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Este trabalho analisou como a regionalidade contribuiu na formação e desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local - APL - vinícola de Jundiaí (SP), representado pelos Produtores de Vinho Artesanal do Bairro do Caxambu, abrangendo o período de 2001 a
2005. Trata-se de pesquisa exploratória, qualitativa, utilizando o
método de estudo de caso. Constatou-se a existência de uma consciência regional abordando a inovação como estratégia competitiva, ressaltando que a capacidade de articulação entre os atores
socioeconômicos apresenta interação ainda incipiente com as instituições locais, gerando externalidades positivas de relativa representatividade para o agrupamento, contribuindo de forma restrita
para a eficiência dos participantes. A análise dos dados possibilitou formular a proposição de que a regionalidade é um influente
fator de desenvolvimento das micro e pequenas empresas produtoras de vinho, integrantes do APL vinícola de Jundiaí – SP.
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This paper had analyzed how the regionality contributed on the
Wine Local Productive Arrangement of Jundiaí creation and development considering that it represents by the Caxambu
neighborhood craft wine producer among 2001 til 2005 being this
paper as an explanatory and qualitative research based on a case
as a method for work. As a result of this work was realized the
existence of a regional conscience approaching the innovation as
competitive strategy considering that the socioeconomic actors
articulation capacity among them presents interaction still incipient with the local institutions, generating positive externalities of
relative representativeness for the grouping, contributing in a restricted way to the participants' efficiency. The data analysis
brought a formulation possibility to the proposition that the regionality is an influential factor of development of small companies’ producers of wine members of Local Productive Arrangement – LPA of Jundiaí – SP.
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1.

INTRODUÇÃO
Jundiaí, apesar de ser um dos pólos pioneiros na produção e comercialização vinícola
nacional, não alcançou o mesmo grau de desenvolvimento da atividade vinícola que
outras regiões do setor conseguiram. Por exemplo, uma família da cidade constou entre as maiores produtoras de vinho da cidade de aproximadamente 1920 até 1998,
quando encerrou as atividades. Coincidentemente, na década de 80, nota-se o período
de expansão e domínio do mercado nacional pela produção vinícola do Estado do Rio
Grande do Sul.
Os produtores do sul do país iniciaram a produção posteriormente e obtiveram maior êxito na área. Conforme dados disponibilizados pela UVIBRA (União Brasileira de Vitivinicultura), entidade que representa o maior estado produtor nacional – o
Rio Grande do Sul, este responde na atualidade do período em questão, pela produção
de aproximadamente 95% dos vinhos do Brasil (UVIBRA, 2005).
Este estudo, excerto de dissertação de mestrado defendida (Junqueira, 2006),
tem como objetivo analisar o Arranjo Produtivo Local (APL) formado pelos produtores
de vinho artesanal do bairro do Caxambu, no município de Jundiaí (SP). Foi desenvolvido no período entre os anos de 2001 a 2005 e contou com as informações fornecidas
por entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas em um conjunto de 14 proprietários
de empresas, componentes da Associação dos Produtores de Vinho Artesanal - Caxambu e Região (AVA), análise de dados fornecidos por órgãos públicos e entidades
patronais do setor vinícola local/nacional e pesquisa documental.
Este estudo justifica-se por sua abordagem temática localizada, contribuindo
para a formação de literatura sobre regionalidade, ainda incipiente. Além disso, espera-se que possa sugerir novas abordagens quanto à importância dos Arranjos Produtivos Locais e a importância das características regionais no contexto estratégico empresarial.
Como identificadores da regionalidade, os aspectos considerados neste trabalho são os propostos por Hettne (2002): proximidade, características climáticas e geográficas, origem cultural, relacionamento pessoal/interpessoal, políticas públicas municipais e sinergia de gestão.
Diversos autores recentemente têm se empenhado em estudos sobre arranjos e
sistemas produtivos locais, sendo os principais expoentes Michael Porter (1998, 1999) e
Paul Krugman (1995). Tais autores identificam os sistemas produtivos locais como e-
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lementos geradores de vantagens competitivas, podendo estabelecer uma vantagem
para a localidade sobre seus concorrentes externos.
Atualmente, o estudo sobre clusters e sistemas produtivos locais é um importante tema quando se fala em estratégia e novas arquiteturas organizacionais. Este estudo aborda o Arranjo Produtivo Local como alternativa de desenvolvimento, fundamentando-se na cooperação.
Segundo Jesus e Tiriba (2003), o termo cooperação, semanticamente, tem o
significado de operação simultânea, trabalho em comum, colaboração, sinalizando ação coletiva, em oposição à perspectiva individualista. Ao contrário da competição, em
que um empresário tenta maximizar suas vantagens em detrimento dos demais, a cooperação pressupõe a coordenação de um esforço coletivo para atingir a objetivos comuns. Em um APL, a cooperação está relacionada com a reorganização do estado local
e com novas formas de parceria, com vistas a melhorar a competitividade das empresas envolvidas. Olave e Amato Neto (2001), analisando a cooperação entre pequenas
empresas, vêem a possibilidade de aumentar a competitividade das mesmas por meio
da associação sinérgica de competências essenciais complementares e a conseqüente
redução de custos passível de acontecer devido à otimização do uso comum de recursos como tecnologia de processo, suprimentos e habilidades pessoais e organizacionais, que a ação conjunta propicia.

2.

AGRUPAMENTOS E REGIONALIDADE
Regionalidade é entendida como a “formação social que surge da articulação de esforços conjuntos das autoridades públicas, dos empresários, dos representantes da sociedade civil e dos representantes de outras organizações, no espaço da região que pode
ser geográfico, administrativo, econômico, político e cultural” (GIL, GARCIA e KLINK,
2003).
Como identificadores da regionalidade, os aspectos considerados neste trabalho são: proximidade, características climáticas e geográficas, origem cultural, relacionamento pessoal/interpessoal, políticas públicas municipais e sinergia de gestão, conforme proposto por Hettne (2002), abrangendo as cinco etapas do processo evolutivo
desta, quais sejam: unidade geográfica, sistema social, organização formal, sociedade
civil e formação histórica.
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Diversos autores recentemente têm se empenhado em estudos sobre arranjos e
sistemas produtivos locais. Os estudos de Cassiolato e Szapiro (2002) e Andrietta
(2004) mostram que as maiores contribuições são de Michael Porter (1998, 1999) e Paul
Krugman (1995). Tais autores identificam os sistemas produtivos locais como elementos geradores de vantagens competitivas. Porter, ao estudar os clusters, estabelece que
a rivalidade entre empresas dentro de tais sistemas é estimuladora da competitividade,
podendo estabelecer uma vantagem para a localidade sobre seus concorrentes externos.
Atualmente, o estudo sobre clusters e sistemas produtivos locais é um importante tema estudado quando se fala em estratégia, principalmente após as contribuições de Michael Porter (1990), em estudo feito no aglomerado vinícola da Califórnia
(1999) e posteriormente, ao abordar a falta de competitividade vinícola de Portugal
(2002/2003), nos quais relaciona estratégia e competitividade à questão da forma de
organização empresarial adotada.
Em estudo do IPEA (1999), identificam-se sete tipos de Arranjos Produtivos
Locais:
a) Agrupamento Potencial: neste caso, há na região uma concentração de
atividades produtivas com atributos parecidos, como: tradição, certas
técnicas, e outros tipos de atributos. Este caso, no entanto, não há uma
ação conjunta dos agentes econômicos da atividade empresarial em
questão;
b) Agrupamento Emergente: esta situação é um pouco mais organizada
que o agrupamento potencial que, além dos atributos citados, ainda
tem como característica adicional a presença de empresas de vários
tamanhos e pequena interação entre os agentes econômicos, podendo
ocorrer a presença de alguns tipos de instituições de apoio, tais como
os centros de treinamento profissional, os centros de pesquisas e consultorias. Porém, neste tipo de agrupamento há uma debilitada articulação entre vários atores socioeconômicos;
c) Agrupamento Maduro: Neste caso, há a presença de uma base tecnológica significativa, existência de um relacionamento mais intenso entre as organizações e agentes produtivos, os quais interagem de forma
mais efetiva com as instituições locais. Surgem então externalidades
positivas para o agrupamento, contribuindo para a eficiência e eficácia
dos participantes desta base tecnológica, devido à sinergia proporcionada. Apesar de haver ainda um conflito de interesses, tem-se um pequeno grau de coordenação. Porém, incapaz de atuar de forma efetiva
na resolução dos conflitos, e também incapaz de alavancar um crescimento sustentado por período prolongado;
d) Agrupamento Avançado: nesta situação o nível de coesão é elevado, o
que reflete em alto nível de organização e melhor aproveitamento das
externalidades geradas pelos participantes do agrupamento;
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e) Cluster: é um agrupamento maduro quanto à coesão e aproveitamento
das oportunidades e externalidades. No entanto, com menor nível de
organização devido o maior número de localidades ou áreas urbanas
existentes dentro da mesma região geograficamente delimitada pelo
cluster. É um espaço pouco diferenciado em termos de atividades produtivas;
f) Pólo tecnológico: neste caso há uma reunião de empresas interessadas
na formação de uma base tecnológica e na geração intensiva do conhecimento. Geralmente tem como fonte de desenvolvimento os centros
de pesquisas e as universidades. Apresentam-se também como agrupamento maduro;
g) Redes de Subcontratação: neste tipo de arranjo nem sempre as empresas estão instaladas em áreas geograficamente delimitadas, mas atendem à demanda dos grandes centros e grandes empresas. Também
pode ocorrer de este agrupamento não ser formal, mas as empresas
procuram seguir um padrão de organização oriundo de uma empresa
ou núcleo empresarial que “dita” certa forma de ação.
Neste estudo, adota-se a definição de Arranjo Produtivo Local (APL), disponibilizada pelo SEBRAE (2004):
[...] aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

3.

O APL VINÍCOLA DE JUNDIAÍ
A Associação dos Produtores de Vinho Artesanal – Caxambu e Região (AVA), fundada
em maio de 2003, é a entidade que congrega as 14 empresas objeto deste estudo.
Todas as adegas, de aproximadamente 10 hectares cada, são pertencentes a
famílias descendentes de italianos, que ocupam as terras há mais de 40 anos, tempo em
que se relacionam informalmente e trocam informações sobre uvas e vinhos. Todas as
adegas são localizadas às margens da mesma avenida Humberto Cereser, e a maioria
das famílias (8 delas) freqüenta a mesma igreja (Igreja do Caxambu).
Todas as famílias se dedicam ao cultivo de uva e produção de vinho de forma
quase que exclusiva, tendo-se identificado como fonte de receitas a venda de uvas, a
venda de vinho e terciariamente outras atividades agrícola-pastoris (criação de porcos,
verduras, frutas e aves). Ressalte-se que em duas delas há parceria com uma agência
de turismo há aproximadamente um ano, com o objetivo de trazer grupos de turistas.
Todas as famílias comercializam seus produtos da mesma forma, nas mesmas
festas e exposições regionais. Todas as famílias têm desenvolvido sua atividade produ-
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tiva sem auxílio financeiro de terceiros, somente com capital próprio, e afirmam desconhecer a existência de linhas de financiamento como forma de incentivo ao setor,
bem como mostram flagrante receio e desconfiança ao comentar este assunto.
Todas as famílias cultivam tipos de uva de variedades semelhantes, compreendendo basicamente as variedades: Niágara e IAC138 Maximo, próprias primordialmente a consumo in natura e secundariamente a produção de vinho, o que tipifica o
produto como vinho de mesa. Ressalte-se que, conforme os entrevistados, o direcionamento da produção para uvas de mesa deveu-se aos baixos preços pagos pelo vinho
local na década de 80. O desestímulo à atividade vinícola chegou a tal ponto que a
venda de uvas tornou-se alternativa de sobrevivência, sendo na época a única forma
encontrada para não vender as terras, continuar a fazer vinho e poder “colocar comida
na mesa”.
A partir da fundação da AVA, esta contatou o SEBRAE local, objetivando a
qualificação técnica empresarial dos produtores, quanto ao aspecto da gestão empresarial, o que deu origem ao SAI Jundiaí – Sistema Agroindustrial Integrado de Jundiaí,
formado pelo SEBRAE local e o Sindicato Rural de Jundiaí.
O Sistema Agroindustrial Integrado – SAI, é um programa criado para oferecer aos produtores e empresários do setor agrícola: assessoria técnica e gerencial, para
poderem administrar melhor seus negócios, aumentar a produtividade gerar empregos
e renda. O programa foi estruturado pelo SEBRAE e executado pela CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) e implantado na região de Jundiaí pelo Sindicato
Rural de Jundiaí, gestor do programa.
Na Figura 1 mostra-se a articulação entre o APL, a sociedade e o SAI.
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Fonte: JUNQUEIRA (2006).

Figura 1. Articulação entre o APL e demais atores sociais.

A designação “Adega” é utilizada de forma generalizada, para possibilitar a
comercialização dos vinhos, pois levantamento documental indica que a legislação federal, ao não distinguir a produção de vinho artesanal da produção em escala, impede
a comercialização em se tratando de Micro e Pequena Empresa produtora rural, pela
imposição de requisitos inviáveis economicamente a estes.

4.

METODOLOGIA
Quanto à metodologia, esta pesquisa classifica-se como um estudo de caso. Yin (2001)
afirma que o objetivo do pesquisador que utiliza o método do caso é expandir e generalizar teorias (generalização analítica), e não enumerar freqüências (generalização estatística). A expansão e generalização de teorias poderão ser úteis para entender os desafios a enfrentar quanto à questão dos APL.
Os dados coletados são eminentemente qualitativos. Minayo (1994) afirma
que a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, preocupando-se
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com um nível de realidade que não pode ser quantificado, tais como: motivos, aspirações, costumes, crenças, traços culturais, valores e atitudes, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. E, ainda, que a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas em um lado não perceptível e não passível de ser captado nas equações, médias e estatísticas. Entretanto, o
autor afirma que os conjuntos de dados quantitativos e qualitativos não se opõem; pelo
contrário, complementam-se, pois a realidade abrangida por eles interage, dinamicamente. Assim, levantamento bibliográfico e documental, e a observação para coleta de
dados, complementam as abordagens de coleta de dados para análise.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a partir de roteiro préelaborado, com perguntas pertinentes ao objetivo e problema, junto aos proprietários
das adegas e outros julgados relevantes e pertinentes ao trabalho. Em Junqueira (2006),
apresentou-se a correlação entre os tópicos do roteiro utilizado nas entrevistas e os aspectos identificadores da Regionalidade, conforme proposto por Hettne (2002).

5.

A REGIONALIDADE E O APL VINÍCOLA DE JUNDIAÍ
A seguir são apresentados, de forma sintética, os resultados da pesquisa, bem como
dos documentos consultados e das observações efetuadas, a partir dos aspectos identificadores da regionalidade.

5.1. Origem cultural
Todos os entrevistados são produtores de vinho na região de Jundiaí, especificamente
no Bairro do Caxambu, há mais de 30 anos. Ressalte-se a ocorrência, no universo pesquisado, de família que produz vinho há mais de um século.
Todos os entrevistados são de origem italiana e houve diversidade de origem
quanto a município de procedência. Ressalte-se que em todas as adegas os bisavós/avós dos principais gestores é que imigraram junto à onda migratória italiana do
começo do século XX. Apurou-se predomínio de origem das três regiões do norte da
Itália: Emilia-Romana, Lombardia e Veneto.
Devido ao APL ter origem italiana, mesmo considerado o tempo decorrido e a
adaptação a novos hábitos e costumes locais, constata-se ainda existir o que pode-se
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denominar “jeito italiano”. Uma certa desconfiança, e valores relacionados ao trabalho
com característica de individualidade.
A existência dessa uniformidade revelou-se no período em análise: fator simultaneamente facilitador (pela uniformidade de linguagem, valores e perspectiva de
colaboração horizontal) e não facilitador do entrosamento (cultura que valoriza o individualismo e resistência a mudanças quando não enxerga vantagem imediata ou de
curto prazo) entre os produtores no início do processo operativo da AVA.
A superação parcial das resistências tem sido promovida pela ação aglutinadora da técnica química responsável que concentra seus esforços nos gestores menos
idosos como forma de promover mudanças gradativas.
Observe-se que na cidade, ao se perguntar sobre vinho local, devido à denominação “Terra da Uva e do Vinho”, haverá possivelmente a resposta: “Você já foi ao
Caxambu? Lá as adegas dos italianos fazem vinho”. De forma generalizada, constatase o reconhecimento de que o Bairro do Caxambu é caracterizado, dentre outras formas, pelo ambiente rural, por suas adegas e pela produção de vinho; o que lhe confere
identidade própria e distinta dos demais bairros da cidade.

5.2. Características climáticas e geográficas
Dos treze entrevistados, todos afirmaram que quanto a solo não há restrição, mesmo o
solo típico da região tendo característica ácida, pois se procede à análise de solo e são
feitas as correções necessárias; mas quanto ao clima, dez dos treze afirmaram que se a
região fosse mais fria e com as estações melhor definidas, seria melhor, pois as videiras
têm período de dormência, que quando coincidente com períodos com temperaturas
mais frias, apresenta melhor produtividade e qualidade.
Houve unanimidade junto aos entrevistados produtores de que se o período
de frio fosse maior e mais definido bem como o solo fosse menos ácido haveria melhores condições de cultivo para sepas de vinhas próprias a vinhos finos, e o vinho produzido apresentaria condições diferentes das atuais. Este aspecto é um dos que justifica a
adoção de determinadas variedades próprias a consumo in natura na região. Há experimentos, iniciados em 2004, de plantio de variedades destinadas para vinhos finos
buscando aferir condições de aclimatação.
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5.3. Proximidade
Todos os agricultores participam das reuniões mensais promovidas pela AVA para intercâmbio de informações técnicas de cultivo de uvas, produção, participação em eventos locais e comercialização do vinho produzido. Ressalte-se que estas reuniões são
freqüentadas não apenas pelos gestores/ principais responsáveis pelas adegas, como
também pelos patriarcas, esposas e outros parentes que atuem no negócio, havendo
acaloradas discussões basicamente sobre os itens “técnicas de cultivo” e “qualidade do
vinho”, entre outras. Ponto a mencionar é que a análise das atas das reuniões evidencia
a alta freqüência da maioria do universo pesquisado, quase sem ausências, as quais
ocorreram apenas por motivo de saúde. Cabe destaque a participação dos mais idosos
e dos mais jovens nas reuniões, com a ressalva que os mais idosos por vezes assumem
posturas antagônicas aos objetivos.
Devido ao APL situar-se basicamente em torno da mesma via de acesso (Avenida Humberto Cereser), em um raio de aproximadamente quinze quilômetros, este
aspecto era tomado como insatisfatório pela proximidade da concorrência, mas na atualidade da AVA, revela-se como fator de incentivo à inovação como fator diferencial
competitivo entre os participantes. Constatou-se nas entrevistas os primeiros movimentos de uma concorrência saudável, bem como de uma colaboração informal entre
algumas das adegas participantes da AVA. Concorrência e colaboração sendo fatores
primordiais no aperfeiçoamento e desenvolvimento do APL, conforme a definição utilizada neste estudo, sugerem perspectiva de crescimento daquelas com maior iniciativa em relação às demais, conforme percebido em cinco adegas, nas quais observou-se
atendimento ao público durante a execução das entrevistas. Destas cinco, em três houve a indicação de outra adega participante da AVA para aquisição de produtos diversos.

5.4. Relacionamento pessoal/interpessoal
Nas treze entrevistas feitas, nove dos gestores afirmaram ter relacionamento familiar
de caráter ocasional na atualidade, mas nas gerações anteriores esse relacionamento
era mais efetivo, pois, há grau de parentesco entre as famílias e havia menor quantidade de opções de diversão/entretenimento no município. Nas gerações anteriores havia
almoços dominicais, normalmente uma vez por mês, com a participação de vizinhos e
familiares. Conforme relatado, normalmente com participação de aproximadamente 50
adultos e muitas crianças. Na atualidade, raras vezes acontece.
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No período em análise constatou-se uma não representatividade de relacionamentos pessoais em contrapartida ao incremento de relacionamentos interpessoais
em função das reuniões mensais promovidas na sede da AVA e dos cursos propiciados
pelo SAI/SEBRAE. Foi ressaltado, pelos gestores com menos idade e atuantes na gestão das adegas que, principalmente nos últimos dois anos, melhorou bastante o relacionamento entre elas.

5.5. Políticas públicas municipais
De forma unânime, os produtores ressaltaram que, no período em análise, as ações desenvolvidas pelo governo, tanto municipal quanto estadual, foram e são insatisfatórias.
Apresentadas diversas reportagens publicadas na imprensa nacional e regional aos
gestores das adegas, estes informaram não se sensibilizar, dado o histórico de décadas
de indiferença. Sob a alegação das exigências feitas pela legislação federal serem difíceis de cumprir por parte dos produtores, haver carência de recursos financeiros municipais para o setor e da falta de integração das legislações federal, estadual e municipal, os órgãos públicos municipais consultados justificam a pouca representatividade/
efetividade das ações municipais de incentivo ao setor. Este aspecto se apresenta como
fator importante, sob a óptica das adegas, inibindo o desenvolvimento do APL.
Ainda sob este aspecto, ao observar-se o abairramento do município de Jundiaí, percebe-se que o direcionamento do desenvolvimento dos bairros, desde a década
de 90, ocorreu na direção geográfica do Bairro do Caxambu, onde se localiza o APL.
Este “avanço da cidade” sobre o que ainda é considerado como área rural, provocou
fenômeno denominado localmente de “especulação imobiliária”, com a valorização
das terras ocupadas por chácaras e sítios para a implantação de novos bairros e condomínios residenciais. Este fenômeno provocou, conforme produtores entrevistados,
diversas e repetidas ofertas de compra ao longo dos últimos dez anos, por parte do setor imobiliário local. Para diversas adegas, a atividade agrícola tornou-se desinteressante perante as perspectivas de desenvolvimento das indústrias, do comércio e dos
serviços que afluíram ao município a partir da década de 90.
Finalmente, no que tange ao aspecto apoio em capacitação, dos 13 entrevistados, todos afirmaram ter participado de pelo menos um curso oferecido pelo
SAI/SEBRAE, ressaltando que foram oferecidos apenas dois cursos no período em estudo; cursos estes voltados para a área de produção agrícola. Foi mencionada pelas adegas a insatisfação em relação à proposta inicial e a efetividade de ações quanto à o-
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ferta de cursos e eventos que propiciassem melhor capacitação aos interessados, ressalvando a pouca iniciativa de contacto entre estas e o SAI.

5.6. Sinergia de gestão
Constatou-se que este aspecto encontra-se em fase embrionária, pois, o compartilhamento de informações ainda acontece de forma parcial e pontual. Dos treze entrevistados, dez afirmaram haver troca de informações técnicas de produção, mesmo que superficiais, entre as adegas nas reuniões promovidas mensalmente pela AVA. As outras
três afirmaram não fazer intercâmbio de informação sobre como deveriam produzir
suas uvas e seus vinhos. Ressalte-se que nenhuma delas citou troca de informações
administrativas e comerciais, evidenciando individualismo nesse sentido.
Somente as compras de açúcar e de algumas embalagens têm caráter comum
para aproximadamente 05 dos produtores. Ressalte-se a não uniformidade de opiniões
quanto às vantagens obtidas pela realização de compras conjuntas em contrapartida à
diferenciação no produto, o que enaltece a individualidade na gestão do negócio, com
a alegação de o baixo volume não compensar.
Foi constatado haver uniformidade de ações comerciais. As embalagens para
comercialização dos vinhos produzidos são as mesmas (garrafa de 750 ml, garrafão de
5 litros e envoltório protetor plástico AVA ou personalizados), sendo que até os rótulos
apresentam formato semelhante na maioria das adegas. Apurou-se nas observações visuais que, em se tratando de garrafões de 5 litros, não ser afixado rótulo de identificação, e quando questionados os produtores, estes se mostravam surpresos com a observação sem dar resposta para o fato constatado.
No entanto, não há uniformidade em aspectos administrativos. Ao contrário,
há evidência de ações individuais preponderantemente mesmo considerando-se as ações do SAI/SEBRAE.
Apesar disso, de forma unânime, as adegas afirmaram ter melhorado o desempenho profissional, pois melhoraram as técnicas de produção, devido à orientação
solicitada pela associação junto ao Ministério da Agricultura local e a percepção conjunta de vantagem na obrigatoriedade de efetivação das orientações técnicas e análises
químicas pelos membros da AVA. Cabe menção da atuação da AVA no que concerne a
obtenção de auxílio de enólogo reconhecido nacionalmente para a melhoria da produção vinícola local, que em duas oportunidades esteve na cidade exclusivamente para

Revista de Ciências Gerenciais • Vol. XII, Nº. 14, Ano 2008 • p. 23-38

Francisco Junqueira Filho

opinar sobre os diversos vinhos artesanais produzidos pelos associados e orientar correções.
Os vinhos, bem como todos os produtos alcoólicos produzidos pelos associados, passaram a ter análise química obrigatória; incluindo certificação para adequação
a padrões técnicos definidos nacionalmente, melhorando a qualidade de forma geral.
Esta certificação passou a ser utilizada inclusive como argumento de vendas.
Em um segundo momento, aspectos da comercialização passaram a ser discutidos, mesmo que ainda de forma pouco expressiva e apresentando resistências diversas, tais como a não identificação de custos de produção/ comercialização sob a alegação de não ser possível a individualização dos custos em qualquer nível devido as características de plantio, colheita e produção dos vinhos e derivados. Apesar destas divergências, o preço praticado nos pontos de venda, para o vinho, apresenta uniformidade entre os associados, em torno de R$ 7,00 o litro.
O incremento nas vendas chegou ao ponto de permitir excedente de recursos
financeiros para primeiramente modernizar as instalações e a produção (aquisição de
tonéis de aço inox, equipamento de limpeza e conservação das instalações etc.). Os
produtores não informaram o percentual estimado do incremento das vendas no período.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho, ao se propor a responder a questão de como a regionalidade contribuiu
para a formação e desenvolvimento econômico de um APL Vinícola em Jundiaí, de acordo com os aspectos citados na introdução (origem cultural, características climáticas
e geográficas, proximidade, relacionamento pessoal e interpessoal, políticas públicas
municipais e sinergia de gestão), não apenas deparou-se com um APL conforme conceito adotado neste estudo, como foi possível classificá-lo, à luz da tipificação do IPEA
(1999), como Agrupamento Emergente.
Há indícios de desenvolvimento de estratégias conjuntas. Complementarmente, observa-se, à luz das Cinco Forças Competitivas de Porter (1986), que devido ao
crescimento do ambiente urbano sobre o rural, tem-se o estabelecimento de barreira a
novos entrantes no contexto do APL estudado.
A análise do APL Vinícola de Jundiaí indica que a política de transformação
da atividade vinícola do bairro em pólo turístico, tendência adotada pela prefeitura do
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município, vai ao encontro do estudo sobre o marketing estratégico de lugares, proposto por Kotler e Gertner (2004).
A análise dos resultados obtidos na pesquisa permitiu afirmar que a regionalidade, como conceituada neste estudo, é influente como fator de desenvolvimento das
micro e pequenas empresas produtoras de vinho, integrantes do APL vinícola de Jundiaí – SP.
Os aspectos que evidenciam essa influência são:
•

Existe um conjunto de propriedades e circunstâncias que distinguem
os produtores de vinho artesanal do bairro do Caxambu na Cidade de
Jundiaí, dando-lhes “personalidade” própria, permitindo sua comparação com outras regiões produtoras de vinho no Estado de São Paulo,
como por exemplo, o Município de São Roque;

•

Foi constatado que existe consciência coletiva que une os associados
da AVA em torno de sua cultura, sentimentos e problemas. Há formação social em decorrência da articulação de esforços conjuntos das autoridades públicas, dos empresários, dos representantes de segmentos
da sociedade civil e dos representantes de outras organizações, no espaço da região;

•

Notou-se, a partir de 2001, que a regionalidade tem sido um dos fatores de continuidade da atividade vinícola no município e de ajuda na
estruturação do APL. Conforme já relatado, esta ação foi desencadeada
pelo pároco da Igreja do Caxambu e vem de forma contínua sendo estimulada pela técnica química responsável pela AVA;

•

Percebeu-se que houve rápida disseminação de conhecimento técnico
específico, com boas perspectivas de evolução de ações futuras nesse
sentido. Há 03 adegas experimentando o retorno a cultivares de uvas
finas bem como buscando a caracterização de vinho de mesa típico local, inclusive contando com auxílio especializado de enólogo.

Constatou-se que em 08 adegas estudadas, a idade média dos gestores situa-se
na faixa de 40/50 anos e que estes apresentam grau de escolaridade entre técnica e superior. Nestes casos, apresenta-se de forma perceptível a inovação em maior grau que
nas outras. Este comportamento inovador pode ser notado na diferenciação das instalações, com layout permitindo melhor circulação e visualização dos produtos disponibilizados; na variedade de produtos vendidos complementares aos vinhos e derivados
(tais como: geléias, compotas, abridores de garrafas, conservas, queijos etc.); na diferenciação da rotulagem das garrafas/rolhas; na existência de etiquetas de preço e na
busca por novas alternativas de incremento das atividades tais como integração com a
atividade turística e a diversificação das receitas de produção.
Foi mencionado, de forma unânime, o papel aglutinador exercido pela técnica
química da AVA desde sua fundação, o que ressaltou a importância da necessidade de
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entrevistá-la. Complementarmente, ela informou que, das ações em curso pela associação, a principal demanda é junto a órgão de governo federal, concomitantemente a outras associações da região, pela existência de legislação própria ao vinho artesanal.
Também se discute a criação de formas alternativas de cumprimento da legislação em
vigor, permitindo com isto a efetiva legalização da atividade de produção juntamente a
comercialização, com emissão de nota fiscal.
Deve-se destacar, entretanto, que a influência da regionalidade ainda não gerou significativas economias externas locais de forma a diminuir custos de produção e
propiciar vantagens competitivas. A ação conjunta apregoada por Schmitz (1999), que
enfatiza os atributos capacitantes das economias externas advindas da cooperação horizontal (entre competidores), ainda está por se traduzir em eficiência coletiva.
Neste trabalho, foram analisados produtores de vinho do APL Emergente do
bairro Caxambu de Jundiaí. Obviamente, o trabalho não representa a miríade de possibilidades de tratamento do assunto para APL de produtores vinícolas. Por exemplo,
na região Sul, existem enfrentamentos mais formais com o mercado em função da concorrência chilena. Da mesma forma, estudos sobre diferentes APL, de diferentes produtos, em diferentes regiões e estados, poderiam refletir resultados diferentes. Essas
possibilidades merecem ser exploradas em futuros trabalhos.
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