
Cadeias Produtivas – agrupamentos empresariais para a 
melhoria da competitividade 

Nome Desarrollo de Cadenas Productivas en la Provincia de Córdoba 

Objetivo 

Melhorar a competitividade de micro, pequenas e médias empresas na 
província de Córdoba, na Argentina. A estratégia de intervenção foi 
baseada em apoio à consolidação e modernização de empresas em 
cadeias, clusters e redes empresariais dos setores de tecnologia de 
informação e comunicação, moveleira e outros produtos agropecuários de 
origem regional e orgânicos. 

Público-alvo 

Associações e grupos de pequenas empresas com menos que 100 
empregados.   

Centros acadêmicos, faculdades, agências de cooperação internacional, 
instituições de ensino, câmaras empresariais, organizações da sociedade 
civil, agências governamentais e entidades profissionais interessadas em 
aumentar a sua capacidade de interagir com o sistema de produção local 
e aumentar a competitividade do território. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Tecnologia da Informação e Comunicação, Móveis, Olivicultura orgânica, 
Fruticultura orgânica, Caprinocultura e Aromáticos. 

Justificativa 

A província de Córdoba, com uma população de 3 milhões e uma renda 
per capita de cerca de EUA $ 6,500 por ano, é o terceiro centro 
econômico da Argentina depois de Buenos Aires e Santa Fe, como um 
ponto focal importante para o fluxo de bens e pessoas. Com 5,9% da área 
total do terreno, Córdoba contribuíram 7,5% do PIB em 1999.  

Os setores econômicos dominantes são serviços de Córdoba (67% do 
PIB), indústria (17% do PIB), principalmente metalurgia e alimentação e 
agricultura, especialmente grãos e oleaginosas para exportação. As 
pequenas empresas, que representam mais de 96% das empresas e 64% 
do emprego industrial, têm um papel central em cada um desses setores. 

Apesar do potencial produtivo da província de Córdoba e sua força 
institucional, existe um hiato, não só entre as próprias empresas, mas 
entre eles e as instituições de apoio, em especial as pequenas e médias 
empresas. Os provedores de serviços não têm experiência em trabalhar 
com as micro e pequenas empresas ou mesmo capacidade de fornecer 
serviços especializados necessários para o desenvolvimento do segmento. 
A proposta do projeto visou promover a cooperação empresarial para 
viabilizar soluções para melhorar a competitividade dos setores produtivos 
com maior potencial em Córdoba. 
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implementação 

Descrição dos 
serviços e 
atividades 
realizados 

Durante a fase de planejamento e execução do projeto foram identificadas 
e implementadas pelas partes interessadas 200 atividades.  

A proposta central da promoção do associativismo é realizada em três 
níveis: da cooperação horizontal, vertical e institucional. O Projeto em si 
incluiu quatro importantes componentes: fortalecimento das parcerias; 
acesso às tecnologias produtivas e organizacionais; facilitação do acesso a 
mercados e difusão dos modelos e resultados. 

Etapas preliminares do projeto: 

• Identificação dos setores economicamente estratégicos e com 
adensamento em pequenas empresas. 

• Análise detalhada para cada cluster durante a etapa de estudos de 
viabilidade. 

• Detalhamento das ações específicas do Programa pactuada entre os 
diversos atores locais. 

• Coordenação das distintas entidades participantes. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Rede institucional operante composta por 17 centros acadêmicos e 
faculdades, 09 agências de cooperação internacional, 08 instituições de 
ensino, 17 câmaras empresariais, 20 organizações da sociedade civil, 44 
agências governamentais, 03 entidades profissionais, totalizando 118 com 
188 vínculos com as cadeias produtivas. 

 

 Produtores 
Participantes 

(2008) 

% Empresas Partícipes 
sobre Empresas 

Produtoras 

Caprino 

Fruti-Hortícola 

Moveleiro 

Olivícola 

Eletrônica e 
Informática 

TOTAL 

417 

82 

64 

122 

106 

 

791 

25 

41 

27 

55 

62 

 

O investimento médio do programa por empresa/produtor foi de US$ 



2.312 sendo que o caprino foi de US$ 445 e a Tecnologia da Informação 
de US$ 9.310 dólares. 

Instituição Executora 

Nome Agência para o Desenvolvimento Econômico da Cidade de Córdoba 
(ADEC) 

País Argentina 

Setor Instituição sem fins lucrativos 

Clientes Comunidade Empresarial da Micro Região da Grande Córdoba 

Tamanho 
10 funcionários técnicos e 26 entidades empresariais e de governo em seu 
Conselho Diretivo 

Instituições Parceiras 

Nome 

• Agência Córdoba de Ciência (ACC) 

• Câmara de Comércio Exterior (CaCEC) 

• Ministério da Produção e do Trabalho da Província de Córdoba 

• Sub Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de 
Córdoba 

• União Industrial de Córdoba 

Setor 

Multissetorial – instituições responsáveis pela formulação, coordenação, 
implementação e avaliação de políticas de apoio empresarial da Província 
de Córdoba, bem como promoção das exportações de pequenas e médias 
empreas. 

Papel 

Administração dos fundos fiduciários sob a supervisão do Comitê Gestor 
do Programa; execução técnica e operacional da prática. 

As entidades são integrantes do Comitê Gestor do Programa e 
coestrategistas, demandantes de recursos e serviços e corresponsáveis 
pela construção dos resultados junto às empresas. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação A prática se insere em marco de política de desenvolvimento de empresas 
dentro de um contexto de projeto de desenvolvimento territorial, 



vinculando a conceitos de competitividade sistêmica a fatores críticos nos 
níveis micro, meso, macro e meta econômicos. Buscou acumular a 
experiência de um piloto para futura replicação.  

Como resultado inicial do diagnóstico, o Fundo Multilateral de 
Investimentos decidiu financiar este programa dentro da tipologia da 
família de cluster de projetos de “Cadeias Produtivas e Desenvolvimento 
de Redes”. Durante a execução, se modificou a denominação para 
“Programas de Integração Produtiva” (PIP) com fortes ingredientes de 
associativismo. Essa família de projetos aglutina aprendizagem das 
experiências financiadas na América Latina que promovem as cadeias e 
redes como mecanismo para facilitar a micro, pequenas e médias 
empresas no seu acesso a novos mercados; lograr economias de escala 
ao somar esforços de grupos empresariais; promover a transferência de 
tecnologias e o acesso a informação e conhecimento; levar o aumento da 
qualidade, produtividade e competitividade das empresas e consolidar o 
desenvolvimento regional. 

A continuidade das ações coletivas e no campo da coordenação de 
esforços mutualista, que agora são financiados pelos empresários com 
recursos próprios ou pelo menos geridos por eles de fontes diversas, 
coloca em evidência que a aplicação de algumas das estratégias sugeridas 
pela análise de fatores críticos se traduziram após três anos de término do 
Projeto, em ações coletivas sustentáveis e duradouras. 

Para difundir o modelo de intervenção em outros setores e territórios 
dentro da província, o Projeto realizou uma intensa ação de difusão 
focalizada e massiva. Quando faltava um ano para o término da execução 
se realizarão ações para incorporar novas cadeias, clusters e redes 
empresariais.  O setor fabril demonstrou algum interesse pela proposta. A 
abordagem com o setor artesanal foi mais exitosa com avanços 
significativos em indução de ações coletivas. 

Conclusão 

Existe uma crescente convicção que na área de desenvolvimento 
econômico e social não se encontrou ainda um conjunto universal de 
princípios, normas ou procedimentos padrões que podem ser aplicados a 
qualquer circunstância. No caso de Programas/Projeto verificou-se que a 
aplicação da mesma metodologia em diferentes contextos territoriais e 
setoriais geram resultados positivos, porém, de magnitude e relevância 
bastante distintas entre si.  

Para utilizar as aprendizagens em um dado âmbito é necessário adequá-
las ao contexto ao qual se deseja transferir estes conhecimentos. 

A melhora competitiva depende também do processo de desenvolvimento 
ao qual as empresas, dentro de um determinado território, estão 
inseridas, bem como a medida em que se fortalecem os ativos da região. 
Do ponto de vista metodológico, um processo adequado para melhorar a 
competitividade relativa de um território é de uma articulação dos esforços 
dos diferentes atores. A quantidade de organizações, sua qualidade 
institucional e o próprio histórico das relações do Estado, o mercado e a 
sociedade civil são determinantes para o alcance dos propósitos. 

A principal característica desta prática se insere na promoção de 
esquemas de cooperação entre empresas, instituições públicas e privadas, 
em diferentes setores, inclusive serviços, em um mesmo território com 



distintos graus de desenvolvimento e objetivos econômicos (desde 
exportadores urbanos até produtores rurais de subsistência). 

A geração de conhecimento constituiu o quadro conceitual de intervenção, 
com base em conhecimentos gerais adaptados para o específico/local, 
priorizando também a geração de conhecimento local como ferramenta de 
melhora continua e como “bem público”. 

Adaptou-se um tipo de liderança do tipo catalítica que, entre outras 
características, tem a habilidade para lograr consensos básicos e estimular 
a aprendizagem, o pensamento sistêmico e a geração de soluções 
divergentes. 

A introdução de mecanismo de premiação por resultados para 
coordenadores setoriais e consultores frente ao atingimento de metas foi 
estratégia indutora para alcance de resultados. 

O fator de sucesso foi a adoção de modelo de governança flexível às 
necessidades do território traduzidas em demandas pontuais que se 
resolviam no marco de uma forte articulação entre os coordenadores, 
unidade do Projeto, os empresários e produtores participantes.  

 


