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RESUMO

A atual conjuntura brasileira é consequência do esgotamento dos modelos aplicados na economia. As técnicas de estabilização monetária 
demonstraram ser incapazes de proporcionar novos ciclos eficientes para a implantação de políticas que possibilitassem a redução da 
desigualdade existente na nossa sociedade. As políticas ditas de desenvolvimento social aplicadas não passam de uma disfarçada revitalização 
urbana através de obras de infraestrutura, separando as cidades do próprio território, sem qualquer integração com os atores envolvidos 
diretamente, provocando a coexistência de grandes bolsões de informalidade em paralelo com representantes do grande capital. O Estado 
brasileiro proporcionou o acirramento dos graves problemas de desenvolvimento urbano, com a migração de várias empresas para diversas 
regiões do país. Porém, Ao contrário do que alguns autores descreveram sobre os benefícios das instalações dessas plantas, há na verdade uma 
busca de redução de custo e ampliação nos seus processos de domínio dos poderes sobre a égide governamental. Observa-se, portanto, que o 
país está na eminência de repetir uma trajetória de concentração espacial e acirramento de desigualdades regionais, onde os atores globais 
posam de beneméritos locais e reconfiguram a característica do espaço onde pretendem se inserir. Diante desta reestruturação produtiva e por 
consequência o próprio mercado de trabalho, algumas experiências observadas podem surgir como resposta à tentativa de predomínio do grande 
capital. Dentre estas experiências as aglomerações produtivas conhecidas como clusters surgem como uma possível alternativa, visto o resultado 
positivo ocorrido onde foram implantadas.  Neste sentido, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de estudar a hipótese sobre a 
possibilidade de empresas de menor porte serem utilizadas como uma alternativa de crescimento econômico dentro de uma nova concepção 
produtiva, onde empresas e instituições possam estar espacialmente concentradas e se relacionando, envolvendo a interatividade entre os 
agentes visando o intercâmbio de fatores, competências e informações. A pesquisa também partiu do princípio que este modelo de 
desenvolvimento somente é possível através da profissionalização da gestão destas empresas, eliminando o amadorismo corrosivo que impede as 
mesmas de obterem um crescimento longínquo e duradouro. A metodologia utilizada foi em parte bibliográfica e também em estudos de campo, 
onde entrevistas, observações e demais instrumentos foram empregados com o intuito de verificar dados que pudessem confirmar ou não a 
hipótese apresentada. A pesquisa utilizou o cluster da cidade de Petrópolis como estudo de caso, confirmando a hipótese desenvolvida, onde foi 
verificado que a ausência do profissionalismo na gestão das empresas impede o avanço do desenvolvimento do próprio cluster.  Esta situação 
propõe um novo modelo do que se refere à situação de governança, onde se contempla o papel ativo dos atores locais, transformando-os em 
cidadãos ativos e favorecendo a criação de novos empreendimentos. A justificativa desta pesquisa baseia-se no fato de que a eficiência destas 
aglomerações econômicas em determinados espaços territoriais pode se transformar em alternativa para a melhoria na qualidade de vida dos 
envolvidos. Pois, ao estimular os clusters, procurar-se-á criar situações onde a demanda local forme a base de sustentação do crescimento desses 
aglomerados, além da interlocução entre demais regiões.
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