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No contexto de um mundo globalizado e altamente competitivo, os aglomerados territoriais
surgem como sistemas produtivos notáveis e capazes de superar as barreiras relacionadas
à necessidade de desenvolvimento setorial e regional, de tecnologia e de politicas de
incentivos. Neste prisma, a governança tem revelado um papel extremamente significativo
para o desenvolvimento e o sucesso dos negócios de qualquer país. A governança é
essencial para o surgimento, manutenção e sucesso econômico das aglomerações, através
da mobilização dos atores e do direcionamento de todos os esforços para atender ao
objetivo comum de desenvolvimento, evolução e inovação das empresas do aglomerado.
Embasado neste processo evolutivo das estratégias organizacionais, a proposta desta
pesquisa é proporcionar a compreensão dos mecanismos de governança em aglomerações
produtivas e apresentar um modelo de avaliação da governança. A metodologia adotada
para o alcance do objetivo proposto consiste primeiramente de uma pesquisa exploratóriodescritiva na base de dados Scopus, através de uma expressão booleana definida a partir
da escolha de palavras-chaves, visando à compreensão dos mecanismos de governança em
clusters e a evidenciação de quais aspectos são influentes na governança. A partir dela, o
instrumento de pesquisa será formulado através do levantamento de fatores explorados nos
estudos anteriores. A etapa seguinte constitui-se da aplicação da abordagem proposta em
um estudo de campo, no setor cerâmico. A escolha do setor se justifica por ser um
segmento com caracterização econômica significativa, e a grande deficiência em dados
estatísticos e indicadores, além de ser uma importante área industrial com forte apelo social
e altamente geradora de empregos em seus diversos segmentos. Em seguida, a apuração
da validade e confiabilidade do modelo de avaliação será mensurada. Feito isto, a
governança será classificada e os resultados apontarão os pontos de sucesso e de
criticidade. Por fim, espera-se que a classificação da governança leve ao empreendimento
de ações no aglomerado produtivo de modo a obter-se um aumento da interação produtiva
entre os agentes, uma melhora de desempenho da coordenação de governança, geração de
competitividade, cooperação e sustentabilidade.
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