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1. Apresentação 

Este relatório, produto 1 da avaliação programática denominada “Avaliação Intermediária n. 2 – 

Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial (PROGREDIR)”, parte integrante do 

contrato nº 087/2012,  firmado entre a empresa Agência Social – Projetos de Avaliação, 

Desenvolvimento e Gestão Social como executora e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SECTI), tem como objetivo principal traçar um panorama dos principais aspectos relacionados à 

análise do desenho do Programa. 

O documento final incorpora informações não-confidenciais e confidenciais cedidas pelos 

representantes em reuniões técnicas e contatos realizados no período de outubro de 2012 a 

fevereiro de 2013, pelos profissionais da Unidade de Gestão do Programa (UGP), do Núcleo de 

Convênios da SECTI, e representantes dos parceiros IEL/BA e SEBRAE/BA, bem como ex-

coordenadores do Programa. 

Para o processo de avaliação, foi formado um grupo de consultores externos e pesquisadores ad 

hoc ligados à Agência Social - Projetos de Avaliação, Gestão e Responsabilidade Social, capazes 

de empreenderem conjuntamente ações necessárias para o delineamento dessa metodologia e 

para o desenvolvimento da pesquisa dentro do tempo hábil de 06 (seis) meses. 

O Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial, de que trata o Contrato de Empréstimo 

BR-L1023, firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Governo do 

Estado da Bahia (neste contexto, mutuário do empréstimo), tem como órgão executor a SECTI e 

parceiros pré-qualificados e aprovados pelo BID, como SEBRAE/BA e IEL/BA. O objetivo geral 

(finalidade) do Programa é fomentar a competitividade dos APL do Estado da Bahia. O objetivo 

específico (propósito) é articular diversos instrumentos de apoio empresarial para a promoção de 

práticas competitivas e sustentáveis nas empresas dos APL atendidos pelo Programa. Para 

alcançar este objetivo, o Programa estruturou-se em quatro Componentes descritos a seguir, 

com os seguintes focos prioritários: 
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Componente 1 (C1): Apoiar a sensibilização, mobilização e articulação da governança local, das 

redes associativas e de outras empresas do APL patrocinadas pelo Programa 

Foco C1: O primeiro componente teve como foco: i) realização de diagnósticos e 

elaboração de Plano de Melhoria (PMI) para todas as empresas elegíveis do APL;  

ii) assistência técnica para elaboração de um Plano de Fortalecimento da OGL;  

iii) assistência técnica para a formação e o fortalecimento de Redes Associativas;  

iv) capacitações empresariais; v) apoio de consultores para elaboração de Plano de Negócio 

das Redes; e vi) contratação de empresas/instituições de referência de consultorias 

especializadas para apoiar o desenvolvimento e a elaboração dos Planos de Melhoria da 

Competitividade - PMC dos APL. 

 

Componente 2 (C2):  Reduzir as falhas de informação e coordenação no mercado de serviços de 

apoio empresarial, compatibilizando a oferta de serviços existentes com a demanda 

empresarial gerada pelo Programa 

Foco C2: O segundo componente teve como foco: (i) a criação de um cadastro aberto de 

consultores e fornecedores de serviços para o Programa; e (ii) a implementação de 

mecanismos e de infra-estrutura mínima para que as empresas dos APL possam acessar 

informações sobre o Programa e os serviços de apoio empresarial disponíveis, sendo elas: 

a) criação de infoserviços nos APL; b) a expansão da Rede de Serviços Tecnológicos (RETEC) 

já existente no IEL/FIEB; e, c) a criação de portais na internet para cada APL. 

Componente 3 (C3): Apoiar as ações diretas para o fortalecimento da competitividade dos APLs, 

financiando a execução dos Projetos Estruturantes advindos do PMC de cada APL e dos Planos 

de Negócios 

Foco C3: O terceiro componente teve como foco financiar a execução dos projetos 

advindos do PMC de cada APL e dos Planos de Negócio das Redes Associativas. As ações 

apoiadas por este Componente poderão ser de caráter geral, beneficiando diretamente 

todo o APL, por meio dos Projetos Estruturantes (PE), ou ações específicas definidas no 

Plano de Negócio elaborado pelas Redes Associativas dos APL.  

Os Projetos Estruturantes (PE) devem ter por objetivo concretizar ações ou projetos que 

apresentem externalidades positivas para o APL, cujos benefícios resultantes sejam de 

baixa apropriação por parte de empresas individuais e/ou que busquem superar problemas 

de coordenação entre as empresas em prol de um objetivo/beneficio comum. 
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As ações contempladas na execução dos Planos de Negócios (PNs) das redes associativas 

incluem:  (i) execução dos projetos de formação empresarial e profissional; (ii) realização 

de ações de inteligência e acesso a mercados, no Brasil e no exterior (feiras, eventos de 

promoção comercial e consultorias); (iii) rodadas de negócios e missões empresariais;  

(iv) implementação de serviços técnicos e tecnológicos, em temas tais como: qualidade, 

eco-eficiência, conformidade com normas técnicas e metrologia; e (v) formação de 

consórcios de exportação e organização de redes de aprendizagem.  

Componente 4 (C4): Realizar o monitoramento, avaliação e disseminação do Programa, assim 

como as atividades de aprendizagem, difusão dos resultados e identificação de lições 

aprendidas 

Foco C4: O componente quatro financia um Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) 

sob a responsabilidade da UGP. Em termos gerais esse sistema deveria conter: (i) um Plano 

de Coleta de Dados, que especifique entre outros, os seguintes itens: responsáveis, 

periodicidade, metodologia, grupos de controle, valores de linha de base e metas, para o 

monitoramento e avaliação dos indicadores do Marco Lógico; (ii) estratégia de 

aprendizagem do Programa, que especifique as ações e eventos que o Programa organizará 

para divulgar os resultados alcançados e as lições aprendidas durante a sua execução; e  

(iii) uma estratégia de avaliação externa composta por avaliações intermediárias (I e II) e 

final, como complemento às atividades de avaliação contínuas realizadas pela unidade de 

monitoramento e avaliação da UGP. 

 

As análises resultantes da abordagem da consistência do desenho do Programa, objeto do 

produto 1, servirão como base de informações complementares para a elaboração do Relatório 

Final de Avaliação do Programa, colaborando para a identificação de elementos importantes a 

partir dos depoimentos de seus gestores, parceiros e beneficiários, com a finalidade de auxiliar 

futuras formulações de programas similares no Estado da Bahia. 

Neste levantamento, as informações foram obtidas por meio de procedimentos de pesquisa de 

natureza quantitativa e qualitativa de coleta e análise de dados. A mescla dessas naturezas 

permitiu aos pesquisadores e, conseqüentemente, permitirá aos gestores integrantes do UGP do 

Progredir que analisarão os resultados, não somente identificar, mas, sobretudo, localizar pontos 

mais sensíveis associados ao desenho do Programa e de seus principais aspectos, especialmente 

relacionados a cada um dos 4 Componentes. 
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Permitirá, também, a visão de alguns aspectos julgados fundamentais pelos avaliadores, como 

condição para a (re)visão e reflexão do Programa, ainda que esteja na reta final do seu processo 

de execução. Nesse contexto, a avaliação buscará mostrar que, muito mais do que perceber o 

Progredir com uma perspectiva enviesada do trinômio “APLs/Redes Associativas/Organizações 

Produtivas”, é preciso enxergá-las como unidades operativas de uma estratégia que, de uma 

forma ou de outra, teve seus impactos e influenciou a atuação das empresas e organizações 

produtivas, como unidade mais próxima da execução das ações que o Programa se propôs. 

Esta avaliação busca analisar as visões coletadas, partindo da menor visão das organizações 

produtivas (base dos questionários e depoimentos individuais) até um perfil da Rede Associativa, 

dando-lhes uma “voz” representativa, mesmo que as técnicas utilizadas, baseadas em 

amostragem não-probabilística, não permitam generalizações. Cada uma das redes associativas, 

como será visto no Produto 2, tem percepções particulares, vivências, interações e interferências 

distintas provocadas pelas ações do Programa (algumas mais latentes e, outras, não tão 

observáveis ou quase nulas), relacionamentos pessoais e institucionais muito singulares entre as 

organizações produtivas, redes associativas e mesmo no que se convencionou chamar de 

governança local, como algo mais tangível do que o APL.  

Como pesquisadores responsáveis pela análise, devemos ressaltar, então, desde a parte 

introdutória deste relatório, que a análise do Progredir deve permitir uma visão multifacetada e 

sempre multidimensional, em função da atuação das diferentes parceiros institucionais e seus 

vários “braços operacionais”, segmentos de atuação e variadas formas de interagir e se relacionar 

com cada contexto territorial e organizacional. Para estruturar os dados analisados e informações 

geradas pelas análises, elencamos de forma simplificada o produto 1 em 2 blocos, estruturado da 

seguinte forma: 

 Apresentação 
Bloco Textual 

 Metodologia de Avaliação do Progredir 
 Cenário Político-Institucional e Policy Window 
 Análise de Componentes do Progredir 
 Considerações sobre a consistência do Progredir 

 
 

 Referências  
Bloco Dados Complementares 
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Para a avaliação, serão considerados documentos essenciais para a análise do Programa, que se  

operacionalizou por meio de contratos e instrumentos, arrolados no Quadro abaixo. 

Quadro 1: Principais instrumentos do Progredir 

N. 
Tipo de 

instrumento e 
número/ano 

Partícipes Objeto 
Status análise 
documental 

Início  Fim 

0 
Contrato de 

Empréstimo BID 
nº 1738/OC-BR 

BID e 
Governo do 
Estado da 

Bahia 

Cooperar na execução de um 
programa para fomentar a 
competitividade de APLs do Estado 
da Bahia. 

Documento 
cedido pela 
UGP/SECTI. 

7/7/2006 4/1/2014 

1 
Convênio nº 

072/2005 

SECTI/ 
FEAUFBA/ 

FAPESB 

Realização do Curso de 
Especialização em Gestão da 
Inovação e Difusão Tecnológica em 
APLs no Estado da Bahia, a ser 
realizado sob a forma de curso de 
pós-graduação com quatro 
módulos, que será certificado e 
diplomado pelo Núcleo de Pós-
Graduação em Administração da 
Universidade Federal da Bahia, a ser 
ministrado de setembro de 2005 a 
dezembro de 2006. O objeto deste 
Convênio é parte integrante do 
Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial, uma 
iniciativa do Governo do Estado da 
Bahia aportando um novo 
ferramental de fomento à 
competitividade da economia local 
a partir do apoio aos APLs. 

Relatório final 
não fornecido 

pelos partícipes. 
FAPESB informa 

que a 
documentação 
está em análise 
pelo TCE e não 

dispõe Relatório 
Técnico, apenas 

Financeiro.  
FEAUFBA não 

dispõe de 
Relatório 
Técnico. 

Coordenador 
Técnico não 

disponibilizou 
material pedido.  

29/9/2005 30/1/2007 

2 
Convênio nº 

159/2005 

FAPESB/ 
SECTI/ 

IEL 

Estabelecer os termos e as 
condições da mútua cooperação a 
serem estabelecidas entre a 
FAPESB, SECTI e o IEL, com vistas a 
implantação de um sistema aberto 
de qualificação e certificação de 
oferta de STT e de gestão, 
implantação de serviços de 
informação e comunicação e a 
realização de diagnóstico e 
orientação empresarial, atividades 
previstas no Programa de 
Fortalecimento da Atividade 
Empresarial no âmbito dos Arranjos 
Produtivos Locais de Confecção, 
Fruticultura, Ecoturismo, Tecnologia 
da Informação e Transformação 
Plástica. 

Documentos 
enviados pelo 
PMO/IEL-BA.  

FAPESB informa 
que a 

documentação 
está em análise 
pelo TCE e não 

dispõe dos 
originais.  

21/12/2005 19/6/2009 

(continua) 
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3 
Convênio nº 

161/2005 

FAPESB/ 
SECTI/ 

SEBRAE 

Estabelecer os termos e as condições 
de mútua cooperação a serem 
estabelecidas entre a FAPESB, SECTI 
e o SEBRAE, com vistas a articulação 
e fortalecimento estratégico e 
operativo da governança e promoção 
e fortalecimento de redes 
associativas empresariais e da sua 
capacidade operativa, atividades 
previstas no Programa de 
Fortalecimento da Atividade 
Empresarial no âmbito dos Arranjos 
Produtivos Locais de Confecção, 
Fruticultura, Ecoturismo, Tecnologia 
da Informação e Transformação 
Plástica. 

Documentos 
solicitados ao 

parceiro 
executor e não 
enviado. Pasta 
não disponível 

no Setor de 
Convênios/SEC

TI. FAPESB 
informa que a 
documentação 
está em análise 
pelo TCE e não 

dispõe dos 
originais.  

21/12/2005 15/5/2008 

4 
Convênio nº 

007/2007 
SECTI/ 

IEL 

Estabelecimento de Cooperação 
entre as partes convenentes, visando 
a disponibilização de serviços 
técnicos, tecnológicos e de gestão 
para as empresas dos APLs 
constantes do Plano Geral de 
Execução do Programa de 
Fortalecimento da Atividade 
Empresarial desenvolvido nos 
Arranjos Produtivos Locais – APL. 

Documentos 
enviados pelo 
PMO/IEL-BA.  

5/11/2007 5/12/2010 

5 
Convênio nº 

004/2007 
SECTI/ 
FAPESB 

Apoio à convenente na 
implementação e gestão do 
Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial do Estado da 
Bahia, através de equipe própria de 
trabalho, e todo apoio operacional 
relativo a viagens, deslocamentos e 
atividades do programa referentes à 
Subcoordenação de planejamento e 
controle financeiro, Subcoordenação 
de Contratos e Aquisições e 
Subcoordenação Técnica. 

Convênio 
cedido pela 
UGP/SECTI. 

Relatório não 
disponível. 

12/11/2007 11/5/2012 

6 
Convênio nº 

14/2007  
SECTI/ 
FAPES 

Implementação do Programa de 
Fortalecimento da Atividade 
Empresarial referente ao Custeio da 
UGP (Unidade de Gestão do 
Programa). 

Instrumento 
vigente, não 

dispõe de 
relatórios 
parciais.  

10/12/2007 4/1/2014 

(continua) 
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7 
Convênio nº 

006/2007 
SECTI/IEL 

Estabelecimento de cooperação 
entre as partes convenentes, 
visando o desenvolvimento de 
ações relacionadas à realização de 
diagnósticos a ao atendimento das 
principais demandas empresariais 
constantes do Plano Geral de 
Execução do Programa de 
Fortalecimento da Atividade 
Empresarial desenvolvido nos 
Arranjos Produtivos Locais - APL. 

Documentos 
enviados pela 
Gerência de 

Inovação/IEL-
BA. 

5/11/2007 5/5/2010 

8 
Convênio nº 

19/2007 
SECTI/ 

SEBRAE 

Estabelecimento de Cooperação 
entre as partes convenentes 
visando a realização das ações 
constantes no Plano Geral de 
Execução do Programa de 
Fortalecimento da Atividade 
Empresarial desenvolvido nos 
Arranjos Produtivos Locais  
- APL de Confecções, Fruticultura, 
Ecoturismo, Tecnologia da Informa-
ção, Transformação Plástica, 
Automotivo, Piscicultura, Ovino-
caprinocultura, Rochas Ornamen-
tais, Derivados de Cana de Açúcar 
do Estado da Bahia financiado com 
recursos do Contrato de 
Empréstimo nº 1738/OC-BR com o 
BID. 

Não há 
Relatório de 
Atividades / 
Resultados. 

Documentos 
solicitados ao 

parceiro 
executor e não 

enviado.  

13/12/2007 11/4/2011 

9 
Convênio nº 

016/2008 
SECTI/ 

SEBRAE 

Elaboração de Planos de Melhoria 
da Competitividade (PMC) para 8 
arranjos Produtivos Locais (APL) do 
Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial, Turismo; 
Fornecedores da Indústria 
Automotiva; Derivados da Cana de 
Açúcar; Fruticultura, Rochas 
Ornamentais; Caprinovinocultura; 
Piscicultura e Transformação 
Plástica, compreendendo 
atividades de planejamento 
estratégico e benchmarking. 

Não há 
Relatório de 
Atividades / 
Resultados. 

Documentos 
solicitados ao 

parceiro 
executor e não 

enviado.  

9/7/2008 4/7/2012 

10 
Convênio nº 

19/2008 
SECTI/ 

SEBRAE 

Execução do Projeto Estruturante 
do Arranjo Produtivo Local - APL de 
Tecnologia da Informação, 
abrangendo a Região 
Metropolitana de Salvador e o 
Município de Feira de Santana, de 
acordo com o Plano de Trabalho 
devidamente aprovado, objetivan-
do à promoção da competitividade 
das empresas do APL de TI por 
meio da qualificação da gestão 
empresarial. 

Instrumento 
vigente; não 

dispõe de 
relatórios 
parciais.  

14/8/2008 9/6/2013 

(continua) 
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11 
Convênio nº 

037/2008 

SECTI/ 
SEBRAE/ 

IEL 

Execução de 10 (dez) Planos de 
Negócios das Redes Associativas 
Empresariais Integrantes dos 
Arranjos Produtivos Locais (APL) do 
Estado da Bahia, apoiados pelo 
Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial, 
selecionados a partir de chamada 
pública conforme os critérios 
estabelecidos no Edital de Redes 
Associativas nº 002/2008, 
publicado na data de 27/03/2008 
no DOE/BA. 

Documentos 
solicitados ao 

parceiro 
executor 
SEBRAE e  

não enviado. 
Documentos 
enviados pela 
Gerência de 
Inovação/ 

IEL-BA. 

18/12/2008 17/6/2012 

12 
Convênio 
004/2010 

SECTI/ 
SEBRAE 

Execução da ação de Promoção da 
Marca do Projeto Estruturante do 
APL de Confecções do Estado da 
Bahia e de consultoria dos planos 
de negócios das redes associativas 
dos APL do Estado da Bahia 
fomentados pelo Programa 
Progredir, tudo em conformidade 
com o Plano de Trabalho, que 
integra o presente Convênio,  
para todos os efeitos, 
independentemente de 
transcrição. 

Não há 
Relatório de 
Atividades / 
Resultados. 

Documentos 
solicitados ao 

parceiro 
executor e não 

enviado.  

1/8/2010 1/11/2010 

13 
Convênio nº 

005/2010 
SECTI/ 

SEBRAE 

Execução das ações descritas nos 
Planos de Negócio das Redes 
Associativas dos dez Arranjos 
Produtivos Locais - APL do Estado 
da Bahia, fomentados pelo 
Programa Progredir, como também 
a ação de Promoção da Marca do 
Projeto Estruturante do APL de 
Confecções do Estado da Bahia, 
tudo em conformidade com o 
Plano de Trabalho, que integra o 
presente convênio, para todos os 
efeitos, independentemente de 
transcrição. 

Instrumento 
vigente; não 

dispõe de 
relatórios 
parciais.  

27/9/2010 24/6/2013 

14 
Termo de 

Compromisso TC 
002/2011 

SECTI/ 
FAPESB 

Cooperação técnica e a 
transferência de recursos 
financeiros para implementação e 
gestão dos Programas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da SECTI, 
através da concessão de bolsas. 

Instrumento 
não fornecido 
e não dispõe 
de relatórios 

parciais.  

26/5/2011 25/5/2013 

(continua) 
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15 
Convênio nº 

002/2011 
SECTI 
/IEL 

Colaboração recíproca, para 
implementar as ações de Serviços 
Técnicos Tecnológicos (STT) dos 34 
(trinta e quatro) Planos de 
Negócios das Redes Associativas 
Empresariais integrantes dos 
Arranjos Produtivos Locais (APL) do 
Estado da Bahia, contemplados e 
apoiados pelo Programa de 
Fortalecimento de Atividade 
Empresarial do Estado da Bahia - 
Progredir, em consonância com 
Contrato de Empréstimo nº 
1738/OC - BR, firmado entre o 
Estado da Bahia e BID. 

Instrumento 
não fornecido; 
não dispõe de 

relatórios 
parciais.  

31/8/2011 31/1/2013 

Nota: PMO – Project Management Office do IEL/BA; TCE/BA -  Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Fonte: comentários sobre o processo de coleta realizado pela Agência Social, formulado a partir de descritivo cedido 
pela UGP/Progredir. 

 

Para fins da avaliação, foram considerados todos os instrumentos que podem ser relacionados ao 

Programa e que têm um impacto no desenvolvimento das suas ações, independentemente se ele 

foi custeado com recursos do BID ou mesmo se o instrumento está dentro da vigência do contrato 

de empréstimo. Assim, alguns instrumentos anteriores a assinatura do contrato de empréstimo 

foram considerados como tendo um impacto no Programa e foram incluídos como sendo parte do 

mesmo e da sua análise. Neste cenário, podemos encaixar o instrumento que financiou curso de 

capacitação em APLs em nível especialização na Universidade Federal da Bahia, (item 1, Convênio 

72/2005) por ter contemplado a equipe técnica de profissionais do Programa e parceiros, 

sobrepondo-se ao fato de ter sido executado com recursos próprios do Estado, bem como 

convênios assinados antes do contrato de empréstimo do BID, tais como o Convênio 159/2005, 

entre IEL/BA, FAPESB e SECTI e Convênio 161/2005, entre IEL/BA, SECTI e SEBRAE/BA.  

 

Três componentes relacionados ao processo de implementação do Programa são mais bem 

visualizados nas Figuras a seguir, que posiciona as inter-relações e sequenciamentos idealizados 

entre as etapas, ações e produtos do Progredir.  
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Figura 1: Componentes e ações do Progredir 

 

Nota: considerando todos os boxes como sendo ações ou mesmo etapas do Progredir, subentendeu-se 
que os boxes não assinalados com parceiros (entre parênteses) têm execução direta pela UGP/SECTI.  
Fonte: Relatório Final IEL/BA Convênio 006/2007 
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Figura 2: Componentes e inter-relações das ações do Progredir 

 
Fonte: Figura extraída da apresentação Uma visão da Política de APLs no Estado da Bahia (2006) 

 

Tendo como instrumentos básicos para sua operação, o Programa conta com um Roteiro 

Operacional do Programa (ROP), com a função de estabelecer os termos e condições que regeram 

o Programa, esmiuçando conceitos, estratégias, ações e produtos. Conta também com um Marco 

Lógico, instrumento que consolida objetivos, metas e indicadores, meios de verificação e 

pressupostos do Programa. A partir do Marco Lógico, um dos anexos do ROP, foram extraídas as 

metas previstas do Progredir, listadas no quadro a seguir. 
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Quadro 2: Metas previstas no Marco Lógico do Progredir  
Componentes Metas previstas 

 
 
 
 
 
C1.  
Mobilização e 
articulação das 
governanças e redes 
associativas 

1.000 PMI - Plano de Melhoria Individual 
(500 ao final de 10 meses e 500 ao final de 20 meses) 
10 OGL com planos de fortalecimento executado – OGL (5 ao final de 10 meses 
e 5 ao final de 20 meses) 
70 redes associativas formadas 
Empresas de 35 redes associativas participam de cursos de capacitação 
(lideranças, empreendedorismo, cultura de cooperação, produção mais limpa) 
(20 ao final de 10 meses, 15 ao final de 20 meses) 

70 Planos de Negócio elaborados 
70 ações de consultorias são contratadas e executadas para a elaboração do 
plano de negócio das redes 
(35 ao final de 12 meses e 35 ao final de 20 meses) 

42 planos de negócio aprovados e executados 
10 APL com PMC aprovados (6 ao final de 15 meses – intermediária) 
8 APL com PE aprovado (4 com PE aprovado ao final de 15 anos) 
50% dos APL apoiados pelo Programa contam com OGL cujo desempenho é 
reconhecido pela UGP e pelos empresários 
(na 2ª avaliação intermediária e ao final) 
70% das empresas que têm PMI consideram suas recomendações boas 
implementáveis 
60% das redes apoiadas pelo Programa na preparação do plano de negócio têm 
seus planos aprovados 
Pelo menos 30% das empresas do APL participam em oficinas / cursos de 
sensibilização em temas ambientais tais como parte das atividade de 
fortalecimento das redes 

 
 
 
C2.  
Execução dos 
projetos 
estruturantes e 
ações relacionadas 
ao pré-projeto e nos 
planos de negócios 
das redes 
associativas 
 
 
 
 

70% do PE aprovados são implementados de forma satisfatória pelos 
empresários (7 PE) 
70% dos Planos de Negócios de redes aprovados são implementados de forma 
satisfatória 
Pelo menos 80% das empresas que participam de redes com Planos de Negócios 
aprovados são atendidas em algum dos cursos financiados pelo Programa: 

• capacitação empresarial, 
• ações de inteligência e acessos a mercados, 
• rodadas de negócios e missões empresariais, 
• permissão de serviços técnico-tecnológicos, 
• redes colaborativas de aprendizagem. 

Pelo menos 30% dos projetos aprovados e executados têm atividades 
relacionadas com a adoção de tecnologia mais limpas ou com a melhoria da 
gestão ambiental 
Implantar 8 PE 

Ações: 
• 20 capacitações profissionais; 
• 40 capacitações empresariais; 
• 10 redes de aprendizagem formadas; 
• 150 empresários participam em missões e feiras comerciais; 
• 40 rodadas de negócios; 
• 15 consultorias de inteligência de mercado; 
• 400 empresas com serviços técnico-tecnológico (STTs). 

(continua) 



 
 

 

19 

 
C3.  
Articulação entre a 
oferta e demanda de 
serviços empresariais 
nos APL 

5 chamadas abertas para registro de consultores de serviços técnico-
tecnológicos e de gestão 
5 infocentros instalados e postos em funcionamento 
15 consultores para apoiar o fortalecimento da RETEC 
10 portais em funcionamento para os APL do Programa 

C4.  
Gestão do Programa , 
Acompanhamento de 
progresso, 
monitoramento, 
avaliação e 
disseminação 

Plano de Comunicação aprovado pelo CD 
2 eventos, pelo menos, por APL durante os 20 primeiros meses 
Pelo menos 4 oficinas, com funcionários públicos e de instituições de 
apoio, governança, empresários para apresentar e discutir resultados e 
identificar lições aprendidas 

Implantar SMA data base para cada APL 

Fonte: Marco Lógico, Anexo do ROP (2007) 
 

Em termos operacionais, a UGP do Progredir estruturava-se da seguinte forma em fevereiro de 

2013, para a execução do Programa. 

 

Figura 3: Organograma da Unidade de Gestão do Programa 

 

Fonte: elaboração Agência Social, a partir de informações orais fornecidas pela UGP/Progredir. 
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Em termos legais, o Progredir é regido e amparado por legislações, como pode ser observado no 

marco institucional-legal, na Figura a seguir.  

 

Figura 4:  Marco Institucional-Legal do Progredir 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração Agência Social, 2013. 
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E 
D 
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R 
 

Lei 10.973/2004 – Lei de Inovação 
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo 
 

 

Política de 
CT&I 

maio/2004 

Decreto Estadual n. 10.456 
Regulamento do Programa Estadual de 

Incentivos à Inovação Tecnológica 
(INOVATEC) 

Lei n. 8.666/1993 
Dispõe sobre licitações, contratos e convênios 

 com entidades públicas 

Decreto 5.563/2005 
Regulamenta a  

Lei nº10.973/2004 

Lei n. 10.973/2004 
Dispõe sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no 

ambiente produtivo 

Regimento SECTI 
• *Decreto n. 8427 de 29/jan/2003, 

aprova Regimento da Secretaria 
Extraordinária de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

• Decreto n. 8874 de 12/jan//2004 

Estatuto SECTI 
Determina a forma de 
atuação e estrutura  

da Secretaria 

Regimento SEPLAN  
Decreto n. 8.461, 24 de fevereiro de 2003 

Dispõe sobre o acompanhamento da 
Superintendência de Acompanhamento e 

Avaliação de Políticas Públicas da Secretaria de 
Planejamento do Governo do Estado da Bahia 

Estatuto FAPESB 
Decreto n. 8.089, 

de 02/jan/2002  
Aprova o estatuto 

Regimento FAPESB 
• Decreto n. 8.155 de 19/fev/2002, que 

homologa a resolução 001/2002 do Conselho 
Curador 

• Decreto n. 9.399 de 14/abril/2005, que 
homologa Resolução 003/2005 do Conselho 
Curador 

• Alterado pelo Decreto n. 10.065,  
de 01/agosto/2006, que homologa a resolução 
001/2006 do Conselho Curador 

Decreto Estadual n. 9.266/2004 
Aprova regulamento sobre a celebração de 

convênios com o Governo da Bahia ou 
instrumentos congêneres 

Lei n. 8897 
Cria a Secretaria 

SECTI 
(17/dez/2003) 

Res. Normativa TCE/BA n. 12/1993 
Normas de procedimentos para o controle 

externo da Administração Pública do Estado, 
serem observados pelo TCE e seus 

jurisdicionados. 

SECTI/BA 

PPA Federal 2012-2015 
Programa Desenvolvimento Produtivo 

Código (2055), Objetivo (857) 

Decreto Estadual 10.431/2007 
Núcleo Estadual de Apoio ao 

Desenvolvimento de APLs na Bahia 
(24/ago/2007) 

Termo de Referência para  
Política Nacional de Apoio ao 

Desenvolvimento de APLs (16/abril/2004) 

Portarias Interministeriais - GTP para APL 
nº 200/2004; nº 331/2005; nº 187/2006; nº 106/2008;  

nº 133/2010; nº 167/2011 

Políticas para 
Aquisição de Bens e 
contratação de obras 
Financiadas pelo BID 

Políticas para Seleção 
e Contratação de 

Consultores 
Financiados pelo BID 

BID 

Estratégia do BID 
para o Brasil  
(2004-2007) 

 

Resolução Normativa  
n. 86/2003 do TCE/BA 

Estabelece normas e procedimentos  
para controle externo de convênios e 

instrumentos assemelhados 
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2. Metodologia da Avaliação 
 

Esta seção procura esclarecer pontos fundamentais da metodologia do processo de avaliação do 

Progredir, com o duplo objetivo de definir os principais conceitos relacionados ao Programa e de, 

ao mesmo tempo, ter servido como ponto de referência e orientação aos avaliadores e gestores 

na reconstituição e no resgate de informações úteis ao escopo do objeto avaliado. Tais definições 

estão intrinsecamente relacionadas ao conceito de avaliação

O conceito de avaliação trabalhado buscou avaliar o Programa PROGREDIR como 

 que orientou o grupo de avaliadores 

externos. 

política pública, 

o que significa considerá-lo como um veículo público para dar uma resposta pública a um 

problema de relevância pública

De modo pragmático, um programa é uma função de governo cujo papel consiste em transformar, 

ou ajudar a transformar, uma realidade social considerada como problemática em outra dada 

realidade social positivamente almejada.  

. Desta ênfase dada ao conceito de “interesse público”, emergem 

as definições de estratégia e da lógica de atuação do Programa como o eixo orientador da 

avaliação. Juntas, estratégia e lógica tendem a refletir, em diferentes graus, a relação causal entre 

as ações empreendidas pelo Programa e seus resultados. 

Esta abordagem aporta ao campo conceitual da avaliação de programas, que consiste em criar um 

contexto de análise e permitir ao avaliador considerar uma variedade de fatores que confluem ou 

influenciam os programas em seus processos de decisão, elaboração, implementação e 

resultados.

2.1 Objeto da Avaliação 

 Longe de se apresentar como uma investigação teórica ou conceitual, a avaliação de 

programas como políticas públicas revela-se como uma ferramenta de compreensão e juízo do 

programa, em função da sua estratégia e lógica de atuação. 

 

O objeto da avaliação é sempre o programa, sendo sempre entendido em seu contexto 

estratégico institucional e o contexto operacional dos Arranjos Produtivos Locais (APLs): 

•  Contexto Estratégico: PROGREDIR – Programa de Fortalecimento da Atividade 

Empresarial do Estado da Bahia, seu Comitê Diretor (CD) e Comitê Técnico (CT), Unidade 

de Gestão do Programa (UGP) e representante do BID; 
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•  Contexto Operacional: âmbito dos 11 Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado da 

Bahia e as redes associativas, pelo meio das quais se operacionaliza nos diferentes 

territórios de identidade. 

 

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são: 1) Automotivo, 2) Caprinovinocultura, 3) Confecções, 4) 

Derivados da Cana de Açúcar, 5) Fruticultura, 6) Piscicultura, 7) Rochas Ornamentais, 8) 

Tecnologia da Informação e Comunicação, 9) Sisal, 10) Transformação Plástica e 11) Turismo. 

2.2 Objetivos da Avaliação 

O objetivo maior do processo de avaliação é, sem dúvida, contribuir para o aperfeiçoamento do 

Programa em questão e possibilitar uma visão dos resultados intermediários  alcançados

  

. Para 

efeito desta análise, pois os objetivos listados abaixo são correlacionados, podemos dividi-los do 

seguinte modo: 

Quadro 3: Objetivos da Avaliação Intermediária do Progredir 

Aprendizagem institucional Aperfeiçoamento do programa 

• Feedback para os profissionais que colocam o 

Programa em funcionamento, permitindo elementos 

para a reflexão sobre a prática. 

• Subsídio crítico à elaboração de futuras 

versões do Programa, ressaltando na análise 

seus pontos fortes e fragilidades. 

• Canal de comunicação, informação e transparência 

do funcionamento do Programa para uso público e 

controle social da sociedade baiana. 

• Revisão do Marco Lógico do Programa e que 

esse sirva como referência para a avaliação 

final do Programa. 

• Registro histórico e documental do Programa. 

 

• Divulgar resultados do Programa, para que 

seus gestores tenham uma noção do 

desenvolvimento e em que medida o 

Programa está atingindo seus propósitos.  
Fonte: Agência Social, 2013. 

 

Seguindo as instruções do TDR, a avaliação intermediária visa mensurar os seguintes aspectos: 

• consistência do desenho do Programa no alcance dos objetivos propostos; 
• evolução da capacidade institucional da UGP nos processos de planejamento, 

desenvolvimento e execução das ações do Programa, isto é, o funcionamento interno do 
Programa; 

• nível de implementação e de execução dos 4 componentes do Programa; 
• grau de avanço de execução financeira do Programa; 
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• cumprimento dos indicadores do Marco Lógico do Programa, no nível dos 4 
Componentes; 

• funcionamento do Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA); 
• nível de eficiência do Programa; 
• nível de eficácia do Programa; 
• avaliar a sustentabilidade do Programa; 
• identificar as Lições Aprendidas do Programa (LAP); 
• resultados alcançados na implementação e execução do Programa; 
• tecer recomendações e correções de desvios para melhorar a execução e propor ações de 

melhorias para o futuro. 

No âmbito da execução do Programa, a avaliação intermediária procurou identificar e extrair as 

principais lições aprendidas (LAP) acerca dos procedimentos institucionais e das estratégias de 

coordenação do Programa para maximizar o impacto de eventuais inversões de apoio ao setor 

produtivo na Bahia em moldes similares aos do Progredir. De forma específica, esta avaliação se 

propôs avaliar o “fortalecimento das capacidades competitivas” dos 11 APLs, a partir das ações 

desenvolvidas no âmbito dos quatro Componentes do Programa estabelecidos e detalhados em 

seu Marco Lógico. 

 

2.3 Universo e amostra dos beneficiários do Programa para fins da Avaliação 

Essa seção aborda a individualização dos segmentos para os quais o Programa se destina 

especificamente e que se beneficiam com a execução das ações. São grupos de pessoas, 

organizações, instituições e setores que foram contemplados pelos 4 Componentes e pelas 

diferentes ações do Programa. 

Neste ponto, vale ressaltar os diferentes níveis observados para fins de realização do trabalho de 

campo em se tratando das redes associativas integrantes de cada APL e as organizações 

produtivas que as compõem. 

 

Quadro 4: Níveis dos beneficiários do Progredir 

Nível 1: APLs  

(beneficiários indiretos) 

Nível 2: Redes Associativas  

(beneficiários diretos) 

*Nível 3: Organizações Produtivas (OP)* (beneficiários diretos) 

*Obs.: OP abrange associações, cooperativas, empresas, produtores rurais, agricultores familiares 

Fonte: Agência Social, 2013. 
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Redes Associativas, a partir das especificações do TDR e do ROP, podem ser entendidas como 

(extraído do Regulamento Operativo do Programa): 

“As Redes Associativas são formadas por grupos de empresas de um mesmo segmento, 

associações e/ou cooperativas empresariais, com foco especifico de atuação, visando o 

aumento de competitividade. 

As redes devem ter como foco um ou mais dos seguintes objetivos: compartilhamento de 

informações e conhecimento técnicos; atuação conjunta em ações de mercado; 

desenvolvimento conjunto de produtos e serviços; compartilhamento de processos; e, 

complementaridade de atuação (na mesma cadeia de valor). 

A Rede Associativa será elegível para participar dos processos de seleção dos Planos de 

Negócios a partir do atendimento ao seguinte critério de relacionado à sua composição: 

•  Ser formada por um mínimo de 4 e um máximo de 20 empresas, que tenham um 

diagnóstico empresarial reconhecido pelo Programa e o Plano de Melhoria Individual 

elaborado no âmbito do Programa. Poderão ser elegíveis para o Programa redes 

associativas compostas por um número menor de unidades produtivas, desde que sejam 

aprovadas pelo Comitê Técnico e pelo BID.” 

 

Podemos entender as “organizações produtivas” como o conjunto de todas as entidades com fins 

de produção e comercialização de serviços e produtos lucrativos, e também com fins econômicos, 

independentemente da sua natureza jurídica, nas áreas geográficas/territórios e nas 11 áreas 

temáticas dos APLs definidos como prioritários pelo Programa, desde que: 

a) empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) no caso de empreendimentos agrícolas, registrados no Cadastro Específico do INSS 

(CEI); 

c) registradas, como primário ou secundário, em um dos Códigos de atividades 

econômicas (CNAE); 

d) para o Programa, as “associações de produtores rurais/criadores”, “associações de 

agriculturores familiares”, “cooperativas agropecuárias” ou “agroindustriais de micro 

e pequeno porte” se igualam, para fins de análise, a uma “MPE” (micro e pequena 

empresa), bem como outras formas de empresa. 
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Desta forma, de maneira simplificada, temos uma visão dos diferentes conceitos acerca do 

“Universo” da avaliação realizada, em se tratando dos beneficiários, diretos: 

Conceito de Universo em seus diferentes níveis quanto APLs/aglomerados e às 
organizações produtivas 

a) Universo: dentro do que foi desenhado como população-alvo, o conjunto de todos os 

elementos, isto é, uma vez definido o APL/aglomerado, compreende todas as 

organizações produtivas, formais, possíveis de serem contempladas dentro do Estado da 

Bahia. Vale ressaltar, no entanto, que não há um levantamento quantitativo inicial feito 

pela SECTI, anterior à vigência do Programa, com fins de dimensionar o “Universo” dos 

APLs, tanto na Bahia como um todo, quanto nos territórios escolhidos para a atuação. 

Não há, assim, como pano de fundo, uma perspectiva da dimensão das APLs. 

b) Universo Possível: a diferença entre o “Universo” e o “Universo Possível” reside na 

aplicação da estratégia que baliza a atuação do Programa, em termos temáticos e 

geográficos. Na prática, significa que uma vez definidos previamente os 

segmentos/aglomerados prioritários e a restrição geográfica para o recorte destes (uma 

vez que eles não foram considerados em sua totalidade no Estado), temos como universo 

possível as organizações produtivas que se encaixam nos dois aspectos.  

c) Universo Solicitante: diz respeito ao “universo possível” sensibilizado pelo Programa e 

que se submeteu ao processo de credenciamento/cadastramento, diagnóstico 

empresarial e, depois, foi contemplado com o desenvolvimento do PMI – Plano de 

Melhoria Individual da organização produtiva, potencial participante do programa. Este 

conjunto é, em prática, formado pelas organizações produtivas que foram avaliadas para 

participar do Programa pelo IEL/BA, no primeiro momento, e/ou que foram, pelo menos, 

contempladas, posteriormente, por meio das ações integrantes dos Planos de Negócios 

(PNs) tanto pelo IEL/BA, por meio dos STTs, quanto pelas ações de consultoria e 

capacitação do SEBRAE/BA; 

d) Universo Atendido: organizações produtivas contempladas diretamente pelas ações do 

Programa. 

 

Ao fim desse processo de filtragem das organizações produtivas, que foca nas instituições que 

efetivamente participaram ou foram beneficiadas com algum tipo de ação e atividade do 

Programa, foi possível observar o universo de organizações atendidas, dentro de cada rede 

associativa e de cada APL. 
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No tocante ao número de APLs e às Redes abordadas no processo avaliativo, devemos destacar 

que não se optou por uma amostragem, sendo abordada TODOS as 11 APLs e as 52 redes, objetos 

do esforço de avaliação intermediária, especialmente das atividades de campo e entrevistas 

presenciais e à distância, por meio telefônico. 

2.4 Amostragem das organizações produtivas 

No tocante às organizações produtivas, em função de critérios de comparabilidade entre 

contemplados e não contemplados, torna-se necessário observar o seguinte aspecto do Termo de 

Referência (TDR) da Avaliação, ponto de partida desta avaliação: 

“É importante e necessária à constituição do grupo de controle para avaliação dos 

indicadores finalísticos do Programa. A definição, delimitação da estrutura e forma de 

tratamento estatístico do grupo de controle deverá considerar as mesmas características e 

dimensões dos APLs do grupo experimental sem, contudo, ser impactado pelas ações do 

Programa”. (extraído do TDR, item 5.2, pg.53) 

Por se tratar de uma avaliação intermediária, e não uma avaliação de impacto, foi proposta dos 

avaliadores a não formação de “grupos de controle”, conforme sinalizado na proposta de 

avaliação e acatado pelos representantes da contratante. 

Quanto à amostragem, no caso das organizações produtivas, portanto, será realizada uma não-

probabilística/intencional, com uma abordagem preponderantemente qualitativa, pela 

impossibilidade de se realizar inferências representativas do universo a partir deste tipo de 

amostragem, o que no entanto não invalidará a riqueza dos dados quantitativos extraídos deste 

substrato do universo. 

Para cada uma das 52 redes, serão entrevistadas pelo menos DUAS “organizações produtivas 

beneficiadas”, que tenham participado inicialmente do diagnóstico empresarial e que tenham 

sido objeto de um Plano de Melhoria Individual (PMI), tenham se engajado no Programa por meio 

dos Planos de Negócios das Redes Associativas e tenham sido beneficiados por meio de ações de 

consultoria, capacitação empresarial/profissional e/ou de serviço técnico-tecnológico (STT). 

É necessário destacar, no que se refere especificamente à amostragem, o que se considerou 

segundo o ROP como Organização de Governança Local (OGL) no início do Programa: 

• “instância de articulação e representação das empresas e demais atores de cada APL 

junto ao Programa; 

• função de apoiar a execução do Programa nos APL, em articulação com os CLP; 
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• podem ser formadas por uma ou mais organizações que possa desempenhar a função de 

representante do APL frente ao Programa; 

• ter representatividade empresarial e ser constituída juridicamente; 

• ter firmado Termo de Compromisso com a UGP (Anexo V do ROP) para formalizar a OGL 

como representante do APL.” 

Se levarmos em conta que, predominantemente, a Organização de Governança Local (OGL), 

também pode fazer parte da rede associativa como beneficiária do APL, teremos entre entrevistas 

presenciais e entrevistas não-presenciais, um total de 2 a 4 abordagens, em cada rede, na 

qualidade de “organização produtiva beneficiada pelo Programa” e/ou OGL.  

Não foram disponibilizados pela UGP do Progredir os Termos de Compromisso, nem a relação de 

OGLs para o conjunto de 11 APLs, tornando inviáveis as entrevistas dos mesmos. Será averiguado, 

no entanto, o significado dessas figuras – os OGLs – no desenvolvimento do Programa, 

confirmando ou não a perda da sua função.  

Tabela 1: APLs, redes e organizações produtivas do Progredir 
1. Redes da APL Derivados de Cana Nº de organizações produtivas 

1. Abaíra 7 
2. Caminhos do Litoral 5 
3. Circuito do Ouro 5 
4. Luz de Prata 2 
5. Cooperativa de Derivados da cana-de-açúcar do Vale do Rio 
Gavião - COODECANA (cachaça) 3 
6. Rede de Alimentos de Derivado de cana-de-açúcar da Região do 
Rio Gavião (rapadura) 4 

Subtotal  26 
2. Redes da APL Confecções SSA Nº de organizações produtivas 

1. Bahia de Moda 5 
2. Brasil de Uniformes 4 
3. Coco Doce Praia & Resort (Bahia Praia e Resort) 6 
4. Design Bahia 4 
5. Ecostura 4 
6. Rede de Fornecedores da Marca Goya Lopes* 4 
7. Porta Avião 5 
8. Rede Empresarial Márcia Ganem 4 

Subtotal  36 
2.Redes da APL Confecções FSA Nº de organizações produtivas 

1. Crescer 5 
2. Liberty 3 
3. Composê 4 
4. UNIC 4 

Subtotal  16 
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3. Redes da APL T.I. Nº de organizações produtivas 

1. 3E 4 
2. BRITS 5 
3. ELOS 3 
4. NSJ 4 

Subtotal  16 
4. Redes da APL Rochas Nº de organizações produtivas 

1. Complexo 8 
2. Extração 5 
3. Polimento 6 

Subtotal  19 
5. Redes da APL Plástico Nº de organizações produtivas 

1. BB Store 4 
2. Compósitos Bahia 4 

Subtotal  8 
6. Redes da APL Fruticultura Nº de organizações produtivas 

1. AFRUPEC A definir 
2. CAJ 3 12 
3. CAJ 1 8 
4. CAJ 2 3 
5. COOPERCUC/Graveteiro 12 
6. Manga Brasil 1 
7. Ouro Verde 3 
8. Special 4 

Subtotal  43 
7. Redes da APL Caprinovinocultura Nº de organizações produtivas 

1. Rede de Frigoríficos 4 
2. Rede Genética 11 
3. Fazenda Icó 6 
4. PROCAPRI - Rede de criadores e fornecedores de caprinos e 
ovinos da Bacia do Jacuípe 

20 

5. RACCOTI - Rede de Associações de Criadores de Caprinos e 
Ovinos do Território de Irecê 

12 

6. Centro de Excelência em Culinária Caprina e Ovina 6 
Subtotal  59 

8. Redes da APL Piscicultura Nº de organizações produtivas 
1. Glória Canudos 4 
2. Malhada Grande 3 
3. Xingozinho 4 

Subtotal  11 
9. Redes da APL Turismo Nº de organizações produtivas 

1. Ilhéus 100% Turismo 8 
2. Inspire-se Maraú 7 
3. Ilhéus Praia & Gastronomia 6 
4. Roteiro Turístico das RPPN (Ou RPPN) 6 
5. Viva Itacaré 8 

Subtotal  35 
10. Redes da APL Sisal Nº de organizações produtivas 

1. Produtores da APAEB 1 
2. Fios Agrícolas 4 
3. Sisalnós 4 

Subtotal  9 
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11. Redes do APL Automotivo Nº de organizações produtivas 

Não foram inclusos as redes/empresas que fazem parte do processo inicial do Arranjo Produtivo Local 
(APL) de Fornecedores Automotivos pelo seu caráter ainda embrionário. No caso desse APL, deverá ser 
desenhado uma estratégia específica que contemple um conjunto de pequenas empresas ligadas ao (ou 
interessadas no) fornecimento de peças, matérias-primas e diversos componentes destinados ao 
condomínio industrial em torno da FORD e sistemistas, que compõem o Complexo Industrial FORD 
Nordeste.  

Total de Redes:  

52 redes 

Total de organizações produtivas: 

278 em 10 APLs 
Fonte: dados transcritos não-sistematizados sobre organizações produtivas de anotações e relatos 
orais dos técnicos da UGP do Progredir que serão confirmados no trabalho de campo da avaliação 
 
 

2.5 Foco da Avaliação conforme ciclo do Programa 

 

O tipo de avaliação de programas escolhido para este trabalho contempla uma dinâmica de 

investigação que integra a análise das estruturas institucionais, processos e resultados em uma 

visão contextual, construída por meio da compreensão das relações que se constituem no ciclo do 

programa e da visão que atores diferenciados desenvolvem durante o andamento do Programa, 

resultando em um construto específico para este processo avaliativo

Visto em perspectiva, o processo de avaliação contemplará 3 focos que, em modo analítico, 

referem-se ao ciclo do Programa: 

. 

Figura 5: Ciclo de implementação de programas 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Social, 2013. 

 

 
As três fases clássicas do ciclo do Programa (formulação, implementação e resultados) consistem 

em um recurso analítico útil à avaliação, porque desmembra períodos nos quais frequentemente 

operam lógicas diferentes. No quadro a seguir, temos um detalhamento das finalidades almejadas 

com a avaliação, subdivididas por fases do ciclo do Programa.  

Na avaliação do Programa, foram enfocados: 

Formulação Implementação Resultados 

Avaliação do Plano  

ou da Formulação 
Avaliação da  

Implementação e da Gestão 

Avaliação de  

Resultados  
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• Contexto: consiste na reconstrução do contexto de funcionamento do Programa, dando 

particular ênfase ao resgate da estratégia e da lógica de ação do Programa, que funcionam 

como matriz causal para as relações entre objeto, objetivos e resultados; 

• Funcionamento/processo: consistem na análise das etapas, mecanismos, processos e 

conexões causais existentes no funcionamento do Programa. O propósito central desta etapa 

da avaliação é entender, com precisão, a operação de fato do Programa, ou de parte dele, e 

como cada uma destas partes relaciona-se aos possíveis resultados; 

• Resultados: centrada na análise dos efeitos gerados pelo Programa durante o subciclo da 

implementação. Os resultados são submetidos ao crivo do contexto funcional do Programa, de 

modo a saber em que medida o Programa atinge seus objetivos e/ou resultados esperados. 

Quadro 5: Objetivos da Avaliação em cada fase do Ciclo do Programa 

Avaliação do  

Plano 

Avaliação da 

Implementação e da Gestão 

Avaliação dos resultados 

e da efetividade 

 Reconstruir a Policy Window (ou 
Contexto de Oportunidades para  a 
formulação da Política Pública) na 
qual nasceu o Programa, 
identificando objetivos, atores e 
modelos que dão estrutura ao 
Programa. 
 

 Identificar os subciclos da 
implementação, analisando as 
relações entre os outros 
subciclos: formulação e 
resultados. 

 Avaliar em que 
medida os resultados 
estão alinhados com a 
estratégia. 

 Contextualizar o Programa como 
parte da política de ciência e 
tecnologia do Estado, situando-o no 
âmbito das políticas 
governamentais. 

 Analisar as etapas, 
mecanismos, processos e 
conexões causais existentes no 
desenvolvimento do Programa, 
para entender a realidade da 
operação e de como cada 
parte se relaciona à estratégia 
e aos seus possíveis resultados. 
 

 Analisar se o 
Programa atinge os 
resultados esperados, 
bem como resultados 
não previstos. 

 Reconstruir a estratégia e a lógica 
de atuação do Programa, com 
ênfase na pertinência entre as 
necessidades motivadoras do 
mesmo, os objetivos declarados e as 
linhas de atuação planejadas. 
 

 Analisar os procedimentos 
vigentes de seleção, 
julgamento, comunicação, 
avaliação interna, 
acompanhamento, gestão do 
conhecimento e das 
informações pela UGP do 
Progredir. 

 Avaliar o desempenho 
obtido, as metas 
alcançadas e a 
efetividade junto ao 
universo de 
beneficiários do 
Programa. 

 Recuperar conceitos, conteúdos, 
princípios, valores fundamentais e 
relações institucionais do Programa 
quando de sua criação. 
 

 Analisar os principais 
acontecimentos, pontos de 
estrangulamento e 
mecanismos de operação pelo 
Programa. 

 Levantar informações 
qualitativas acerca da 
percepção dos 
diferentes atores 
sobre o Programa. 

(continua) 
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(continuação) 

Avaliação do  
Plano 

Avaliação da 
Implementação e da Gestão 

Avaliação dos resultados 
e da efetividade 

 Identificar a base legal que 
deu origem ao objeto da 
avaliação e regulamenta 
sua operação e definir o 
marco legal-institucional do 
Programa. 

 Identificar atores sociais que se 
relacionam com o Programa: 

• grupos de interesse que agem no 
ambiente do Programa; 

• influências sobre o desenvolvimento do 
Programa; 

• grupos ou organizações que apoiam as 
ações do Programa; 

• motivações e intenções envolvidas. 
 

  Identificar os 
principais focos de 
resistência às ações 
do Programa: 

• dos gestores; 
• dos executores dos 

projetos apoiados; 
• da população-alvo. 

 Identificar o escopo, os 
objetivos gerais, as fontes 
de recursos e demais 
características formais / 
institucionais do Programa 
e mensurar os objetivos, 
resultados esperados e 
metas. 

 

 Identificar aspectos referentes à 
comunicação: 

• canais de comunicação, internos e 
externos, entre o Programa e outras 
instâncias internas e externas à UGP; 

• dificuldades de ordem pessoal ou 
institucional que dificultam a 
comunicação do Programa. 

 Produzir 
conhecimentos sobre 
os fatores favoráveis e 
desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 
estipulados pelo 
Programa. 

 
 Identificar em que microrregiões/regiões 

econômicas o Programa foi 
implementado e as diferenças entre essas 
microrregiões/regiões econômicas. 

 

 Identificar as 
principais críticas de 
indivíduos, grupos ou 
organizações acerca 
das ações do 
Programa. 

 
 Analisar a acessibilidade das informações 

do Programa no que tange à: 
• base de dados computadorizada; 
• arquivos centralizados no 

gestor/coordenador e formato; 
• arquivos descentralizados; 
• outros procedimentos e rotinas de coleta 

de dados empregados; 
• política relativa às informações 

confidenciais e ao acesso às pessoas, 
registros e locais relacionados ao 
Programa; 

• disponibilidade de grupos ou indivíduos 
relevantes para a obtenção de 
informações.  
 

 Avaliar o grau de 
cobertura do 
Programa, 
mensurando até que 
ponto se atingiu a 
população-alvo 
destinatária. 

 
 Registrar se durante o processo de 

implementação do programa houve 
mudanças substanciais (em desenho, 
escopo, abrangência, atuação, gestão, ou 
parceiros). 

 

 

Fonte: Agência Social, 2013 
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2.6  Sujeitos da avaliação 

No âmbito interno do Programa, em nível gerencial, cargos-funções e representantes das 

organizações, identificados abaixo, foram entrevistados entre outubro de 2012 a fevereiro de 

2013: 

 Técnicos responsáveis pela gestão, acompanhamento do Programa, comunicação, gestão 

financeira e tecnologia da informação no âmbito da UGP do Progredir; 

• Coordenador Geral; 

• Assessoria Técnica (Dalva Ribeiro e Arlete Cruz); 

• Coordenação Técnica (Isabela Andrade); 

• Coordenação de Planejamento e Controle Financeiro (será entrevistado para o Produto 

Final, o Sr. Sérgio Malta, ex-Coordenador do Programa, mas ainda profissional atuante 

na SECTI); 

• Coordenação de Contratos e Aquisições (Jailce Campos e Renata Sá). 

Também foram entrevistados ex-Coordenadores do Programa: 

• Emanuel Lacerda;  

• Sergio Gomes. 

 Representante do BID - para o Produto Final, mediante disponibilidade do representante; 

 

 Representantes do setor paraestatal (Sistema S) no Comitê Diretor do Programa: 

• Federação de Indústrias da Bahia - FIEB (não será entrevistado o representante da FIEB, 

em função do mesmo ser também representante do IEL/BA); 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE/BA (entrevistas 

presenciais com Júlio Chompanidis - Coordenador do Progredir no SEBRAE e 

Representante do Superintendente do SEBRAE/BA no Comitê Diretor). 

 

 Representantes do setor governamental baiano no Comitê Diretor (CD): 

• SECTI (não serão entrevistados membros da Secretaria que não os ligados diretamente à 

UGP do Progredir); 

• SEPLAN/BA* (será entrevistada para o Produto Final) 

• SICM/BA (entrevista telefônica de Luiz Carlos Maciel Calmon, Assessor Especial da SICM, 

também responsável pelo Núcleo Estadual de Apoio às APLs, ancorado nesta Secretaria); 

• SEAGRI/BA (será entrevistada para o Produto Final, a Sra. Estela Ferraz); 
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• Casa Civil/BA*; 

• PGE/BA*; 

• FAPESB (não será entrevistado); 

• TCE/BA*; 

• SEFAZ/BA*; 

• CGE/BA*. 

(*) Obs.: instituições citadas no TDR, mas que ainda serão checadas previamente por telefone 
se sua participação é meramente nominal, e protocolar por serem governamentais, sem um 
papel real no processo de implementação e execução do Programa. Caso se confirmem as 
relevâncias destas participações, serão realizadas entrevistas presenciais. 

 

 Entrevistas das organizações do Comitê Técnico (CT): 

• SECTI (não serão entrevistados membros da Secretaria que não os ligados diretamente 

à UGP do Progredir); 

• SEBRAE/BA (entrevistas presenciais com Júlio Chompanidis - Coordenador do 

Progredir no SEBRAE e com Charles Max Nascimento - Consultor credenciado que foi 

alocado de forma contínua e atuou prioritariamente no Programa); 

• Instituto Euvaldo Lodi - IEL/BA (Entrevistas presenciais e telefônicas realizadas com 

Fabiana Carvalho, Glecimar Pozza e Benedito Mário Imbassahy, da Gerência de 

Inovação e Projetos Especiais; Tatiane Mascarenhas, Mauricio Dantas e Luis Claudio 

Silva da Gerência de Desenvolvimento); 

• FAPESB (Entrevista presencial realizada com Alzir Mahl, Coordenador para 

Competitividade Empresarial e Assessor Diretoria; entrevistas telefônicas realizadas 

com Manuela ). 

 

Além destes sujeitos citados como parte do ambiente interno do Programa, ainda em nível 

operacional, seriam entrevistados para cada uma dos 11 APLS, os CLPs – Coordenadores Locais 

do Programa, responsáveis pelo acompanhamento da execução das ações e atividades de cada 

um dos APLs do Programa. O ponto fulcral, neste caso específico dos CLPS, é que a maior parte 

desses foi desligada pela UGP do Progredir, por meio da rescisão dos seus Termos de Outorga de 

Bolsas da FAPESB ou os próprios pediram demissão/desligamento. 
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No caso dos CLPs que tiverem sido desligados do Programa, haverá tentativa de entrevistá-los por 

telefone (ou presencialmente, caso haja interesse dos mesmos em contribuir), pela função 

operacional fundamental que exerceram e, principalmente, pela visão crítica que podem ter a 

respeito do Programa, por terem estado na linha de frente executiva. Os CLPs que ainda atuam no 

Programa serão novamente entrevistados pelos avaliadores, responsáveis pelo trabalho de 

campo. 

 

No âmbito de cada rede associativa apoiada, diferentemente do que foi previsto no TDR, não 

serão mais abordados complementarmente 2 consultores responsáveis por 2 diferentes tipos de 

ações/atividades desenvolvidas dentre os 3 tipos possíveis (i - Capacitações Empresariais/ 

Profissionais; ii - Inteligência e Acesso a Mercados; iii - Serviços Técnicos e Tecnológicos), por 

entender,  após a análise das entrevistas dos parceiros executores, que esses profissionais foram 

subcontratados pelo IEL/BA e SEBRAE e, por sua relação de prestação de serviços, não teriam uma 

opinião isenta para uma análise crítica das suas atuações no Programa.  

 

Em nível operacional, no parceiro SEBRAE/BA também não serão mais entrevistados os 

Coordenadores de Áreas/Unidades (Coordenador da Unidade de Agronegócios, Coordenação da 

Unidade de Indústria, Coordenação da Unidade de Economia Criativa) corresponsáveis pela 

execução das ações/atividades conforme a natureza dos planos de negócios das redes 

associativas, por entender que essa atuação obedecia a uma coordenação centralizada no que se 

chamou de Projeto BID no SEBRAE/BA, denominação interna utilizada para se referir ao Progredir. 

As visitas e entrevistas já realizadas no SEBRAE/BA esclareceram este ponto, tornando 

desnecessárias tais entrevistas. 

 

2.7 Abrangência geográfica 

O trabalho de campo da avaliação contempla o território estadual da Bahia, determinado 

geograficamente com base em uma amostra intencional/conveniência para cada rede integrante 

das APLs. 

A visualização da cobertura do Programa pode ser auxiliada pela lista de APLs, Redes e 

municípios, bem como pelo mapa do Estado da Bahia, identificando as APLs e os municípios de 

cada uma, possibilitando uma visão espacial do Programa no Estado. 
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Quadro 6: Abrangência geográfica do Progredir, segundo municípios, Territórios da Cidadania e 
Territórios de Identidade da Bahia 

APLs Territórios da Cidadania Municípios de Abrangência 
Território de 
Identidade 

Automotivo 
Região Metropolitana de 

Salvador, Portal do Sertão 

Região Metropolitana de 
Salvador, Feira de Santana, 
Santo Antônio de Jesus e 

Cruz das Almas 

Metropolitana de 
Salvador, Portal do 
Sertão e Recôncavo 

Caprinovinocultura 

Piemonte Norte do 
Itapicuru, Irecê, Bacia do 

Jacuípe e Sertão São 
Francisco 

Senhor do Bonfim, 
Andorinha, Jussara, 

Pintadas, Ponto Novo e 
Juazeiro 

Piemonte Norte do 
Itapicuru, Irecê, Bacia 
do Jacuípe e Sertão do 

São Francisco 

Confecções SSA 
Região Metropolitana de 

Salvador 
Região Metropolitana de 

Salvador 
Metropolitana de 

Salvador 

Confecções FSA Portal do Sertão Feira de Santana Portal do Sertão 

Derivados de Cana 
Chapada, Região de 

Vitória da Conquista e 
Litoral Sul 

Abaíra, Piatã, Mucugê, 
Utinga, Rio de Contas, 

Jussiape, Vale do Rio Gavião, 
Piripá, Licínio de Almeida, 

Cordeiros, Caculé, 
Mortugaba, Ibirataia, 

Jaguaripe, Amargosa e 
Ilhéus 

Chapada Diamantina, 
Vitória da Conquista, 

Sertão Produtivo, 
Médio Rio de Contas, 
Baixo Sul, Litoral Sul, 

Vale do Jiquiriçá e 
Bacia do Jacuípe 

Fruticultura Sertão do São Francisco 
Juazeiro, Curaçá, Sento Sé e 

Casa Nova 
Sertão do São 

Francisco 

Plástico 
Região Metropolitana de 

Salvador e Portal do 
Sertão 

Região Metropolitana de 
Salvador e Feira de Santana 

Metropolitana de 
Salvador e  

Portal do Sertão 

Piscicultura 
Itaparica e Sertão São 

Francisco 
Paulo Afonso, Canudos e 

Glória 

Itaparica e  
Sertão do São 

Francisco 

(Rochas Ornamentais 
Região Metropolitana de 
Salvador e Piemonte da 

Diamantina  

Região Metropolitana de 
Salvador, Ourolândia e 

Jacobina 

Metropolitana de 
Salvador e  

Piemonte da 
Diamantina 

Tecnologia de 
Informação 

Região Metropolitana de 
Salvador e Portal do 

Sertão 
Salvador e Feira de Santana 

Metropolitana de 
Salvador e  

Portal do Sertão 

Turismo Litoral Sul 
Ilhéus, Itabuna, Itacaré, 

Canavieiras, Santa Luzia e 
Una 

Litoral Sul 

Sisal Sisal 

Araci, Barrocas, Biritinga, 
Nova Fátima, Candeal, 

Cansanção, Conceição do 
Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, 
Monte Santo, Nordestina, 

Queimadas, Quijingue, 
Retirolândia, Santaluz, São 

Domingos, Serrinha, 
Teofilândia, Tucano e 

Valente 

Sisal e  
Bacia do Jacuípe 

Fonte: Agência Social, 2013 
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Figura 6: Mapa da abrangência estadual dos APLs e municípios do Progredir 

 
Fonte: Agência Social, 2013 
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2.8 Análise Documental 

 

Como forma de reconstituir o Ciclo do Programa, foram empreendidos esforços para a coleta de 

documentos dispersos do Programa, em função de não existir um Sistema de Gestão de 

Documentos Eletrônicos, base de dados referenciada ou SMA implementado no Programa.  

 

Desta forma, a coletânea de documentos compilados no Quadro abaixo só foi possível com o 

cruzamento de documentos cedidos por diferentes profissionais da UGP do Progredir, do Núcleo 

de Convênios da SECTI, dos parceiros IEL/BA e SEBRAE/BA. 

 

Quadro 7: Documentos coletados para o processo avaliativo do Progredir 
Diretórios Nº Título do documento 

Apresentação 
Powerpoint PPT 

1 Apresentação Programa (Encontro Nacional APLs, julho 2011) 

2 Apresentação Progredir (IV Conferência APLs, nov 2009) 

3 Apresentação Progredir (março 2009, por Jackson Ornelas) 
4 Estrutura da UGP - Progredir 
5 III Conferência Estadual Bahia de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Atas Road-Show, 
Marketstrat 

 
 

Obs.: não tem o de 
Moda, Derivados de 

Cana e TI 

1 Ata APL Automotivo 
2 Ata APL Caprinovinocultura 

3 Ata APL Fruticultura 
4 Ata APL Piscicultura 

4 Ata APL Rochas Ornamentais 

5 Ata APL Sisal 

6 Ata APL Turismo 

7 Ata Transformação Plástico 

Avaliação  
Intermediária 

1 Anexo I - Avaliação Intermediária (3pg.) 

2 Anexo II - Avaliação Intermediária (3pg.) 

3 Anexo III - Avaliação Intermediária 

4 Avaliação Intermediária I, sem anexos (2006, por CDP; 20 pg.) 

5 Termo de Referência - 1ª Avaliação Intermediária (abril 2009; 5 pg.) 

ROP -  
Regulamento  
Operativo do 

 Programa 

1 ROP - Regulamento Operativo do Programa (julho 2009; 25-26 pg.) 
2 Anexo 1 – TDR UGP 

3 Anexo 2 - Guia de Controle Interno (item 4.1)  

4 Anexo 3 – Protocolo de Intenções SEBRAE, IEL e SECTI 

5 Anexo 4 – Modelo de convênios 

6 Anexo 5 – Termo de Compromisso OGL e UGP 

7 Anexo 6 – Critérios do Processo de Seleção de PN das Redes 

8 Anexo 7 – Termo de Referência PMC SEBRAE (item 3.40 e 3.42 ROP) 

9 
Anexo 8 –  Fluxograma de tramitação de solicitações de financiamento para 
atividades dos PN (item 3.56) 
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ROP -  
Regulamento  

Operativo do Programa 

10 Anexo 9 – Plano de Coletas de Dados do SMA (item 3.57) 

11 Anexo 10 – TDR para realização de avaliação intermediária e final (item 3.58) 

12 Anexo 11 – Atividades do Ciclo de Aprendizagem (item 3.58) 

13 
Anexo 12 - Desembolso de Recursos do Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial 

14 Anexo - Termo de Referencia Benchmarking 

Documentos  
Internos AG 

1 Roteiro p/ Despertar Questões Referentes aos Projetos de APLs do Progredir 

2 Matriz de documentos Programa Progredir 

3 Proposta Técnica (Formulário 4) 

4 Formulário Técnico 

Mapas 

1 APLs Mapa finalizado (by Agência Social) 

2 Mapa APLs (by Agência Social) 

3 Mapa Chapada Diamantina 

4 Mapa Litoral Sul 

5 Mapas de APLs 

6 Mapas por APLs 

7 Territórios de Identidade_2012 

Plano de Melhoria da 
Competitividade - PMCs 

(por APL) 

1 1. PMC APL Fruticultura 

2 
2. PMC Caprinovinocultura 

2. Relatório Final APL Caprinovinocultura (versão B) 

3 3. PMC Derivados Cana 

4 4. PMC Piscicultura 

5 5. PMC Rochas Ornamentais 

6 6. PMC Sisal 

7 7. PMC Fornecedores da Indústria Automotiva 

8 8. PMC Turismo 

9 9. PMC APL TI (5 out 2005, by Competitiveness) 

10 10. PMC APL Confecções e Moda (14 set 2005, Competitiveness) 

11 Versão Completa (todos os PMCs agregados) 

A Metodologia elaboração PMCs (by MarketStrat) 

B PMC Plástico  

Benchmarking  
(Altis, LEL e Promo) 

1 Relatório Internacional Caprinovinocultura 

2 Relatório Internacional Piscicultura 

3 Relatório Internacional Turismo 

4 Relatório Internacional Derivados de Cana 

5 Relatório Internacional Plástico 

6 Relatório Internacional Fruticultura 

7 Relatório Internacional Rochas Ornamentais 
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Projetos  
Estruturantes  

(PE) 

1 APL Automotivo 

2 APL Caprinovinocultura 
3 APL Confecções 

4 APL Derivados de Cana 

5 APL Fruticultura 

6 APL Piscicultura 

7 APL Plástico 

8 APL Rochas 

9 APL Sisal 
10 APL T.I. 

11 APL Turismo 

A Apresentação dos Projetos Estruturantes 

Plano de 
Fortalecimento de 
Governança (PFAE) 

1 APL Automotivo 
2 APL Caprino 
3 APL Confecção 
4 APL Derivados de Cana 
5 APL Fruticultura 
6 APL Piscicultura 
7 APL Plásticos 
8 APL Rochas 
9 APL Sisal 

10 APL T.I. 
11 APL Turismo 

Linha de Base  
(e Pesquisas Tzero) 

1 Linha de Base 10 APLs Progredir (by 2NConsultores, 26 jan 2007),36pg. 
2 Automotivo 
3 Caprinovinocultura 
4 Confecção 
5 Derivados de Cana 
6 Fruticultura 
7 Plástico 
8 Piscicultura 
9 Rocha 

10 TI 

11 Turismo (Mata Atlântica) 

Informes  
Semestrais  
Progredir 

1 Informe Semestral de Progresso - 2007 (versão 31.12.07) 
2 Informe Semestral de Progresso - 2007 (versão 31.12.07) 
3 Informe Semestral de Progresso - 2007 (versão 22.02.07) 
4 Informe Semestral de Progresso - 2008 (versão 30.06.2008) 

5 Informe Semestral de Progresso - 2008 (versão 31.12.08) 

6 Informe Semestral de Progresso - 2009 (versão 30.06.09) 

7 Informe Semestral de Progresso - 2011 (versão 31.12.2011) 
8 Informe Semestral de Progresso - 2012 (versão 30.06.2012) 

 
Relatórios  

Consultora Externa  
(Berta Passos) 

1 1º Relatório Consultoria (versão 14.07.09) 

2 2º Relatório Consultoria (versão 28.07.09) 

3 3º Relatório Consultoria (versão 31.07.09) 

4 4º Relatório Consultoria (versão 05.10.09) 

5 Acompanhamento dos Planos de Negócios (Berta Passos) 
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BID 

1 Políticas de Aquisições e Contratações de Bens e Obras - BID (mar. 2011) 

2 Políticas para Seleção e Contratação de Consultores BID (março 2011) 

Comunicação e 
Capacitação 

1 Plano de Comunicação PROGREDIR 2008 (9 pg.) 

2 Programa de Capacitação UGP PROGREDIR (julho 2008) 

3 Artigo de Horácio - Redes de Aprendizagem 

Contatos 

1 Relação das Governanças - APLs 

2 Contatos Governanças por APLs 

3 Equipe IEL-BA para Progredir 

4 Matriz de contatos Avaliação Programa PROGREDIR (versão 7 out) 

Financeiro 

1 PA - Plano de Aquisições Programa Progredir (versão 10 maio 2012) 

2 PGEP - Plano Geral de Execução do Programa -  BID (8 pg.) 

3 Relatório de Auditoria TCE 2011 

4 Relatório de Auditoria TCE 2010 

5 POA - Plano Orçamentário Anual 

SEBRAE 1 Relatório Gerencial (reunião Diretoria SEBRAE nov. 2010) 

Pré-operacional 

1 Parecer Técnico Programa (dez/2005, por Horacio Filho - SECTI) 

2 Projeto Técnico BID Final 2005-2007 (128 pg.) 

3 Contrato de Empréstimo 1738OC BR - BID (17 julho 2006) 

Planos de Negócios 

Geral de PN 

1 Orientações para Financiamento de PN das Redes 
2 Relatório Final de Pareceres dos PNs 
3 Anexo - Modelo de Planos de Negócios 
4 Comissão Mista de Avaliação de PN - 2009 Portaria (c/nomes) 

1. APL Automotivo 
1 Relação de APLs Automotivo 

2 
Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos - DECAS (set 
2008 a maio 2009) 

2. APL 
Caprinovinocultura 

1 1. Rede Frigorífico 

2 2. Rede Genética 

3 3. Rede Fazenda Icó 

4 4. Rede PROCAPRI 
5 5. Rede Raccoti 

6 6. Rede Centro de Excelência 

a Contatos Estratégicos APL Caprino 

b Pessoas Estratégicas da APL Caprino 

c Rede de Contatos do  APL (versão 17.05.2011) 

3. APL Derivados de 
Cana 

1 1. Rede Abaíra 
2 2. Rede Caminhos do Litoral 
3 3. Rede Circuito do Ouro 
4 4. Rede Luz da Prata 
5 5. Rede Vale do Gavião - cachaça 
6 6, Rede Vale do Gavião - rapadura 
a Contatos Derivados 
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4. APL Fruticultura 

1 1. Rede AFRUPEC 
2 2. Rede CAJ 1 
3 3. Rede CAJ 2 

4 4. Rede CAJ 3 
5 5. COOPERCUC/Graveteiro 

6 6. Rede Manga Brasil 

7 7. Rede Ouro Verde 

8 8. Rede Special 

a Contatos Redes 

5. APL Confecções 

Confecções SSA 
1 1. Rede Bahia de Modas 
2 2. Rede Brasil Uniforme 
3 3. Rede Côco Doce 
4 4. Rede Design Bahia 
5 5. Rede Ecostura 
6 6. Rede Goya Lopes 
7 7. Rede Porta Avião 
8 8. Rede Márcia Ganem 

Confecções FSA 
1 1. Rede Crescer 
2 2. Rede Liberty 
3 3. Rede Composê 
4 4. Rede UNIC 

Redes não identificadas 
a Parecer Técnico - Rede Grande Salvador- Berta Passos 
b Parecer Técnico - Rede Praia - Berta Passos 

c Parecer Técnico - Rede Talentos - Berta Passos 

6. APL Piscicultura 
1 1. Rede Glória Canudos 
2 2. Rede Malhada Grande 
3 3. Rede Xingozinho 

7. APL Rochas 
1 1. Rede Complexo 
2 2. Rede Extração 
3 3. Rede Polimento 

8. APL Sisal 

1 1. Rede APAEB 
2 2. Rede Fios Agrícolas 
3 3. Rede Sisalnós 
4 Rede não identificada 
a Contatos Sisal 

9. APL T.I. 

1 1. Rede 3E 
2 2. Rede BRITS 

3 3. Rede ELOS 

4 4. Rede NSI 

10. APL Plástico 
1 1. Rede BB Store 
2 2. Rede Compósitos Bahia 

11. APL Turismo 

1 1. Rede Ilhéus 100% 
2 2. Rede Inspire-se Maraú 
3 3. Rede Praia e Gastronomia 
4 4. Rede RPPN 
5 5. Rede Viva Itacaré 
a Nome dos coordenadores das redes 

Fonte: Agência Social, 2013.  
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2.9   Produtos Esperados 

 

Os resultados esperados do processo de avaliação do Programa, os produtos identificados e os 

resultados preliminares abordarão os aspectos mais relevantes do Marco Lógico e do 

desenvolvimento dos 4 componentes. 

 

2.9.1 Relatórios parcial e final 

 

O processo avaliativo contempla a elaboração de 2 (dois) relatórios individuais: o primeiro, n. 1, 

contempla a Análise da Consistência do Desenho do Programa. O segundo, n. 2, versão final, 

prevista para ser entregue até o final do prazo de 6 meses, englobando a vigência do contrato e 

seu aditivo de prazo.  

 

Os relatórios são organizados de acordo com as normas de apresentação da ABNT, conforme 

especificação da UGP do Progredir, em idioma português, em versão impressa e digital. Os 

formatos dos relatórios em meio eletrônico será os dos softwares MS-Word (arquivos extensão 

tipo .DOC) e Adobe Acrobat (arquivos extensão tipo .PDF). As versões do relatório terão como 

títulos: 

• Relatório n° 1: Análise da Consistência do Desenho do Programa 

• Relatório n° 2: Avaliação intermediária do Programa  
 

Vale ressaltar que não foi disponibilizada a regulamentação do BID para publicações, no formato 

de manuais ou guias de orientação e/ou formatação, apenas o manual de utilização da marca. 

 

2.9.2 Bancos de Dados (BDs) 

 

Os bancos de dados estratificados da tabulação devem ser apresentados por APL, por Rede e 

Global (do Programa como um todo), e seus respectivos gráficos, em meio eletrônico, no formato 

do software Microsoft Excel. 

 

2.9.3 Oficina de Avaliação e Compartilhamento de Informações 

 

Realização de um evento no formato participativo, que contemplasse a visão e contribuição dos 

principais atores internos do Programa, contemplando o levantamento de pontos fracos e 

ameaças, bem como os as melhores práticas observadas. 
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A elaboração do documento abrangeu informações coletadas durante a Oficina, realizada em 

Salvador/Bahia, em turno integral, nos dias 17 e 18/dez/2013, com a presença de profissionais da 

UGP do Progredir (e também, ex-profissionais, caso específico de ex-Coordenadores Locais do 

Programa), representantes da FAPESB e do IEL/BA. 

 

Os formatos de entrega, conforme especificação contratual, MS-Word (arquivos tipo .DOC) e 

Adobe Acrobat (arquivos tipo .PDF), mescla o relato textual com o fotográfico da Oficina. 

 

2.9.4 Workshop Final de disseminação e compartilhamento de informações 

 

O projeto contemplará, por fim, uma única apresentação pública dos resultados da avaliação e da 

metodologia, a ser organizada para um público interno e/ou externo, sob responsabilidade da 

SECTI. Qualquer material a ser distribuído neste evento também será de responsabilidade da 

contratante, cabendo à contratada apenas a realização das apresentações. 
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3. O cenário político institucional e a Policy Window do Progredir 
 

Na teoria, o modelo de arranjos institucionais em rede é percebido positivamente em virtude das 

trocas de informações, de conhecimentos e de recursos essenciais para a implementação de 

processos de inovação. No âmbito empresarial, a atuação em rede torna-se fundamental para que 

seja atingido um maior de nível de competitividade, advindo da qualidade das interseções dos 

relacionamentos (por meio dos nós de rede). A importância das redes interorganizacionais no 

setor empresarial se concretiza dada a importância destas estruturas para que haja uma maior 

aderência das políticas públicas de promoção do desenvolvimento econômico às reais 

necessidades do setor produtivo, sendo este um movimento observável em várias localidades no 

Brasil. 

Em diversos países europeus a estratégia baseada em sistemas produtivos locais foi alvo de 

grandes investimentos, sobretudo na década de 90. Neste contexto, um conjunto de políticas 

públicas de fortalecimento de empresas e instituições que mantém entre si uma relação de 

recíproca confiança e cooperação foram empreendidas. No Brasil, no início da década de 2000 

observam-se ações estruturadas em nível federal, como por exemplo, o Programa de 

Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais (PROMESO), criado pelo Ministério da Integração, 

como sendo o braço operativo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). 

 

Figura 7: Manual de Apoio aos APLs, Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento de APLs e Manual Operacional para Instituições Parceiras 

   
Fonte: Agência Social, 2013 
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No MDIC, o assunto APL evoluiu em 2004 para o estabelecimento de termos de referência para 

uma atuação integrada, incluindo as diversas instâncias governamentais, no sentido de 

formatação de uma política nacional de apoio ao desenvolvimento dos APLs e instrumentalização 

dos parceiros. Também é criado um Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos 

Locais (GTP APL), de forma a coordenar o trabalho de diferentes órgãos públicos, em torno da 

proposta de atuação dos APLs e adotar uma metodologia de apoio integrado a arranjos 

produtivos locais, com base na articulação de ações governamentais. Em se tratando do Plano 

Plurianual (PPA) Federal, o tema APL é incorporado no âmbito do PPA 2004-2007, por meio do 

Programa 0419, Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte. 

 

Figura 8: Identidade do GTP APL 

 
 

No âmbito Estadual, há indícios de criação da Rede de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do 

Estado da Bahia em 2003, cujas ações iniciais estiveram voltadas para o mapeamento deste 

cenário na Bahia (vide http://internotes.fieb.org.br/rede_apl/newhome.htm). Posteriormente, 

tais APLs seriam objetos de ações empreendidas a partir de um esforço multi-institucional, 

envolvendo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), secretarias de Estado, municipais, associações e sindicatos 

patronais e de trabalhadores etc 

Figura 9: Site da Rede de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Estado da Bahia 

 
Fonte: extraído de http://internotes.fieb.org.br/rede_apl/newhome.htm, acesso em 20/fev/2013 
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Figura 10: Policy Window do Progredir 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Agência Social, 2013 

 

 

O documento da Política de Ciência e Tecnologia para o ciclo 2004-2007 na Bahia confirma o 

interesse do Estado da Bahia em investir nos arranjos produtivos locais e cita no eixo 

“Desenvolvimento Produtivo e Empresarial” o projeto de criação da Rede de Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais do Estado da Bahia, bem como o “Programa de Fortalecimento da Atividade 

Empresarial”. O documento faz menção a alavancagem de um maior volume de recursos para 

garantir um ambiente favorável à implantação e consolidação dos APLs, fundamental para o novo 

patamar de desenvolvimento pretendido pelo Estado (BAHIA, 2004, p. 92-94).  

Há, portanto, um cenário positivo para o surgimento do PROGREDIR em que se evidencia uma 

vontade política, nos níveis estadual e federal, propício ao desenvolvimento de ações 

relacionadas à temática de APLs. De certa forma, salvo exceções, este processo de fortalecimento 

de aglomerados e sistemas produtivos é impulsionado pelo Estado, sendo necessária também 

apropriação desta lógica entre os demais atores institucionais participantes, em última análise, as 

próprias redes de cooperação interorganizacionais. 

PROGREDIR 
(2006) 

Termo de Referência 
Política Nacional  

de Apoio ao  
Desenvolvimento de APLs 

(16/abr/2004) 

 Acomodação da demanda 
como pública e nível 
federal e estadual  

 Justificativa e 
enquadramento do 
problema como 
público 

 Delimitação do  
fluxo de respostas 
governamentais 
 

 Reestruturação 
institucional do 
governo em função 
da nova formatação 

bl / l ã  

Agenda Institucional do Governo do 
Estado da Bahia, Ciclo 2003/ 2006 

(Política de CT&I Estado da Bahia , 2004) 

Decreto Estadual de 
Apoio às APLs 
10.431/2007 

Rede de Apoio aos APLs  
do Estado da Bahia (2004) 

GTP para APL 
Portaria Interministerial 

n. 200/2004  
(e subsequentes) 

PPA Gov. Federal  
2004-2007 

Programa 0419, Desenvolvimento de 
Microempresas e Empresas de 

Pequeno e Médio Porte  
(Programa de Apoio aos APLs) 

Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial (2004) 

Termo de Referência para 
Atuação do Sistema 
SEBRAE em Arranjos 

Produtivos Locais (2003) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument�


 

 

 

47 

Figura 11:  Posicionamento do Progredir na Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) do Governo 
do Estado da Bahia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: CONCITEC - Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia 
Fontes: Anexo I – Marco Lógico, do ROP - Regulamento Operativo Progredir (2009), Política de CT&I Bahia (2004). 
Elaboração: Agência Social, 2013. 

Política de CTI da Bahia  
Desenvolver a produtividade e competitividade 

produtiva no Estado 

Promover a Inovação 
(Tecnológica e 
Organizacional)  

Formação de 
redes associativas 
e de cooperação 

Arranjos Produtivos 
Locais e Sistemas 

Regionais de Inovação 

Diretrizes 
Estratégicas 

Fortalecer e ampliar as bases científicas e tecnológicas e de 
conhecimento para o desenvolvimento sustentado da Bahia 

Objetivo  
Geral  

 

SECTI 

 
Objetivo 
Geral 

Componentes 
(Objetivos 
Específicos) 

PROGREDIR 

Articular a cooperação empresarial e institucional 
para a difusão de práticas competitivas e 

sustentáveis nos APL beneficiados pelo Programa. 

C1: 
Sensibilização, 
mobilização e 

articulação  
dos APL  

beneficiados  
pelo Programa. 

C2: Oferta de serviços de 
apoio empresarial e 

tecnológico, públicos e 
privados, disponíveis no 

Estado da Bahia, em 
decorrência das demandas 
dos APL beneficiados pelo 

Programa. 

C4: Sistema de 
difusão, 

monitoramento e 
avaliação do 

Programa 
implantado e 

operacionalizado. 

Fortalecimento da 
Base Científica e 

Tecnológica  
 

Tecnologia para o 
Desenvolvimento 

Produtivo e 
Empresarial  

Eixos 
temáticos 

Promover a competitividade e sustentabilidade dos 
Arranjos Produtivos Locais (APL) do Estado da Bahia. 

Programa  

(ano 2006) 

Finalidade 
(Objetivo  
Geral) do 
Programa 

Propósito 

Tecnologias para 
Áreas Sociais e 

Ambientais  

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

C3: Ações dos 

Planos Estratégicos 
dos APL participantes 

do Programa 
executadas de 

acordo com 
cronogramas e metas 

determinadas. 

FAPESB CONCITEC 
Níveis 
institucionais 
de ação 

Programas e Projetos 
Nível formulador  
de Políticas 
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O lugar destas políticas, ou seja, o espaço de interlocução onde geograficamente estão localizadas 

estas organizações produtivas e/ou aglomerados de empresas materializa-se no âmbito local, 

composto pela governança e organizações dotadas de poderes em múltiplas escalas. Tal 

diversidade traz consigo também alguns desafios presentes já nos municípios, seja a ausência de 

práticas cooperativas, a pouca organização empresarial e, em grande medida, o acirrado contexto 

de competição entre os agentes locais. Observam-se, nos levantamentos primários realizados na 

Bahia, aglomerados cujas organizações produtivas estão mais vinculadas à subsistência dos 

produtores e a pequenos empresários, operando em áreas de precário adensamento econômico. 

 

A dinamização ou o apoio a um APL, assim como qualquer política pública, não se trata de uma 

criação governamental do APL, como se as ações do poder público pudessem criar uma lógica 

para o sistema produtivo e, por si só, agregar empresas e demais organizações. Analisando 

o papel governamental, ele está muito mais próximo das atividades de apoio, infra-estrutura e 

identificação das manifestações espontâneas embrionárias em curso nos territórios. Por outro 

lado, a participação/articulação de empresas não geram por si só o aumento e vantagens 

competitivas às organizações, sendo necessária a implementação de políticas públicas que 

fortaleçam a estrutura local. O Estado e as instituições de governança local passam, neste 

contexto, a ter ações de complementaridade que se mostram imprescindíveis. 
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4. Análise das Componentes do Marco Lógico 

 
Esta avaliação estabeleceu como prerrogativa básica um retorno aos instrumentos oficiais do 

Programa. Diante disso, revisou-se detalhadamente o Marco Lógico e buscaram-se os elementos 

necessários para que, indicador por indicador, fosse possível aferir os resultados do Programa. A 

rigor, a partir das entrevistas e contatos com os diversos atores do Programa, constatou-se que o 

Marco Lógico (ML) foi utilizado apenas ocasionalmente para fins gerenciais e de 

acompanhamento do Programa. Percebeu-se que o ML não se legitimou perante a Unidade 

Gestora do Programa, seus técnicos e parceiros executores do Programa como um instrumento 

de gestão. Dadas as constantes mudanças de equipe na UGP, aparentemente os novos 

integrantes não se debruçavam sobre os indicadores do marco lógico como referência ao 

processo de execução do Programa. 

 

Como consequência direta desta pouca utilização do Marco Lógico como elemento norteador do 

Programa, houve dois resultados imediatos: 1) contribuição para a perda da 

uniformidade/conformidade das ações do Programa, uma vez que os parceiros do Programa 

passam a desempenhar suas ações muito mais em razão das agendas, procedimentos e 

sistemáticas próprias de cada instituição do que em função do Marco Lógico e 2) 

impossibilidade/dificuldade em se medir determinados dados, pois pouca coisa foi registrada, à 

luz dos indicadores e mesmo metas previstas no ML, bem como estabelecido o tempo inicial (T 

Zero) para a medição do alcance dos indicadores conforme a progressão do Programa. Em grande 

parte dos casos, inexistem dados para qualquer tipo de análise pela Avaliação Intermediária e 

também Avaliação Final do Progredir. 

 
Para fins desta avaliação intermediária, serão descritos aqui os indicadores cuja análise será 

realizada (neste produto 1 – Análise da Consistência do Desenho do Programa ou no produto 2 – 

Relatório Final) e também os indicadores cuja inexistência de informações compromete a 

mensuração. Nas páginas seguintes, foram segmentados os elementos do Marco Lógico 

(Finalidade, Propósito e Componentes), para fins de elucidação do percurso metodológico da 

avaliação. 
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Quadro 8: Finalidade do Progredir 
Finalidade Indicadores 

 
Promover a competitividade e 
sustentabilidade dos Arranjos 
Produtivos Locais (APL) do 
Estado da Bahia. 
 

 
• Índice de Produtividade1:  

Aumento do  valor agregado por trabalhador das empresas2

Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006. 

 dos 
APL selecionados em relação a data base (2006) e  grupo controle. 

 
 

Alternativamente, sugere-se para a Avaliação Final

 

, como forma de reconstituir a base de 

Avaliação, consolidar uma lista global de todas as empresas que se enquadrem no critério de 

“terem composto alguma rede associativa e ter sido contemplada com pelo menos uma ação do 

Plano de Negócios”. No que se refere às definições conceituais, sugere-se que sejam 

consideradas: 

a) TRABALHADOR equivalerá ao conjunto de profissionais que faz parte da 

empresa/organização produtiva, independentemente do tipo do seu vínculo (sócio, 

prestadores de serviço, terceirizados, bolsistas, estagiários, cooperativado ou associado), 

configurando o PORTE da organização conforme o número de profissionais; 

b) reestabelecer o GRUPO DE CONTROLE (nomes empresariais, contato responsável, 

telefones/emails) versus empresas contempladas pela ação dos PNs; 

c) o FATURAMENTO não deverá será calculado de forma indireta, evitando interpretações 

subjetivas, mas aferido a partir de um dado objetivo contábil, como o faturamento bruto 

ou outra variável correlacionada. 

 

Além disso, para atender o ROP, deverá ser feito um esforço retrospectivo para o ano 1, ano 2 e 

ano 3, sendo também necessário definir quais são os tempos iniciais (T Zeros), uma vez que os 

anos identificados no ROP seriam, por correspondência ao processo de execução: 2006 (T-zero), 

2007 (ano 1), 2008 (ano 2) e 2009 (ano 3). O que, por um lado, denota a dissonância entre os 

períodos reais de execução das ações, a partir dos instrumentos firmados com os parceiros 

executores. Vale ressaltar, que este aspecto temporal, presente no Marco Lógico por inteiro, 

pouco foi observado pela UGP em seus levantamentos periódicos e informes. 

 

                                                           
1 Ainda faz-se necessário definir, conforme ROP - Anexo XII: Indicador de Produtividade (“Incrementar valor 
agregado, por trabalhador, das empresas do APL); Indicador de Agregação de Valor (“incrementar 
agregação de valor nas empresas do APL”); Desenvolvimento de Mercado (“Incrementar vendas”). 
2 Para todo o Marco Lógico, serão consideradas “empresas” a categoria abrangente de “organizações 
produtivas”, que deve englobar: 1) Empresas Ltda.; 2) Microemprededor Individual (MEI); 3) Cooperativa; 4) 
Associação; 5) Produtor Rural. 
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Ressalta-se também que alguns critérios, como “área cultivada”, não se aplicam para as 

atividades agroindústrias contempladas pelo Programa, como Piscicultura e Caprinovinocultura. O 

que limita a empresa/organização produtiva ser do APL, na lógica do Programa, é ter se 

submetido ao processo inicial de DE/PMI e ter se inscrito via PN por meio das redes associativas, e 

não somente se ela atua no segmento e território de recorte do APL. De antemão, podemos 

afirmar que o Programa adotou a lógica de redes fechadas, em que condiciona o acesso aos 

benefícios por parte das organizações produtivas ao fato de terem participado das etapas 

preliminares de Diagnóstico Empresarial e PMI. 

 
Quadro 9: Propósito do Programa 

Propósito Indicadores 
 
Articular a cooperação 
empresarial e 
institucional para a 
difusão de práticas 
competitivas e 
sustentáveis nos APL 
beneficiados pelo 
Programa. 
 
 
 

1. Índice de Cooperação Empresarial: Percentual de empresas 
participantes de redes associativas em relação ao total de empresas 
integrantes dos APL: 3% no Ano 1, 15% no Ano 2 e 25% no Ano 3. 

 

2. Índice de Articulação Institucional: Aumento nos recursos de apoio 
captados pelos APL em instituições fora do Programa (Meta: 10% no Ano 
1 em relação à Data Base; 15% no Ano 2 em relação ao Ano 1, e 15% no 
Ano 3 em relação ao ano 2. 

 

3. Índice de Desenvolvimento Empresarial: Aumento no  percentual de 
empresas que adotam práticas competitivas (em segmentos financiados 
pelo Programa, como gestão empresarial e ambiental, controle de 
qualidade e adoção de tecnologias industriais básicas) em relação ao 
total de empresas integrantes dos APL. (Meta: 10% no Ano1 em relação 
a Data Base, de 15% no Ano 2 em relação ao Ano 1 e de 25% no Ano 3 
em relação ao Ano 2.  

 

4. Satisfação do empresário: Pelo menos 70% dos empresários que se 
beneficiaram dos serviços financiados pelo Programa os consideram de 
contribuição significativa para melhorar sua posição competitiva. 

Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006 
 
 

No que tange ao “propósito” do Progredir, em relação ao indicador 1 , não é possível aferi-lo, pois 

o Programa assumiu a lógica operativa de que para estar no APL, deve-se estar na Rede, e para 

estar na Rede, deve-se ter o DE/PMI. E a única forma de participar da Rede, terá sido por meio de 

2 processos seletivos: um Edital Público e uma Chamada Pública (Janela Aberta), no período de 

maio/2009 a jan/2010. Desta forma, o processo de entrada no Programa não era dinâmico (e sim, 

formalmente, estático), sendo limitado pela participação do processo DE/PMI/PN, para que 

houvesse uma evolução entre os anos. Além disso, não houve uma delimitação dos APLs (Censo 

Empresarial – Organizações Produtivas) em termos dos CNAEs que o compõem o APL para 

quantificar o total de “organizações produtivas integrantes do APL”. Também não há como 
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recompor os APLs retroativamente, de modo a estabelecer um marco zero. O que se observou 

como estudos do marco zero do Programa não têm base metodológica o suficiente para serem 

aproveitados como ponto de partida para qualquer inferência. 

Em relação ao indicador 2, não é possível aferi-lo, pois não há uma delimitação do APL em termos 

dos CNAEs que o compõem cada APL para quantificar “organizações produtivas integrantes do 

APL” que captariam os recursos. Deveria ser delimitado também o que são “recursos de apoio”, 

de forma a diferenciar o escopo de cada captação para a APL. Em outras palavras, o que deveria 

ser considerado como tendo a APL o objeto do processo de captação de cada recurso vis-a-vis 

captações em prol das redes associativas ou mesmo das próprias empresas. Também não foi 

definido o que seriam instituições “de fora” do Programa. 

 
Em relação ao indicador 3, não é possível aferi-lo pois não há uma delimitação do APL em termos 

dos CNAEs que o compõem o APL para quantificar “organizações produtivas integrantes do APL”. 

Contudo, alternativamente, para a Avaliação Final, pode-se avaliar a “razão” entre organizações 

produtivas contempladas pelo Programa via redes associativas/organizações produtivas do APL: 

a) Para todas as empresas que atendam ao critério de compor alguma rede associativa e ter 

sido contemplada com pelo menos uma ação do Plano de Negócios (PN), podemos 

identificar se elas foram contempladas pelas seguintes ações, via parceiros executores: 

 i) gestão empresarial e ii) gestão ambiental, iii) controle de qualidade e iv) adoção de 

tecnologias industriais básicas. Destaca-se, no entanto, que o Programa não definiu quais 

as ações compõem essas 4 categorias. 

b) Necessário definir o conceito/escopo de cada uma das “práticas competitivas”, bem como 

de onde será extraído essa informação (PMI/PNs). Neste ponto, assinala-se a não 

categorização das ações, constituindo listagens de referência para essas categorias 

apontadas no Marco Lógico. 
 

Para ser possível aferir o indicador 4, sugere-se para a Avaliação Final compor base de TODAS as 

empresas que tenham pelo sido contempladas com pelo menos uma das ações, isoladas ou não, 

fornecidas pelo Programa (DR, PMI, ações do PN). Igualmente, propõe-se abordar o empresariado 

e indagá-lo sobre a sua satisfação (“contribuição significativa para melhorar sua posição 

competitiva”), com um atributo simples e absoluto, em uma escala de 1 a 10. 

 
Quanto ao Componente 1, para ser possível aferir o indicador 1 na Avaliação Final, sugere-se: 

a) recompor a base de organizações contempladas como DE/PMI, objeto da ação do IEL/BA; 

b) definir escopo para aferir “boas recomendações” com um atributo simples absoluto, 

medido de uma escala de 1 a 10. Ou adotar gradações similares às usadas pelo IEL/BA (a 

saber: Muito Boa; Boa; Razoável; Ruim; Muito Ruim). 
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Quadro 10: Indicadores do Componente 1 do Progredir 
Componente 1 Indicadores 

 
Sensibilização, 
mobilização e 
articulação 
dos APL 
beneficiados 
pelo 
Programa. 

1. 70% das empresas com Planos de Melhoria Individual apontam que as 
recomendações aplicadas são boas (relatório semestral e acumulativo). 
 
2. 50% dos APL apoiados pelo Programa têm OGL reconhecidas com bom desempenho 
pela UGP e pelos empresários. 

3. 60% dos Planos de Negócios das Redes apoiadas pelo Programa aprovados (medição 
semestral e cumulativa). 
 
4. 10 APL apoiados pelo Programa contam com um PMC aprovado (medição anual e 
acumulativa). Meta intermediária: 6 APL com PMC aprovados no final dos 15 meses de 
execução do Programa. 
 
5. 8 de 10 APL apoiados pelo Programa contam com pelo menos um PE aprovado 
(medição anual e cumulativa). Meta intermediária: 4 APL com PE aprovados no final de 
15 meses de execução do Programa. 
 
6. Pelo menos 30% das empresas da APL, até o no final do Programa,  participam de 
oficinas/eventos de sensibilização nos temas ambientais como parte das atividades de 
fortalecimento das redes associativas. 

Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006. 
 
Ainda quanto ao Componente 1, para ser possível aferir o indicador 2

a) por OGL, deve-se ampliar o conceito de “organização de governança local” signatária do 

Termo de Compromisso para “organizações de governança local” mobilizadas em torno 

do APL, que não poderão ser empresários (beneficiários diretos), para não haver 

sobreposição entre avaliadores/avaliados; 

 na Avaliação Final, 

sugere-se: 

b) a avaliação dos empresários será feito pelas organizações que tenham pelo sido 

contempladas como pelo menos uma das ações, fornecidas pelo Programa (DR, PMI, 

ações do PN, Ações decorrentes do PE). 
 
Em relação aos indicadores 3, 4 e 5

a) resultados finais dos 2 processos seletivos – Edital 2/2008 e Chamada Pública (Janela 

aberta), conforme especificado nas atas das Comissões de Avaliação dos Planos de 

Negócios; 

, para esta avaliação Intermediária, serão mensurados para o 

Produto Final, respectivamente: 

b) dados dos PMCs elaborados pelas MarketStrat e Competitiveness, especificado nas atas 

da reunião do Comitê Diretor (CD); 

c) dados dos Projetos estruturantes (PEs), especificados nas atas do Comitê Diretor (CD). 

Em relação ao indicador 6

a) definir escopo para oficinas/eventos de sensibilização nos “temas ambientais”, 

determinando quais as STTs e ações do SEBRAE devem ser encaixadas nestas categorias 

para levantamento; 

, para a avaliação Final, sugere-se:  
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b) como não há uma delimitação do APL em termos dos CNAEs que o compõem o APL para 

quantificar “empresas integrantes do APL”, sugere-se substituir essa base de cálculo por 

organizações produtivas “integrantes de redes associativas e ter sido contemplada com 

pelo menos uma ação do Plano de Negócios”. 

 
Quadro 11: Indicadores do Componente 2 do Progredir 

Componente 2 Indicadores 

 
Oferta de serviços de apoio 
empresarial e tecnológico, 
públicos e privados, disponíveis 
no Estado da Bahia, em 
decorrência das demandas dos 
APL beneficiados pelo Programa. 

No Final do Programa: 
1. 70% das empresas integrantes das redes com Planos de Negócio 

aprovados que realizaram consultas no cadastro de consultores 
solicitando serviços técnicos e tecnológicos, informam que pelo 
menos um consultor correspondeu às suas demandas. 

 
2. Pelo menos 70% dos consultores de serviço de apoio empresarial 

que participaram do Programa consideram que as atividades do 
Programa aumentaram seu conhecimento sobre demandas de 
apoio às empresas dos APL. 

 
3. 75% dos infocentros apoiados e instalados pelo Programa 

obtiveram sustentabilidade a partir do 24º mês das atividades do 
Programa. 

 
4. A RETEC alcançou um aumento no número de consultas anuais de 

70% em relação ao ano base. 
 
5. Percentual das empresas participantes do Programa que 

utilizaram ao menos uma vez os portais da Internet apoiados pelo 
Programa. (Meta:  20%, Ano 1; 35%, Ano 2;  e 50%, Ano 3).  

 
6. 70% das empresas dos APL que visitaram um portal apoiado pelo 

Programa satisfeitas com os conteúdos e serviços dos Portais. 
Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006 
 
 

No que se refere ao Componente 2, em relação ao indicador 1, para Avaliação Final, sugere-se 

que seja adotada a base de empresas que atenda ao critério de compor alguma rede associativa e 

ter sido contemplada com pelo menos uma ação de STT (base IEL/BA) e desconsiderar o fluxo de 

consulta no Cadastro de Consultores solicitando serviços, uma vez que esse fluxo foi realizado 

internamente pelo IEL/BA. 

 

Ainda para a Avaliação Final, a mensuração do indicador 2 dependerá de uma definição do que é 

“serviço de apoio empresarial” e quem são os consultores subcontratados pelo IEL/BA e 

SEBRAE/BA, a partir de uma extração dessa base do Sistema de Credenciamento de Consultores 

(realizado pelo IEL/BA e do SGC/SEBRAE.  
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Para a Avaliação Intermediária, os indicadores 3, 5 e 6 são mensuráveis para o produto 2 a partir 

de dados que estão sendo coletados e serão complementados pelos avaliadores em campo. O 

indicador 4 não será mensurado, pois os relatórios do IEL/BA não apresentam qualquer indício da 

sua relação com o Programa, com a (não) quantificação dos atendimentos propiciados pela Retec 

às organizações produtivas dos APLs do Progredir. A priori, não há relação direta dos 

atendimentos do Retec com o Progredir. 

Quadro 12: Indicadores do Componente 3 do Progredir 
Componente 3 Indicadores 

 
Ações dos Planos 
Estratégicos dos APL 
participantes do 
Programa executadas de 
acordo com cronogramas 
e metas determinadas. 
 
 
 
 
 

No Final do Programa: 
1. 70% dos PE aprovados pelo Programa são implementados de forma 

satisfatória pelos empresários. 
 

2. 70% dos Planos de Negócios das redes associativas aprovados pelo 
Programa são implementados de forma satisfatória pelos empresários 
participantes. 
 

3. Pelo menos 80% das empresas que participam das redes associativas 
com Planos de Negócios aprovados pelo programa são beneficiadas por 
algum dos serviços cofinanciados pelo Programa: 
a. Capacitação empresarial e profissional; 
b. Ações de inteligência e acesso a mercados extrarregionais; 
c. Rodadas de negócio e missões empresariais; 
d. Consultores de serviços técnico-tecnológicos (qualidade, eco-

eficiência, certificação de normas técnicas, metrologia);  
e. Redes colaborativas de aprendizagem. 
 

4. Pelo menos 80% dos empresários beneficiados com as atividades do 
Componente 3 indicam estar “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com a 
qualidade dos serviços financiados pelo Componente 3.  

 
5. Pelo menos 30% dos projetos aprovados e executados (PE e Planos de 

Negócio) têm atividades relacionadas com a adoção de tecnologias 
mais limpas ou com a melhoria da gestão ambiental. 

Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006 
 
No que se aplica ao Componente 3, em relação ao indicador 1, sugere-se para Avaliação Final 

delimitar “implementação satisfatória” e inquirir os empresários, contemplados com pelo menos 

uma das ações, isoladas ou não, fornecidas pelo Programa (DR, PMI, ações do PN, Ações 

decorrentes do o PE), se o PE foi implementado e em que medida foi considerado “satisfatório”. 

Deve-se destacar quanto aos PEs que parte deles foi cancelada e parte ainda está em processo de 

execução, conforme pode ser visto na análise do Componente 3. 

 
Os indicador 2 será trabalhado no âmbito desta avaliação intermediária tendo como escopo os 

empresários contemplados com pelo menos uma das ações do Plano de Negócio da Rede. De 

forma similar, o indicador 3 também integrará a avaliação intermediária tendo como 

recorte/escopo as organizações produtivas por ações do Plano de negócio, considerando: ações 
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SEBRAE/BA: 1) Capacitação empresarial e profissional; 2) ações de inteligência e acesso a 

mercados extra regionais; 3) rodadas de negócio e missões empresariais; e ações IEL/BA: 4) 

Consultores de serviços técnico-tecnológicos – STT. 

 
O indicador 4 será elucidado a partir da avaliação de campo do Programa, na qual será 

perguntado aos empresários contemplados com pelo menos uma das ações do Plano de Negócio 

da Rede a sua satisfação em relação aos serviços ofertados no Componente 3, em escala gradual 

similar à do IEL/BA, citada anteriormente.  

 
O indicador 5 integra a avaliação Intermediária e requer a partir da base Excel dos Planos de 

Negócios  se a empresa foi beneficiada pela ação do Plano de Negócio. Além disso, faz-se 

necessário para o produto 2 conceituar “tecnologias limpas” e “gestão ambiental”, para 

correlacioná-las às ações dos  Planos de Negócio e Projetos Estruturantes. 

 
Quadro 13: Indicadores do Componente 4 do Progredir 

Componente 4 Indicadores 
 

Sistema de difusão, 
monitoramento e avaliação do 
Programa implantado e 
operacionalizado. 

 

1. Aprovação do Plano de Comunicação do Programa pelo Comitê 
Diretor durante o primeiro semestre de execução. 

 
2. Realização de pelo menos 2 eventos por APL, durante os 20 

primeiros meses de execução, para comunicar os benefícios e 
atividades do Programa aos empresários. 

 
3. Desenvolvimento, implantação e operacionalização do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação do Programa durante o primeiro 
semestre de execução, incluindo a data base de cada APL. 

 
4. Realização de pelo menos 4 oficinas (aos 6, 12, 18 e 30 meses de 

execução do Programa) com funcionários públicos e de 
instituições de apoio, membros das Governança locais, 
consultores e empresários para apresentar e discutir os 
resultados do Programa e identificar as lições aprendidas do 
Programa (LAPs). 

 
Fonte: Marco Lógico Progredir, 2006 
 
 
Quanto ao Componente 4, os indicadores 1 e 2 integram a avaliação intermediária, cujos insumos 

serão a mensuração das ações relacionadas ao Plano de Comunicação (citado em entrevistas 

como realizado parcialmente) e os relatórios finais dos convênios cedidos pelos parceiros 

executores do Programa.  

 

O indicador 3 trata do sistema de monitoramento e avaliação,  cuja análise dos aspectos que 

levaram à sua não implementação integram o produto 1 da avaliação intermediárias (ver análise 
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do Componente 4). Em relação ao indicador 4, foram realizadas duas oficinas cujos resultados 

integram os Anexos documento. Ao final da avaliação intermediária, prevê-se ainda uma oficina 

com a apresentação dos resultados finais. 

 
Quadro 14: Síntese da avaliação, conforme Itens, indicadores e etapas do Progredir 

Item do Marco Lógico Indicadores Avaliação Final ou Intermediária 

Finalidade Indicador 1 Avaliação Final 
 
Propósito 

Indicador 1 Não é possível aferir o indicador, por insuficiência de 
dados no momento inicial do Programa. 

Indicador 2 Não é possível aferir o indicador, por insuficiência de 
dados no momento inicial do Programa. 

Indicador 3 Avaliação Final 
Indicador 4 Avaliação Final 

 
Componente 1 

Indicador 1 Avaliação Final 
Indicador 2 Avaliação Final  
Indicador 3 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 4 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 5 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 6 Avaliação Final 

 
Componente 2  

Indicador 1 Avaliação Final 
Indicador 2 Avaliação Final 
Indicador 3 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 4 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 5 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 6 Avaliação Intermediária, produto 2 

 
Componente 3 

Indicador 1 Avaliação Final 
Indicador 2 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 3 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 4 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 5 Avaliação Intermediária, produto 2 

 
Componente 4 
 

Indicador 1 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 2 Avaliação Intermediária, produto 2 
Indicador 3 Avaliação Intermediária, produto 1 
Indicador 4 Avaliação Intermediária, produtos 1 e 2 

Fonte: Agencia Social, 2013 
 
 

Como se pode observar, alguns indicadores deverão ser mensurados apenas para Avaliação Final 

do Programa (e caso sejam acatadas parte das sugestões e alternativas para compor as bases de 

análise), por conter em si um caráter global e totalizante das ações e por exigir abordagens 

alternativas que minimizem o fato de alguns dados não terem sido registrados ao longo do 

Programa. Eles deverão ser reconstruídos a partir dos dados existentes atualmente, após análise 

criteriosa da sua exequibilidade e custo-benefício por parte da UGP. 

 

A partir das entrevistas realizadas com parceiros executores e integrantes da UGP do Progredir e 

também da Oficina de Avaliação, foram sistematizadas as informações colhidas as quais 

permitiram obter uma visão qualitativa sobre cada um das componentes do Programa, cujas 
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análises serão apresentadas a seguir. Para o produto 2 serão acrescidos os resultados do trabalho 

de campo, com avaliação das redes e APLs, mesclada à inserção dos dados quantitativos e 

qualitativos. 

 
 
4.1 Avaliação qualitativa do Componente 1 
 

• Sensibilização, mobilização e articulação dos APL beneficiados pelo Programa 
 
Este Componente abrange as relações existentes nos níveis das organizações produtivas, das 

redes associativas e, em um nível maior, do APL. A análise deste Componente contempla a 

atuação da UGP, neste momento inicial, fase em que se buscou criar um cenário viável para 

atuação do Programa e depoimentos coletados nas entrevistas e Oficina, que trazem uma visão 

qualitativa para análise.  

 

O Programa traz como premissa a ativação de redes que servissem como o ambiente para o 

fortalecimento de uma cultura de APL. Contudo, para que tais redes funcionassem, os seus 

principais parceiros deveriam compartilhar algumas percepções/visões, sobretudo o próprio 

conceito de rede, criando uma zona de convergência/consenso, atuação coletiva e compartilhada. 

 
Destaca-se que uma das primeiras ações para a criação deste cenário foi o fortalecimento das 

empresas, de maneira individual, afim de que estas estivessem então aptas para ingressar em um 

programa com operacionalização complexa e multi-institucional. Considerando os quatro grandes 

momentos do Programa, caracterizados pela elaboração de planos ou diagnósticos, tem-se como 

embrião deste momento o Plano de Melhoria Individual (PMI), ação realizada pelo parceiro IEL, 

cujo objetivo de realizá-los foi alcançado. O PMI caracterizou-se, também, como um processo de 

elegibilidade das empresas, não sendo este momento o responsável pelo compartilhamento entre 

as empresas do conceito de rede adotado pelo Programa.  

 

Em outras palavras, participar do PMI não representou um momento de compreensão de como se 

atuaria em rede e, de maneira ainda mais importante, como se atuaria em rede associativa 

naquele determinado segmento. Isso porque os segmentos apresentam diferenças em suas 

dinâmicas internas refletindo também as diferenças do seu empresariado, particular de cada APL 

e/ou cada segmento econômico trabalhado. Do ponto de vista operativo, há pouca sincronia 

entre o que o Programa se propôs, inicialmente, ao realizar o DE/PMI (passos iniciais do programa 

serviriam também para a criação de um ambiente propício para a formação futura das redes) com 

os resultados observados com esta ação (empresas aptas, fortalecidas apenas individualmente). 
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Figura 12: Enfoque de cada fase do Progredir 

 
Fonte: Agencia Social, 2012 
 

Podem-se observar distintas abordagens do Programa para com o seu beneficiário – passando por 

uma visão individual, em rede e por APL – as quais não possuem, entre si, elementos operacionais 

que propiciem esta passagem de “nível” de consolidação e maturidade. Ou seja, o fortalecimento 

do Programa pressupunha um fluxo contínuo, processual, de forma que esse maior nível do APL 

fosse alcançado de forma natural. 

 

Na prática, observou-se que o DE/PMI cumpriu a sua função como fase isolada de elegibilidade 

das empresas, sem trazer neste momento uma proposição mais consistente para o 

entendimento da proposta de rede e, ainda menos, do APL. Inicialmente estes momentos de 

elaboração de diagnósticos e redação de planos teriam entre si uma forte relação de 

complementaridade, mas que na operacionalização se mostraram pouco articuladas. Há um 

“hiato” nestas fases nas quais a noção de rede associativa poderia ter sido fortalecida e/ou 

consolidada. 

 

Além disso, segundo o SEBRAE, os “PMIs não serviram como insumos para a ação do próprio 

SEBRAE”, uma vez que o SEBRAE já tinha contatos anteriores com as organizações produtivas que 

integravam este público-alvo do Programa. Uma série de diagnósticos já havia sido feitos pelo 

SEBRAE, ou seja, os PMIs não foram utilizados da forma como foram idealizados inicialmente. 

Apesar de haver indício de que os PMI foram utilizados como um dos (vários) pontos de partida 

do trabalho dos consultores do SEBRAE, não é possível caracterizar a adoção sistemática desses 

instrumentos.  

 

Ponto relevante nessa análise do “GAP” entre essas fases – PMI (organização produtiva) e PN 

(conjunto de organizações) – é justamente o peso do protagonismo e o papel de cada uma das 
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instituições parceiras na execução operacional do Programa. Se, por um lado, o IEL/BA respondeu 

pelos diagnósticos e PMIs, no início do Programa, por meio de consultores subcontratados, não se 

percebeu uma relação direta desse momento inicial com o trabalho subsequente dos consultores 

subcontratados pelo SEBRAE, quanto aos pré-projetos e planos de negócio das Redes, os quais 

foram mal avaliados pela Comissão de Avaliação quando do processo Seletivo – Janela Aberta. 

Protagonizadas cada uma por uma lógica de atuação institucional, essas fases se mostram muito 

mais paralelas do que dentro de uma lógica interconectada do Programa. 

 
Um aspecto a ser considerado sobre os segmentos produtivos refere-se a uma diferenciação que 

deve ser feita em relação às características relacionadas ao associativismo e cooperativismo 

presentes, principalmente, em fruticultura e piscicultura, coincidentemente dois segmentos que 

alcançaram bons resultados no Programa, segundo relatado nas entrevistas com os membros da 

UGP, entre eles os CLPs responsáveis pelo acompanhamento mais direto das redes e dos APLs. 

Pode-se citar que um estágio prévio de organização do segmento e a cultura organizacional (e 

atitudes empresariais) predominantes nos aglomerados foram decisivos para a consolidação das 

redes de empresas. Segundo o SEBRAE/BA, em entrevista, “estágios diferentes de 

desenvolvimento dos segmentos/aglomerados somados à dispersão geográfica das 

empresas/organizações produtivas e redes” podem ter contribuído negativamente para o 

Programa. Ou seja, os segmentos dos APL estavam em diferentes estágios e, no entanto, 

padronizou-se um modelo de atuação do Programa para todos os estágios de desenvolvimento. 

 
Em frente a um cenário de oportunidade que se abriu para organizações produtivas que 

estivessem dispostas a atuar em rede, estas se “apresentaram” ao Programa e cumpriram 

critérios mínimos de elegibilidade. Como resultado, diferentes tipologias de rede coexistiram no 

Programa.  

 

Um exemplo disso são redes que possuem um desenho vertical, em que empresas orbitam ou se 

conectam a uma empresa âncora, em um mero papel de fornecedora para esta organização no 

topo da rede. Esta não conformidade encontrada no âmbito do Programa sugere duas situações 

possíveis: 1) o conceito de redes não foi integralmente assimilado pelas organizações produtivas; 

2) algumas empresas ingressaram no Programa sem estarem comprometidas com o seu 

propósito/finalidade, e sim, sobretudo, por estarem apenas interessadas em serem beneficiadas 

com as capacitações e serviços ofertados, por meio dos parceiros executores.  

 



 
 

 

61 

Essa participação das organizações produtivas não se concretizou, em sua maioria, a partir de 

redes endógenas do próprio território e/ou segmentos empresariais ou aglomerados mobilizados. 

A maior parte das redes foi induzida, formadas em função do Programa e isso pode ser uma das 

causas da não sustentabilidade dessas redes (uma vez cessada a dinamização dos parceiros e dos 

recursos do Programa), bem como a não constituição ou consolidação dos APLS. 

 

Figura 13: Modelo de rede “não esperado” gerado no Programa 

 
Fonte: Agência Social, 2013 
 
 

 

Em entrevista, um dos ex-coordenadores do Programa, afirma que “foi uma ingenuidade achar 

que os empresários iriam fazer negócios com os seus concorrentes”, pois uma rede de 

empresários é diferente de um grupo de cooperativas e/ou associações. Parte dos empresários 

enxergou-se muito mais como concorrentes e não como eventuais parceiros para solucionar 

problemas intrínsecos ao segmento de atuação, cuja resolução impactaria positivamente para a 

coletividade dos negócios. Como estabelece o ROP do Progredir (p. 6): “o Programa apoiará um 

trabalho de análise estratégica do APL e de fomento à cooperação das empresas para a 

construção de um objetivo comum e visão de futuro sobre as opções estratégicas de 

competitividade que possam apoiar o desenvolvimento do APL”. A rede de empresários deveria 

ter objetivos comuns e propósitos coletivos específicos, o que foi suplantado em alguns casos por 

uma visão individual por parte das empresas. 
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O que se observou, em via de regra, na operacionalização do Programa foi a predominância da 

passagem das demandas individualizadas de cada organização produtiva para uma mera 

consolidação/agrupamento das mesmas nos PNs das Redes Associativas, com uma ênfase muito 

maior em contemplar as demandas individuais de cada organização produtiva do que o desenho 

de ações coletivas. 

 

No nível da governança local, observou-se uma descontinuidade das ações, motivada em grande 

parte pelos atrasos operacionais do Programa, em virtude das constantes alterações no cenário 

político e mudanças da equipe central. As ações do Programa se perdem no tempo (em especial, 

o tempo dos beneficiários), incidindo muito pouco na alteração positiva do cenário 

socioeconômico complexo da competitividade empresarial, sobretudo porque atuam neste 

quadro outros fatores (burocracia desestimulante, descrédito dos órgãos públicos, dificuldade 

de percepção de um retorno econômico imediato etc). 

 

Aliado a este descrédito, a inexecução dos Planos de Fortalecimento das OGLs (além de 

documentos sintéticos de três paginas, com a itemização de ações para os anos de 

2006/2007/2008, não foram apresentados quaisquer relatórios pelo SEBRAE, nem constam nos 

processos de prestação de contas na SECTI), bem como a sua pouca legitimidade também foram 

fatores que impactaram negativamente o Programa. O desenho conceitual do Programa colocava 

a OGL – Organização de Governança Local como uma instância estratégica crucial para o alcance 

dos resultados esperados no Componente 1, tendo esta figura local o escopo reduzido no 

desenho inicial (para um “representante formal” do APL como um todo) ou uma amplitude maior 

(escopo revisto na operacionalização do Programa), englobando todas as organizações 

correlacionadas à APL que não os próprios beneficiários diretos. 

 



 
 

 

63 

Figura 14: Componente 1 - Visão de futuro versus fatores críticos para o sucesso do Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Social, 2013 

 

 

Por se tratar de um componente de sensibilização e articulação, seria recomendável que, neste 

estágio do Programa, se buscasse ampliar o número de organizações participantes para gestão do 

Programa. Um programa com esta complexidade e amplitude para ser melhor articulado e 

conseguir sensibilizar setores tão distintos necessitaria, aparentemente, de um maior 

envolvimento de outros atores ligados aos segmentos trabalhados. Durante as entrevistas e 

Oficina de Avaliação, foi repetida pelos diversos atores a importância da presença de outras 

secretarias do Governo do Estado, tais como a Secretaria de Indústria e Comércio (SICM) e 

Secretaria de Agricultura (SEAGRI), com a participação da Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA) e Bahiapesca, de forma efetiva (e não apenas protocolar). Uma multiplicidade de 

atores detentores de expertises distintas contribuiria, sobretudo, para o alcance dos resultados do 

Componente 1. 
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Síntese da Avaliação para o Componente 1 
 

1. O Programa aparentemente parte de uma visão de atuação individual das empresas 

(PMI como pré-requisito, busca por empresas dos cadastros IEL/SEBRAE de forma 

isolada etc)  para uma atuação esperada em Rede, sem que fossem 

desenhadas/implementadas um conjunto de ações que tornasse a visão em rede 

associativa predominante. 

 

2. O PMI se mostrou uma ação insuficiente, tendo em vista os propósitos e o pretenso 

encadeamento das fase do Programa, por não aportar uma visão de ação em “rede 

associativa” suficientemente sólida para as organizações produtivas, observando-se 

também as dificuldades inerentes a cada segmento/aglomerado para a consolidação. 

 

3. A ideia de rede não foi, aparentemente, objeto de um conjunto de ações mais efetivas 

do Programa, estando dependente do histórico e perfil de cada segmento. 

“Compreender e agir em rede” não foi um filtro para o Programa, que se baseou 

fortemente na oferta de recursos às organizações produtivas, por meio dos Planos de 

Negócios das Redes. Não se deve confundir o meio (redes) que o Programa se utilizou 

para alcançar os fins (fortalecimento das empresas) com o fortalecimento da rede e, por 

conseguinte, do APL.  

 

4. Foram constituídas e reforçadas redes verticais formadas por empresas-âncoras, dado o 

cenário de oportunidade de acessa a recursos e oferta de serviços.  

 

5. A governança local foi enfraquecida em decorrência dos atrasos do Programa e o 

impactou diretamente na credibilidade dos atores locais em relação ao Programa, como 

um todo. 

 

6. O Programa demandaria a participação de outros atores com expertises 

complementares às existentes nos parceiros executores originais (IEL/BA e SEBRAE/BA), 

pensadas previamente. 
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4.2 Avaliação qualitativa do Componente 2 
 

• Articulação entre a oferta e a demanda de serviços empresariais nos APL 
 

O Componente2 do ML possui um papel crucial para o Progredir por almejar “compatibilizar a 

oferta de serviços existentes com a demanda empresarial gerada pelo Programa” (ROP, p. 8). Para 

o alcance deste objetivo, de forma operativa baseia-se em duas vertentes: 1) a criação de um 

cadastro aberto de consultores; 2) a implementação de infra-estrutura mínima para as 

organizações produtivas integrantes das redes associativas.  

Figura 15: Lógica de atuação do Componente 2 do Progredir 

 
Fonte: Agencia Social, 2013 

 
Para executar os recursos, os parceiros seguiram as orientações para licitações estabelecidas pelo 

BID. O SEBRAE, no entanto, solicitou autorização (“não-objeção”) para contratação dos 

consultores SEBRAE já credenciados previamente no SGC – Sistema de Gestão de Credenciados. O 

IEL/BA não solicitou a “não-objeção”, o que fez existir duas lógicas de subcontratação de 

consultores em um mesmo Programa. O que aparentemente, pode parecer uma questão 

irrelevante e de fundo, em verdade, traduz uma perda de critérios próprios do Programa, agindo 

de forma diferente para um mesmo objeto (credenciamento de consultores). 

 

O cadastro aberto de consultores seguiu às diretrizes internas específicas dos dois parceiros 

principais: IEL e SEBRAE. Sob o viés da descentralização de ações baseada na expertise dos 

parceiros, este cadastro teria como função aproveitar um formato de contratação já instituído e 

funcional para que o Programa ganhasse em agilidade e qualidade acerca dos profissionais 
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envolvidos. Contudo, observou-se que houve, no entanto, uma idéia de perda da unidade do 

Programa em termos operativos, devido ao fato de que não havia um sistema de credenciamento 

próprio único, mas, em seu lugar, sistemas de credenciamento dos parceiros postos à disposição 

do Programa, ainda que buscando atender a lógica de contratação do BID.  

 

Com isso, a responsabilidade institucional da atuação do SEBRAE e IEL passa a ser determinante 

para o sucesso do Programa, ao passo que a SECTI se distancia, relativamente, de seu papel de 

coordenação direta (e controle) das ações em execução. Observa-se, nesse contexto, a crescente 

autonomia de ação dos parceiros, de um lado, e por outro, a perda da centralidade das ações do 

Programa pela SECTI. Este cenário impacta decisivamente nas fases seguintes do Programa, pois 

serão estes credenciados que ofertarão os seus serviços demandados, sejam eles relacionados 

aos planos de negócio ou ainda os serviços técnico-tecnológicos (STTs). 

 

Um aspecto a ser enfatizado e que mantém uma estreita relação com este Componente 2 refere-

se à própria estrutura do Programa para oferecer serviços e manter um canal de interlocução com 

as organizações produtivas. A infraestrutura deficiente para os coordenadores locais do 

programa (CLPs) dificultou que esta oferta se desse de forma satisfatória. Uma vez que não 

existiu um documento regulamentando, de forma detalhada, o tipo de apoio dado pelo parceiro 

local SEBRAE, em via de regras os CLPs enfrentaram dificuldades com a falta de espaço para 

desenvolver suas atividades, bem como realizar reuniões com as organizações locais e 

prestadores de serviços. O êxito das ações dependeu fundamentalmente de uma sinergia pessoal 

existente entre estes CLPs e o gestor local SEBRAE e/ou coordenação local da Unidade Regional. 

Papéis e rotinas melhor definidas entre os parceiros certamente contribuiriam para que as boas 

práticas fossem recorrentes, e não se configurassem apenas em exceções. 

 

Ainda sobre os CLPs, observa-se que estes assumiram um papel crucial e estratégico dentro do 

Programa. Agregando-se às responsabilidades formais apresentadas no ROP, outras foram sendo 

assumidas no dia-a-dia, que foram desde a alimentação dos Portais ao monitoramento contínuo 

das atividades. Em virtude de a equipe SECTI possuir uma estrutura pequena, considerando a 

complexidade e importância do Programa para o Estado, algumas funções/atividades ficaram sem 

um executor formal, tendo sido atribuídas indiretamente aos CLPs, os quais assumiram um papel 

multifuncional e polivalente, aumentando progressivamente suas funções. 
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Contudo, este papel múltiplo não veio acompanhado de maior autonomia, nem de maior apoio 

por parte da UGP. É passível de questionamentos o termo “coordenadores locais”, uma vez que 

não há “coordenados”, nem equipe de apoio ou força tarefa um nível mais operacional que dê 

suporte ao CLP em campo. Ou seja, eles desempenham simultaneamente funções táticas e 

operacionais, tendo uma posição estratégica na linha de frente. A autonomia percebida no 

discurso contrasta com a real autonomia destes profissionais no Programa, os quais se mostraram 

na operacionalização do Programa como fundamentais para o sucesso das ações, dado sua 

interação direta com o público beneficiário, os membros da UGP, parceiros executores, 

organizações da governança local e consultores subcontratados. 

 

Durante a realização das entrevistas e da Oficina de Avaliação, levantou-se a questão da 

precariedade do vínculo destes profissionais. Por serem indevidamente enquadrados como 

bolsistas da FAPESB (e com isso não estarem em um regime assalariado, seguindo regras da CLT e 

serem considerados para fins programáticos como pesquisadores), foi significativamente elevado 

o número de trocas e substituições desde o início do Programa até o momento atual (2013). Para 

alguns dos entrevistados, paradoxalmente essa precariedade não significou um problema, por se 

tratar de um cargo existente em um Programa com data de término pré-definida (e subestimada, 

desde o desenho inicial, por todos os envolvidos ante a latente complexidade de todas as fases do 

Programa), o que desfoca a discussão da pertinência e adequação de se ter “bolsitas” em posições 

chave do Programa.  Contudo, os constantes atrasos implicaram em uma longevidade de mais de 

6 anos e para alguns profissionais que desempenhavam esta função no Programa, a permanência 

não se tornou atrativa a médio prazo pela falta de segurança e perspectiva, o que gerou um 

elevado índice de rotatividade, além dos baixos valores de bolsas pagas aos CLPs e equipe técnica. 

 

Os CLPs foram capacitados em um curso de “Especialização em Gestão de Inovação e Difusão 

Tecnológica em APLs” oferecido pela Escola de Administração da UFBA - Núcleo de Pós-

Graduação em Administração – NPGA/EAUFBA, tendo parte dos alunos produzido monografias 

sobre as suas áreas de APL e/ou relação com o empresariado. Ou seja, houve um investimento 

inicial do Programa (mesmo que os recursos estejam fora do cômputo nas lógicas do BID) e, uma 

vez qualificados, estes profissionais buscaram outras oportunidades, já que não houve 

objetivamente mecanismos para a retenção desses talentos, nem um plano mínimo de cargos e 

salários. 
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Quadro 15: Estrutura em módulos e conteúdo programático do curso EAUFBA de 
“Especialização em Gestão de Inovação e Difusão Tecnológica em APLs” 

Módulo I - Formação Básica 

1. Introdução ao conhecimento 

2. Localização industrial, instituições e desenvolvimento 

3. Conceitos e abordagens de APL 

4. Tecnologia, aprendizagem e inovação 

5. Competitividade e desenvolvimento 
6. Oficina Análise da Sustentabilidade/Inserção Competitiva de APL 

Módulo II - Formação Aplicada 

1. Sistemas nacionais e locais de inovação 

2. Cooperação e associativismo 

3. Experiências nacionais e internacionais com APLs 

4. Ferramentas para a dinamização de APL 

5. Estratégia competitiva 

6. Oficina de Planejamento Estratégico 

Módulo III - Formação Específica 

1. Economia e gestão de PMEs 

2. Liderança e empreendedorismo 

3. Estratégias e técnicas de negociação 

4. Gestão de Projetos 

5. Plano de Negócios 

6. Oficina de Plano de Negócios 

Módulo IV - Estágio Supervisionado 

1. Realização do estágio 

Realização dos Trabalhos de Final de Curso 

1. Realização de Consultoria para avaliação dos Planos de Melhoria Competitiva dos APLs 

2. Realização de Consultoria para elaboração de Termo de Referência para os Observatórios dos APLs 

3. Passagens e hospedagens para realização Curso e Pesquisa 
Fonte: elaborado pela Agência Social, 2013, a partir do Plano de Trabalho do Convênio 72/2005, firmado entre a 
FEAUFBA, FAPESB e SECTI. 
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Entendemos que o uso de bolsas de pesquisa é uma alternativa que deveria se somar a um salário 

e outros benefícios para que se torne atrativa e, de fato, possa manter o corpo técnico envolvido, 

comprometido e se sentido valorizado pela Secretaria responsável pelo Programa. Se no início do 

curso de especialização, bolsas de pesquisa faziam sentido, como forma de capacitação da 

equipe, por outro substituíram equivocadamente uma relação trabalhista dos técnicos bolsistas 

do Programa. Dada a importância dos CLPs e de alguns outros perfis ligados a coordenação da 

UGP, seria recomendado que os profissionais fossem contratados sempre na condição de 

celetistas, como condição de assegurar sua permanência ao longo do tempo, o que poderia ter 

acontecido por meio de convênios com fundações de apoio. 

 

Ressalta-se que, neste contexto de pagamentos via bolsa, a FAPESB assume um papel importante 

no Programa, por ser o parceiro responsável por operacionalizar e tornar viável esta forma de 

contratação.  

 

O intuito em abordar o aspecto das bolsas não reflete uma análise específica sobre valores, 

atribuições ou perfil dos bolsistas, mas apontar que tal alternativa de contratação se mostra 

bastante frágil. Além disso, o alto grau de responsabilidade atribuída a CLPs e membros da UGP 

exigiria uma remuneração competitiva com valores aplicados no mercado, o que dificilmente se 

alcança ao utilizar o recurso de pagamento via bolsas como opção. Dessa forma, há uma 

tendência à perda de profissionais para o mercado. 

 

Em outras palavras, as bolsas concedidas têm um valor muito aquém do que deveriam para um 

programa estadual desta magnitude, financeira e técnica, sendo um dos fatores, senão o maior, 

da rotatividade, além do vínculo precário. Ao longo do tempo, o número de CLPs reduziu-se 

drasticamente, sem que fossem feitas reposição dos profissionais, aumentando-se a carga de 

trabalho dos que permanecem no Programa, o que impacta necessariamente na qualidade da 

assessoria, acompanhamento e coordenação local junto às redes. Até fev/2013, restavam 3 CLPs, 

já tendo sido a propor ação de 1 CLP para cada uma dos APLs.  
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Representar 
administrativa e 
tecnicamente a 

UGP no 
respectivo APL 

Funções dos CLPs 

Figura 16: Funções e obstáculos para atuação dos CLPs do Progredir 
 

OBSTÁCULOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Agência Social, 2013 
 
 
O grande número de funções excessivamente atribuídas aos CLPs abrangeria também a 

alimentação dos Portais. Conforme ROP (item 2.10, pg. 7), os portais “tem por objetivo permitir o 

acesso às informações sobre o Programa, tais como: tipo de apoio e recursos disponíveis; ações 

desenvolvidas; evolução de sua implementação; e, seus resultados”. 

 

Inicialmente, pensou-se que os próprios empresários poderiam alimentar os portais, porém, 

percebeu-se que não havia uma ideia de rede consolidada, nem comprometimento dos mesmos, 

a ponto de permitir que este modelo de gestão tivesse êxito. Em paralelo, atribui-se esta função 

aos CLPs, os quais receberam um treinamento do IEL/BA para desempenharem esta função. 

Desconsiderou-se, também, que estes profissionais não possuíam formação em 

comunicação/jornalismo, sendo imprescindível neste caso, dada a produção de textos que seria 

requerida para a função.  

 

Mobilizar, 
articular e 
apoiar as 
empresas  

Fortalecer a 
constituição e 
desenvolvimento 
das OGL 

Promover  
ações de 
divulgação do 
Programa  

Apoiar a  
elaboração  
do Plano de 
Ações  

Oferecer 
informações  
do APL para os 
relatórios de 
prestação de 
contas, de 
progresso e de 
monitoramento e 
avaliação. 

Falta de infraestrutura para desenvolvimento 
das ações nos territórios 

--- 
Vínculo precário de trabalho 

--- 
Falta de autonomia real 
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Ainda sobre os portais, algumas empresas queriam que estes fossem um canal de comércio 

eletrônico (e-commerce) para venda dos seus produtos. Ou seja, predominava uma lógica 

individual e restritiva se sobrepondo à perspectiva coletiva. Além disso, as implementações que 

porventura eram feitas em um dos portais em desenvolvimento, demandado pelas empresas, era 

solicitado igualmente por outros segmentos, a título apenas de se ter um isonomia, pois “se o 

outro segmento tem, nós também queremos”. Desconectado de uma demanda real das 

organizações produtivas e das Redes, os atrasos nas entregas, o baixo envolvimento no processo 

de desenvolvimento e o baixo comprometimento das próprias empresas contribuíram para o 

descrédito e desinteresse em relação a estes instrumentos de comunicação. 

 

De maneira geral, a ação dos Portais está presente no desenho inicial do Programa (Marco Lógico 

e no ROP), o que de certa forma indica ser uma solução entendida como necessária pelos 

formuladores do Programa. Este “descasamento” entre uma real demanda dos empresários e 

uma solução trazida de cima, dos formuladores/planejadores, é também um dos fatores para o 

insucesso da ação, até mesmo em função dessa linha de atuação não ter sido repensada pela 

UGP. Atualmente, o código-fonte e o banco de dados encontram-se hospedados nos servidores 

IEL/BA, sem uso por parte das redes e APLS e sem acesso ao público externo. O quadro a seguir 

expressa uma visão do desenvolvimento dos sites.  

 
Quadro 16: Sites desenvolvidos para as APLs do Progredir pelo IEL/BAI 

APLs Domínios dos Sites na WEB 
Status  
on-line 

Status  
Registro.BR 

APL Derivados 
www.aplcachacabahia.com.br No ar Publicado 

Fora do ar www.aplderivadosdacana.com.br Congelado 

APL Confecções  No ar www.aplmodabahia.com.br Publicado 

APL T.I. Não tem ---- ---- 

APL Rochas Fora do ar www.aplrochasbahia.com.br Registro perdido 

APL Plástico No ar www.aplplasticobahia.com.br Publicado 

APL Fruticultura Fora do ar www.aplfruticulturabahia.com.br Congelado 

APL Caprino Fora do ar www.ovinocaprinobahia.com.br Registro perdido 

APL Piscicultura Fora do ar www.aplpisciculturabahia.com.br Registro perdido 

APL Turismo Fora do ar www.aplturismobahia.com.br Congelado 

APL Sisal Fora do ar www.aplsisalbahia.com.br Registro perdido 

APL Automotivo Fora do ar www.aplautomotivobahia.com.br 
Registro perdido 

 
Fonte: Elaborado pela Agência Social, a partir de informações do Portal Registro.BR, em dez.2012 
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Uma das críticas recorrentes durante as entrevistas refere-se a um dos produtos elaborado pelos 

profissionais credenciados do SEBRAE. Trata-se da qualidade dos planos de negócios elaborados, 

o que motivou muitas revisões e incrementos exigidos pela Comissão de Avaliação dos Planos. 

Segundo relatos, no processo de construção dos PNs, poucos consultores envolveram os 

beneficiários (em processos participativos), sendo a quase totalidade construída por um número 

reduzido de consultores credenciados do SEBRAE, que se subdividiu em várias Redes. Segundo a 

UGP, no processo Janela Aberta 2009/2010, os 49 PN foram elaborados por um total de 22 

Consultores assim distribuídos – 1 Consultor elaborou 07 planos, 04 Consultores elaboraram 03 

planos cada, 07 Consultores com 02 planos cada, 10 Consultores com 01 plano cada e 06 planos 

sem Consultor – conforme disposto na Tabela 18. 

 

Tabela 2: Concentração dos Planos de Negócios por consultor credenciado do SEBRAE/BA 
 

Consultor 
credenciado 

SEBRAE/BA   

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

 
M 

 
N 

 
O 

 
P 

 
Q 

 
R 

 
S 

 
T 

 
U 

 
V 

PN
 s

em
 

co
ns

ul
to

r 

To
ta

is
 

Número de PN  7 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 49 
PN aprovados 
sem restrições 

0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 06 

PN aprovados 
com restrições 

4 0 0 0 3 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 21 

PN devolvidos 3 3 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 22 
Fonte: Relatório Final dos Pareceres dos Planos de Negócios das Redes, UGP, 2010. 

 

 

Ainda segundo a UGP, em seu Relatório Final dos Pareceres, “após análise dos planos e dos 

pareceres, os dados encontrados revelam um percentual de 43% de planos devolvidos com 

restrições, 45% de planos devolvidos diretamente, sem condições de avaliação da Comissão e 

apenas 12% com aprovação unânime e sem condicionantes. Juntos, os planos devolvidos (para 

ajustes) atingem o percentual de 88% de reprovação”. 

 

Como resultado, observou-se uma relativa padronização dos planos, sem que fossem trabalhadas 

de maneira mais detalhada as especificidades dos diferentes segmentos. A percepção da baixa 

qualificação dos consultores também foi citada em algumas entrevistas como um fator 

característico do processo de elaboração dos planos de negócios. Uma vez que a UGP do 

Programa não delimitou claramente qual seria o perfil deste consultor, atribuindo esta tarefa 

exclusivamente ao parceiro, houve uma perda de controle sobre a qualidade deste profissional, o 

qual poderia ser muito qualificado para determinado tipo de consultoria, mas pouco qualificado 

para o que se esperaria dele no âmbito do Programa. 



 
 

 

73 

Embora o SEBRAE tenha afirmado que “os planos foram desenvolvidos considerando o que o 

SEBRAE já desenvolvia para não haver choques (sobreposições)”, na prática há uma clara 

dificuldade em se delimitar até onde vão as ações do Progredir e até onde vão as ações das 

Unidades do SEBRAE. Uma vez que um mesmo consultor pode assumir estes dois papéis, essa 

sobreposição se tornou inevitável. É, sobretudo, mais um elemento que reforça a falta de 

unidade do Programa, cujas ações se confundem com as ações dos próprios parceiros, 

sobretudo do SEBRAE, por meio das Unidades Regionais nas pontas e, também, das Unidades 

Temáticas, como Agronegócios, Indústria e Economia Criativa.  

 
O formato de contrapartidas exigidas aos empresários em determinadas ações também variou, a 

depender se eram ofertadas pelo SEBRAE/BA ou IEL/BA. As contrapartidas do SEBRAE/BA exigidas 

poderiam ser econômicas, sem haver desembolso financeiros dos parceiros, enquanto o IEL/BA 

requeria também uma contrapartida financeira, com faixas escalonadas conforme complexidade 

e custo. As contrapartidas foram vistas quase unanimemente pelos gestores do Programa como 

uma forma de se ter um comprometimento do empresariado e reduzir a percepção de um 

possível caráter de benemerência e/ou assistencialismo a fundo perdido do Programa. Mas 

novamente, são 2 lógicas coexistindo no mesmo Programa, para ações de mesma finalidade, uma 

para cada parceiro executor. Como instrumento de criação de um vínculo de compromisso a 

partir de um aporte parcial em ações do Programa, esta se mostrou acertada. Contudo, seria 

recomendável que diferenças na abordagem do tema “contrapartida” fossem evitadas, ou 

melhor, fossem unificadas a fim de que os parceiros aplicassem o mesmo tipo de critérios para a 

exigência de contrapartida. 

 
Quadro 17: Rotatividade dos Secretários da SECTI durante o Progredir 

Secretários SECTI durante o Programa Progredir Períodos do ciclo de gestão pessoal 

Rafael Luchesi (PFL) jan/2003 a dez/2006 
Ildes Ferreira (PMDB) jan/2007 a ago/2009 

Eduardo Lacerda Ramos (PDT) set/2009 a abr/2010 
Feliciano Tavares Monteiro (PDT) abril/2010 a fev/2011 

Paulo Câmara (PDT) fev 2011 a fev/2013 (momento atual) 
Fonte: Agência Social, 2013, a partir de informações confirmadas pela ASCOM SECTI.  

 

Há, claramente, problemas de gestão que influenciaram o cumprimento deste Componente 2. O 

“timing” entre empresariado, SECTI, IEL e SEBRAE obviamente não é o mesmo, por se tratarem de 

culturas organizacionais distintas. Contudo, a mudança do cenário político com a posse do novo 

Governo do Estado, em 2007, fez com que houvesse um tempo adicional maior, e natural, de 

assimilação do Programa pela nova gestão. De fato, os dez meses de quase inexistência de ações 

fez com que as ações planejadas caíssem em descrédito por parte do empresariado e prejudicasse 

o andamento inicial do Programa. 
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Como afirma o IEL/BA, “não há como executar uma ação em um processo que não está rodando”. 

As mudanças internas na equipe da SECTI e da UGP, motivadas por alterações no cenário político 

(cinco secretários diferentes passaram pela SECTI ao longo dos 6 anos do Programa, como pode 

ser observado no quadro a seguir). foram decisivas para que o Programa se estendesse ao longo 

do tempo, dado os tempos necessários de “retomadas” e “realinhamentos” constantes do 

Programa junto aos parceiros e novas interações com o empresariado. 

 

Síntese da Avaliação para o Componente 2 
 

1. Em sua quase totalidade, o Programa carece de normas e regulamentos que 

formalizem as relações entre os parceiros e ampare a execução das ações e 

operacionalização dos Programas. De forma geral, o modus-operandi predominante na 

relação entre os membros da UGP/CLPs não é amparado por instrumentos de gestão, 

manuais operacionais e ou guias de orientação técnica. Ainda que, para qualquer 

questão, prontamente seja evocado o ROP como o documento detentor de todas as 

respostas, em um nível mais operacional, de rotinas de trabalho, inexiste um 

detalhamento em profundidade das operações no mesmo. 

 
2. Especificamente, a relação entre os CLPs e o SEBRAE,por meio das Unidades Regionais, 

não é trabalhada de forma satisfatória, acarretando os problemas observados de falta 

de espaço, local para trabalho, reuniões, dificuldades de deslocamento. 

 
3. A descontinuidade de ações, ou ainda lentidão, motivadas pelas recorrentes mudanças 

de equipe, pela burocracia da máquina pública estadual (e também dos parceiros 

executores, especialmente suas Procuradorias) e pelas mudanças no cenário político 

do Estado da Bahia, foram determinantes para contribuir para um aparente descrédito 

do Programa na sua capacidade de desenvolver as ações às quais se propunha e no 

processo de mobilização dos APLs para além das ações financiadas pelo Programa. 

 
4. A remuneração da equipe envolvida via bolsas, operacionalizadas pela FAPESB, revela 

uma das principais vulnerabilidades do Programa, sendo este um dos fatores 

responsáveis pelas constantes mudanças de pessoal técnico, na UGP. 

 
5. Os portais não alcançaram os resultados esperados devido à baixa aderência do 

empresariado à lógica da ação e, sobretudo, devido ao seu próprio desenho por parte dos 

formuladores do Programa, desconsiderando a real demanda dos empresários por portais 

desta natureza. 
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4.3  Avaliação qualitativa da Componente 3 
 

• Ações dos Planos Estratégicos (PEs) dos APL participantes do Programa 
executadas de acordo com cronogramas e metas determinadas. 

 
A componente 3 do Programa trata das “ações diretas para o fortalecimento da competitividade 

dos APL“ (ROP, p. 20), das quais incluem-se os projetos estruturantes, os planos de negócios e 

oferta de serviços (capacitação de capacitação empresarial e profissional, ações de inteligência e 

acesso à mercados, rodadas de negócios e missões comerciais empresariais). Em relação aos 

planos e negócio e serviços ofertados, a avaliação da componente 3 deve abordar, conforme o 

marco lógico, a satisfação dos empresários em relação a qualidade do que foi oferecido sob a 

visão do beneficiário, o que será identificado no produto 2 desta avaliação após a fase de campo. 

No que tange aos projetos estruturantes o atual estágio de desenvolvimento indicam um estágio 

incipiente de realização. 

 

Os projetos estruturantes se constituem em “equipamento produtivo ou ação estruturante de 

natureza cooperativa compartilhada pelo

 

 coletivo empresarial financiado pelo Programa” (ROP, 

p.5). Dessa forma, sua estruturação é, simultaneamente, parte do Programa e ao mesmo tempo 

independente dele, pois possui certa autonomia já que necessita de uma articulação entre redes 

e organizações produtivas sobre a qual o Programa não possui completa governabilidade.  

Ou seja, embora um conjunto de atividades tenha sido realizado pela UGP para o cumprimento 

do indicador relacionado aos PEs, há um nível não controlado pelo Programa que envolve a 

organização do segmento produtivo em torno de um projeto/objetivo compartilhado e atração de 

parceiros, que ultrapassam um mero documento (plano) elaborado no âmbito do Projeto. 

 

Apenas os APLs de confecções e TI tiveram atividades do Projeto Estruturante concluídas, estando 

sisal, fruticultura e piscicultura em andamento/negociação junto aos parceiros executores. Os 

demais foram cancelados por dificuldades relacionadas ao tempo para execução e aditamento do 

contrato junto ao BID.  Ou seja, dos 11 APLs, tem-se dois PEs concluídos, três em execução e seis 

cancelados, ou seja, mais da metade não foram executados, como se observa no Quadro 

seguinte: 
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Quadro 18: Situação dos Projetos Estruturantes (PE) do Progredir 
APL Projeto Estruturante Estágio de Execução Status fev/2013 

Automotivo "Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores da Indústria 
Automotiva" (Projeto DECAS) 

Cancelado. Cancelado, em função 
da não aceitação da  

FIEB, como 
coexecutora pelo BID. 

Caprinovinocultura "Unidade de Beneficiamento" Cancelado em 19.04.2012 
- CBR 1286-2012 (Não 

objeção do BID) 

* Vide nota. 

Confecções "Centro de Design e Moda da 
Bahia" 

Concluído.  Inauguração do Centro 
em 11 de Dezembro de 

2009. Evento de 
Promoção da Marca 
em 30 e 31/08/2010. 

Derivados Cana de 
Açúcar 

"Central de Negócios" Cancelado em 19.04.2012 
- CBR 1286-2012 (Não 

objeção do BID) 

*Vide nota. 

Fruticultura "Agência de Inteligência e 
Promoção" 

Em andamento.   Negociações para 
execução via SEBRAE. 

Piscicultura "Unidade de Produção de 
Alevinos - Conclusão e 

Implantação da Unidade de 
Beneficiamento da Tilápia" 

Em andamento.  Negociações para 
execução via 
Bahiapesca. 

Rochas Ornamentais "Área de Deposição de 
Estoques Remanescentes do 

Mármore Bege Bahia" 

Cancelado em 19.04.2012 
- CBR 1286-2012  

(Não objeção do BID) 

* Vide nota. 

Sisal "Centro Baiano de Inovação 
para o Sisal" 

Em andamento.  Contratações iniciadas 
em 2012, não havendo 

único parceiro 
executor. Não foi feito 

ainda nenhum 
convênio e Plano de 

trabalho. Processo de 
licitação de alguns 

produtos diretamente 
pela UGP/SECTI. 

Transformação 
Plástico 

"Laboratório de Polímeros - 
Infraestrutura de Uso Comum; 
Central de Serviços; Centro de 

Capacitação Profissional" 

Cancelado.  * Vide nota. 

Tecnologia da 
Informação  

1ª Etapa:  Processo de 
Avaliação e Diagnóstico da 

Gestão 

Concluído em 
Outubro/2010 

 

2ª Etapa:  "Curso - MBA - 
Gestão de Negócios de 

Tecnologia da Informação" 

Concluído em 11 de 
Novembro 2011.  

Cerimônia de 
Formatura em 27 de 
Setembro de 2012. 

3ª Etapa: Implantação das 
Melhores Práticas de Gestão 

Em execução desde 
Agosto/2012. 

Em andamento.  

Turismo “Agência de Promoção e 
Desenvolvimento do Turismo” 

Cancelado em 19.04.2012 
- CBR 1286-2012 (Não 

objeção do BID) 

* Vide nota. 

Fonte: Elaboração própria a partir das Planilhas de Acompanhamento – 2009-2012 cedidas pela UGP Progredir 
Nota: O tempo para a execução reduzido, visto que necessitava da inclusão de novos parceiros junto ao BID como 
coexecutores, foi o motivo do pedido de cancelamento da UGP junto ao BID. 
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Em relação aos planos de negócio, objeto também desta componente, a fase de campo 

evidenciará aspectos qualitativos, sob a ótica dos beneficiários (organizações produtivas). 

Contudo, uma análise quantitativa é possível a partir dos dados coletados indica o alcance das 

metas de realização dos planos, com 55 planos aprovados e executados. 

 
Quadro 19: APLs, redes e organizações produtivas do Progredir 

1. Redes da APL Derivados de Cana 

Processo 
Edital 

02/2008 

Processo 
Seleção - 

Janela Aberta 
(Previsto) 

Processo de 
Seleção Janela 

Aberta 
(Aprovado) 

1. Abaíra Não Sim Sim 
2. Caminhos do Litoral Não Sim Sim 
3. Circuito do Ouro Não Sim Sim 
4. Luz de Prata Não Sim Sim 
5. Cooperativa de Derivados da cana-de-açúcar do Vale do Rio 
Gavião - COODECANA (cachaça) Não 

Sim Sim 

6. Rede de Alimentos de Derivado de cana-de-açúcar da 
Região do Rio Gavião (rapadura) Não 

Sim Sim 

Sobre o APL  0/6 6/6 6/6 
2. Redes da APL Confecções SSA 

 
  

1. Bahia de Moda Sim 1 Sim Sim 
2. Brasil de Uniformes Sim 2 Não Não 
3. Coco Doce Praia & Resort (Bahia Praia e Resort) Não Sim Sim 
4. Design Bahia Não Sim Sim 
5. Ecostura Não Sim Sim 
6. Rede de Fornecedores da Marca Goya Lopes* Sim 3 Sim Sim 
7. Porta Avião Não Sim Sim 
8. Rede Empresarial Márcia Ganem Sim 4 Não Não 
9. Talentos – 25 de Junho Não Sim Não 
10. Grande Salvador Não Sim Não 

Sobre o APL  4/10 5/10 6/10 
2.Redes da APL Confecções FSA 

 
  

1. Crescer Sim 5  Não Não 
2. Liberty Bahia Não Sim Sim 
3. Composê Sim 6 Sim Sim 
4. UNIC Sim 7 Não Não 

Sobre o APL  3/4 2/4 1/4 
3. Redes da APL T.I. 

 
  

1. 3E Sim 8  Não Não 
2. BRITS Sim 9 Não Não 
3. ELOS* Não Sim  Sim 
4. NSJ* Sim 10 Não Não 

Sobre o APL  3/4 1/4 1/4 
4. Redes da APL Rochas 

 
  

1. Complexo de Marmorarias Não Sim Sim 
2. Extração e Serraria Não Sim Sim 
3. Polimento Não Sim Sim 

Sobre o APL  0/3 3/3 3/3 
5. Redes da APL Plástico 

 
  

1. BB Store Não Sim Não 
2. Compósitos Bahia Não Sim Não 

Sobre o APL  0/2 2/2 0/2 
(continua) 
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(continuação) 

6. Redes da APL Fruticultura 

Processo 
Edital 

02/2008 

Processo 
Seleção - Janela 

Aberta 
(Previsto) 

Processo de 
Seleção Janela 

Aberta 
(Executado) 

1. AFRUPEC Não Sim Sim 

2. CAJ 3* Não Sim Sim 

3. CAJ 1 Não Sim Sim 
4. CAJ 2* Não Sim Sim 
5. COOPERCUC/Gravetero Não Sim Sim 
6. Manga Brasil Não Sim Sim 
7. Ouro Verde Não Sim Sim 
8. Special Não Sim Sim 

Sobre o APL  0/8 8/8 8/8 
7. Redes da APL Caprinovinocultura 

 
  

1. Rede de Frigoríficos Não Sim Sim 
2. Rede Genética Não Sim Sim 
3. Fazenda Icó Não Sim Sim 
4. PROCAPRI - Rede de criadores e fornecedores de caprinos 
e ovinos da Bacia do Jacuípe Não 

Sim Sim 

5. RACCOTI - Rede de Associações de Criadores de Caprinos e 
Ovinos do Território de Irecê Não 

Sim Sim 

6. Centro de Excelência em Culinária Caprina e Ovina Não Sim Sim 
Sobre o APL  0/6 6/6 6/6 

8. Redes da APL Piscicultura 
 

  
1. Glória Canudos Não Sim Sim 
2. Malhada Grande Não Sim Sim 
3. Xingozinho Não Sim Sim 

Sobre o APL  0/3 3/3 3/3 
9. Redes da APL Turismo da Costa do Cacau 

 
  

1. Ilhéus 100% Turismo Não Sim Sim 
2. Inspire-se Maraú Não Sim Sim 
3. Ilhéus Praia & Gastronomia Não Sim Sim 
4. Roteiro Turístico das RPPN (Ou RPPN) Não Sim Sim 
5. Viva Itacaré Não Sim Sim 
6. Itacaré Aventura Não Sim Não 

Sobre o APL  0/6 5/6 3/5 
10. Redes da APL Sisal 

 
  

1. Produtores da APAEB Não Sim Sim 
2. Fios Agrícolas Não Sim Sim 
3. Sisalnós Não Sim Sim 
4. Batedeiras Comunitárias Não Sim Não 

Sobre o APL  0/4 4/4 3/4 
11. Redes do APL Automotivo 

 
  

Não contemplado com ações dos Planos de Negócios. 

TOTAL 

10 PN 
previstos e 
executados 

49 PN 
(previstos) 

45 PN 
(aprovados e 

executados ou 
em execução 
em fev/2013) 

55 Planos de Negócios aprovados e executados 
ou em execução em fev/2013 

Fonte: Agência Social, 2013. 
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4.4. Avaliação qualitativa do Componente 4  
• Sistema de difusão, monitoramento e avaliação do Programa implantado e 

operacionalizado 
 
 

Este Componente refere-se fortemente à comunicação do Programa, seja ela comunicação 

interna (entre os parceiros e coordenação) ou externa (para a sociedade). Ao enunciar “difusão” e 

“monitoramento e avaliação”, há, respectivamente, uma preocupação com a visibilidade do 

Programa e com o acompanhamento das ações visando o autoconhecimento e a correção de 

rumos e percursos.  

 

Nestas duas vertentes, comunicação e M&A, há pontos críticos que revelam um número reduzido 

de ações desenvolvidas para o alcance dos objetivos desta componente. Inicialmente, a própria 

Equipe de Avaliação teve dificuldades em obter os documentos e histórico do Programa. A 

inexistência de uma gestão documental, física e eletrônica, obrigou a Equipe de Avaliação a 

reconstruir uma base de documentos, a partir do cruzamento de documentos cedidos feitos pela 

SECTI (UGP e Núcleo de Convênios), IEL (Gerência de Inovação e Projetos Especiais; Gerência de 

Desenvolvimento do IEL/ PMO IEL) e SEBRAE/BA. Uma vez que foram constantes as mudanças de 

pessoas na UGP, com a saída de cada profissional tinha-se a perda também as rotinas de trabalho 

e método para organização destes documentos. Dessa forma, a fragilidade da gestão do 

conhecimento do Programa e de sua memória institucional são pontos críticos para o 

sequenciamento e encadeamento lógico das ações do Progredir, sem falar nos obstáculos para 

o monitoramento das atividades e ações. 

 

A comunicação do Programa é, comprovadamente, pouco eficaz. Não há um manual de 

identidade e de comunicação para a orientação da UGP e dos parceiros executores, o que 

contribui para um quadro de sobreposição das ações, na visão dos beneficiários, citado 

anteriormente. O que é o Progredir? O que são ações de apoio? Quais são os papéis dos 

parceiros? O que foi produzido pelo Programa, como informação sobre os APLs? Há inclusive 

material impresso produzido, contudo a comunicação do Programa ultrapassa apenas as peças de 

comunicação impressas produzidas, elas são um meio, não um fim em si mesmo. 
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De fato, houve a elaboração de um Plano desta natureza, porém o mesmo foi parcialmente 

executado. Por se tratar de um programa em que organizações produtivas se conectam em redes, 

a comunicação assume, neste cenário, uma função ainda mais importante por ser o elemento 

catalisador dos fluxos de informação e comunicação, interna e externa. Estas lacunas de 

comunicação, de caráter estratégico e operacional, acompanharam o Programa ao longo dos anos 

e seriam, na teoria, minimizadas pela execução de um plano de comunicação, por uma assessoria 

de comunicação específica ao Programa. Não houve relatos de maior ingerência ou participação 

da ASCOM da SECTI no processo de comunicação do Programa, ficando o mesmo sob-

responsabilidade de um bolsista com essa função específica, mas não há registros de atividades 

relacionadas à área de comunicação, como relatórios específicos, clipagem, registros ou 

formulários de avaliação da comunicação. Atualmente, não há um site ou subsite específico para 

dar visibilidade ao Programa, apenas um link no site da SECTI 

(http://www.secti.ba.gov.br/programas-projetos/progredir-3) com algumas informações 

institucionais, não ultrapassando o tamanho de 2 páginas. Se levarmos em conta a vastidão (e 

riqueza técnica) de informações produzidas pelo Programa, em termos institucionais, 

metodológicos, dos segmentos e territórios, desperdiça-se uma ótima oportunidade de propiciar 

visibilidade e dar maior significado aos resultados do Programa. 

 

 

Figura 17: Capa do prospecto do Progredr e da página do Programa no site da SECTI 

  
Fonte: Agência Social, 2013 e acesso 20/fev/2013 no site http://www.secti.ba.gov.br/programas-projetos/progredir-3,  
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Em relação à comunicação interna, o fluxo de comunicação entre os parceiros do Programa 

revela canais de comunicação entre FAPESB-SECTI, IEL-SECTI e SEBRAE-SECTI, mas pouca 

interação entre IEL, FAPESB e SECTI. As entrevistas revelaram esse baixo nível de interlocução e a 

existência deste único fluxo diretamente com a Secretaria. Em algumas entrevistas, diferentes 

parceiros afirmaram: “não sei o que o <parceiro> fez ou está fazendo”, sendo tal discurso 

presente na fala de diferentes instituições entrevistadas. Neste sentido, o compartilhamento das 

informações do Programa foi comprometido, pois passa a depender de feedbacks da UGP, dos 

momentos de reunião do Comitê Técnico ou Comitê Diretor. Se a ideia central do Programa era 

ter, desde o seu início, uma gestão descentralizada que aproveitasse a expertise dos parceiros, 

essa estrutura dependia necessariamente de uma comunicação interna e externa, fortalecida e 

fluída. 

 

Figura 18: Fluxo interno predominante de comunicação do Progredir 

 
Fonte: Agência Social, 2013. 
 

É preciso analisar também como se deu a relação com as organizações produtivas, pois uma 

comunicação eficiente do Programa com seus beneficiários diretos é o que fortaleceria a 

governança local, como seu pré-requisito básico. A ausência de assessor de comunicação 

específico para o Programa, desde 2009, é sem dúvida um fator que prejudicou o fluxo de 

informações. Em relação a um tipo de comunicação mais voltado ao público externo, ressalta-se 

que até o momento, não foi realizado evento de divulgação dos benefícios do Programa. 

 

UGP 
SECTI 

FAPESB 

SEBRAE 

IEL 
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O sistema de monitoramento e Avaliação não foi efetivado ao longo dos anos. “No início havia 

uma preocupação com monitoramento e avaliação, mas isso se perdeu”, afirmaram entrevistados 

dos parceiros e da UGP. Alternativamente, há um acompanhamento dos Planos de Negócios 

realizados na UGP, em Excel, a partir de informações coletadas pela reduzida equipe de CLPs e 

pela Assessoria Técnica que auxilia a Coordenação Técnica do Programa, 

1) necessidade de uma maior integração entre os parceiros para que o sistema funcionasse, o que 

não ocorreu na prática e/ou; 2) não adequação do sistema de monitoramento à rotina 

operacional do Programa, ou seja, as atividades realizadas eram insuficientes para responder 

plenamente ao Marco Lógico inicial. 

o que demonstra uma 

preocupação real da UGP, especificamente da área técnica. A não utilização de um sistema de 

monitoramento e avaliação compartilhado para os parceiros via web, por exemplo, pode indicar:  

 

 

Síntese da Avaliação para o Componente 4 
 

1. O Programa não dispõe de mecanismos eficazes que preservem a sua memória 

institucional.  

2. O Programa não possui uma identidade que o faça ser reconhecido pelos diversos 

públicos e sociedade em geral, confundindo-se, em muitos casos, com ações já 

desenvolvidas pelos próprios parceiros executores. 

3. O Programa carece de um canal de interlocução com as organizações produtivas 

que ultrapasse a relação/papel do CLP. 

4. A inexistência de um sistema de monitoramento e avaliação integrado entre os 

parceiros é responsável pelo desconhecimento mútuo das ações realizadas por 

cada um deles, restringindo-se ao que formalmente consta como obrigações no 

ROP. 

5. Os parceiros possuem modelos de registros individuais próprios (relatórios 

técnicos), o que revela a inexistência de padronização dos documentos e falhas 

nesta coleta: "o que deveria constar nestes relatórios a fim de contribuir para 

responder ao marco lógico?"; "que campos devem necessariamente existir nestes 

documentos?" 
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5. Considerações sobre a consistência do Programa 
 

Embora nas entrevistas realizadas com parceiros executores e integrantes da UGP do Progredir 

tenham sido recorrentes os discursos que se referem ao Programa como uma “estratégia dotada 

de um bom desenho, porém com dificuldades de execução, em verdade se observou um 

programa com algumas premissas básicas iniciais inexistentes, as quais resultaram nas 

dificuldades de execução verificadas no decorrer do seu desenvolvimento. Consideram-se aqui 

como tais “premissas”, sobretudo, um estágio inexistente ou médio de organização dos APLs em 

2006, uma vez que grande parte assemelhava-se  muito mais a um conjunto isolado de 

organizações produtivas de um mesmo segmento de atuação econômica nos território focados do 

que mesmo um aglomerado de organizações produtivas com objetivos comuns, dentro de uma 

lógica que as aproxima-se dos conceitos de APLs. 

 

Há, no entanto, neste momento embrionário do Programa, um cenário positivo composto pela 

vontade política, disponibilidade de recursos e profissionais envolvidos na concepção e 

implementação inicial do Programa. Contudo, grande parte do público beneficiário, se focalizado 

como sendo APLS, não reunia as condições mínimas suficientes para um Programa com a 

natureza e as linhas de atuação do Progredir. O documento “Programa de Fortalecimento 

Empresarial – Projeto Técnico” (SECTI, 2006, p.119) ao se referir aos aglomerados de unidades 

produtivas, alvos maiores do Programa, observa a existência de três tipologias e as adota como 

referência: 

 

 Tipologia 1: Aglomerados em que as unidades produtivas atingem os objetivos 

comuns do arranjo, por intermédio de relações horizontais

 

 de 

complementaridade interfirma; 

 Tipologia 2: Aglomerados em que as unidades produtivas somente atingem os 

objetivos comuns do arranjo se contarem com o incentivo de uma empresa 

âncora

 

 e; 

 Tipologia 3: Aglomerados intensivos em tecnologia

 

 que dependem de 

instituições de pesquisa, desenvolvimento e engenharia (P,D&E) para sua 

viabilização. 



 
 

 

84 

Observa-se que a percepção em relação a um desenho em que uma unidade produtiva se 

sobressai como âncora já figurava neste momento inicial, mas sem uma sinalização do nível de 

ênfase neste tipo de aglomerado. A configuração de redes operacionalizadas por “âncoras” é, por 

si só, contraditória, uma vez que a ideia de rede associativa pressupõe, na teoria, relações 

horizontais de complementaridade enfatizadas na tipologia 1. Estas três tipologias perfaziam o 

cenário inicial, sendo as tipologias 1 e 3 mais próxima do ideal para o Programa à luz das suas 

outras ações. 

 

A operacionalização do Programa apresentou a tipologia 2 (baseado em organizações-âncoras), 

ainda que em poucos casos, dado ainda a ser confirmado com o trabalho de campo. Contudo, o 

principal problema não parece ter sido esta presença ocasional deste modelo vertical (top-down), 

mas a ausência em sua grande maioria destes objetivos comuns entre as empresas integrantes do 

APL, citado na tipologia 1, cujas características principais são as relações horizontais e o 

fortalecimento dos nós das redes. As formações de redes “top-down” caracterizam-se como um 

modelo em que os fornecedores são altamente dependentes das estratégias da organização-mãe 

e têm pouca ou nenhuma influência nas decisões, estratégia ou destinos das redes associativas, 

contrapondo-se a um modelo horizontalizado, em que as competências são complementares e 

custos e riscos são compartilhados. 

 

Houve neste momento inicial uma atenção com o perfil dos beneficiários do Programa. A escolha 

dos aglomerados empresariais/produtivos foi processual e demonstrou uma preocupação com o 

estabelecimento de critérios básicos para um processo de identificação, análise e filtragem dos 

grupamentos em busca de conjunto prioritário e alvo do Programa. 
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Figura 19: Critérios para elegibilidade dos aglomerados empresariais e produtivos para o Progredir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Social, 2013, extraído do documento Programa de Fortalecimento Empresarial – Projeto Técnico (2006) 
 

Contudo, a operacionalização do Programa demonstrou que os aglomerados empresariais/ 

produtivos, pelo menos não na maturidade ou estágio idealizado, e tampouco os APLs existiam 

conforme a percepção inicial. Por consequência, isto se refletiu posteriormente nas relações das 

Redes Associativas, cuja fragilidade evidencia um conjunto de organizações produtivas com visões 

e objetivos nem sempre convergentes. Conforme pode ser percebido na Figura anterior, é curioso 

notar que o processo de escolha dos aglomerados empresariais/produtivos contempla, em seus 3 

momentos de filtragem, 28 critérios no total (7+13+8 critérios), sendo que apenas 4 critérios 

fazem menção direta às questões relacionadas à qualidade das relações das empresas/redes 

(articulação espontânea das empresas produtoras; existência de cooperação interfirmas; 

existência de governança local; capacidade associativa e cultura de cooperação), uma quantidade 

limitada dado o fator crucial destes aspectos para o sucesso do Programa. 

Identificação 
do perfil dos 
aglomerados 
de unidades 
produtivas 
existentes 

52 apls 18 apls 
10 apls 

+ 1 APL 

Critérios de 
Identificação 

 
1. Concentração de 
empresas/produtores 

2. Complementaridade de 
recursos/competência 

3. Encadeamentos vantajosos 
com fornecedor/cliente  

4. Presença de empresa 
âncora 

5. Articulação espontânea 
das empresas/produtores 

6. Potencial de geração de 
emprego/renda 

7. Externalidades  

Critérios de  
Priorização 

 
1.  Amplitude e participação 
empresarial na cadeia de valor 

2. Participação na agregação de 
valor no setor de atividade e na 
economia estadual  

3. Atualização Tecnológica 
Setorial  

4. Interação com centros 
tecnológicos e de 
conhecimento 

5. Potencial de mercado e 
capacidade exportadora  

6. Sustentabilidade Ambiental 

7. Capacidade associativa e 
cultura de cooperação  

8. Desconcentração Regional 

 

Obs.: O APL de Sisal foi 
acrescido em separado no que 
se caracterizou como sendo 
uma decisão política.  

Critérios de  
Enquadramento 

 
1. Presença de empresas e especialização 
setorial 
2. Nível de participação na produção 
nacional 
3. Existência de cooperação interfirmas 
4. Existência de governança local 
5. Presença de fornecedores estratégicos 
6. Presença de centros tecnológicos e 
qualificação profissional 
7. Potencial de crescimento de mercado, 
inclusive exportação 
8. Presença de canais de distribuição e 
comercialização 
9.  Existência de liderança empresarial e 
receptividade ao Projeto  
10. Importância estratégica para o Estado 
da Bahia 
11. Relação com os diferentes parceiros 
estaduais 
12. Inclusão de projetos nas diversas  
mesorregiões 
13. Efeito multiplicador 
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Se uma leitura inicial acerca dos critérios de elegibilidade das organizações 

produtivas/redes/aglomerados para serem beneficiárias do Progredir a princípio possa sugerir 

falhas na escolha destes aglomerados (ou no real cumprimento dos critérios estabelecidos), esta 

não parece ser a questão principal desta análise. Aparentemente, havia um cenário de 

oportunidades para as organizações produtivas (oferta de capacitação, consultoria e acesso a 

serviços a custo zero ou reduzidos) e estas prontamente se apresentaram e se submeteram aos 

procedimentos operativos do Programa. O ponto nevrálgico aqui é a consistência e 

sustentabilidade dessas redes associativas, que se constituíram em agrupamentos de 

beneficiários individuais elegíveis para a execução das ações dos próprios planos de negócios, 

objeto principal da formação das redes. Há exceções, mas podemos afirmar que a maior parte das 

redes associativas pode ser traduzida como um conjunto de organizações produtivas reunidas em 

torno do acesso aos benefícios programáticos, e não o que se entende como em redes endógenas 

dos territórios. 

 

Uma aliança de empresas para formação de uma rede poderia ter se dado por diversos fatores. A 

título de exemplo, citam-se 1) obter um meio de distribuição e de prevenção contra concorrentes; 

2) acesso a novas tecnologias e diversificação em novos negócios ou 3) aumento da 

competitividade via integração tecnológica, reduzindo assim os custos.  

 

Em outras palavras,  as motivações para uma aliança desta natureza são diversas, contudo tais 

aspectos aparentemente não foram suficientemente trabalhados ou não havia um estágio de 

maturidade neste cenário inicial do Programa. Houve um cenário favorável, criado pelas 

oportunidades do Programa, que foi prontamente preenchido pelas organizações produtivas, 

em meio a múltiplos interesses e expectativas não alinhadas entre essas organizações, parceiros 

executores e gestores do Programa. 

 

Como consequência da fragilidade das redes associativas, ocorreu uma redefinição natural dos 

objetivos do Programa. Quando o ROP do Progredir (2007, p. 5) enuncia que o objetivo geral do 

programa é “fomentar a competitividade dos APL do Estado da Bahia” e, como se observou, 

estes APLs (ou aglomerados) não apresentavam uma estrutura consistente (conceitual ou 

operacional), naturalmente o Programa redefiniu operacionalmente seu objetivo e sua estratégia. 

 
Em via de regra, um Programa assume uma lógica causal de tipo contínuo: intervindo de um 

modo X em uma dada realidade Y, considerada problemática e de relevância pública, obtém-se Z, 

uma situação socialmente desejada ou aceitável. Todavia, ao assumir uma estratégia de ação, a 
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situação problemática, antes imprecisa, se redefine em função da própria realidade do Programa, 

ocorrendo uma reinterpretação do objeto e objetivos, gerando um novo ciclo. 

 
Neste contexto, “fomentar a competitividade dos APL do Estado da Bahia” cede espaço para o 

“fortalecimento do segmento empresarial”. O Programa atua muito mais focado e próximo às 

organizações produtivas do que às redes associativas ou mesmo aos aglomerados. Isso é 

comprovável pelos principais resultados serem mais facilmente visualizados em um nível micro 

(organização produtiva beneficiada) ou meso (missão empresarial, técnica, comercial, consultoria 

ou capacitação das redes). Tal redefinição do “objetivo” ocorre de forma natural e espontânea, 

levando-se em conta restrições ao desenvolvimento e atuação do Programa, além dos objetivos 

iniciais acordados nos documentos iniciais. 

 

Figura 20: Redefinição do objetivo do Progredir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Agência Social, 2013. 
 

 

Portanto, estes aspectos relacionados à gênese do Programa revelam um cenário parcialmente 

positivo (político/financeiro) e com pontos de conflito/dificuldade (perfil ideal do beneficiário). 

Em seguida, o Programa passa a enfrentar problemas advindos também do cenário político, antes 

estável (grande número de mudanças dos gestores do programa, em nível institucional e 

operativo, conforme pode ser visualizado no Quadro a seguir). 

Estratégias 

1. Sensibilização, mobilização e articulação 
dos APLs beneficiados pelo Programa 

2. Oferta de serviços de apoio empresarial 
e tecnológico, públicos e privados, 
disponíveis no Estado da Bahia, em 
decorrência das demandas dos APLs 
beneficiados pelo Programa 

3. Ações dos Planos Estratégicos dos APLs 
participantes do Programa executadas 
de acordo com cronogramas e metas 
determinadas 

4. Sistema de difusão, monitoramento e 
avaliação do Programa implantado e 
operacionalizado 

Redefinição do objetivo 

Metas 
• Ações desenvolvidas 
• PMCs realizados 
• PEs executados 
• PNs executados 
• Redes formadas 
• APLs consolidados 

Fortalecimento do segmento empresarial no Estado da Bahia 

•  Redes Associativas 
•  APLs 
•  Organizações 
Produtivas 
•  OGLs Promover a 

competitividade e 
sustentabilidade dos 
APLs do Estado da 

Bahia 

Objetivo 

Objetos 
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Quadro 20: Rotatividade dos Coordenadores Gerais do Progredir 2004-2013 

Coordenações do Programa  Períodos no cargo (mês/ano) Nomes dos Profissionais 

Coordenação Geral 1 2004 a junho/2007 Emmanuel Lacerda  

Coordenação Geral 2 novembro/2007 a março/2009 Berta Passos  
Coordenação Geral 3 abril/2009 a março/2010 Jackson Ornellas 

Coordenação Geral 4 abril/2010 a março/2011 Sérgio Gomes 
Coordenação Geral 5 (atual) março/2011 ao fev/2013 Antônio Raimundo Chagas 

Fonte: Agência Social, 2013. 

 

A execução não se deu da forma como foi pensada inicialmente. Não apenas em decorrência dos 

sucessivos aditivos de prazo, mas, sobretudo devido a outros entraves de ordem técnica e 

operacional que impactaram diretamente na operacionalização do Programa, dentre eles: 1) 

pouca confiança e credibilidade dos empresários na estratégia do Programa; 2) rotatividade 

interna de pessoal (equipe técnica e coordenações gerais e técnicas); 3) autonomia de atuação 

dos parceiros, sem um papel centralizador da SECTI; 4) ausência de um sistema de 

monitoramento e avaliação compartilhado SECTI-IEL-SEBRAE, como fator de descontrole (e 

distanciamento) das ações junto ao público beneficiário e 5) Comunicação do Programa externa e 

interna incipiente, com iniciativas pontuais, gerando desconhecimento do público-alvo e baixo 

nível de visibilidade social do Programa. 

 
Ainda que se observem algumas fragilidades motivadas por fatores técnicos, administrativos e/ou 

de conjuntura política, há de se considerar, todavia, a importância do Progredir como um teste de 

modelo operativo para uma atuação junto a redes de organizações produtivas. Há uma expertise 

construída, multi-institucional, a qual pode ser utilizada em futuros programas desta natureza de 

forma a otimizar os resultados.  

 

Comparativamente a outras unidades da federação com programas similares, é salutar o papel da 

Bahia como um dos Estados em que foram observadas boas práticas, as quais serão melhor 

abordadas e investigadas a partir da fase campo desta avaliação (produto 2). Se a longevidade do 

Programa apresenta-se como um fator negativo, há de se reconhecer, no entanto, que a temática 

manteve-se central e sustentou-se temporalmente, estando fortemente presente nas agendas da 

SECTI, SEBRAE/BA e IEL/BA. 
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