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Introdução

O município de Pesqueira, com uma área de 961 
km2, localiza-se no Agreste de Pernambuco, na 
microrregião Vale do Ipojuca, distante 215 km do 
Recife. Conta com uma população de 64.751 
habitantes.

O biodiesel é uma denominação genérica para os 
combustíveis derivados de fontes renováveis, como a 
soja, babaçu, o dendê e a mamona. Assim, “no Brasil 
as pesquisas sobre este combustível remontam à década 
de 80”.1 Em 2003, cria-se o Grupo de Trabalho 
Interministerial – GTI sob coordenação da Casa Civil 
do Governo Federal, para o biodiesel. O grupo teve 
como finalidade estudar a viabilidade técnica, 
econômica, social e ambiental do biodiesel e propor 
ações para sua utilização no país. Nesse sentido, o 
biodiesel passa a ter, neste momento, isenção para 
garantir uma função social arregimentada através do 
incentivo à agricultura familiar. O governo garante a 
redução do PIS e COFINS (Decreto nº 5.297/2004) do 
produtor e do importador do biodiesel na compra da 
matéria prima dos agricultores familiares. Desde então, 
surgem denominações e estudos visando compreender a 
organização da produção do biodiesel através de 
conceitos de aglomerações produtivas, denominadas de 
arranjo produtivo do biodiesel.

Dessa forma, estes arranjos produtivos locais (APLs)
se caracterizam por agrupamentos de empresas, em 
geral de pequeno porte em um mesmo espaço 
territorial, existindo uma rede de relacionamento que 
resulte em vantagens competitivas para todas. Além 
disso, estimulam a competitividade das empresas locais 
ou regionais, através da cooperação e do 
compartilhamento, por exemplo, de infra-estrutura, 
inovações tecnológicas e promoções comerciais. Este 
trabalho buscará diferenciar arranjos produtivos locais 
de economia solidária; esta última enfatiza a igualdade 
na organização e distribuição dos produtos, onde todos 
participam e não se baseia no modelo de produção 
capitalista dos clusters. 

Portanto, a proposta deste projeto é entender a 
cadeia de produção do biodiesel no município de 
Pesqueira, como estudo de caso, visando analisar a 
característica desta produção frente à competição e 
cooperação que são as condições determinantes de um 
APL.
Material e métodos

________________
1. O Professor Expedito Parente da UFCE é uma referência no 
assunto teórico sobre a tecnologia da produção deste combustível no 
Brasil.

Neste trabalho serão utilizados como métodos de 
procedimentos a categoria histórico-comparativa, pois, para 
examinar a formação da atividade é necessário o 
conhecimento de processos políticos e sociais já 
vivenciados. Com a ajuda do método de análise social 
através de fotografias da época e entrevistas com atores 
sociais que presenciaram a história; a reconstituição da 
historiografia será pesquisada. Além disso, será utilizada a 
fotografia feita no trabalho de campo para registrar o 
processo de produção e inovações, ilustrando as 
observações e a análise dos dados obtidos em questionários 
e entrevistas. Será também usado um método de observação 
participante através de técnicas de oficinas temáticas. 
Como suporte bibliográfico para esta fase de realização da 
observação será utilizada uma bibliografia de métodos de 
pesquisa baseada, em THIOLLENT,2 RICHARDSON,3

LAKATOS E MARCONI4 e em SINSON,5onde se 
encontram subsídios para análise do método de 
investigação do material fotográfico para o exame do 
processo histórico.

Na presente investigação, será utilizado como método de 
abordagem, o Método Indutivo, que consiste analisar 
questões particulares até chegar a conclusões generalizadas. 
Este método deverá ser usado com restrição, pois, não 
permite ao autor uma maior possibilidade de criar novas 
teorias e generalizações para situações semelhantes. Neste 
caso, deve basear-se no auxílio de outras interpretações que 
ponham em destaque as contradições sociais e econômicas, 
o que se torna viável através de uma interpretação dialética. 
Sendo assim, existe possibilidade de construção do 
conhecimento, já que estamos tratando esta investigação 
dentro de um processo comparativo e dialético.

Resultados

Este presente trabalho analisará a forma de articulação 
dos produtores da mamona desde a produção ao 
escoamento do produto final seja eles matéria prima ou 
produto beneficiado na atividade em torno do município de 
Pesqueira. Além disso, examinar a função das instituições 
para o desenvolvimento das atividades produtivas, referente 

2. THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e 
enquete operária. São Paulo: Ed. Polis, 3ª ed. 1982 (p. 15- 30 e p. 31-39).
3. RICHARDSON, Roberto Jerry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 
São Paulo: Atlas, 1989. 2ª ed.1989. (Pg. 49-61) (103-126).
4. LAKATOS, Eva e MARCONI, Maria Andrade, Fundamentos da 
Metodologia Científica, São Paulo, Atlas, 1996.
5. SINSON, Olga Von. Som e Imagem na pesquisa Qualitativa em 
Ciências Sociais: Reflexões da Pesquisa In: Anais do Seminário 
Pedagogia da Imagem, Imagem na Pedagogia. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal Fluminense / Faculdade de Educação / 
Departamento de Fundamentos Pedagógicos, 1996, p. 70.



à produção no município de Pesqueira e identificar a 
relação de cooperação x competição na atividade de 
produção de biodiesel oriundo da mamona.

A característica principal dos clusters é a de 
equilibrar as estratégias cooperativas com as 
competitivas. Michael Porter6 indica que os clusters
têm o potencial de melhorar a competitividade 
industrial de três formas: incrementando a 
produtividade das empresas ligadas ao cluster, 
aportando inovação e estimulando a criação de novas 
empresas.

Este projeto busca fazer uma análise da formação de 
clusters da produção de biodiesel no município de 
Pesqueira, examinando a forma de produzir, 
comercializar, inovar e escoar a produção, além de 
observar as funções das instituições para o 
desenvolvimento das atividades produtivas.

Para Beatriz Azevedo7, a participação da família é de 
grande importância nas pequenas empresas dos 
clusters. Estudos empíricos mostram que a família 
constitui uma rede solidária em torno do proprietário. 
A solidariedade familiar possibilita um trabalho 
gratuito ou pouco remunerado, além da flexibilidade de 
funcionamento de uma determinada unidade de 
produção, aceitando longas jornadas em condições das 
mais adversas. No desenvolvimento deste trabalho será 
analisada a ocorrência dessa forte característica dos 
clusters, se esta se faz presente e como contribui para 
produção e comercialização da produção de biodiesel, 
em Pesqueira.

Ainda conforme a autora, o traço mais marcante dos 
clusters é a aplicação de uma estratégia de 
diversificação produtiva, ao invés do investimento em 
uma produção especializada, de qualidade e em 
pequenas séries. Muitos clusters se tornaram 
competitivos no mercado de exportação por fabricarem 
produtos de consumo de massa, em geral de baixa ou 
média qualidade; o baixo preço de seus produtos 
constitui sua principal vantagem competitiva nos 
mercados. Os pequenos produtores dos clusters tendem 
a fabricar produtos simples e acessíveis à sua 
capacidade técnica e financeira.

Outro ponto importante a ser analisado é o emprego 
de equipamentos e tecnologia. Segundo Beatriz 
Azevedo, com relação aos clusters, se o nível das 
inovações é fraco nas empresas de maior porte, nas 
micro-unidades de produção ele é praticamente nulo 
em razão principalmente da escassez de recursos 
financeiros. Esse atraso tecnológico se explica 
principalmente pela presença de uma mão de obra 
abundante, barata e pouco reivindicativa, o que não 
estimula inovações e faz com que as empresas 
privilegiem o custo de mão de obra enquanto fator de 
competitividade.

________________
6. PORTER, Michael E. (1990): The Competitive Advantage of 
Nations. The Free Press, New York
7. AZEVEDO, B. (2003), os distritos industriais dos países em 
desenvolvimento In: desenvolvimento em questão, Ijui, Ed UNIJUI, 
Ano 1, no. 2, julho de 2003.

Sobre as relações com as instituições locais, a autora 
mostra que segundo Schmitz8 as entidades setoriais são um 
reflexo da estrutura dos clusters: um cluster que se 
caracteriza por relações frágeis e ineficazes, terá também 
associações setoriais sem muitos recursos e com pouca 
influência sobre o meio ambiente. Conforme Beatriz 
Azevedo, a riqueza maior dos clusters reside em suas 
relações familiares e laços comunitários, cujos valores 
influenciam a vida do dia-a-dia de cada indivíduo.

Discussão

O município de Pesqueira, tem na produção biodiesel
uma importante atividade para a sua economia. Analisar a 
forma de produzir comercializar, inovar e escoar a 
produção de biodiesel, em Pesqueira, é de fundamental 
importância para que sejam estudadas novas formas de 
geração de renda e desenvolvimento local. Ao examinar a 
produção local de biodiesel é possível compreender a 
formação dos clusters e a organização do trabalho no 
município. Com isso, podem-se observar pontos positivos e 
negativos na produção biodiesel da cidade e, a partir daí, 
sugerir formas de atingir mudanças positivas, seja no 
arranjo produtivo ou no incentivo do Estado ou de 
instituições de apoio, públicas ou privadas.
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