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RESUMO 

 

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) quebra barreiras e 
aglomera-se em arranjos produtivos locais - APLs, em todo o Brasil vários setores 
renderam-se aos aglomerados, visando maior competitividade, inovação, produção e 
alianças de negócios, além de desenvolvimento local com geração de emprego e 
renda. Diante da crescente demanda da TIC por profissionais capacitados, ações 
inovativas e fortes parceiros. Surgem em Fortaleza-Ceará em 2008 o APL de TIC de 
Fortaleza e Região Metropolitana. Desta forma, o presente artigo científico tem como 
objetivo geral analisar como a formalização do APL de TIC de Fortaleza e RM 
contribuiu e/ou contribui para o desempenho das pequenas e médias empresas 
(PMEs) do setor. Como método foi utilizado análise documental no Plano de 
Desenvolvimento Preliminar – PDP, entrevista semi estruturada e aplicação de 
questionário com empresas do setor. Já os resultados obtidos revelam que o APL 
ainda é desconhecido para as empresas, consideram as ações do PDP importantes 
e pouco impactou no seu desempenho. Para tanto se faz necessário uma estrutura 
organizacional atuante com ações executáveis em conjunto com o arranjo. 
 

Palavras chave: Arranjo; Tecnologia; desempenho; empresas; APL. 

 

 

ABSTRACT 
 

The sector of Information and Communication Technology (ICT) and barrier-breaking 
crowds in local clusters - clusters in various sectors throughout Brazil surrendered to 
clusters, aiming to increase competitiveness, innovation, production and business 
alliances, and local development, generating employment and income. With the 
increasing demand for ICT skilled professionals, innovative actions and strong 
partners. Arise in Fortaleza, Ceara APL in 2008 ICT and the Metropolitan Region of 
Fortaleza. Thus, this research paper aims at analyzing the formalization of APL ICT 
Fortaleza and MRI con-tributed and / or contribute to the performance of small and 
medium enterprises (SME) sector. As a documentary analysis method was used in 
the Preliminary Development Plan - PDP, semistructured interview and questionnaire 
with companies. Since the results show that the cluster is still unknown for business, 
consider the actions of the PDP important and little reflected in his performance. For 
this purpose it is necessary an organizational structure with active executable actions 
in conjunction with the arrangement. 
 

Keywords: Arrangement; Technology; performance, companies, APL. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As empresas de médio e pequeno portes vêm utilizando a coletividade dos 

aglomerados, como estratégia de crescimento, competitividade, inovação, 

desenvolvimento local e regional. Tais aglomerados podem ser denominados de 

Arranjos Produtivos Locais (APL), que segundo Morelli (2003) são aglomerações de 

empresas que mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e 

aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações 

empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa, localizadas em um mesmo 

território e que apresentam especialização produtiva. 

O governo brasileiro tem despertado para os benefícios que o APL 

proporciona para o país, entre os inúmeros benefícios estão: desenvolvimento local, 

geração de emprego e renda, inovações tecnológicas, capacitação de mão de obra 

e competitividade entre as empresas aglomeradas, o que favorece e movimenta a 

economia brasileira. 

Contudo, para um APL ser beneficiado de forma mais direta pelas políticas 

públicas é necessário a identificação e formalização1 do arranjo junto ao Governo 

Federal, que pode possibilitar uma maior integração com os atores envolvidos e 

implantação de políticas públicas comuns as empresas ligadas ao arranjo.  

A ação do governo para incentivar os APLs, se dá, principalmente, pela 

criação de tais políticas com objetivo de alavancar os arranjos, visando fortalecer os 

negócios, produtores e suas alianças.  

As políticas públicas provêm das articulações entre os órgãos federais, 

estaduais e municipais. Em 2004 com a publicação da Portaria Interministerial nº 

200, de 03 de agosto de 2004, foi criado o Grupo de Trabalho Permanente 

(GTP/APL)s, integrado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), o Ministério da Integração Nacional (MI) e 

outras instituições, governamentais e não governamentais. (CERVIERI, 2008). A 

partir da criação do GTP/APL foi elaborado o Manual de Apoio aos APL, o referido 

Manual destaca algumas ações de apoio, entre elas: apoio as inserção das MPEs no 

comércio exterior, financiamentos de investimentos, estimulo e promoção do 

                                                                 
1
 Considera-se formalização a caracterização do APL junto ao MDIC. 
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aprendizado nas empresas contribuindo para o desenvolvimento sustentável do 

país, apóio a inovação tecnológica e Linha de crédito para Arranjo Produtivo Local.  

Diante disso, este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar como a 

formalização do APL de Tecnologia da Informação e Comunicação de Fortaleza e 

Região Metropolitana (APL de TIC de Fortaleza e RM) contribuiu e/ou contribui para 

o desempenho das pequenas e médias empresas (PMEs) do setor.    

Formalizado em 2008, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), por meio do envio do Planejamento de Desenvolvimento 

Preliminar (PDP), o APL de TIC de Fortaleza e RM agrupa cerca de 80 empresas 

(CÂMARA, 2007), que almejam conquistar e usufruir dos benefícios do arranjo 

produtivo local. Assim, o presente trabalho tem como objetivos específicos: a) 

Mostrar a atual situação do Plano de Desenvolvimento Preliminar (PDP) do APL de 

TIC de Fortaleza e RM e b) Mostrar como o PDP contribuiu e/ou contribui para o 

desempenho das empresas do setor de TIC com a utilização do BSC. 

O setor de TIC no Brasil contribui de forma significativa para a produtividade 

em todos os setores da economia, com importância estratégica para o 

desenvolvimento do país.  Segundo a revista da FIEC, em referência ao estudo da 

Consultoria Gartner Research (2011) “Até 2014, o país deverá chegar a US$ 128 

bilhões em gastos na área, 10,3% do PIB” (DESAFIO, 2011, p. 13). Já o estado do 

Ceará, segundo a mesma fonte, está entre os quatro estados brasileiros nos quais o 

governo mais investe em TIC e moderniza a máquina pública, tais investimentos 

vêm crescendo a uma taxa anual de 13%, só em 2009 o orçamento do estado 

montou em mais de R$ 150 milhões (DESAFIO, 2011). Entretanto, é de extrema 

importância o estudo em torno do APL de TIC de Fortaleza e RM a partir da sua 

formalização e análise das suas contribuições às empresas aglomeradas. Afinal a 

tecnologia avança e o APL precisa acompanhar tal crescimento com inovações 

aceleradas, acompanhando além das empresas, todos os atores envolvidos no 

arranjo, com resultados visíveis, tangíveis e principalmente tácitos, por se tratar de 

um setor intimamente ligado a capacidade de inovação, criatividade, qualificação 

profissional e tecnologias avançadas.  

O presente artigo está estruturado a seguinte forma: A segunda seção trata-

se da formalização do APL, enfocando como ocorre tal formalização e seus 

benefícios, foca ainda no desempenho das empresas aglomeradas referindo-se a 

importância das pequenas e médias empresas para o crescimento e 
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desenvolvimento do setor, como também a utilização do Balanced Scorecard – BSC 

na medição de desempenho das empresas do APL TIC de Fortaleza. Segue com a 

terceira seção relatando a metodologia, abrangendo o tipo e etapas da pesquisa, a 

partir da quarta seção foram analisados os resultados e a quinta seção finalizando 

com as conclusões.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A formalização do APL 

 A coletividade nas ações empresariais propõe força competitiva e inovação 

nos negócios. Neste sentido, surgem os Arranjos Produtivos Locais (APLs). 

Conforme a definição proposta pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais – RedeSist arranjos produtivos locais são considerados 

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

um conjunto especifico de atividades econômicas – que apresentam vínculos 

mesmo que incipientes”. (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 27) 

Ainda, segundo Cassiolato e Lastres (2003, p. 23) “o foco de análise geral 

deixa de centrar-se exclusivamente na empresa individual, e passa a incidir sobre as 

relações entre as empresas [...] e as demais instituições”, Neste sentido, parcerias 

em conjunto fortalecem determinado segmento, permitindo o crescimento das 

empresas articuladas nos arranjos produtivos.   

Acompanhando o avanço tecnológico, as instâncias do poder público: federal, 

estadual e municipal somam forças visando oferecer suporte aos aglomerados, com 

iniciativas de apoio as atividades inovativas. (SUZIGAN, 2006). Objetivando uma 

maior integração dos atores envolvidos nos APLs, o Grupo de Trabalho Permanente 

para Arranjos Produtivos Locais (GTP/APL), agrupa mais de 30 instituições, estas, 

articulando ações com o principal objetivo de integrar os aglomerados e coordenar 

esforços para uma maior competitividade das pequenas e medias empresas do APL. 

(BRASIL) 

A formalização dos APLs fundamenta-se na metodologia descrita pelo MDIC, 

considerando que a lógica do apoio aos APL, surge da visão que diferentes atores 

(empresários individuais, sindicatos, associações, entidades de capacitação, de 

educação, de crédito, de tecnologia, agências de desen-volvimento, entre outras), 

podem mobilizar-se e identificar suas demandas coletivas e se organizando em um 
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Plano de Desenvolvimento único, conquistar possíveis soluções, em prol do 

desenvolvimento do APL.  

Segundo Garcia (2011), a formalização e reconhecimento do APL, junto ao 

MDIC, ocorrem a partir do reconhecimento nos Núcleos Estaduais, quando um 

representante da governança do arranjo, dirigi-se à Coordenação do Núcleo 

Estadual de Apoio a Arranjo Produtivo Local e manifesta sua disposição em 

apresentar a atividade e o setor, na esfera do Núcleo, com a aprovação, 

reconhecimento e apóio do Núcleo Estadual a governança do APL elabora o PDP, 

expressando as ações, desafios e oportunidades que serão implementadas através 

do Arranjo, buscando o desenvolvimento local. Com orientação do Núcleo Estadual 

que homologará e encaminhará posteriormente para o MDIC.  

O PDP do APL de TI de Fortaleza enviado ao Ministério será utilizado como 

metodologia para a realização desta pesquisa, almejando alcançar os objetivos 

específicos propostos. Órgãos não governamentais como o Sebrae, Instituto Evaldo 

Lodi (IEL) e outros também apóiam as iniciativas com o propósito de promover o 

crescimento e fortalecimento dos APLs.  

Os resultados são positivos, partindo do pressuposto que a realidade 

mercadológica atual exige das pequenas e media empresas (PMEs) a coletividade, 

inovação, desenvolvimento local, social e sustentável. Desta forma, os aglomerados 

reduzem a desigualdade competitiva com as grandes empresas e multinacionais. 

Além da competitividade gerada para as PMEs, há inúmeros benefícios esperados 

com o desenvolvimento em torno do APL. Tais benefícios para os atores envolvidos 

são descritos por Santos e Guarneri (2000), conforme Quadro 1. 

Para o Brasil (2004), os objetivos das ações integradas com políticas públicas 

para arranjos produtivos locais, citados no Termo de Referência para Política 

Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (2004), 

abrangem todo o entorno do arranjo. Conforme Quadro 2. 
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Quadro 1 – Benefícios esperados com a formalização do APL 

 
BENEFICIOS 

 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
UNIVERSIDADES/INSTITUIÇÕES TÉCNICAS 

Compartilhamento de atividades comuns 
como compra de insumos, treinamento de 
mão-de-obra, contratação de serviços e 
logística; 

Geração de receitas 

Maior acesso à informação tecnológica 

Fortalecimento da instituição Ganhos de competitividade e redução de 
custos, através da qualificação e 
capacitação das empresas 

Acesso a créditos 

Maior integração com a comunidade empresarial Melhoria de processos produtivos 

Agregação de maior valor aos produtos 

Fonte: Adaptação de Características Gerais do Apoio a Arranjos Produtivos Locais. Santos e 
Guarneri (2000). 
 

 Quadro 2. Objetivos do APL. 

 

Fonte: Adaptado do MDIC Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento 
de Arranjos Produtivos Locais (2004). 

 

O fortalecimento do APL, visando os benefícios às empresas, está 

relacionado à necessidade de uma governança especifica do aglomerado. O Termo 

de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos 
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Produtivos Locais (SEBRAE, 2004) ressalta a importância de mecanismos de 

governança abrangendo a existência de canais (pessoas físicas ou organizações) 

capazes de: 

1. Liderar e organizar atores em prol de objetivos comuns nas atividades em 

APL; ou 

2. Coordenar as ações dos diferentes atores para o cumprimento de 

objetivos comuns; ou 

3. Negociar os processos decisórios locais; ou 

4. Promover processos de geração, disseminação e uso de conhecimentos. 

 

Para Suzigan (2004),  

 

a governança consiste na capacidade de comando ou coordenação 

que certos agentes (empresas, instituições, agente coordenador) 

exercem sobre as interrelações produtivas, comerciais, tecnológicas 

e outras, influenciando decisivamente o desenvolvimento do sistema 

ou arranjo local. 

 

 Para Galindo, Câmara e Lopes Júnior (2007, p.   ) “As empresas situadas no 

aglomerado se beneficiam das economias externas produzidas pela concentração 

de agentes especializados na região”. O foco no desenvolvimento local interliga os 

atores envolvidos na governança do APL, que segundo a mesma fonte a 

coordenação que têm “[...] o propósito de consolidar uma ambiência favorável à 

obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, é considerada [...] indutora do 

desenvolvimento local”.  

2.2 Desempenho das empresas aglomeradas 

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Brasil enfrenta 

obstáculos no requisito mão de obra qualificada, ao mesmo tempo em que avança 

em crescimento e inovação com a participação das pequenas e médias empresas.  

Assespro-SP (2010) contextualiza que o setor de TI brasileiro é composto 

basicamente por pequenas empresas. Afirma ainda que das 67 mil empresas 

existente no setor informado nos últimos dados, quase 85% são de pequeno porte. 

Para Casarotto Filho e Pires (2001) “Pequenas empresas normalmente são mais 

flexíveis e ágeis do que as grandes empresas nas funções produtivas”. 
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Corroborando, Lastres e Cassiolato (2003), ressalta o papel que as pequenas e 

médias empresas podem ter na reestruturação produtiva, assim como no 

desenvolvimento de regiões e países.  

Avaliar o desempenho da empresa é uma ação considerada fundamental para 

os administradores. Desde a era industrial o sucesso das empresas era determinado 

pelo modo como estas se aproveitavam dos benefícios da economia de escala. 

Assim eram consideradas bem-sucedidas as empresas que conseguiam incorporar 

tecnologias e produzir em maior escala (PONTE et al. 1999,p.3). Inúmeros modelos 

de medição de desempenho foram criados e propostos nas ultimas décadas.  Entre 

o mais conhecido destaca-se o Balanced  Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1996) 

Nos anos 1990 com os métodos de avaliação de desempenho empresariais já 

obsoletos, surge em 1992 o Balanced Scorecard – BSC. Para Kaplan e Norton 

(1997) o BSC retrata a missão e a estratégia das empresas num conjunto 

abrangente de medidas de desempenho, que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica. 

 
Conforme Miranda e Miranda (2006, p. 3), 
 

a medição de desempenho dentro de uma organização tem várias 
finalidades, entre elas: prover o direcionamento e o foco das 
atividades operacionais a curto e longo prazo, auxiliar a tomada de 
decisões e fornecer resposta aos esforços de melhoria.  

 

Partindo nesta direção, para Lopes Júnior (2010), a medição de desempenho 

na empresa acompanha fatores como:  

 O grau de competitividade 

 A globalização; 

 A abertura dos mercados o uso intensivo da tecnologia da informação e 

comunicação; 

 O desenvolvimento tecnológico-social; 

 A responsabilidade social e ambiental; 

 A satisfação do cliente interno e externo, entre outros.  

De acordo com as contribuições de (Oliveira et al. 2010,p.3), para manter-se 

no mercado atual e ser competitiva perante as concorrentes, a empresa necessita 

acompanhar e gerenciar seu desempenho nas diversas áreas. A figura 1 representa 
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o BSC, modelo que será utilizado para mostrar o desempenho das empresas 

aglomeradas nas quatro perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Kaplan e Norton (1996). 

 

Desta forma, é oportuna a medição de desempenho das PMEs inseridas no 

APL de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana, visando identificar as contribuições 

do arranjo. 

3 METODOLOGIA 

 A seguir será descrita a metodologia da pesquisa, considerando sua 

tipificação e suas principais etapas. 

3.1 Tipo de pesquisa 

 A pesquisa é do tipo explicativa que, ”têm como preocupação central 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos” (GIL, 1988, p. 46) e utilizando a técnica de levantamento que 

“Para satisfazer-

mos nossos acio-

nistas e clientes, 

em que processos 

devemos alcançar 

excelência?” 

“Para alcançarmos nossa visão, 

como sustentaremos nossa ca-

pacidade de mudar e melhorar?” 

“Para alcançar-

mos nossa visão, 

como deveríamos 

ser vistos pelos 

nossos clientes?” 

“Para sermos bem-sucedidos financeiramente, como 

deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas?” 

Figura 1. Quatro perspectivas BSC. 
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“basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo de pessoas, 

acerca do problema estudado” (GIL, 1988, p. 46). 

A pesquisa baseou-se inicialmente no Plano de Desenvolvimento Preliminar – 

PDP, que se refere ao plano de ações e metas almejadas pelo APL e enviado ao 

MDIC, como forma de reconhecimento e formalização junto ao Ministério. O PDP do 

APL de TIC de Fortaleza e RM foi enviado em 2008. Desta forma, os objetivos 

específicos deste trabalho de pesquisa são: a) mostrar a atual situação do PDP do 

APL de Fortaleza e RM e b) mostrar como o PDP contribui e/ou contribui para o 

desenvolvimento das empresas do setor com a utilização do BSC. E “[...] mediante 

análise quantitativa obterem-se as conclusões correspondentes aos dados 

coletados” (GIL, 1988, p. 46). Através da aplicação de questionários, coletando 

dados de fonte primária e entrevista semi estruturada com o coordenador do APL de 

TIC de Fortaleza. 

 As empresas pesquisadas através da aplicação de questionário são 

consideradas de pequeno e médio porte, pertencentes do setor de TIC de Fortaleza 

e Região Metropolitana, aglomeradas no APL e ligadas às instituições consideradas 

atores do Arranjo, cito: Associação das Empresas Brasileira de Tecnologia da 

Informação, Software e Internet – Regional Ceará – ASSESPRO-CE, Sindicato das 

Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do Ceará – SEITAC, 

Instituto de Tecnologia da Informação do Ceará – ITIC e Instituto Titan – Tecnologia, 

Informação, Telecomunicações e Automação do Nordeste – TITAN.  

Como forma de analisar o desempenho das empresas, a partir da 

formalização do APL, foram utilizadas as perspectivas do BSC, buscando identificar 

quais teve um maior desempenho organizacional. Já a metodologia de análise foi 

baseada na proposta de Bardin (1979), seguindo as três fases: 1) pré-análise; 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados e interpretações.   

3.2 Etapas da Pesquisa 

Fundamentada em autores com profundos conhecimentos no tema exposto, a 

pesquisa teve como referencial teórico artigos, livros, textos online e periódicos.  

 A acessibilidade das informações foi adquirida através do envio de 

questionários às empresas associadas ao Sistema Assespro/Seitac, Instituto Titan e 

ITIC, foram contatadas 70 empresas através do envio de mensagem eletrônica 

solicitando a resposta do questionário, visando atender os objetivos da pesquisa. 
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  O Plano de Desenvolvimento Preliminar (PDP), considerado como o “plano de 

negócios” dos APLs, foi o principal documento analisado. Ressaltando que, os 

objetivos específicos da pesquisa consistem em avaliar a situação/andamento atual 

das demandas do setor de TIC especificadas no PDP e como estas contribuíram 

para o desempenho das empresas aglomeradas no APL de TIC de Fortaleza. Ainda 

como análise documental foi analisada a versão preliminar do Regimento Interno do 

APL de TIC de Fortaleza. 

Como metodologia de pesquisa, foi realizada também uma entrevista de 

forma semi-estrutura com oito perguntas, com o articulador ao APL de TIC de 

Fortaleza Sr. Filipe Queiroz, respondendo perguntas sobre a situação de cada 

demanda/ações do PDP.  

Elaborado de forma simples, prática e fácil entendimento, o questionário 

enviado às empresas aglomeradas no APL de TIC de Fortaleza, foi estruturado da 

seguinte forma: carta de apresentação, I) identificação da empresa do item 1 ao 5; II) 

conhecimento das ações do PDP do item 1 à 10; III) grau de importância das 

demandas do APL para as empresas e empresários, do item 11 a 16; IV) impacto 

das demandas do APL para as empresas e empresários do item 17 ao 27 e 

finalizando, V) uma página destinada à sugestões de demandas do setor de TIC, 

para serem incluídas no PDP.  

Totalizando 27 afirmativas numa escala de concordância de 1 a 10, conforme 

graus de concordâncias atribuídos a escala: 1 e 2 (concordância muito baixa), 3 e 4 

(concordância baixa), 5 e 6 (concordância média), 7 e 8 (concordância alta) e 9 e 10 

(concordância muito alta), sendo 1 não concordo e 10 concordo totalmente. Para a 

análise e tabulação dos dados foram realizadas com o auxilio do software PASW 

Statistics 18 e do Microsoft Excel, gerando os dados e informações para os 

resultados finais da pesquisa. 

4 RESULTADOS 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos com a realização da 

pesquisa. Conforme já citado na introdução deste trabalho, o enfoque da pesquisa 

foi o APL de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana, com objetivo geral de analisar 

como a formalização do APL através da execução do PDP contribuiu e/ou contribui 

para o desempenho das pequenas e médias empresas (PMEs) do setor. Vale 

ressaltar ainda os objetivos específicos: a) mostrar a atual situação do PDP do APL 
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de Fortaleza e RM e b) mostrar como o PDP contribui e/ou contribui para o 

desenvolvimento das empresas do setor com a utilização do BSC. 

4.1 Caracterização das empresas pesquisadas 

As empresas aglomeradas pesquisadas são de pequeno e médio porte, 

todas inseridas no setor de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana. Para a 

realização da pesquisa foram contatadas via e-mail, 70 empresas ligadas às 

instituições atores do APL de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana. Como já 

citadas: Sistema Assespro/Seitac (SAS), ITIC e Instituto Titan. A figura 2 mostra o 

vínculo das empresas com as entidades. 

 

Figura 02. Vínculos das empresas entre as entidades  

 

Fonte: Autora com informações coletadas nos sites das entidades. 

 

Os retornos da pesquisa somam 15 empresas com questionário respondido 

conforme solicitado, outras 6 empresas optaram por não responder devido a falta de 

conhecimento no assunto e 03 empresas entraram em contato via telefone 

explicando o desconforto em responder o questionário e associar o nome da 

empresa à falta de conhecimento do APL de TIC. 

Segundo informações coletadas, o tempo de funcionamento das empresas 

distribui-se entre 03 e 24 anos de atuação, exemplificando a solidez do setor de TIC 

no Estado do Ceará. 
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A forte presença das empresas pesquisadas do APL de TIC, na cidade de 

Fortaleza, fortalece a capital cearense exigindo do setor uma maior integração com 

os atores envolvidos no arranjo produtivo local. Objetivando benefícios em conjunto 

e conquistas visíveis e concretas.   

4.2 Status do Plano de Desenvolvimento Preliminar – PDP 

Mostrar a situação atual do PDP do APL de TIC de Fortaleza e Região 

Metropolitana, atendendo ao primeiro objetivo específico da pesquisa, foi possível 

através de entrevista semi-estruturada com o atual articulador do APL. Os resultados 

obtidos estão descritos no Quadro 3.  

 

Quadro 3. Situação atual do PDP do APL de TIC de Fortaleza e RM 

Ações/2008 Previsão Situação 
Atual/2011 

Previsão 

Conclusão do projeto de 
construção e 
funcionamento do Titan 
Park, localizado no 
Eusébio. 

Coordenação e 
execução: Instituto Titan 
Viabilidade financeira: R$ 
5.591.000,00; 
Data de início: 2008 
Data de Término: 2010 

Não está em execução. 
Não existe no momento, 
nenhuma previsão sobre 
sua concretização. 

Capacitação dos 
Empresários, através de 
programas de 
qualificação para a 
melhoria da gestão 
empresarial. 

Coordenação e 
execução: ITIC 
Viabilidade financeira: R$ 
250.000,00; 
Data de início: 2010 
Data de Término: 2013 

Foi realizado um curso 
para 99 empresários 
nas áreas de gestão 
financeira, processos, 
pessoas, projetos, entre 
outras 

Projeto já aprovado junto 
ao CNPq para capacitação 
de mão de obra, através de 
especialização de 
residência em 
desenvolvimento de 
software com inicio no 
segundo semestre 2011.2 

Programas de fomento à 
certificação das 
empresas do APL. 

Coordenação e 
execução: ITIC 
Viabilidade financeira: R$ 
3.000.000,00; 
Data de início: 2008 
Data de Término: 2015 

- - 

Criação do Observatório 
do Setor de TI 

Coordenação e 
execução: ITIC 
Viabilidade financeira: R$ 
424.113,00; 
Data de início: 2008 
Data de Término: 2011 

O projeto de construção 
do observatório já está 
pronto e sofreu 
modificações e 
atualizações 
recentemente. 

Estamos em busca do 
financiamento necessário 
através de edital que o 
contemple. Infelizmente 
esse edital ainda não 
apareceu. 

Consolidação de uma 
estrutura de governança 
local em rede, capaz de 
criar uma ambiência 
favorável ao 
desenvolvimento do APL 

Coordenação e 
execução: SAS, ITIC e 
Titan 
Viabilidade financeira: R$ 
215.000,00; 
Data de início: 2008 
Data de Término: 2011 

Já existem planos para 
a consolidação de uma 
estrutura formal de 
governança, com um 
núcleo externo apoiado 
pelas entidades que 
realizam hoje a gestão 
do APL. 

Além das reuniões entre as 
entidades associativas, já 
foram realizadas reuniões 
com representantes do 
governo de forma a buscar 
um apoio maior para tal 
formalização. 

 

Avaliação da situação 
atual e futura do PDP do 
APL 

Coordenação e 
execução: SAS, ITIC e 
Titan 
Viabilidade financeira: R$ 
55.000,00; 
Data de início: 2008 
Data de Término: 2015 

Em 2010 foi realizada 
uma atualização no 
PDP, que foi repassada 
ao MDIC com apoio da 
Secretaria das Cidades 
do governo estadual. 

Acompanhamento pelas 
entidades de governança 
do setor (ITIC, 
ASSESPRO-SEITAC E 
TITAN), além de bolsistas 
do CNPq que auxiliam na 
gestão do APL. 

Fonte: Autora com aplicação de entrevista semi-estruturada. 2011. 



17 
 

Pode-se perceber que há ação paralisada ou extinta das expectativas do 

setor, porém ainda constando no PDP, como o caso do Titan Park. Já o 

Observatório ainda não foi concretizado, que segundo relato de Filipe Queiroz, não 

há edital que o contemple, no entanto, já existem diálogos com o setor produtivo 

para cessão de espaço para a instalação do mesmo. A consolidação de uma 

estrutura de governança local em rede do APL, fundamentada no referencia teórico 

como importante para o desenvolvimento do arranjo, ainda está em planos desde 

2008. Percebe-se com o andamento das ações que, o PDP pouco evoluiu.  

4.3 Conhecimento, Importância e Impacto do PDP do APL de TIC para as 

empresas  

Mostrar o grau de conhecimento das empresas/empresários, relacionado ao 

PDP do APL de TIC, foi o segundo tópico do questionário aplicado às empresas do 

setor. A seguinte escala foi utilizada como critério de avaliação das afirmativas 

respondidas no questionário. 

Quadro 4. Escala dos graus de concordâncias. 

Graus de Concordâncias 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 Sem resposta 

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta - 
Fonte: Autora, 2011. 

 As afirmativas de 1 a 10 na coleta de dados revelam que o grau de 

concordância do conhecimento das empresas, quanto ao PDP do APL é muito 

baixa, e ainda com relação à existência do arranjo, que na sua maioria 

desconhecem o significado de APL e muito menos se está aglomerada.  

Predomina ainda com grau de concordância denominado muito baixa, o 

conhecimento das ações do PDP enviado ao MDIC, com 60% das empresas. 

Levando-se em consideração que, as demandas do setor devem ser requeridas em 

consenso pela maioria das empresas inseridas no arranjo e o PDP elaborado com a 

participação ativa da governança do APL. Fica visível no Quadro 5 a insuficiente 

articulação entre os agentes produtivos, governo e instituições não governamentais 

integrantes no APL de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana.  

Com exceção das afirmativas relacionadas ao projeto de construção do 

Instituto Titan e Capacitação dos empresários, através de programas de qualificação 

e gerência de projetos, que obtiveram graus de concordância de conhecimento 

muito alta, com 53,32% e 40%, respectivamente. Vale ressaltar, que algumas 

empresas desconheciam tais ações como projetos integrantes do PDP. 
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Configurando ausência de comunicação e integração entre os atores do arranjo 

como um todo. O detalhamento dos graus de concordância de cada afirmativa e 

ainda dois itens que duas empresas optaram por não responder relacionada ao 

conhecimento do PDP do APL de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana, segue 

no Quadro 5. 

Quadro 5. Grau de conhecimento das empresas relacionado ao PDP do APL de TIC. 

N 

AFIRMATIVAS 
GRAU DE CONHECIMENTO NO 

PDP DO APL DE TIC DE 
FORTALEZA 

Graus de Concordâncias - % 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 
Sem 

resposta 

Muito 
Baixa 

Baixa Média Alta Muito Alta - 

1 
Tenho pleno conhecimento do 
APL de TIC de Fortaleza e Região 
Metropolitana 

40,00% 6,70% 13,30% 20,00% 20,00% - 

2 

Conheço todas as 
ações/projetos/demandas do 
Plano de Desenvolvimento 
Preliminar (PDP) do APL de TIC, 
enviado ao Ministério do 
Desenvolvimento e Comércio 
Exterior – MDIC. 

60,00% 6,67% 13,33% 6,67% 13,33% - 

3 
Tenho conhecimento do projeto 
de construção do Titan Park no 
Eusébio. 

20,00% 6,67% 6,67% 6,67% 53,32% 6,67% 

4 

Reconheço como uma demanda 
no PDP do APL a Capacitação 
dos Empresários através de 
programas de qualificação e 
gerência de projetos 

26,67% 0,00% 13,33% 13,33% 40,00% 6,67% 

5 

Tenho conhecimento da ação do 
PDP, que visa certificar as 
empresas do APL através de 
programas de certificação na área 
de qualidade de software, 
linguagem de programação e 
gerência de projetos. 

46,67% 0,00% 13,33% 13,33% 26,67% - 

6 

Sou ciente da demanda do PDP, 
que consiste na Criação do 
Observatório do Setor de TI, 
através de financiamento capaz 
de viabilizar sua construção e 
operacionalização. 

66,66% 0,00% 6,67% 6,67% 20,00% - 

7 

Há uma governança local em rede 
capaz de criar uma ambiência 
favorável ao desenvolvimento do 
APL 

40,00% 13,33% 13,33% 13,33% 20,00% - 

8 
Conheço as políticas públicas 
direcionadas ao APL de TIC. 

40,01% 13,33% 33,33% 13,33% 0,00% - 

9 
Existem reuniões/encontros do 
APL de TIC  

33,33% 13,33% 6,67% 26,67% 20,00% - 

10 
Conheço o andamento de todas 
as ações do PDP do APL TIC de 
Fortaleza.  

53,33% 6,67% 26,67% 13,33% 0,00% - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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  Seguindo a estrutura do questionário aplicado, o trabalho segue mostrando os 

resultados do terceiro tópico: o grau de concordância da importância do PDP do APL 

de TIC para as empresas do setor. Os dados coletados entre os itens 11 e 16 do 

referido questionário, revelam que a amostra pesquisada considera importantes 

todas as ações do PDP, com grau de concordâncias entre alto e muito alto. O 

elevando percentual atribuído às ações pelas empresas pesquisadas, mostra que 

realmente são importantes, necessitando principalmente serem articuladas, 

divulgadas, planejadas e executadas. Conforme já citado, o grau de conhecimento 

predominou com concordância muito baixa, as empresas desconhecem as ações, 

mas consideram importantes para o setor. Veja o Quadro 6.  

 

Quadro 6. Grau de importância das empresas relacionado ao PDP do APL de TIC. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 Considerada parte fundamental deste trabalho, o impacto das 

ações/demandas do PDP do APL de TIC de Fortaleza, será o próximo foco da 

análise, por responder ao segundo objetivo especifico que visa conhecer o impacto 

das ações do PDP ás empresas, sendo o PDP, caracterizado como o Plano de 

Desenvolvimento Preliminar que formaliza o APL junto ao MDIC. Seguindo a mesma 

metodologia os itens analisados foram do 17 ao 22.  

 O impacto, aqui destacado, está relacionado ao desempenho das empresas 

diante da existência do PDP do Arranjo Produtivo Local de TIC de Fortaleza. Com a 

N 
AFIRMATIVAS 

GRAU DE IMPORTÂNCIA DO PDP 
DO APL DE TIC DE FORTALEZA 

Graus de Concordâncias - % 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 
Sem 

resposta 

Muito 
Baixa 

Baixa Média Alta 
Muito 
Alta 

- 

11 
Considero o Titan Park como uma 
ação importante no PDP do APL 

20,00% 6,67% 13,33% 13,33% 40,00% 6,67% 

12 

Considero importante a qualificação 
dos empresários através de 
programas de qualificação e gerência 
de projetos. 

13,33% 0,00% 13,33% 13,33% 60,00% - 

13 
Considero a certificação às empresas 
do APL importante, tendo em vista 
torná-las mais competitivas. 

0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 80,00% 6,67% 

14 
Reconheço a criação do Observatório 
do setor TI como item indispensável 
ao desenvolvimento do APL. 

20,00% 0,00% 20,00% 26,67% 26,66% 6,67% 

15 
Considero importante a estrutura de 
uma governança em rede no APL, 
visando seu desenvolvimento. 

20,00% 0,00% 6,67% 20,00% 46,66% 6,67% 

16 
Considero as reuniões/encontros do 
APL de TIC de Fortaleza importantes 
para o crescimento do setor. 

6,67% 0,00% 13,33% 33,33% 40,00% 6,67% 
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predominância do grau de concordância do impacto muito baixa, entre 1 e 2, a 

pesquisa mostra que pouco impactou nas empresas as ações/demandas propostas 

no PDP. Estando relacionadas com a falta de conhecimento das empresas, devido à 

inexistência de articulações e uma governança ativa e indutora de mudanças, 

inovações e principalmente execução.  

O Quadro 7 detalha os percentuais de impactos através da execução PDP 

nas empresas pesquisadas e aglomeradas no APL de TIC de Fortaleza e Região 

Metropolitana.  

 

Quadro 7. Grau de impacto das ações do PDP do APL de TIC nas empresas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Com exceções das afirmativas 17, que obteve percentual satisfatório com 

53,33% e concordância muito alta, afirmativa 18 com 40% e concordância muito alta 

e afirmativa 20 com percentual de 53,33% e concordância média. 

As ações do PDP poderiam ter mais impacto para as empresas do setor de 

TIC, caso o grau de concordância do conhecimento das ações, fosse satisfatório 

com graus de média a muito alta. 

 

N 

AFIRMATIVAS 
GRAU DE IMPACTO DO PDP DO 

APL DE TIC 

Graus de Concordâncias - % 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 
Sem  
resposta 

Muito 
Baixa 

Baixa Média Alta 
Muito 
Alta 

-  

17 

A construção e funcionamento do 
Núcleo do Pólo de Desenvolvimento 
da Indústria da Informação do Ceará 
(Titan Park) impactariam 
positivamente na minha empresa. 

33,33% 0,00% 6,67% 6,67% 53,33%  - 

18 

A demanda que visa capacitar os 
empresários das empresas 
aglomeradas no APL impactaria ou 
impactou positivamente na minha 
empresa. 

20,00% 6,67% 0,00% 26,66% 40,00% 6,67% 

19 

A certificação empresarial através do 
APL favoreceu o crescimento da 
minha empresa 

53,33% 6,67% 20,00% 13,33% 6,67%  - 

20 

Afirmo que o Observatório de TIC 
impactaria no desempenho satisfatório 
da minha empresa. 

20,00% 6,67% 53,33% 13,33% 0,00% 6,67% 

21 

Tenho usufruído de políticas públicas, 
através do APL, favorecendo o 
desempenho da minha empresa 

66,66% 6,67% 6,67% 6,67% 13,33% -  

22 

A governança do APL contribuiu para 
o desenvolvimento do arranjo e 
conseqüentemente para algumas 
soluções, inovações e conquistas para 
minha a empresa. 

80,00% 6,67% 0,00% 13,33% 0,00%  - 
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4.4 Avaliação nas perspectivas do Balanced Scorecard - BSC 

 A avaliação aqui realizada trata-se da visão estratégia da empresa, através da 

execução do PDP do APL de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana. 

 Utilizando-se das quatro perspectivas do BSC, cito: finanças, processos 

internos, aprendizado e crescimento e cliente. A avaliação pretende conhecer o 

desempenho das empresas aglomeradas no APL. O Quadro 8 mostra os resultados 

da pesquisa, quanto ao desempenho focando nas quatro perspectivas. 

Quadro 8. Avaliação do desempenho das empresas através da execução do PDP.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 Pode-se observar que nas quatro perspectivas prevaleceu o grau de 

concordância muito baixa, ou seja, nas dimensões do BSC, avaliando o 

desempenho das empresas do setor e aglomeradas no APL de TIC, não houve 

desempenho através da execução do PDP. Nas finanças, 80% das empresas não 

concordam que obtiveram crescimento no faturamento em 2010 e com o mesmo 

percentual afirmam que, não conseguiram facilidade no acesso ao 

crédito/financiamento por meio das ações do PDP. Ainda com 80% das respostas as 

empresas afirmam que, não houve melhoria nos processos internos da empresa 

 FINANÇAS 

Graus de Concordâncias - % 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 

Sem 
resposta 

Muito 
Baixa 

Baixa Média Alta 
Muito 
Alta 

- 

23 

Minha empresa obteve crescimento no 
faturamento em 2010, através das ações 
PDP do APL de TIC.  

80,00% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% -  

24 

Minha empresa obteve facilidade no 
acesso ao crédito/financiamento através 
das ações do PDP APL de TIC de 
Fortaleza.  

80,00% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00%  - 

 PROCESSOS INTERNOS  - - - -  

25 
Houve melhoria nos processos internos 
da empresa, após a formalização do APL 
de TIC, através do PDP. 

80,00% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00%  - 

 APRENDIZADO E CRESCIMENTO - - - - - - 

26 
Participei (alguém da empresa) de 
cursos de capacitação promovidos como 
uma ação do PDP do APL de TIC.  

60,00% 6,67% 0,00% 6,67% 26,66%  - 

 CLIENTE - - - - - - 

27 
As ações do PDP do APL de TIC 
contribuíram para a captação de novos 
clientes. 

73,33% 13,33% 0,00% 13,33% 0,00%  - 
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após a formalização do APL de TIC. Já a perspectiva aprendizado e crescimento 

ficou dividida entre os graus de concordância muita baixa e muito alta, com 60% e 

26,66, respectivamente, ou seja, algumas empresas participaram de cursos de 

capacitação proporcionando o aprendizado e crescimento. E por fim, a perspectiva 

cliente que predominou com o grau de concordância muito baixa, as empresas não 

captaram clientes através das ações do PDP do APL de TIC de Fortaleza e Região 

Metropolitana.  

5 CONCLUSÕES 

 O objetivo desta pesquisa foi analisar como a formalização do arranjo 

produtivo de TIC de Fortaleza e Região Metropolitana contribuiu e/ou contribui para 

o desempenho das empresas do setor. Para tanto, o Plano de Desenvolvimento 

Preliminar – PDP foi analisado como forma da conhecer as ações e demandas do 

setor para o APL e como tais ações e demandas contribuíram para o desempenho 

das empresas. 

 Diante disto, foi verificada a recusa das empresas em responder o 

questionário com afirmativas relacionadas ao conhecimento, importância e impactos 

do PDP, por não conheceram sobre o tema exposto, o que por si revela o baixo 

impacto das ações do PDP nas empresas do APL.  

O questionário foi dividido em tópicos, quanto ao grau de concordância das 

empresas relacionado ao conhecimento, importância e impactos das ações do PDP 

do APL de TIC. Contudo, conclui-se que as aglomeradas no arranjo desconhecem o 

PDP, assim como suas ações, consideram importantes para o setor e por não 

conhecerem não houve impactos significativos. 

Relacionando as ações do PDP com as perspectivas do BSC, como forma de 

verificar o desempenho das empresas. Pôde-se perceber a baixa ou pouca 

influência do Plano de Desenvolvimento Preliminar para o desempenho das 

empresas. 

Com a pesquisa foi concluído também a ausência de uma estrutura 

organizacional do APL, com o objetivo de articular, alavancar e executar as ações do 

PDP, visando atingir as metas do setor.  

A amostra pesquisada não configura o setor em toda a sua dimensão, porém 

indica que o processo de gestão do APL precisa de mais atores. Sugere-se, ainda, a 

ampliação do número de respondentes nesta pesquisa para uma avaliação mais 

significativa.
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

 

I) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1. Nome da empresa: 

 

2. Atividade: 

 

3) Localização da empresa. 

Município: 

 

4)Tempo de funcionamento (anos): 

 

5) Principais produtos/serviços: 

 

 

Com relação às afirmativas a seguir, pede-se que sejam avaliadas quanto ao grau 

de CONCORDÂNCIA. Atribuindo-se uma nota de 1 a 10, considerando a seguinte 

escala: 

 

Graus de Concordâncias 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 Sem resposta 

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta - 

 

Obs. Utilize a letra (X) para especificar o grau de concordância. 
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II) CONHECIMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR (PDP) DO APL DE TIC DE FORTALEZA 

E REGIÃO METROPOLITANA. 

 
 
 

Nº AFIRMATIVAS 
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Tenho pleno conhecimento do APL de TIC de Fortaleza e 
Região Metropolitana 

          

2 
Conheço todas as ações/projetos/demandas do Plano de 
Desenvolvimento Preliminar (PDP) do APL de TIC, enviado ao 
Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior – MDIC. 

          

3 
Tenho conhecimento do projeto de construção do Titan Park no 
Eusébio. 

          

4 
Reconheço como uma demanda no PDP do APL a Capacitação 
dos Empresários através de programas de qualificação e 
gerência de projetos. 

          

 
 
5 

Tenho conhecimento da ação do PDP, que visa certificar as 
empresas do APL através de programas de certificação na área 
de qualidade de software, linguagem de programação e 
gerência de projetos. 

          

6 
Sou ciente da demanda do PDP, que consiste na Criação do 
Observatório do Setor de TI, através de financiamento capaz de 
viabilizar sua construção e operacionalização. 

          

7 
Há uma governança local em rede capaz de criar uma 
ambiência favorável ao desenvolvimento do APL 

          

8 
Conheço as políticas públicas direcionadas ao APL de TIC. 
 

          

9 Existem reuniões/encontros do APL de TIC            

10 
Conheço o andamento de todas as ações do PDP do APL TIC 
de Fortaleza. 
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III) GRAU DE IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES/DEMANDAS DO APL DE TIC DE FORTALEZA E RM PARA AS EMPRESAS E 
EMPRESÁRIOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº AFIRMATIVAS 
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Considero o Titan Park como uma ação importante do PDP do 
APL 

          

12 
Considero importante a qualificação dos empresários através de 
programas de qualificação e gerência de projetos. 

          

13 
Considero a certificação às empresas do APL importante, tendo 
em vista torná-las mais competitivas. 

          

14 
Reconheço a criação do Observatório do setor TI como item 
indispensável ao desenvolvimento do APL. 

          

15 
Considero importante a estrutura de uma governança em rede 
no APL, visando seu desenvolvimento. 

          

16 
Considero as reuniões/encontros do APL de TIC de Fortaleza 
importantes para o crescimento do setor. 
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IV) IMPACTO DAS AÇÕES/DEMANDAS DO APL DE TIC DE FORTALEZA E RM PARA AS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS 

 
V) SUGESTÕES DE DEMANDAS/AÇÕES DO SETOR DE TIC PARA INCLUSÃO NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PRELIMINAR (PDP). 

Nº AFIRMATIVAS 
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
A construção e funcionamento do Núcleo do Pólo de 
Desenvolvimento da Indústria da Informação do Ceará (Titan 
Park) impactariam positivamente na minha empresa. 

          

18 
A demanda que visa capacitar os empresários das empresas 
aglomeradas no APL impactaria ou impactou positivamente na 
minha empresa. 

          

19 
A certificação empresarial através do APL favoreceu o 
crescimento da minha empresa 

          

20 
Afirmo que o Observatório de TIC impactaria no desempenho 
satisfatório da minha empresa. 

          

21 
Tenho usufruído de políticas públicas, através do APL, 
favorecendo o desempenho da minha empresa 

          

22 
A governança do APL contribuiu para o desenvolvimento do 
arranjo e conseqüentemente para algumas soluções, inovações 
e conquistas para minha a empresa. 

          

23 
Minha empresa obteve crescimento no faturamento em 2010, 
através das ações do PDP do APL de TIC.  

          

24 
Minha empresa obteve facilidade no acesso ao 
crédito/financiamento através das ações do PDP do APL de TIC 
de Fortaleza.  

          

25 
Houve melhoria nos processos internos da empresa, após a 
formalização do APL de TIC.  

          

26 
Participei (alguém da empresa) de cursos de capacitação 
promovidos como uma ação do PDP do APL de TIC.  

          

27 O APL de TIC contribuiu para a captação de novos clientes.            


