 
 
Perfil socioeconômico dos artesãos 

- Local de nascimento 
- Idade 
- Nível de escolaridade 
- Condições de moradia 

 
 
Trajetória de vida do artesão 

- Formas de aprendizado da profissão 
- Tempo que trabalha com a atividade 
- Motivação para trabalhar na atividade 
- Desempenho de outras atividades 
- Doenças adquiridas com o exercício da atividade 

 
 
 
Organização da produção* 
 

-    Grau de Formalização empresarial 
-    Idade das associações 
-    Adotam sistema de qualidade 
-    Nível de ocupação 
-    Nível de Rentabilidade 
-    Volume da produção 
-    Crédito acessado 
-    Inovações introduzidas  

 
Acesso ao mercado* 

- Volume de vendas  
- Evolução dos principais instrumentos de vendas  
- Comercialização por categoria espacial 
- Comercialização por canal de vendas 

 
Fortalecimento da dinâmica* 

- Atividades em cooperação 
- Participação em organização coletiva 
- Acesso à entidade prestadoras de serviços 

 
Ambiental* 

- Adequabilidade na utilização e fontes de insumos 
- Adequabilidade na geração destinação de efluentes  
- Adequabilidade na geração destinação de resíduos sólidos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
*Baseado nas variáveis do Projeto de Avaliação e Monitoramento do programa PROMOS/SEBRAE. 

                                                 
5 Ver no anexo deste trabalho a identificação das cinco associações trabalhadas. 
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No intuito de monitorar para avaliar e caracterizar o setor de artesanato de linha em 

Tobias Barreto aplicou-se roteiros de entrevistas nos seguintes anos citados no quadro 4.2. 

Foi criada uma série temporal que possibilitou acompanhar as mudanças ocorridas 

recentemente nas cinco associações de artesanato.  

 

Destaca-se que o banco de dados utilizado é o do projeto de monitoramento e 

avaliação do Promos/Sebrae, desenvolvido pela Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão 

do Estado de Sergipe – FAPESE e a Universidade Federal de Sergipe – UFS. Vale 

ressaltar, que todos os roteiros de entrevistas foram aplicados pessoalmente pela autora. 

 
Quadro 4.2 

Aplicação do Roteiro de Entrevista 
Demonstrativo do universo, amostra e data 

Aplicado Universo Amostra
 

Medição Data 

Associações de 
Artesanato de Linha 

5 100% 1ª 07/2004 

Associações de 
Artesanato de Linha 

5 100% 2ª 02/2005 

Associações de 
Artesanato de Linha 

5 100% 3ª 06/2005 

Associações de 
Artesanato de Linha 

5 100% 4ª 02/2006 

Artesãs 150 30% 1ª 02/2006 
Associações de 

Artesanato de Linha 
5 100% 5ª 06/2006 

Associações de 
Artesanato de Linha 

5 100% 6ª 10/2006 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados coletados informam a atuação média das cinco associações de artesanato, 

trabalhando, desse modo, com o universo existente. O número total de artesãos que fazem 

parte das associações é de aproximadamente 150 em 2006. Assim, para captar a variável 

perfil sócio-econômico e trajetória de vida dos artesãos, foram aplicados 40 questionários 

de entrevista, ou seja, uma amostra em torno de 30%. 

 

Os dados obtidos nas entrevistas, realizada pela autora, foram tabulados pelo 

aplicativo estatístico denominado Statistical Package for Social Sciences (SPSS), que são 

apresentados e analisados nas seções seguintes. Na seqüência, esse trabalho apresenta os 
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principais resultados a partir das variáveis referentes ao Perfil sócio-econômico e a 

Trajetória de vida do artesão, ao Fortalecimento da Dinâmica, a Organização da Produção 

e ao Acesso ao Mercado, bem como aspectos ambientais. Deve-se destacar que o indicador 

referente ao fortalecimento da dinâmica avalia o nível de cooperação entre as associações. 

Já o indicador de organização da produção reflete características das associações 

relacionadas à produção, produtividade, trabalho, rentabilidade e aspectos gerenciais. E o 

indicador referente ao acesso ao mercado demonstra os principais aspectos relacionados à 

comercialização do arranjo, como volume de vendas, produtividade geral e 

comercialização. 

 

4.2 – PERFIL SOCIOECONÔMICO DE TOBIAS BARRETO 
 

Na tentativa de caracterizar o arranjo de artesanato de linha de Tobias Barreto, essa 

seção trata, inicialmente, de destacar alguns aspectos históricos e socioeconômicos 

relevantes. Nesta perspectiva, salienta-se que Tobias Barreto está localizado na 

mesorregião do Agreste Sergipano, a 140 km de Aracaju, a capital do estado. Segundo o 

censo demográfico de 2000 do IBGE, o município possui uma população de 43.172, sendo 

que 27.500 vivem na zona urbana, tendo assim uma taxa de urbanização de 63,70%. Em 

2000, a população do município representava 2,42% da população de Sergipe, e 0,03% da 

população do Brasil. Na seqüência, a figura 4.1 destaca a localização do município. 

 

 
Fonte: http://www.tobiasbarreto.arranjoprodutivo.com.br/cidade.htm , disponível em 13.01.2007 

Figura 4.1 
Brasil – Sergipe – Tobias Barreto 

http://www.tobiasbarreto.arranjoprodutivo.com.br/cidade.htm
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O município de Tobias Barreto limita-se ao norte com Poço Verde e Simão Dias; ao 

sul, com Tomar do Geru; ao leste, com o estado da Bahia e ao oeste com Riachão dos 

Dantas e Itabaianinha. A história registra que o município teve origem no achado ocasional 

de uma imagem de Nossa Senhora, em uma mata. Ali foi construída uma igreja, que nos 

dias atuais é a matriz. Em torno da igreja foram construídas casas, passando o lugarejo a se 

chamar "Passagem da Igreja de Nossa Senhora dos Campos do Rio Traripe". O nome mais 

tarde simplificado para Campo ou os Campos. Um dos primeiro habitantes supõe-se, ter 

sido o capitão Belchior Dias Moreira. Por decreto provincial de 17 de janeiro de 1835, o 

povoado de Campos foi elevado à categoria de vila. Em 1909, pela lei 550, de 23 de 

outubro, Campos é elevada à categoria de município e em 7 de dezembro de 1943, o 

município e o distrito de Campos passaram a denominar-se Tobias Barreto, pelo Decreto-

Lei estadual no 377, de autoria intelectual do professor Sebrão Sobrinho 

(www.tobiasbarreto.arranjoprodutivo.com.br/cidade.htm). 

 

No que tange aspectos sociais, pode-se salientar que o percentual de analfabetos em 

Tobias Barreto é significativo, ou seja, 40,8% da população adulta, além disso, 60,9% da 

população são consideradas pobres6, que possuem renda per capita média de R$ 101,00 

(corrente de 2000) (PNUD, 2003). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do município em 

questão no período de 1991-2000 cresceu 17,09%, passando de 0,509 para 0,596 em 2000. 

Se mantivesse essa taxa de crescimento, o município de Tobias Barreto levaria 15,8 anos 

para alcançar Aracaju, o município com melhor IDH de Sergipe (0,794). Segundo a 

classificação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o 

município está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano7. 

 

A população de Tobias Barreto apresenta sérios problemas em qualidade de vida, 

infra-estrutura e um dos IDH-M mais baixos de Sergipe, ocupando a 55ª posição dentre os 

75 municípios. Os rendimentos gerados das principais atividades não são suficientes para 

proporcionar um nível de desenvolvimento satisfatório.  

 
6 Medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à 
metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. 
7 Médio desenvolvimento humano: IDH entre 0,5 e 0,8. 
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No entanto, quando se observa o IPH-M8 (Índice de Pobreza Humana Municipal) 

de Tobias Barreto, percebe-se uma melhor ordenação entre os municípios sergipanos. 

Desse modo, o município possui um IPH-M de 31,06, ocupando a 37º colocação sergipana, 

como está demonstrado na tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 

Comparativo Índice de Pobreza Humano Municipal e  
Índice de Desenvolvimento Humano municipal Tobias Barreto –SE - 2000 
IPH-M Ordenação  IDH-M Ordenação 
31,06 37º 0,596 55º 

Fonte: Rolim et al. (2006). 

 

O que se pode destacar em relação ao perfil geográfico e econômico da cidade é 

que essa possui um clima semi-árido e a caatinga como vegetação predominante, além de 

possuir um solo bastante pedregoso que dificulta o desenvolvimento da pecuária extensiva. 

Ainda vale destacar que as bacias que cortam o município são rio Real, Jabiberi e Caripal. 

 

 Em relação as principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade, nota-se 

uma forte tradição na produção de peças de  artesanato de linha no povoados. Essa 

atividade em muitas situações está ligada à existência do pólo de confecções e isso ocorre 

pelo fato de que dentro na cadeia produtiva de confecção existe uma necessidade de 

agregar detalhes em bordados nas peças. Desse modo, percebe-se uma relação direta entre 

a atividade de confecção e artesanal. 

 

Observa-se ainda que, na microrregião de Tobias Barreto, a atividade agropecuária 

possui maior representação no valor adicionado sergipano, em torno de 6,3, como mostra 

tabela 4.2.  

 
Tabela 4.2 

Participação da Microrregiõe Tobias Barreto no Valor Adicionado da Agropecuária, 
da indústria e dos Serviços Sergipanos - 2002 

MICRORREGIÃO AGROPECUÁRIO INDUSTRIAL SERVIÇOS
VALOR 

ADICIONADO 
TOTAL 

Tobias Barreto 6,3 0,7 3,6 2,3 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 
Nota: Dados sujeitos à revisão.  

                                                 
8 Ver artigo Aplicação do Índice de Pobreza Humana Municipal no Estado de Sergipe. 
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Conclui-se, de modo geral, que em relação a aspectos econômicos, o município de 

Tobias Barreto possui uma tradição na produção de peças artesanais de linha, na confecção 

e na atividade agropecuária.  Nesse aspecto, a seguinte seção irá conjunturar a importância 

do pólo de confecção, no âmbito econômico do município de Tobias Barreto e do estado de 

Sergipe. 

 

4.2.1. A importância do Pólo de Confecções  

 

O foco desse trabalho é caracterizar o setor de artesanato de linha da cidade de 

Tobias Barreto. Nesse sentido, é necessário fazer referência à presença da existência do 

pólo de confecção, que tem sua relevância para o desenvolvimento da atividade econômica 

do município, bem como na cadeia produtiva de artesanato de linha. Será feito, na 

sequência, uma breve reflexão sobre o papel do pólo.  

 

Comparado aos anos 70 e 80, pode-se perceber que, a partir dos anos 90 o setor de 

confecções, em Tobias Barreto, perdeu destaque no cenário regional. Isso se deve 

principalmente aos eventos de natureza geral, como os processos de abertura comercial e 

de reestruturação produtiva. Para Prochnik (2003), a abertura comercial e a falta de 

investimentos tornaram os setores de confecções menos competitivos internacionalmente.  

 

O Pólo de Confecções também passou a competir com os novos pólos de 

confecções que surgiram na região nordeste, principalmente nos anos 90. Como exemplo o 

pólo de confecção da cidade de Caruaru - PE. O resultado dessa alteração de cenário pode 

ser observado na região nordeste no ano 1990, em que o setor de malha respondia por 2,8% 

e o setor de confecções 8,0%. Em 2000, eles passam a responder por 10,0% e 11,3% 

(Prochnik, 2003), uma elevação em torno de 257% e 41%, respectivamente. 

 

Ainda valem destacar, os impactos da guerra fiscal na atração de investimentos na 

região nordeste. No caso de Tobias Barreto, a implantação na cidade vizinha de Itapicuru - 

BA de um distrito de confecções com concessão de incentivos fiscais, contribui para o 

deslocamento de empresas do pólo. 
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Observa-se que além da interferência de fatores macroeconômicos e dos impactos 

conseqüentes da guerra fiscal, o pólo de confecção de Tobias Barreto não acompanha o 

ritmo de crescimento sergipano. De acordo com a Tabela 4.3, percebe-se que Produto 

Interno bruto (PIB) do Pólo de Tobias Barreto apresentou, no período de 1999 a 2003, 

crescimento aquém ao de Sergipe, com uma taxa média anual de crescimento do PIB de 

3,3%, bastante inferior ao desempenho do Estado, que foi de 9,2%. O ritmo menor de 

crescimento do PIB, no caso de Tobias Barreto, pode ser associado há perda do dinamismo 

do setor de confecções. 
 

Tabela 4.3 
Taxa Anual de Crescimento do PIB – 1996/2003 

Pólo de Tobias Barreto e Estado de Sergipe 
PIB Taxa Anual de Crescimento (%)  

 96-99 99-00 00-01 01-02 02-03 
Pólo Tobias Barreto  12,79 1,39 -1,45 8,95 -5,35 
Estado de Sergipe  2,27 0,55 28,97 5,07 9,27 

    Fonte: IBGE/IPEA acesso em 17/03/2006 em www.ipeadata.gov.br

 

Outra variável importante na observação do dinamismo econômico do Pólo de 

confecção é o número de empregos gerados na atividade de confecções. Observando os 

dados do gráfico 4.1, nota-se, no período entre 2000 e 2004, a evolução do emprego formal 

do setor no Município de Aracaju e no Estado de Sergipe.  

 

No entanto, há uma desaceleração no número de empregos formais no setor de 

confecção da cidade de Tobias Barreto, com taxas de crescimento negativas nos anos de 

2001 a 2004, além de uma menor participação do pólo de confecção de Tobias Barreto, no 

número total de empregos do setor no estado. No ano de 2000, a cidade respondia por 

19,49% dos empregos totais do setor, em 2004 passou a responder por apenas 11,57%, 

destacado no gráfico 4.2.  

 

 

 

 

 

http://www.ipeadata.gov.br/
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Fonte: MTE – RAIS, 1995-2000-2001-2002-2003-2004 (DIV CNAE 95  
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios).  Gráfico elaborado pela autora. 

Gráfico 4.1 
Evolução do Emprego Formal no Setor de Confecções 

2000/2004 
Pólo de Tobias Barreto, município de Aracaju e Estado de Sergipe 

 

Cabe ressaltar que uma das características produtivas da atividade de confecções da 

cidade é a pequena unidade produtiva familiar, que é de certa forma, mais frágil e 

dependente das iniciativas do setor público e das instituições de apoio para a manutenção e 

expansão das suas atividades.  
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Fonte: MTE-RAIS 95-00-01-02-03-04. Gráfico elaborado pela autora. 
Gráfico 4.2 

Evolução da Participação Percentual do Emprego Formal  
no Setor de Confecções do Pólo no Estado 

2000/2004 
Pólo de Tobias Barreto, município de Aracaju e Estado de Sergipe 

 

Dado o exposto, podemos propor que efetivamente a presença do pólo de confecção 

para o município de Tobias Barreto e de fundamental relevância para a dinâmica 

econômica e para o crescimento do setor de artesanato da cidade. Visto que, a atividade de 
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artesanato de linha faz parte da cadeia produtiva de confecção, agregando valor às peças 

produzidas (No capítulo seguinte desse trabalho será dada mais ênfase a essa discussão). 

Na sequência, pretendemos apresentar o quadro da atividade de artesanato para região 

nordeste e em especial o estado de Sergipe, bem como a importância econômica desse 

setor. 

 
4.3. - Caracterização do Arranjo de Produtivo de Artesanato de Linha de Tobias 

Barreto 

 

Partindo do princípio de que sociedades locais possuem identidades próprias que as 

fortalecem e que permitem assegurar e construir socialmente um ambiente propício para 

um desenvolvimento equilibrado, com o uso dos potenciais internos. Essa seção pretende 

caracterizar o APL de linha de Tobias Barreto, desse modo, inicialmente objetiva descrever 

o perfil e a trajetória de vida do artesão. Para tanto, as variáveis utilizadas foram: Local de 

nascimento, idade, nível de escolaridade, condições de moradia, formas de aprendizado da 

profissão, tempo que trabalha na atividade, motivação para trabalhar, desempenho de 

outras funções e doenças adquiridas com o exercício da profissão. Assim, foi possível 

descrever o perfil e trajetória de vida dos artesãos que, na atualidade, compõem as 

associações de artesanato. 

 

Na seqüência, esse trabalho apresenta os resultados dos indicadores extraído do 

total das cinco associações de artesanato de linha existentes no município.  Os indicadores 

são: Organização da Produção, Acesso ao Mercado, Fortalecimento da Dinâmica, bem 

como aspectos ambientais (ver quadro 4.1). 

 

4.3.1. Perfil Socioeconômico do Artesão 
 

Artesão é aquele que sequer existe como categoria ocupacional nos registros 

oficiais do país, o que torna difícil situá-lo, conceituá-lo ou ainda obter uma visão coerente 

de sua história presente ou passada. No entanto, essa seção apresenta o perfil 

socioeconômico do artesão de Tobias Barreto, através de dados colhidos na aplicação do 

roteiro de entrevista realizado com 40 artesãos, ou seja, uma amostra de 30%. 
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Local de Nascimento  

 

De acordo com a ilustração do gráfico 4.3, 91% dos artesãos nasceram no 

município de Tobias Barreto, caracterizando a composição da força de trabalho de origem 

local. Foram citados também, os municípios de Aracaju, Simão Dias e Riachão do Dantas, 

juntos respondem por 9% do local de nascimento. Destaca-se, ainda, que a maior parte dos 

artesãos são mulheres e que apenas 5,4% são homens (gráfico 4.4). 

 

91%

3% 3% 3%

Tobias Barreto Aracaju Simão Dias Riachão do Dantas
 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.3 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Local de Nascimento 
Tobias Barreto – SE 

2006 
 

 
 

5,4

94,6

homem mulher
 

 Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.4 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Classificação por Sexo dos artesãos 

Tobias Barreto – SE 
2006 
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Faixa etária  

 

A maioria dos artesãos está na faixa etária compreendida entre 21 e 30 anos de 

idade (Ver ilustração gráfica 4.5). É importante observar que 14% dos entrevistados têm 

até 20 anos, e que apenas 6% possuem mais de 60 anos. Juntando a faixa etária de analise 

de até 30 anos, percebe-se que se concentra nessa faixa 53% do total da amostras. Assim, 

destaca-se que o APL de linha de Tobias Barreto é formado por quase 50% de artesãos 

jovens. 

 

14%

39%

8%

11%

22%

6%

ATÉ 20 ANOS DE 21 A 30 DE 31 A 40 
DE 41 A 50 DE 51 A 60 MAIS DE 60

 
Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 

Gráfico 4.5 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  

Faixa Etária 
Tobias Barreto – SE 

2006 
 

 
Nível de Escolaridade 
 

Como já foi ressaltado anteriormente, o percentual de analfabetos em Tobias 

Barreto é relevante, isso significa um percentual de aproximadamente 40% da população 

adulta. No entanto, quando se observa o nível de escolaridade dos artesãos, percebe-se que 

não existem analfabetos e que 27% dos artesãos possuem o ensino médio completo (Ver 

gráfico 4.6). Se o desenvolvimento é um processo que envolve variáveis culturais, 

educacionais, econômicas e sociais, logo, o nível de instrução dos artesãos é resultado 

positivo de um processo de inclusão social de cidadãos mais qualificados e competitivos.  
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Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 

Gráfico 4.6 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  

Nível de Escolaridade 
Tobias Barreto – SE 

2006 
 
 

Condições de Moradia 

 
No que tange o tipo de moradia dos artesãos, percebe-se que 97% residem em casa 

de alvenaria e que apenas 3% em taipa, sendo todas elas próprias. Observe gráfico 4.7, 

apresenta a variável positiva. 

 
 

97%

3%

alvenaria taipa
 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.7 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  
Tipo de Moradia do Artesão 

Tobias Barreto – SE 
2006 
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 Dado o exposto, pode-se ressaltar que o perfil socioeconômico dos artesãos do 

arranjo produtivo de artesanato de linha de Tobias Barreto é composto por pessoas na 

maior parte de origem local, sendo 94,6% mulheres, sendo que quase 50% possuem até 30 

anos de idade e que detêm um nível de escolaridade acima da média do município. De 

maneira geral, conclui-se que o APL é formado na maioria por mulheres jovens e com bom 

nível de escolaridade. 

 
 
4.3.2. Trajetória de Vida do Artesão 
 

Esta parte apresenta aspectos da trajetória de vida do artesão, com destaque nas 

formas de aprendizado da profissão, no tempo que trabalha na área, na motivação para 

desempenhar a atividade de artesanato e no desempenho de outras funções. 

 
 
Formas de Aprendizado  
 

A procura em se alcançar o desenvolvimento socioeconômico em localidades 

diversas, demonstra que o conhecimento e as diferentes formas de capital são recursos que 

podem estimular os processos de desenvolvimento local. Nessa perspectiva, um dos 

principais integrantes da discussão atual sobre desenvolvimento socioeconômico local é a 

educação.  

 

Cabe ressaltar, de acordo com Barquero (2001), que a aprendizagem nos APL é um 

processo que se desenvolve de forma coletiva, cujo conhecimento está enraizado na 

sociedade e no território em um contexto social, institucional e cultural específico. 

 

Percebe-se que os artesãos de Tobias Barreto possuem essas características, ou seja, 

aprendem as técnicas de bordar muito cedo, sendo que 94% aprenderam com menos de 20 

anos de idade (ver gráfico 4.8). Destaca-se ainda que 81% aprendem o oficio com alguém 

da própria família, 14% através de cursos e apenas 5% aprenderam de outra maneira (ver 

gráfico 4.9).  
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94%

3% 3%

até 20 anos de 21 a 30 de 31 a 40 
 

 Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.8 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  
Idade de aprendizado da Profissão 

Tobias Barreto – SE 
2006 

 
 

 

81%

14%
5%

familiares curso outros
 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.9 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  
Com Quem o Artesão Aprendeu a Bordar 

Tobias Barreto – SE 
2006 

 

Observa-se que o processo de aprendizado das técnicas artesanais em Tobias 

Barreto ocorre predominantemente no âmbito familiar (núcleo principal de transmissão 

cultural da atividade), sendo que grande parte dos artesãos aprendem a técnica com menos 

de 20 anos de idade. 
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De acordo com o gráfico 4.10, aproximadamente 35% dos artesãos desempenha 

outra atividade, além do artesanato. As outras atividades citadas foram: agricultor, 

professor, pintor, doméstica, cabeleireira, agente de saúde e funcionário público. Essas 

funções são consideradas mais rentáveis que o bordado para 69% dos entrevistados que 

exercem outra atividade (ver gráfico 4.11). 

 

65%

35%

Não Sim
 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.10 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  
Desempenho de outra atividade 

Tobias Barreto – SE 
2006 

 
 

 

31%

69%

Bordado outra
 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.11 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  
Atividade Mais Rentável 

Tobias Barreto – SE 
2006 
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Doenças adquiridas com o exercício da atividade 

 

Quando questionado ao artesão se este atribui alguma doença adquirida com a 

prática do bordado, aproximadamente 46% responderam de maneira positiva. Destes, 28% 

apontam uma perda na qualidade da visão, visto que o trabalho exige uma atenção 

minuciosa no ponto do bordado, 18% alegam dores na coluna, causada pela postura e pelo 

tempo gasto na confecção da peça (ver gráfico 4.12). No entanto, um trabalho realizado em 

parceria entre o SEBRAE local, CDL-Aracaju, clínica de olhos de Aracaju e uma ótica 

possibilitaram amenizar o problema do artesão em relação à dificuldade na visão, pois 

foram adquiridos óculos para os artesãos associados. 

 

54%

18%

28%

Não Dores na coluna Perda na qualidade da Visão
 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Gráfico 4.12 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha  
Doenças Adquiridas 
Tobias Barreto – SE 

2006 
 

 
Na perspectiva de continuar a caracterização do APL, as próximas seções irão tratar 

da Organização da produção, Acesso ao mercado, Fortalecimento da dinâmica e as 

Questões ambientais das cinco associações de artesanato de linha do município de Tobias 

Barreto. 
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4.3.3. Organização da Produção 
 

A partir dessa seção, as variáveis apresentam os resultados do roteiro de entrevista 

aplicados nas cinco associações de artesanatos. Inicialmente, caracterizaremos a 

organização da produção, cujo principal objetivo é apresentar as características das 

associações relacionadas à produção, à produtividade, ao trabalho, à rentabilidade e aos 

aspectos gerenciais.  

 

As organizações das etapas do processo produtivo estão demonstradas na figura 

4.2. Na primeira etapa acontece a aquisição da matéria-prima (tecidos e linhas), essa é 

adquirida, na sua maioria, no comércio local.  

 

Na segunda etapa realiza-se o “risco” no tecido, ou seja, desenha-se a lápis uma 

figura no pano. Essa etapa é de fundamental importância, pois é somente depois dela que 

todas as outras podem ser concluídas. Somente três artesãs possuem habilidades para 

desenvolver essa técnica, pois essa função depende do dom que o artesão possui. Nessa 

etapa as peças são confeccionadas nas máquinas de costura. 

 

A terceira etapa é o processo de lavagem e de engomagem das peças, para que 

fiquem limpas para a serem comercializadas em feiras ou por meio de encomendas. O 

processo de comercialização está melhor descrito na seção “acesso ao mercado”. 

 

 

Figura 4.2 
Etapas do Processo Produtivo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Aquisição 
da matéria-
prima  

Riscar o tecido 
(à mão), e 
confeccionar a 
peça 

 
Lavar e 
engomar 

Comercializada 
em feiras ou por 
encomendas 

 
 
 

Grau de Formalização e Sistema de Qualidade 
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 Com relação ao grau de formalização das associações, podemos salientar que as 

cinco possuem situação regular junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  

 
Vale ressaltar que as associações não adotam um sistema de controle de qualidade 

formal, no entanto se preocupam com o resultado final das peças. Além disso, existe uma 

marca regional que caracteriza o artesanato de linha de Tobias Barreto, intitulada de “Mãos 

de Sergipe”. 

 
Na perspectiva de caracterizar os tipos de peças produzidas pelas associações, deve-

se relembrar que produtos artesanais são aqueles produzidos por artesãos, totalmente à mão 

ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou ainda com a utilização de meios mecânicos, 

desde que a contribuição manual direta do artesão seja o componente mais importante do 

produto acabado.  

 

Embora em Tobias Barreto, a peça artesanal seja resultado da contribuição direta 

dos artesãos, realizado sob a forma tradicional, no processo produtivo são utilizados 

equipamentos mecânicos. No entanto, as peças produzidas agregam o saber, a criatividade, 

a arte e a habilidade dos artesãos, desse modo, às peças de linha não perde na sua 

totalidade o caráter artesanal. O quadro 4.3 mostra os tipos e peças desenvolvidos por cada 

associação (ver quadro 4.3).  

Quadro 4.3 
Tipologia das peças produzidas 

Associação do Povoado Tipologia do Artesanato  Peças produzidas9

 
    1.Samanbaia 

 
2.Barriga 

 
3.Capitoa 

 
4.Taquara 

 
 
 
 

Rechilieu 

Toalha de mesa redonda e quadrada; 
Passadeira de mesa; 
Almofada; 
Talha de mesa banquete e quadrada; 
Guardanapo; 
Fronha; 
Pano de bandeja; 
Centro de mesa; 

 
 

5.Jabeberi 

 
Rechilieu 

 
Crivo 

Toalha de mesa quadrada; 
Passadeira de mesa; 
Talha de mesa banquete; 
Fronha; 
Pano de bandeja; 
Centro de mesa; 

Fonte: Santos, Renata L. Pesquisa de campo, 2006. 
Nível de Ocupação 

                                                 
9 No anexo encontram-se algumas fotos das peças confeccionadas. 
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Quando as associações de artesanato foram formadas, houve uma boa iniciativa por 

partes dos artesãos, em se cadastro junto às mesmas. Inicialmente quase 160 

cadastramentos foram realizados. No entanto, atualmente, percebe-se que o número de 

artesãos associados vem diminuindo, passando de 152 associadas em julho de 2004, para 

111 em outubro de 2006, uma redução de aproximadamente 27% (Ver gráfico 4.13). 

 

Percebe-se que com o decorrer dos meses, alguns artesãos saíram, pois apontaram 

alguns problemas, os mais relevantes foram em relação à não correspondência das 

expectativas criadas inicialmente. Outro destaque apontado pelas líderes das associações é 

a cobrança de uma taxa mensal no valor de R$ 1,00. Desse modo, muitos associados se 

negam a pagar e ficam em situação irregular com a associação, passando desse modo a não 

mais querer participar das todas as atividades realizadas pela associação.  

 

152
162

154

133
118 111

1-jul-2004 1-fev-2005 1-jul-2005 1-fev-2006 1-jun-2006 1-out-2006

Número de Artesãs Associadas
 

Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.13 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Número de Artesão Associado  
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 
 

Todos os artesãos analisados fazem parte de uma das cinco associações de 

artesanatos existentes em Tobias Barreto. Assim, quando questionados qual motivação fez 

com que o artesão fizesse parte da associação, os principais motivos levantados foram:  

 

• O grau de organização; 
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• Aumentar a renda; 

• Melhor condição de trabalho; 

• Facilidade na comercialização; 

• Por ter sido convidado; 

• Ajudar as associadas; 

• Apoiar a associação; 

• Por não faltar trabalho;  

• Para ter acesso aos cursos oferecidos. 
 
Nível de Rentabilidade 
 
 
 No tange a remuneração dos artesãos, nota-se, inicialmente, uma estabilidade em 

torno de R$ 80,00 nos anos de 2004 e 2005. Em fevereiro de 2006, nota-se uma elevação 

nominal na remuneração em torno de 62,5% em relação a julho de 2005, um aumento 

significativo na renda dos artesãos, sendo justificado pelo sucesso das vendas realizadas 

em feiras nacionais. Em outubro de 2006, a remuneração estava em torno de R$ 170,00, ou 

seja, no período em análise, constata-se um aumento nominal em torno de 112,50% na 

renda do artesão, de acordo com o gráfico 4.14. Desse modo, percebe-se que a renda 

elevou-se significativamente, no entanto ainda continua bastante inferior a média nacional. 

 

80,40 80,00 76,08

129,67
121,32

171,00

1-jul-2004 1-fev-2005 1-jul-2005 1-fev-2006 1-jun-2006 1-out-2006

R$

Remuneração Média Mensal Bruta das Artesãs  
 

Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.14 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Remuneração 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
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Volume da produção 

 

O gráfico 4.15 apresenta as quantidades de peças produzidas pelas cinco 

associações de artesanato Destaca-se, com relação à produção, um sozonalidade negativa 

nos meses de fevereiro, visto uma diminuição na demanda nos meses subseqüente. Em 

decorrência da elevação na demanda local, há no mês de julho, uma melhoria na 

quantidade produzida, pois nesse período acontece a festa da padroeira da cidade. 

 

 Deve-se salientar que o mês de outubro de 2006 apresentou, dentre os da série, 

maior quantidade de peças produzidas, em torno de 1986 no total, ou seja, uma quantidade 

de 640 peças superior ao período inicial. No entanto, vale lembrar que o número de 

associadas vem diminuindo, um indicador aparentemente contraditório. No entanto, esses 

dados, podem refletir uma maior agilidade na quantidade produzida por artesão.  

 

Outro comentário que deve ser feito é em relação ao total de quantidade produzida 

e o percentual do principal item, nota-se uma desarmonia nos períodos. Deve-se destacar o 

mês de fevereiro de 2006, onde aproximadamente 88% da quantidade produzida respondeu 

por apenas um item. 

 

1.346

684

1.146

806

1.986

512
673

440
556

1.060

540

930

1-jul-2004 1-fev-2005 1-jul-2005 1-fev-2006 1-jun-2006 1-out-2006

Quantidade Produzida Total Quantidade Produzida do Principal Item
 

Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.15 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Quantidade Produzida 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 



Capítulo 4 – O arranjo produtivo de artesanato de linha do município de Tobias Barreto 
Desenvolvimento Local Sustentável: caracterização do APL de artesanato de linha do município de Tobias Barreto-SE 
 

72

 Quando cruzamos os dados relacionados ao número de artesãos, à remuneração e à 

quantidade de peças produzidas, nota-se que essas variáveis possuem trajetória coerente, 

ou seja, observa-se uma redução no número de artesãos acompanhada de um aumenta na 

renda, isto porque a quantidade de peças produzida aumentou.  

  

O gráfico 4.16 apresenta uma elevação no total das vendas no último período em 

relação à média anterior em torno de 110%.  Desse modo, se cruzarmos os dados de valor 

de venda com número de peças produzidas, chegamos a um valor médio de R$ 22,70 por 

peça. 

 

24.255,00
19.260,00

17.243,00

26.350,00

16.773,00

45.052,00

1-jul-2004 1-fev-2005 1-jul-2005 1-fev-2006 1-jun-2006 1-out-2006

R$

Valor Total das Vendas
 

Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.16 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Valor das Vendas 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 

 
Distribuição dos Gastos com Fatores de Produção  
 

 
 Nas associações de artesanato, os gastos com fatores de produção são instáveis. 

Percebe-se, no último período, um maior volume de despesas com matéria-prima, seguido 

de mão-de-obra. Nos cinco primeiros momentos, a mão-de-obra era o gasto mais relevante, 

essa alteração na distribuição dos gastos, deve-se a mudanças no processo de 

comercialização.  
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 O método de comercialização nos primeiro períodos dava-se através do repasse de 

matéria-prima pelo demandante local. Com alterações no perfil do demandante das peças 

produzidas, estes passaram a não mais comprar a matéria-prima, fazendo com que as 

compra sejam realizadas pelas associações. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 

Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 
Gráfico 4.17 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Gastos Operacionais 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 

Acesso ao Crédito 
 
 Nos dias atuais, o acesso ao crédito, não se configura como problema relevante, 

visto que os artesãos conseguiram, no último ano, financiamento junto às instituições 

bancárias locais. O objetivo do financiamento se configura da seguinte maneira: 30% para 

capital de giro e 70% para bens de capital.  

 

 Nessa perspectiva, podemos salientar que no APL, principalmente nos últimos dois 

anos, houve um significativo investimento de capital, facilitado por meio dos mecanismos 

de créditos criados pelas instituições bancárias. Além disso, quando questionado ao artesão 

se eles estão com dificuldades de honrar os compromissos assumidos, grande parte 

responderam negativamente, ou seja, eles pagam o empréstimo no prazo acordado com as 

instituições. Muitos artesãos já estão conseguindo financiamento pela segunda vez, o que 

pode refletir um aspecto positivo, já que esse empréstimo tem caráter expansionista.    
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Inovações introduzidas 
 

 
Com o acesso ao crédito facilitado, já discutido no item anterior, percebe-se uma 

elevação nos investimentos realizados pelos artesãos. O destaque vai para a aquisição de 

máquina que a partir de 2005, de acordo com o gráfico 4.18, 100% das associações 

utilizaram parte do crédito para esse fim.  

 

0,0%

100,0%

83,3%

16,7%

60,0%

40,0%

1-jul-2004 1-fev-2005 1-jul-2005 1-fev-2006 1-jun-2006 1-out-2006

Compra de Máquinas
 

Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.18 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Investimento em Máquinas 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 
 No entanto, muito pouco foi investido em edificações. Apenas uma, dentre as cinco 

associações, investiu em instalações físicas, neste sentido, percebe-se que as associações 

desenvolvem suas atividades em sedes com péssimas instalações prediais, como foi 

verificado em loco. 

 

 O produto sempre apresenta inovação, principalmente a partir da criação de cursos 

de capacitação da mão-de-obra, que instruem os artesãos a produzirem peças de acordo 

com a demanda do público alvo. Pois, em períodos anteriores, o artesão tinha o hábito de 

produzir de acordo com sua preferência, ignorando, assim, o gosto ou preferência dos 

demandantes. Esse problema foi identificado por consultores do Sebrae e com a 

capacitação dos artesãos foi amenizado o problema quando ao design nas peças. (Ver 

gráfico 4.19).  
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 De acordo com o gráfico 4.20, percebe-se que é constante a inovação no design, já 

que são perenes as alterações no desenho e na forma das peças artesanais. Dado o exposto, 

podemos citar a importância da inovação no design nas inovações introduzidas no APL de 

Linha em Tobias Barreto. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.19 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Inovação no Produto 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.20 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Inovação no Design 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
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4.3.4. Acesso ao Mercado 
 
  

Os indicadores relacionados ao acesso ao mercado demonstram os principais 

aspectos relacionados à comercialização do arranjo (em relação ao volume de vendas e o 

valor médio das peças) à evolução dos principais instrumentos de vendas e a 

comercialização por categoria espacial e por canal de vendas.  

 

Volume de vendas 

 

O gráfico 4.21 aborda a evolução do valor médio cobrado por peça produzida no 

APL de linha em Tobias Barreto. Com exceção do período de julho de 2004 e julho de 

2005, os valores médios das peças ficaram na casa dos R$ 21,00.  
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.21 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Valor Médio da Peça 
Tobias Barreto – SE  

2004 a 2006 
 

Agregando as variáveis apresentadas anteriormente, em relação ao volume de 

produção com o valor médio da peça, o APL gerou uma receita total de 2004 a 2006, em 

torno de R$ 863.000,00. Destaca-se que de 2005 para 2006, houve um aumento nas vendas 

em torno de R$ 134.000,00. 
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 Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.22 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Volume de Vendas Anual 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 

 
Evolução dos principais instrumentos de vendas  

 

A maior parte da venda é feita em feiras comerciais (aquelas organizadas com o 

apoio do Sebrae) ou na feira local, mais conhecida como a feira da “Coruja”. Essa feira é o 

ponto de encontro entre os artesãos e os comprados intermediários. Desse modo, os 

instrumentos de vendas se resumem, atualmente, a comercialização em feiras locais e 

nacionais, com destaque para essa última, pois sempre acontece com o apoio e estímulo do 

Sebrae. 

 

No entanto, em 2006 foi inaugurado o “Centro do Artesão” que dentre outras 

finalidades, servirá de apoio no processo de lavagem das peças, bem como será um ponto 

onde se encontrará peças para serem comercializadas. Desse modo, esse centro será 

importante no sentido de ser mais um instrumento de venda. 

 

Comercialização por categoria espacial 
 
 O artesanato de Tobias Barreto é vendido, na sua grande parte, dentro do estado, 

seguido da região Nordeste. Em relação a vendas em outras regiões, podemos destacar o 

Sudeste (Veja gráfico 4.23). Percebe-se que a comercialização por categoria espacial é 
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instável, variando entre o próprio estado e a região Nordeste. Com exceção de julho de 

2005, período o qual os artesãos participaram de uma feira no Sudeste do país. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 

 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 
Gráfico 4.23 

Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Comercialização por Categoria Espacial 

Tobias Barreto – SE 
2004 a 2006 

 
 
Comercialização por canal de vendas 

 
 

O principal canal de vendas das peças artesanais dar-se por meio da 

comercialização com intermediários. Estes encomendam as peças e as revendem em outras 

cidades, como por exemplo, no município de Cedro do São João, localizado em Sergipe e 

algumas cidades baianas. Esse fato, muitas vezes, descaracteriza, a origem das peças, pois 

algumas são compradas inacabadas pelos intermediários e quando finalizadas são 

comercializadas como se fosse de origem local da venda final. 

 

De acordo com o gráfico 4.24, aproximadamente 70% da comercialização das 

vendas acontece com intermediário. O processo de intermediação na produção é uma 

característica pertinente ao arranjo produtivo de artesanato de linha em Tobias Barreto. 

Pois ao mesmo tempo em que garante certa “estabilidade” nas vendas, representa também 

uma fragilidade do arranjo na medida em que mantém a dependência das associações com 

os agentes externos. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.24 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Comercialização por Canal de Vendas 

Tobias Barreto – SE 
2004 a 2006 

 
 
4.3.5. Fortalecimento da Dinâmica 
 
 

 Os indicadores relacionados ao fortalecimento da dinâmica têm como objetivo 

avaliar, em diferentes aspectos, o nível de cooperação entre as associações. Neste sentido, 

foram observados os níveis de cooperação nos seguintes pontos: na fabricação do produto, 

na compra de matéria-prima, na utilização de máquinas, na comercialização nacional, na 

melhoria do produto ou do processo, no acesso ao crédito e na capacitação da mão-de-obra. 

 
Atividades em Cooperação 

 

Para Valadares (2002), cooperar é trabalhar mutuamente, é tentar conseguir, com a 

ajuda de outros, o que, com maior dificuldade, se conseguiria sozinho. O que une as 

pessoas por meio da cooperação são os valores e os objetivos que estabelecem em comuns, 

ou ainda, a identidade de interesses e a crença na força do grupo. 

 

O gráfico 4.25 apresenta dados relativos à cooperação na fabricação dos produtos 

entre as cinco associações de artesanato de Tobias Barreto. Nesse sentido, percebe-se um 

bom grau de cooperação, devido a uma das etapas do processo produtivo que é o “risco nas 

peças”, sendo que apenas uma associação a faz. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.25 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Cooperação Fabricação de Produtos 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 
 O grau de cooperação em relação à compra de matéria-prima também é relevante, 

uma vez que, a partir de junho de 2006, as associações passaram a adquirir matéria-prima 

em conjunto, dessa maneira, passaram a barganhar melhores preços (veja gráfico 4.26). 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.26 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Cooperação Compra de Matéria-prima 

Tobias Barreto – SE 
2004 a 2006 
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 A utilização comum de máquinas entre os artesãos vem se tornando uma coisa 

costumeira, pois nota-se que algumas máquinas que dão melhor qualidade ao acabamento 

das peças são usadas por todos. De acordo com o gráfico 4.27, a última medição apresenta 

um nível de cooperação de máquinas em 100%. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.27 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Cooperação Utilização de Máquinas 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
  

A participação em feira e eventos a nível nacional possibilita aos artesãos de Tobias 

Barreto uma elevação na quantidade de vendas, além de abrir novos mercados e divulgar o 

artesanato fora da sua região. Nesse sentido, é de extrema importância, a cooperação entre 

as associações para participarem em comercialização nacional, pois os custos são 

significativamente reduzidos. Além disso, se não fosse rateados os custos, seria quase 

impossível uma única associação participar sozinha. 

 

 Vale lembrar que foi criada uma marca que caracteriza o artesanato da região de 

Tobias Barreto, intitulado “Mãos de Sergipe”, dessa forma o produto apresentado pelas 

cinco associações se unifica. O Gráfico 4.28 apresenta o bom nível de cooperação para 

participar nas comercializações nacionais. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.28 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 
Cooperação Comercialização Nacional 

Tobias Barreto – SE 
2004 a 2006 

 
 A partir de 2004 vários cursos e consultorias foram implantadas para melhorar a 

qualidade das peças, bem como o processo produtivo. O resultado disso refletiu-se numa 

melhoria na qualidade das peças, pois um problema detectado através da consultoria e que 

as peças não possuíam um bom nível de qualidade para as demandas da região Sudeste do 

país (ver gráfico 4.29). 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.29 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Cooperação Melhoria do Produto ou Processo 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
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 O acesso ao crédito, nos dias atuais, não se configura como problema relevante, 

visto que os artesãos conseguiram no último ano financiamento junto a instituições 

bancárias locais. Esses dados positivos se devem ao significativo grau de cooperação entre 

os artesãos, a redução que aparece no gráfico 4.30 nas duas últimas medições não deve ser 

encarada de maneira negativa, visto que, apenas reflete uma diminuição da necessidade de 

acesso ao crédito. 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.30 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Cooperação Acesso ao Crédito 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 

De acordo com que já foi apresentado no item sobre o nível de escolaridade, 

percebe-se que o dos artesãos é relativamente bom, uma vez que 27% dos artesãos 

possuem o ensino médio completo e que não existem analfabetos. Desta maneira, observa-

se no gráfico 4.31 que na terceira medição houve uma cooperação de 100% para capacitar 

à mão-de-obra. Na seqüência, observa-se uma redução desse indicador, isso reflete, 

segundo as líderes das associações, uma diminuição momentânea na necessidade de 

capacitação da mão-de-obra 
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Fonte: Base de dados da pesquisa Promos/Sebrae. 
 Roteiro de entrevista aplicado pela autora. 

Gráfico 4.31 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Cooperação Capacitação da Mão-de-obra 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
 
 
 Por fim, o último indicador de cooperação analisado refere-se ao acesso a 

prestadores de serviços relativos à produção. Nesse caso, o maior prestador desse tipo de 

serviço é o Sebrae, através dos seus consultores locais. De acordo com o gráfico 4.32, 

apenas a última medição refletiu um bom grau de cooperação, em torno de 80%. 
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Gráfico 4.32 
Arranjo Produtivo de Artesanato Linha 

Cooperação ao Acessar Prestadores de Produção 
Tobias Barreto – SE 

2004 a 2006 
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4.3.6. Aspetos Ambientais 
 

Com base no que foi discutido ainda no capitulo dois desse trabalho, salienta-se que 

a tendência ao novo estilo de desenvolvimento tem como base o uso de informação e de 

tecnologia em atividades com menor desperdício de matérias-primas, como também com 

insumos de baixo custo ambiental e capazes de gerar poucos rejeitos. A partir disso, essa 

seção faz uma reflexão em torno das questões ambientais presentes no APL de Tobias 

Barreto, nessa perspectiva, destaca-se as seguintes determinantes: insumos utilizados no 

processo produtivo e suas fontes, geração e destino dos efluentes líquidos e geração e 

tratamento de resíduos sólidos. 

 
Insumos Utilizados no Processo Produtivo e suas Fontes 

 
O processo de produção das peças no APL de linha de Tobias Barreto utiliza os 

insumos energia e água. O insumo energia utilizado é de origem elétrica, necessário para 

fazer as máquinas e equipamento funcionarem. Esse tipo de insumo não apresenta 

problema localmente, já que o abastecimento é regular e estável. 

 

A água, outro insumo utilizado no processo produtivo, origina-se de cisternas no 

caso de três associações e apenas em duas à fonte por meio de rede pública. Configura-se 

um problema, visto que as peças precisam ser lavadas e engomadas e como a água 

utilizada no processo é de cisterna as peças acabam por perder qualidade, assim as 

associações acabam por vender as peças inacabadas, desagregando valor. Recentemente 

problemas quanto ao abastecimento da rede pública de água no município trouxe 

conseqüências para as associações, essas tiveram que comprar caminhões com águas para 

continuar o processo de fabricação das peças naquele momento. 

 
Geração e Destino dos Efluentes Líquidos 

 
Observa-se que no processo de confecção das peças são utilizados tintas e 

alvejantes, tais produtos são utilizados semanalmente e descartados em 80% dos casos no 

próprio terreno a céu aberto e em 20% dos casos em fossa. Esse fato exclusivamente não se 

configura num relevante problema ambiental, no entanto, fica clara a ausência de 

saneamento básico, principio importante para se alcançar o desenvolvimento sustentável 

local. 
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Geração e Tratamento de Resíduos Sólidos 
 

Os resíduos sólidos gerados no APL de Tobias Barreto não são considerados 

perigosos paras as pessoas nem ao meio ambiente. Grande parte das sobras é reaproveitada 

e somente aquilo que não tem nenhuma utilidade é queimado. Vale destacar que foram 

realizados capacitações junto aos artesãos que passaram a adquirir técnica de 

aproveitamento dos retalhos, esse método proporcionou significativa redução no 

desperdício do tecido, que é matéria-prima principal. 

 
4.4. – APL de Tobias Barreto: oportunidades e debilidades  
 
 As seções anteriores caracterizaram o estágio atual em que se encontra o Arranjo 

Produtivo de Artesanato de Linha em Tobias Barreto, vale ressaltar a presença da atuação 

do Projeto Promos/Sebrae no período de coleta dos dados empírico, nessa perspectiva essa 

seção faz abordagem de alguns impactos, como também uma reflexão acerca da 

sustentabilidade do APL quanto as oportunidades e debilidades. 

 

 Destaca-se que o projeto Promos/Sebrae foi implementado em Tobias Barreto no 

ano de 2002 e tinha como objetivo desenvolver o APL, nessa perspectiva várias atividades 

foram realizadas pela equipe de consultores do Sebrae junto aos artesãos, como:  

 

a) Curso de capacitação da mão-de-obra local: agregando técnicas e novos 

conhecimentos ao processo produtivos, melhorando a qualidades das peças; 

b) Treinamento de nova mão-de-obra: incentivo as novas gerações o conhecimento da 

arte de bordar; 

c) Ampliação do mercado: através de participações em feiras e eventos nacionais; 

d) Estimular a cooperação e criação do centro de artesanato; 

e) Capacitação quanto a organização dos custos e formação de preços; 

 
Nessa perspectiva o projeto pode ser encarado como um novo estimulo retomado ao 

crescimento do APL, pois fica perceptível que, antes da atuação do projeto o arranjo de 

Tobias Barreto passava por um processo de decadência. O quadro 4.4 apresenta 

resumidamente os principais pontos fortes e fracos detectados no APL e que receberam de 

modo direto influencia do projeto.  
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Quadro 4.4 
APL de Linha de Tobias Barreto - Influência do Projeto Promos/Sebrae 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Ambiente institucional em relação ao 

SEBRAE favorável; 
• Geração de emprego (informal), 

trabalho e renda; 
• Adensamento territorial produtivo; 
• Nível de escolaridade; 
• Nível de cooperação; 
• Inovação e Design; 
• Liderança local; 
• Desenvolvimento de mercado através 
do apoio dado pelo SEBRAE; 
• Apoio de atores institucionais; 

• Concorrentes no Nordeste; 
• Comercialização das peças; 
• Nível Tecnológico baixo; 
• Controle dos Custos operacionais; 
• Insatisfatória experiência dos artesãos 
quanto à identificação de mercados 
potenciais; 

• Instalações físicas; 
• Controle dos preços; 
 
 

Fonte: Criada pela autora. 
 
 
 O Sebrae se configura como importante ator institucional dentro do APL, no 

entanto não é o único, o quadro 4.5 apresenta os atores institucionais que compõem o 

arranjo, agrupados segundo área de atuação. Dentre os expostos os mais relevantes são o 

Banco do Nordeste do Brasil e a Prefeitura de Tobias Barreto. 

 

Quadro 4.5 
APL de Linha de Tobias Barreto – Atores Institucionais 

Setor Atores Institucionais 
 

Financeiro 
Banco do Nordeste do Brasil 

Banco do Brasil 
Caixa Econômica Federal 

Banco do Estado de Sergipe 
Poder Público Prefeitura de Tobias Barreto 

Agência de Fomento/capacitação Sebrae 
Senac 
Senai 

Entidade de Classe Associação  
Fonte: Criada pela autora. 
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5.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSIÇÕES 
 

 

Após uma reflexão na literatura que tratou sobre a teoria do desenvolvimento 

sustentável e local, bem como de aglomerações produtivas na forma de arranjos, percebeu-

se que as contribuições dos diversos autores possibilitaram o embasamento teórico para a 

construção das seções seguintes deste trabalho. Sendo assim, no que se refere ao 

desenvolvimento sustentável, entendi-se, de forma sintética e objetiva, como um 

atendimento às necessidades básicas da população, com o uso, para cada ambiente, de 

tecnologias que enfatizam o papel de uma política ambiental, visando os problemas globais 

com as futuras gerações. Já no que se refere ao desenvolvimento local, de modo simples, 

deve-se entender que esse é um modelo que passa a ser estruturado a partir de atores locais. 

 

A partir da análise feita no capítulo dois, sobre o panorama da atividade de 

artesanato no nordeste, observou-se a importância socioeconômica dessa atividade na 

região nordestina. Dessa maneira, pode-se salientar que o apoio ao artesanato é uma boa 

alternativa para se tentar alcançar o desenvolvimento local sustentável, isso porque o setor 

apresenta princípios básicos como a geração de emprego e de renda para populações com 

baixa qualificação profissional. Como um das alternativas para se atingir o nível de 

desenvolvimento é através da redução da pobreza, nota-se que o apoio e o estímulo ao 

setor artesanal devem ser melhor priorizados nas políticas públicas.  

 

De modo geral, as políticas e os programas de incentivo a atividade artesanal, 

adotadas nos últimos cinqüenta anos, pouco alteraram o quadro, isso talvez pelo fato das 

políticas de apoio utilizadas não terem sido eficientes ou suficientes para melhorar o perfil 

da atividade. 

 

Baseado no desenvolvimento local sustentável, esse trabalho teve como propósito 

caracterizar a evolução recente do caso empírico do arranjo produtivo de artesanato de 

linha do município de Tobias Barreto. Já se sabe que o município em questão apresenta 

uma longa tradição na produção de artesanato de linha. Percebe-se, com base nas reflexões 

teóricas e na experiência local pesquisada, que a cidade, através da atividade de artesanato, 
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apresenta um das principais características para a constituição de um arranjo produtivo, ou 

seja, possui um conjunto específico de atividade econômica que apresenta vínculo. Além 

disso, o APL de Tobias Barreto é sustentado por relações sociais e econômicas 

relativamente frágeis, no entanto, apresenta uma identidade sociocultural significativa que 

está atrelada ao bom grau de cooperação existente no arranjo. 

 

De acordo com a abordagem descritiva-explicativa procedida neste estudo, foi 

possível caracterizar o arranjo. Para tal, foram analisados o perfil socioeconômico e a 

trajetória de vida do artesão, o fortalecimento da dinâmica, a organização da produção, o 

acesso ao mercado e os aspectos ambientais do APL.  

 

As variáveis perfil socioeconômico e trajetória de vida do artesão de Tobias Barreto 

nos levam a concluir que a maior parte deles nasceram na própria cidade e que são na 

maioria mulheres entre 21 e 30 anos que possuem o ensino médio completo, contudo, é 

válido lembrar que não há analfabetos entre os artesãos desse município. 

  

Grande parte dos artesãos inicia o exercício da profissão com até 20 anos de idade e 

aprende à técnica do bordado no próprio ambiente familiar, na maioria das vezes com a 

mãe. 

 

Analisando a importância da atividade de artesanato como geradora de renda 

familiar, percebe-se que 35% dos artesãos desempenham outra atividade, além dessa. No 

caso desses a fonte de renda do artesanato é encarada como complementar ao orçamento 

familiar. No entanto, para os outros 65% dos artesãos a renda advinda da atividade 

artesanal é a principal fonte de renda. 

 

Um fator positivo do arranjo é que recentemente o nível de renda dos artesãos tem 

se elevado, embora ainda esteja em um patamar bastante inferior à média nacional. Esse 

aumento na renda ainda não contribui para melhorar significativamente o nível de vida, no 

entanto vem proporcionando pequenas melhorias para a população local. 
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O município de Tobias Barreto possui um dos menores IDH do estado. A qualidade 

de vida dos artesãos ainda é considerada ruim, além disso, a exercício da função do 

bordado leva 46% dos artesãos a desenvolverem problemas de saúde. Um indicador 

positivo se refere ao tipo de moradia, 97% dos artesãos residem em casa de alvenaria e 

todos possuem residência própria. 

 

Os artesãos analisados neste trabalho são aqueles que fazem parte de uma das cinco 

associações de artesanato existentes no município. Dessa forma, as principais motivações 

que os levam a fazer parte de uma organização associativa são, por exemplo, o grau de 

organização, a melhor condição de trabalho, a facilidade para comercializar as peças, entre 

outras. 

 

Atualmente, existem aproximadamente 110 artesãos que trabalham no processo 

produtivo das cinco associações e que produzem em torno de 1980 peças por mês. 

Cruzando os dados de valor de venda com número de peças produzidas, chega-se a um 

valor médio de R$ 22,70 por peça. 

 

O controle de custos é feito de maneira rudimentar, ou seja, através de anotações 

feitas em caderno, no entanto não se configura como uma deficiência, pois a formação dos 

preços leva em consideração os custos adotados.  

 

O crédito não se apresenta como problema relevante, visto que os artesãos 

conseguiram financiamento junto às instituições bancárias locais. O objetivo do 

financiamento foi 30% para capital de giro e 70% para aquisição de bens de capital. 

 

As principais inovações do APL são em máquinas, possibilitadas pelo 

financiamento bancário, e no design, proporcionado pelos cursos de capacitação oferecidos 

pelo SEBRAE. 

 

Quanto ao indicador relacionado ao acesso ao mercado, pode-se notar que o arranjo 

possui, no último ano, um volume de vendas em torno de R$350.000,00, sendo que a maior 



Capítulo 5 – Considerações finais e proposições 
Desenvolvimento Local Sustentável: caracterização do APL de artesanato de linha do município de Tobias Barreto-SE 
 

92

parte da venda é feita em feiras comerciais (aquelas organizadas com o apoio do Sebrae e 

realizadas fora do município) ou em feira local. 

 

O principal canal de venda dá-se por meio do processo de intermediação na 

produção, sendo uma característica pertinente ao arranjo produtivo de artesanato de linha 

em Tobias Barreto. Ao mesmo tempo em que garante certa “estabilidade” nas vendas, ele 

representa também uma fragilidade do arranjo, na medida em que mantém a dependência 

das associações com os agentes externos. 

 

O nível organizativo por meio de associações fortalece a classe dos artesãos e dá 

maior coesão à mesma. O fortalecimento das associações e a presença de líderes locais, 

comprometida com a classe artesã, beneficiam a todos do arranjo. Os indicadores 

relacionados ao fortalecimento da dinâmica demonstram um bom grau de cooperação no 

arranjo.  

 

Aspectos relacionados à questão ambiental no APL não são encarados como 

problema no curto prazo, isso porque o volume dos resíduos sólidos gerados pelo processo 

produtivos é insignificante. No entanto, não pode se comentar o mesmo sobre os efluentes 

líquidos, pois a ausência de saneamento básico implica no depósito dos efluentes à céu 

aberto, proporcionando o surgimento de doenças. 

 

De modo geral, o arranjo de artesanato da cidade de Tobias Barreto aponta para um 

novo patamar de produção e produtividade, visando um aumento da produtividade 

associado à técnica de acabamento perfeito, o que torna, assim, seu produto mais 

competitivo e melhor aceito em outras regiões do país. Este desempenho reflete claramente 

a importância da intervenção do projeto PROMOS/Sebrae no arranjo.  

 

Esse trabalho não teve como finalidade comparar o perfil do arranjo de linha de 

Tobias Barreto antes ou após a intervenção do PROMOS, no entanto deve ficar claro que o 

período de análise da pesquisa coincidiu com a presença da execução do projeto. Desse 

modo, alguns resultados exposto aqui sofreram influência significativa do projeto, como 

por exemplo, o design, a comercialização e o volume de vendas. 
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O arranjo produtivo em questão se constitui numa alternativa para amenizar o 

problema do desemprego, caracterizando-se na revitalização de atividades econômicas 

tradicionais, constituindo numa estratégia de ocupação de mão-de-obra, de dinamização 

dos mercados locais, de preservação de valores culturais, de ampliação dos conhecimentos 

acerca das características e valores locais. 
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ANEXO A – FIGURAS DO ARRANJO PRODUTIVO DE ARTESANATO DE 

LINHA DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO 



 104

 

 

 
Foto: Renata Lima – fev. 2006 

Figura 1: Produção na Associação de Samambaia – Tobias Barreto 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: Renata Lima – fev. 2006 

Figura 2: Produção na Associação de Samambaia – Tobias Barreto 
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Figura 3: Toalha banquete – Tobias Barreto 

 

 
 

 
Figura 4: Peça em Rechiliê – Tobias Barreto 
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Figura 5: Peça em Rechiliê – Tobias Barreto 

 
 
 
 
 

 
Figura 6: Feira da Coruja – Tobias Barreto 
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Foto: Renata Lima – fev. 2006 

Figura 7: Etapa do risco – Tobias Barreto 
 
 
 
 

 

 
 

 
Foto: Renata Lima – fev. 2006 

Figura 8: Etapa do risco – Tobias Barreto 
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Foto: Renata Lima – fev. 2006 

Figura 9: Fachada da Associação do povoado Jabeberi – Tobias Barreto 
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ANEXO B – ROTEIROS DE ENTREVISTAS APLICADOS NA  

PESQUISA DE CAMPO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA AS ARTESÃO DE TOBIAS 
BARRETO 

 
Nome da Artesã: _____________________________________________________ 
Data da Entrevista: ___/___/____ 
 
1 - Perfil sócio-econômico da artesã 
1.1 - Local de Nascimento: 
Cidade: ______________________________________________ Estado:___________ 
 
1.2 – Qual é a sua idade? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                       
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
 
1.3 – Qual o seu nível de escolaridade?  
(  ) não  alfabetizado                                   (  ) médio incompleto 
(  ) fundamental incompleto                       (  ) médio completo 
(  ) fundamental completo                          (  ) superior completo/incompleto  
 
1.4 – Qual o seu tipo de moradia? 
(   ) alvenaria  (   ) taipa  (  ) madeira  ( )outros__________ 
 
2 - Trajetória de vida da bordadeira 
 
2.1 – Em que ano o Sr(a)  começou a trabalhar com o bordado? Quantos anos de idade 
tinha? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                        
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
 
2.2 – Com quem aprendeu a bordar? 
(  ) familiares  (  ) curso  (  ) outros:_______________ 
 
2.3 - Porque o Sr(a) resolveu fazer parte da associação de bordado? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.4 – Atualmente além do artesanato o Sr.(a) desempenha outra atividade?   
(    ) Não 
(    ) Sim.Qual?________________________  
Qual o tempo dedicado? 
_______________________________________________________ 
Qual a mais rentável?  
(  ) bordado  (  )outro 
 
2.5- Você atrtibui alguma doença adquirida através da atividade de bordar? 
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______________________________________________________________________ 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AS ASSOCIAÇÕES DE BORDADO NO 

MUNICIPIOS DE TOBIAS BARRETO (PROMOS/SEBRAE) 

 

Data: ____/____/____                                                                                         Horário de  Início: 
                                                                                                             Horário de Término: 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
1. Nome da Empresa 
 

2. Localização da Empresa 
(a) Endereço 
(b) Bairro: 
(c) Distrito: 
(d) CEP: 
(e) Município: 
(f) UF: 
(g) Telefone para contato: 
(h) e-mail:  

3. CNPJ 4. Registro da Empresa 
_____/_____ (Mês/Ano) 

5. Início das Atividades: 
_____/_____ (Mês/Ano) 

6. Nome do Entrevistado: 
7. Relação do entrevistado com a empresa: 

 
  

II. DADOS DE PESSOAL 
 
8.  Número de pessoas que trabalham na/para a empresa: 
 
 

 ATUALMENTE 
(a) Empregados com registro em carteira  
(b) Terceirizados  
(c) Temporários  
(d) Outros / Familiares   
(e) não sabe  
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9. Existe sazonalidade?  

 não 
 Sim  

Se sim, em quais meses? ________________________________________________________ 
 
OBS: quando a resposta selecionada for “Não sabe” a empresa não participará do cálculo dos indicadores 
que utilizarem esta variável 
    
10. Número de pessoas que trabalham na produção da empresa (inclui operários, gerentes, chefes de 
produção): 

 ATUALMENTE 
(a) TOTAL   

 
11. Qual a remuneração mensal bruta dos  operários envolvidos na produção?   
 

 ATUALMENTE 
R$ 

(a) Empregados com registro em carteira  
(b) Terceirizados  
(c) Temporários/  
(d) Outros / Familiares  
(e) Não sabe  

 
OBS: quando a resposta selecionada for “Não sabe” a empresa não participará do cálculo dos indicadores 
que utilizarem esta variável 
 
 

III. DADOS DE PRODUÇÃO 
12. Que quantidade, em média, foi produzida pela empresa? (OBS: é importante ter uma unidade 

uniforme para a quantidade num determinado Arranjo Produtivo) 
 NO ÚLTIMO MÊS 
(a) PRODUÇÃO TOTAL (informação obrigatória)  
(b) Principal item produzido  

 
13. Qual o valor das vendas, em R$? 

 NO ÚLTIMO MÊS 

(a) PRODUÇÃO TOTAL (informação obrigatória)  
 
14. Os controles da empresa são: 

 “De cabeça” Manuais Informatizados 
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(a) Contas a pagar/receber    
(b) Matéria prima     
(c) Estoque de produto final    
(d) Vendas e pedidos    

 
15. Custo operacional estimado mensal: 

 R$ no último mês 
(a) Pessoal  
(b) Matéria prima   
(c) Serviços terceiros  
(d) Aluguel, energia, água, telefone, condomínio, 
impostos 

 

 
16. Utiliza alguma marca que caracteriza: 

a sua própria produção (marcar a quantidade de marcas):        1   2    3  
a produção da região   (que caracterize a identidade cultural, territorial ou vocacional)                 
não utiliza qualquer tipo de marca             

17. Tem algum processo de certificação de qualidade do produto?  

 não 
 Sim (em andamento). Qual? 

selos de qualidade 
certificação ISO 
outros 
 

 Sim (concluído). Qual? 
selos de qualidade 
certificação ISO 
outros 

18. Sua empresa acessou algum tipo de crédito nos últimos 06 meses?  

(a)   não 

(b)   sim (se a resposta foi sim, marcar o volume de crédito acessado por fonte, abaixo).  

 De instituições 
financeiras 

(bancos 
públicos/privados) 

  R$ (1) 

De circuito 
fornecedor/clientes 

 
 

R$   (2) 

De outras 
fontes   

 
 
 

R$   (3) 
(b.1) Para    
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investimento  
(b.2) Para capital de 
giro 

   

(b.3) Outros    
 
OBS: 
_______________________________________________________________________________________ 
19. Sua empresa introduziu nos ÚLTIMOS 06 MESES alguma das inovações abaixo? (marque uma ou 
mais opções) 

(a)  Novas máquinas 
(b)  Novo lay-out 
(c)  Novo produto 
(d)  Nova matéria prima 
(e)  Novos acessórios 
(f)  Novo design  

 
 

IV. DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO 
 

20. Quais são seus principais instrumentos de venda? (marque  uma ou mais dentre as opções 
abaixo) 

(a)  Vitrine / exposição em loja  
(b)  Mostruário de venda  
(c)  Catálogo físico  
(d)  Catálogo virtual (internet)  
(e)  Show Room, Feiras e Eventos  
(f) Outros  

(f.1) Se a resposta foi outros, indique quais: 
______________________________________________________________ 
21. Da sua produção total como se distribuíram as vendas no último mês? 

 (%) em Quantidade  
(1) 

(%) em Valor  
(2) 

(a) Na própria Cidade   
(b) No próprio Estado   
(c) Na própria Região (considerar as regiões geográficas do país – 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) 

  

(d) Em outras Regiões. (considerar as regiões geográficas do país 
– Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) 
(d.1) Qual (is)? _________________________________________ 

  

(e) Em outros Países.    
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(e.1) Qual (is)? _______________________________________ 

22. Quais são os principais canais de venda da empresa? (resposta múltipla) 
 

CANAL DE VENDA (%) em 
Quantidade  

(1) 

(%) em Valor  
(2) 

diretamente para o consumidor final    

para intermediários   

23. Existe algum tipo de atendimento ao cliente (pós venda)? 
(a)  Não  
(b)  Sim             

V. COOPERAÇÃO INTEREMPRESARIAL 
 

24. A sua empresa realizou NOS ÚLTIMOS 06 MESES alguma ação cooperada com outras empresas?  

 Não  
 Sim             

Se sim, em que área? (resposta múltipla) 

(c.1)  Fabricação de produtos (não inclui terceirização) 

(c.2)  Compra de matéria prima e outros insumos  

(c.3)  Uso de máquinas e equipamentos  

(c.4)  Comercialização Nacional (show rooms/road shows/feiras/missões comerciais no país) 

(c.5)  Comercialização Internacional (show rooms/road shows/feiras/missões comerciais para o 
exterior) 

(c.6)  Ações para melhoria do produto ou processo  

(c.7)  Ações para melhoria da gestão 

    (c.8)  Acesso ao crédito 

    (c.9)  Ações para o desenvolvimento do distrito ou território 
 
OBS: 
___________________________________________________________________________________ 

25. Participa de  alguma organização coletiva: 

 Não  
 Sim             

(c) Se sim, qual o tipo de organização: marque uma ou mais das seguintes opções               

             (c.1)  Cooperativa            
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             (c.2)  Associação            

(c.3)  Consórcio              

(c.4)  Rede              

(c.5)  Sindicato 

(c.6)  Fóruns 
(d) Pertencia a alguma organização coletiva em julho de 2002? 

(d.1)  Não  
(d.2)   Sim             

 

VI. INSTITUIÇÕES ATUANTES NO APL 
 
26. Tipos de entidades acessadas pela empresa NOS ÚLTIMOS 6 MESES:  

(a)  Institutos de pesquisa e Centros de Tecnologia 

(b)  Prestadores de Serviços (relativos à produção) 
(c)  Prestadores de Serviços de consultoria para melhoria da gestão empresarial (mercado, 

organizacional) 
(d)  Prestadores de Treinamento e/ou Capacitação  

     
 

VII. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 
 
27. Quais insumos utiliza no processo industrial?  

(a)  Energia  
(b)   Água  
(c)   Vapor  

 
28. Quais as fontes dos insumos que utiliza?  
(a) Energia:  

(a.1)  eólica 
(a.2)  solar 
(a.3)  elétrica  
(a.4)  gerador a diesel  
(a.5)  carvão  
(a.6)  lenha/resíduos de madeira 
(a.7)  gás 

(b) Água:  
(b.1)  Rede Pública  
(b.2)  Cisterna 
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(b.3)  Poço comum  
(b.4)  Poço artesiano  
(b.5)  Caminhão Pipa  
(b.6)  Captação direta em curso d`água  

(c) Vapor:  
(c.1)  caldeira a lenha 
(c.2)  caldeira a óleo diesel 
(c.3)  caldeira elétrica 
(c.4)  caldeira a gás 

29. Quanto à geração de efluentes líquidos (esgoto): Utiliza algum tipo de produto 
químico na sua produção que é incorporado aos efluentes líquidos (alvejantes, 
tinturas, óleos e graxos, ácidos, outros produtos químicos)  
(a) não 
(b) sim  
(c) Se sim, a frequência de uso é: 

(c.1)  diária 
(c.2)  semanal 
(c.3)  eventual 

30. Quanto ao destino dos efluentes líquidos (esgoto):   
(a) A água utilizada no processo industrial é descarregada em:  

(a.1)  fossa/sumidouro 
(a.2)  rede coletora de esgoto 
(a.3)  curso d’água 
(a.4)  a céu aberto, no próprio terreno 
(a.5)  a céu aberto, na rua 

 
b)  Quanto ao tratamento dos efluentes antes do descarte? 

(b.1)  Trata em parte 
(b.2)  Trata o total 
(b.3)  Não trata 

c) Faz algum reuso da água de processo industrial?  
 (c.1)  Não 
 (c.1)  Sim  

31 Quanto à geração de resíduos sólidos (lixo): 
(a) Quantidade de lixo produzida por dia : _____ tambores ou ____ sacos de 100 litros  ____ 
m3__  
(b) Os resíduos produzidos  (marque uma ou mais dentre as seguintes opções) 

(b.1)  podem causar corrosão, reação química, explosão, fogo ou intoxicação  
(b.2)  são Inertes  
(b.3)  orgânicos  

(c) Os diferentes tipos de resíduos sólidos têm separação antes do destino? 
(c.1)  Sim  
(c.2)  Não  
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32. Na sua estimativa, qual porcentagem da matéria prima principal é transformada 
em resíduo? ____% 

33. Quanto ao destino dos resíduos sólidos / sobras:  
(a)  Coleta pública indiferenciada 
(b)  Coleta pública seletiva 
(c)  Disposição em terreno próximo (próprio ou baldio) 
(d)  reaproveitamento próprio 
(e)  destinado a terceiros para reaproveitamento  
(f)  destinado a terceiros para reciclagem 
(g)  Queimados  

 

 


