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DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO1

 
Cátia Rejane Liczbinscki Sarreta2

Lúcia Ottonelli Crescente3

 
 
Objetivo: O estudo contempla uma discussão sobre 
desenvolvimento endógeno. Apresenta reflexões sobre o 
processo de desenvolvimento endógeno que mobiliza 
todos os atores sociais locais para a promoção do 
desenvolvimento necessário no atual estágio da economia 
mundial caracterizada pelo aumento da concorrência no 
mercado que impõe novos modelos de desenvolvimento 
capazes de potencializar os recursos naturais e humanos 
das regiões, cidades e países e manter ou aumentar a 
competitividade. Metodologia: O trabalho foi 
desenvolvido à base de pesquisa bibliográfica. Para 
compreender o fenômeno do desenvolvimento endógeno, 
buscou-se um suporte teórico-conceitual sobre este tema 
em Antônio Vasquez Barquero. O método utilizado é o 
indutivo. Resultados: O desenvolvimento é um fenômeno 
social complexo. O desenvolvimento não deve ser 
entendido somente como sinônimo de crescimento 
econômico. A teoria do desenvolvimento endógeno é 
baseada em políticas e projetos locais de 
desenvolvimento, articulados pelos atores socais,  
capazes de promover a sustentabilidade da região 
inserindo-as no mercado globalizado. O desenvolvimento 
endógeno busca desenvolver as cidades através da 
identificação dos fatores de produção decisivos no 
processo de desenvolvimento das regiões (capital social, 
humano, instituições...) e potencialização dos atores 
locais.   

 
Palavras-chave: desenvolvimento - endógeno - atores - 
locais. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Artigo apresentado na disciplina de Seminário de Desenvolvimento, no curso de Mestrado em 
Desenvolvimento Gestão e Cidadania 
2 Pós-graduanda no curso de Mestrado em Desenvolvimento Gestão e Cidadania,  área de 
concentração Direito Cidadania e Desenvolvimento. 
3 Pós-graduanda no curso de Mestrado em Desenvolvimento Gestão e Cidadania, área de 
concentração Desenvolvimento, Gestão e organizações. 
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INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento endógeno é importante no atual 
processo de globalização. A globalização é um fenômeno 
antigo, iniciado com a expansão do capitalismo que 
estava associado às trocas internacionais de bens e 
serviços e a internacionalização do capital e da produção. 
Atualmente há uma intensificação da globalização da 
economia e das sociedades, com a expansão da 
internacionalização dos mercados e da produção ligados 
à informação e ao uso das novas tecnologias. Esse 
processo acarreta o aumento da concorrência entre as 
empresas, onde apenas as detentoras de poder 
(econômico, tecnológico) sobressaem-se sobre as 
demais. 

Diante deste cenário da globalização, começa a se 
analisar a desproporcionalidade de crescimento 
econômico entre diversas regiões e quais os motivos que 
levaram a esta disparidade. Surge então, a política 
econômica local, segundo a qual o desenvolvimento 
começa de baixo para o topo, através da articulação dos 
atores sociais. 

Nesta busca, o objetivo do artigo está centrado na 
importância da aplicação do desenvolvimento endógeno 
como teoria de desenvolvimento, como ferramenta de 
auxílio aos locais, cidades e regiões na execução de 
políticas de fortalecimento e qualificação de estruturas 
internas, visando a consolidação de um desenvolvimento 
local, a partir da criação de condições sociais e 
econômicas para a geração e atração de novas atividades 
produtivas. 

O desenvolvimento de uma região está 
intimamente ligado ao potencial de seus fatores internos e 
à qualidade de suas organizações sociais e cívicas, 
portanto, diretamente ligado à articulação dos atores 
sociais locais. A teoria do desenvolvimento endógeno 
contribui por identificar que os fatores de produção 
decisivos são determinados dentro da região, como 
qualidade das instituições, acesso ao conhecimento e à 
informação, capital social e humano e investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento. 

Nesse sentido, é a capacidade da sociedade de 
liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento regional, 
condicionando-o à mobilização dos fatores produtivos 
disponíveis em sua área e ao seu potencial endógeno, o 
qual traduz a forma de desenvolvimento endógeno. 

Para abordar o desenvolvimento endógeno, o 
presente artigo está divido em três tópicos. O primeiro 
apresenta a teoria do desenvolvimento endógeno, seus 
antecedentes, sua importância e o seu significado no 
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contexto mundial. O segundo enfoca quais são os 
mecanismos do desenvolvimento endógeno, como estes 
mecanismos colaboram para o desenvolvimento local e 
qual a finalidade dos mesmos, e o terceiro, e último, 
demonstra as políticas de desenvolvimento endógeno que 
colaboram para enfrentar o atual processo de 
globalização e apresenta os novos instrumentos deste 
desenvolvimento que auxiliam a valorização e 
crescimento das cidades. 

Na revisão de literatura foi utilizado como 
referência básica o livro de Antônio Vasquez Barquero, 
sobre a temática “Desenvolvimento endógeno em tempos 
de globalização”. 

 
 
MÉTODO 

 
O recurso metodológico utilizado para a elaboração 

do trabalho foi a pesquisa bibliográfica. O método utilizado 
foi o indutivo, que tem como característica principal a 
peculiaridade de partir do particular, do caso concreto para 
a generalização. Este método indutivo foi utilizado e 
consubstanciado pelo livro de Antonio Carlos Gil, 
“Técnicas de Pesquisa em Economia e Elaboração de 
Monografias”. 

Segundo Gil (2002, p. 34) no “raciocínio indutivo, a 
generalização não deve ser buscada aprioristicamente, 
mas constatada com base na observação de casos 
concretos suficientemente confirmadores dessa realidade”.    

 
 
RESULTADOS 

 
Para a concretização do desenvolvimento 

endógeno de uma região é necessária a articulação da 
sociedade para liderar e conduzir o seu próprio 
desenvolvimento, sendo a aplicação desta teoria a 
solução para que um local se desenvolva com eqüidade e 
sustentabilidade, respeitando, desta forma, a diversidade 
cultural e o meio ambiente. 

 
 
DISCUSSÃO    

 
As transformações ocorridas nos processos 

produtivos das regiões a partir da década de 80,  
influenciadas por um mercado altamente competitivo, com 
a presença de grandes empresas detentoras de altas 
tecnologias, transformaram as teorias e políticas de 
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desenvolvimento, até então pensadas apenas como 
sinônimo de desenvolvimento econômico. 

A problemática a ser enfrentada se refere às 
políticas de desenvolvimento a serem adotadas pelas 
cidades e regiões que competem entre si para manterem 
os investimentos locais e atraírem empresas e 
investimentos de outras regiões, criando condições de 
superar o declínio de suas economias e as incertezas 
externas. 

Diante da questão acima mencionada, existe a 
necessidade da reestruturação dos sistemas produtivos 
locais, para que as empresas locais e os 
estabelecimentos agrícolas aumentem sua produtividade 
e competitividade nos mercados.    

 
Para que estas mudanças ocorram, é necessário 

um novo paradigma de desenvolvimento voltado às 
necessidades das regiões e cidades, criando condições e 
alternativas para atingirem um bom desenvolvimento local 
(endógeno) sustentável. 

 
 A teoria do desenvolvimento endógeno busca 

analisar a noção de desenvolvimento das cidades e 
regiões atrasadas, considerando a atuação pública nestes 
locais. Segundo Barquero,  
 

[...] o desenvolvimento endógeno pode ser visto como um 
processo de crescimento econômico e de mudança 
estrutural, liderado pela comunidade local ao utilizar seu 
potencial de desenvolvimento que leva à melhoria do nível 
de vida da população [...]. (2001, p. 41). 

 
Este desenvolvimento somente ocorre em uma 

sociedade organizada, sendo esta organização e cultura 
os fatores que condicionam os processos de mudança 
estrutural, que respondem às condições do processo de 
desenvolvimento. O desenvolvimento não é sinônimo de 
crescimento, mas significa o resultado da melhor 
utilização possível, em termos de bem-estar social junto 
ao conjunto de população deste país, ou região. 

O fortalecimento do Desenvolvimento Endógeno 
implica numa estratégia baseada em mudanças 
progressivas, com os recursos disponíveis naquela região 
ou território. Caracteriza-se por uma gestão 
descentralizada, configurando-se como sendo o modo 
pelo qual os governos locais, juntamente com a 
comunidade local, definem e aplicam os programas para o 
desenvolvimento daquela região, visando maior paridade 
social. 

 

506



menu ICTR20 04 | menu inic ial

próximaanter ior

marca_textos.pdf   29/6/2005   23:41:55marca_textos.pdf   29/6/2005   23:41:55

Na teoria do desenvolvimento endógeno o ponto 
central é a formação de mecanismos entre empresas e o 
sistema de empresas locais que proporcionam mudanças 
estruturais e geram processos de crescimento a nível 
local e regional. A essa relação entre empresas e 
empresários, Barquero (2001, p. 98) aplica a noção de 
rede4, a qual vem se destacando e sendo adotada por 
diferentes tipos de empresas, organizações e instituições.  

As relações econômicas na rede estão baseadas 
no conhecimento e na confiança existentes entre os 
atores envolvidos (BARQUERO, 2001, p. 100). 

Nesse sentido, tem se destacado o fomento de 
redes em políticas de desenvolvimento local. Para que 
uma região defina uma estratégia de desenvolvimento 
local deve centrar seus elementos no fortalecimento da 
capacidade organizacional de seus agentes econômicos e 
de suas instituições, bem como deve estimular a 
capacidade de aprendizagem da rede de atores locais 
para que estes possam dar respostas às necessidades e 
problemas da economia local. 

 
A estratégia baseada em mudanças progressivas 

incorpora as mudanças tecnológicas que se relacionam 
ao processo de crescimento e ao desenvolvimento 
econômico. Este crescimento econômico equivale à 
acumulação de tecnologia5, condição necessária para o 
desenvolvimento econômico de países, de regiões e de 
cidades. 

A inovação é o fator diferencial para empresas e 
economias. Surge e se desenvolve em função do 
comportamento do mercado. É para fortalecer a sua 
presença no mercado e para elevar a rentabilidade dos 
investimentos que as empresas buscam inovar, visando 
poupar trabalho e capital. São as empresas que decidem 
incorporar ou não tecnologias, mas é o mercado que 
seleciona as que estão ou não se saindo bem e o 
desempenho dessas inovações é verificado através da 
rentabilidade que vem sendo obtida pelas empresas. 

Para que se estabeleça o processo de criação e de 
difusão de inovações, é necessário que o sistema 
produtivo local induza o surgimento e a difusão do 
conhecimento técnico, que as instituições e o território 
sejam flexíveis e consigam responder às necessidades e 
as demandas dos atores e dos agentes inovadores. Tanto 
a introdução e a difusão das inovações estão 

                                                 
4 Barquero (2001) define rede como um sistema de relações e/ou de contatos que vinculam as 
empresas e/ou os atores entre si e cujo conteúdo está relacionado a bens materiais, informação ou 
tecnologia. 
5 Rosegger (1996), citado por Barquero (2001), define tecnologia como sendo o conhecimento 
humano aplicado à produção. 
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condicionadas pelas características do sistema 
institucional, isto é, quanto melhor qualificadas e mais 
flexíveis forem às relações entre os atores mais fortes 
serão os mecanismos de inovação. 

As políticas de desenvolvimento local procuram 
estimular os processos de criação, adoção, adaptação e 
difusão de tecnologias nos sistemas produtivos através de 
investimentos em pesquisas, criação de parques 
científicos e tecnológicos, criação de institutos 
tecnológicos e de centros de inovação. Essas instituições 
têm por finalidade contribuir para a difusão das inovações 
por todo o processo produtivo, fomentar o surgimento de 
novas empresas e satisfazer as necessidades e 
demandas de empresas que buscam inovar para crescer, 
e para se manter competitivas no mercado globalizado. 

Nesse novo contexto econômico mundial, as 
políticas de desenvolvimento regionais valorizam as 
potencialidades de cada região, promovem a criação e o 
desenvolvimento de empresas locais e contribuem para a 
qualificação dos recursos humanos. Difundem as 
inovações tecnológicas através da realização de um 
trabalho conjunto, no qual, empresas, trabalhadores e 
instituições unem esforços no sentido de potencializar o 
desenvolvimento endógeno. 

As cidades são os espaços das mudanças do 
sistema econômico, do sistema produtivo e da 
reorganização institucional. As cidades favorecem a 
diversidade da produção, fomentam a interação e a 
formação de redes, propiciam a geração de 
externalidades, incentivam o processo de inovação e 
criam locais de encontros entre os atores do 
desenvolvimento. Esses fatores que fazem da cidade o 
palco do crescimento econômico são os mesmos que 
caracterizam o desenvolvimento endógeno. 

Atualmente, a nova estratégia de desenvolvimento 
regional está baseada em uma abordagem territorial do 
desenvolvimento, ou seja, as cidades se caracterizam por 
sua história, cultura e instituições que exercem forte 
condicionamento no seu desenvolvimento. É na tentativa 
de valorizar e potencializar essas características que as 
cidades tem adotado políticas de desenvolvimento local 
como resposta aos desafios da globalização, através da 
interação dos mais diferentes atores do desenvolvimento. 

Para impulsionar esse processo de 
desenvolvimento endógeno, o sistema produtivo regional 
precisa reestruturar progressivamente suas atividades 
econômicas, sejam elas a agricultura, a indústria ou 
atividades comerciais melhorando a capacidade de 
competir no mercado local e globalizado. Para tanto, é 
necessário investir em estratégias que venham a valorizar 
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os potenciais locais de desenvolvimento, na tentativa de 
inseri-lo num contexto globalizado. 

Na promoção do desenvolvimento de uma região 
ou cidade, há necessidade de investimentos no sentido de 
tornar este local mais atrativo, e que este consiga atender 
às necessidades e demandas de empresas e cidadãos 
locais. Esses investimentos referem-se a melhoria da 
infra-estrutura disponível, ao incentivo, criação e 
expansão de novas empresas, às inovações e à difusão 
do conhecimento, a melhoria da capacidade 
organizacional de empresas e atores locais, no sentido de 
facilitar as relações de cooperação. 

A eficácia ou não da política de desenvolvimento 
endógeno se dará pela forma que os governos locais 
definem e aplicam a política de desenvolvimento e 
intervêm nos processos de reestruturação. 

A implantação de política de desenvolvimento 
regional apostando nas potencialidades existentes no 
território é um desafio no decorrer das últimas décadas. 
Desafio este que visa o enfrentamento dos dilemas 
colocados pela reestruturação produtiva que gera 
crescimento do desemprego e mudanças estruturais.  

É neste contexto de elevadas taxas de 
desemprego, baixa taxa de crescimento do emprego e 
diminuição dos níveis de renda que os gestores locais 
desafiaram-se a ampliar sua atuação. Assim, os gestores 
públicos locais, diante do mundo globalizado, precisam 
contrapor com qualificação dos recursos humanos, 
satisfação da população, fomento à inovação e 
possibilidade de formação de redes locais, baseadas na 
cooperação e confiança entre seus membros. 

A cooperação entre as empresas e instituições 
favoreceu o desenvolvimento das redes locais, 
impulsionando o processo de desenvolvimento econômico 
e social. 

Nesse sentido o desenvolvimento se coloca como 
um processo ético de alocação de recursos públicos, 
melhoria da capacidade produtiva, empresarial e de 
gestão com ênfase na autonomia local. Assim, o fomento 
de respostas locais aos desafios globais fundamenta-se 
em processo de aprendizagem, difusão do conhecimento 
e construção de novos saberes para enfrentar uma 
realidade de incertezas e turbulências, adotando 
estratégias que visem ajustes organizacionais, 
tecnológicos, mas que também contemplem autonomia 
operacional e flexibilidade de gestão.  
             Como política de desenvolvimento local, destaca 
Barquero (2001, p. 195), o desenvolvimento dos recursos 
empresariais locais é uma das peças chaves dos 
projetos. Estimula-se a capacidade empresarial local e se 
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fortalece as formas de organização produtiva já existentes 
na região. Ocorrem investimentos em recursos humanos 
para que, além de assumir responsabilidades de direção 
e gestão nas organizações e projetos, adquiram 
capacitação técnica e profissional, colocando os seus 
agentes públicos e a sociedade como protagonistas do 
desenvolvimento local.  

Pelo exposto, o desenvolvimento endógeno, com 
sua inserção no processo de desenvolvimento 
local/regional, pode desencadear a institucionalização da 
autonomia local/regional e a geração de um novo 
posicionamento para a cidade e região. Este novo  
contexto aponta para uma outra globalização, que, 
segundo Santos (2002, p. 147) supõe uma mudança 
radical das condições atuais, de modo que a centralidade 
de todas as ações seja localizada no homem. Esta nova 
paisagem contempla novas possibilidades, visando a 
ética e a revitalização do território e de seus agentes.  

Esta caminhada para construção de um novo 
cotidiano, que se enriquece com as experiências 
individuais e coletivas é destacada por Santos (2002, p. 
144), que afirma: “gente junta cria cultura e, 
paralelamente, cria uma política territorializada, uma 
economia territorializada, uma cultura territorializada, um 
discurso territorializado, uma política territorializada.” 
Desta forma, as possibilidades apontadas pelo 
desenvolvimento endógeno desencadeiam novas 
trajetórias, visando moldar o presente e o futuro com ética 
para além da lógica do mercado e da competição, talvez 
seja a semente de uma nova sociedade. 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Nesses últimos anos, a preocupação com o 
desenvolvimento vai além de fazer uma região crescer. 
Hoje se avalia, nos mais diferentes projetos de 
desenvolvimento, os impactos negativos, locais e 
regionais, no que tange à dimensão social, na agressão 
aos recursos naturais, enfim, projetos de desenvolvimento 
precisam ter sustentabilidade econômica, social e 
ambiental, pois é dessa forma que se poderá assegurar 
qualidade de vida e equidade social no tempo. 

Neste contexto, a teoria do desenvolvimento 
endógeno tem sido adotada como estratégia de 
desenvolvimento de muitas regiões, cidades e países que 
tem buscado se desenvolver. Essas regiões têm 
conseguido se sobressair no momento em que percebem 
o seu potencial interno de desenvolvimento. São 
empresas, empresários, instituições (ensino, pesquisa, 
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extensão, financeira), ONGs, agricultores, enfim, atores 
sociais que, em momentos de crise econômica e social, 
se mobilizam para pensar e propor projetos e ações de 
desenvolvimento de modo a tornar esses atores e regiões 
inseridos no processo de globalização. Esses esforços 
têm sido despendidos na tentativa de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas e de tornar as cidades e 
regiões locais atrativos para morar e produzir. É a 
capacidade da sociedade de liderar e conduzir o seu 
próprio desenvolvimento regional, condicionando-o à 
mobilização dos fatores produtivos disponíveis em sua 
área e ao seu potencial endógeno, o qual traduz a forma 
de desenvolvimento endógeno. 

Portanto, para a promoção de processos de 
desenvolvimento endógeno local ou regional deve-se 
investir em ciência, tecnologia e inovação. Sua 
contribuição está ligada à criação de condições sociais e 
econômicas para a geração e atração de novas atividades 
produtivas do local. Nesta teoria a sociedade civil tem um 
papel decisivo, pois é ela a responsável pelo 
planejamento e execução das políticas necessárias 
àquele local, é nela que reside a força que impulsiona o 
desenvolvimento, a “cooperação”. Com a articulação dos 
atores sociais, a aplicação teoria de desenvolvimento 
endógeno enfrenta as diversas transformações (sociais, 
tecnológicas, econômicas, políticas), sendo esta um 
instrumento útil, utilizado por empresas, regiões, cidades 
e países que, de uma forma ou outra, enfrentam os 
efeitos da globalização.  Desta forma, ao se valorizar e 
potencializar os diversos recursos que o local dispõe, 
tornando-a agradável para trabalhar, buscando a 
qualidade de vida da sociedade se estará se 
transformando este local em um espaço de 
desenvolvimento endógeno. 
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ABSTRACT 
 
This document pondering a discussion about endogenus 
development, and show some reflection and 
considerations about this theory, yours mechanisms and  
yours politics from endogenous development. In a 
globalization times, the strong market competition, each 
place  city and country must be in a constant adjustment in 
yours productive systems to try  keep yourselves in market 
competition. In this sense much regions have searching 
for this development valorized and give power to the local 
endogenous resources and find in this valorization one 
way to be a part in a globalized market. The endogenous 
development is a new paradigm and looking for the 
potentiality the local actors and development the cities 
identifying the most decisive and productions factors, as 
social capital, human capital, searching and development, 
information and the institution determinants in region 
development process. Starting in this globalization context 
the regions and cities must be prepared to answer the 
globalizations challengers. And in this way effort must be 
added between the institutional system, public power, 
actors, local enterprises in a sense to establish 
partnership in an consensual development plan, to value 
and respecting the particular strategic development plan. 
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