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RESUMO 
 
 

A DEFICIÊNCIA NO BRASIL DE UM APL FERROVIÁRIO VOLTADO PARA AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE Gutemberg Pereira Ramos Odila Maria Sanches Edson Aparecida de Araujo 
Querido Oliveira Sanzara Nhiaia Jardim Costa Hassmann RESUMO O principal objetivo deste 
artigo reside na análise dos processos de inovação e de cooperação entre empresas 
participantes do Projeto APL Metalmecânico de automação ferroviário no Vale do Paraíba. Os 
principais resultados, obtidos por meio de estudos bibliográficos e entrevistas com gestores do 
Projeto. A inovação é ditada, principalmente, pelo mercado em que atuam e pela sua forma de 
inserção, normalmente, seguindo as regras de grandes clientes. As empresas visam a novos 
mercados, praticamente produtos e processos de inovação, quando isoladas, e a aproximação 
com universidades e outras entidades de suporte poderá apoio ao desenvolvimento desse APL 
ferroviário de automação de controle. Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 
implantação e operacionalização do Projeto APL Ferroviário Automação que otimiza os Trens 
EFC. No que concerne às relações com os demais integrantes do Projeto APL Ferroviário de 
Automação, as empresas estudadas consideram essa interação como importante para a 
inovação da empresa, pois, por meio dela, discutem melhoria de processos produtivos com 
colegas mais experientes, trocam informações sobre ferramentas mais produtivas, fornecem 
indicações de fornecedores de serviços mais eficazes e, muitas vezes, evitam cometer os 
mesmos erros já cometidos por outra empresa do Projeto. No entanto, tanto a literatura quanto 
as experiências de desenvolvimento de APLs têm dado pouco destaque às especificidades dos 
ambientes sócio-econômicos periféricos como determinantes na conformação destas 
aglomerações locais. Assim sendo, um caminho encontrado por algumas dessas MPE para 
aumento de competitividade e garantia de sobrevivência foram à organização e a inserção em 
Arranjos Produtivos Locais (APLs), que CASSIOLATO e LASTRES (2003) definem como 
aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais &#8213; com foco em um 
conjunto específico de atividades econômicas &#8213;, apresentando vínculos mesmo que 
incipientes. Para elaboração deste estudo, apesar do considerável volume de anúncios sobre a 
presença de entidades como SENAI, SEBRAE, FIESP e CIESP nesse Projeto APL, houve, 
praticamente, consenso, entre os empresários, de que as relações políticas, de 
desenvolvimento e tecnologia e de promoção com universidades e outras instituições, que a 
literatura traz como necessárias para o desenvolvimento de um APL, ainda estão bastante 
distantes e com participações mínimas ou inexistentes nesse Projeto. Os treinamentos podem 
ser direcionados para diversos fins: aprendizagem sobre a maneira de se operar um novo 
equipamento; desenvolvimento da capacidade de produzir com base em design, qualidade e 
desempenho, incentivando a criatividade; fator motivador para a iniciativa dos trabalhadores na 
empresa; suporte para processos de mudança; e forma de desenvolver o hábito de aprender, 
facilitando a fluidez do conhecimento e promovendo a inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 
2005). Essa formação de Projeto APL Ferroviário Automação, é ainda, bastante recente, porém 
os passos de confiança entre as empresas, que é condição inicial para o desenvolvimento de 
um grupo como este, já foram dados. CASSIOLATO, J. E.; BRITO, J.; VARGAS, M. Arranjos 
cooperativos e inovação na indústria brasileira. In: DE NEGRI, J. A.; SALERNO, M. S. 
Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras. Brasília: 
IPEA, 2005. CASSIOLATO, J. E.; BRITO, J.; VARGAS, M. Arranjos cooperativos e inovação na 
indústria brasileira. In: DE NEGRI, J. A.; SALERNO, M. S. Inovações, padrões tecnológicos e 
desempenho das firmas industriais brasileiras. Brasília: IPEA, 2005. SOUZA, M. C. A. F. et al. 
Oportunidades e restrições para as pequenas empresas no processo recente de reestruturação 
industrial. Rio de Janeiro: UFRJ; Redesist, 2002. 


