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RESUMO 
 

Os Sistemas Locais de Produção - SLPs são constituídos por estruturas capazes de 
estimular processos de aprendizagem que geram fluxos de conhecimentos locais. 
Além disso, o fortalecimento da cadeia produtiva global possibilitou às empresas, a 
ampliação do acesso e a apropriação de fluxos de conhecimentos externos ao SLP. 
Esta tese verificou quais são os fluxos de conhecimentos locais e externos no SLP 
têxtil-vestuário, e como esses fluxos são incorporados pelas empresas, afetando a 
competitividade local. O estudo foi conduzido por entrevistas realizadas com 
dezenove empresas do SLP têxtil-vestuário do Estado de Santa Catarina. A 
pesquisa empírica permitiu verificar os fluxos de conhecimentos e, as evidências 
possibilitaram o entendimento de que coexistem localmente no SLP têxtil-vestuário 
catarinense empresas com diferenças cognitivas explicadas por suas capacitações 
acumuladas ao longo de suas trajetórias. As diferenças nas capacitações das 
empresas co-localizadas levam à formação de um sistema de conhecimento local 
assimétrico. Nesse sistema local as empresas têm diferentes papéis cognitivos. 
Dessa forma, o sistema de conhecimento local do SLP catarinense é formado por 
empresas que transferem conhecimento; por empresas que trocam conhecimentos 
e, por empresas isoladas. Considerando que as interações entre os agentes locais e 
externos ao SLP podem gerar processos de aprendizagem e fluxos de 
conhecimentos, as principais implicações dessa assimetria encontrada no referido 
SLP, estão relacionadas com o papel do conhecimento na dinâmica industrial e, na 
geração de vantagens competitivas para as empresas localizadas em SLPs. 
 
Palavras-chave: Sistemas de manufaturas. Clusters. Conhecimento. Aprendizagem. 
Indústria têxtil. Vestuário. 
 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The Local Production Systems – LPS are constituted of structures able to stimulate 
learning processes that generate local knowledge flows. Moreover, the strengthening 
of the global productive chain enabled the companies, the incresing of access and 
the appropriation of external knowledge to the LPS. This thesis investigated which 
local and external knowledge flows are within the textile-clothing to LPS, and how 
these flows are incorporated by the companies, affecting the local competitiveness. 
The study was led by interviews carried out with nineteen LPS textile-clothing 
companies from Santa Catarina State. The empirical research allowed checking the 
knowledge flows and, the evidences enabled the understanding that in the 
“catarinese” LPS textile-clothing locally coexist companies with cognitive differences 
explained by their capabilities clustered throughout their trajectories. The differences 
in the co-localized companies’ capabilities draw to a formation of asymmetric local 
knowledge system. In this local system the companies have different cognitive roles. 
Thus, the local knowledge system of the “catarinense” SLP is consisted of companies 
which transfer knowledge; of companies that exchange knowledge and, of isolated 
companies. Considering that the interactions between the local and external agents 
to the SLP may generate learning processes and knowledge flows, the main 
implications of this asymmetry found in the mentioned SLP, are related to the role of 
knowledge in the industrial dynamics and, in the creation of competitive advantages 
for the companies localized in LPS.  
 

Key-words: Manufacturing systems. Clusters. Knowledge. Learning. Textile industry. 
Clothing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese tem como objetivo verificar quais são os fluxos de conhecimentos 

locais e externos no Sistema Local de Produção têxtil-vestuário e como esses fluxos 

são incorporados pelas empresas, afetando a sua competitividade. A pesquisa 

identificou quais são os fluxos de conhecimentos a partir da análise das ligações1 

locais e externas das empresas aglomeradas. 

Os principais argumentos deste estudo são capitaneados pelas discussões 

conceituais delineadas: i) pelas economias externas; ii) pelos fluxos de 

conhecimentos em Sistemas Locais de Produção - SLPs e, iii) pela capacidade de 

absorção da empresa. Essa linha de argumentação também apoiou a elaboração da 

pesquisa empírica realizada no SLP têxtil-vestuário catarinense. 

As economias externas são geradas pela aglomeração de empresas em 

determinada localidade, e podem ser incidentais e deliberadas (MARSHALL, 1920; 

SCHMITZ, 1995a). As economias externas incidentais são os benefícios 

proporcionados às empresas aglomeradas pela atração e concentração de um 

contingente de mão-de-obra especializada; pela formação de uma rede de 

fornecedores especializados e pelo transbordamento de conhecimento ou spillovers. 

Já as economias externas deliberadas são decorrentes de ações conjuntas dos 

agentes locais como, por exemplo, a criação conjunta de um centro de pesquisa e 

desenvolvimento. 

As economias externas incidentais e deliberadas resultam em fluxos de 

conhecimentos locais. A proximidade geográfica facilita a formação desses fluxos 

locais, decorrentes da interação entre os agentes da aglomeração. No entanto, é 

necessário também incorporar ao debate as fontes de conhecimento externas. 

As modificações no padrão competitivo das empresas, ocorridas 

especialmente nas décadas de 1970-1980, implicaram em mudanças nas estruturas 

industriais. As grandes empresas passaram a externalizar parte de suas atividades, 

constituindo-se assim, as redes de empresas.  
                                                 
1 Ligações, interações, vínculos e linkages são empregados como sinônimos neste estudo, e correspondem 
todas as transações entre os agentes econômicos, por meio de mecanismos de mercado ou fora deste 
(STEWART; GHANI, 1991). 
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Essas redes formadas por empresas, localizadas em diferentes partes do 

mundo, estabeleceram relacionamentos por meio, por exemplo, de subcontratação, 

parcerias estratégicas, joint venture, formando as cadeias produtivas globais. Além 

disso, muitas dessas redes são compostas por empresas que se encontram 

aglomeradas nos SLPs. Dessa forma, as empresas que integram as cadeias 

produtivas globais estabeleceram e intensificaram as ligações com empresas 

localizadas em diferentes regiões do mundo. 

É importante esclarecer que neste estudo, são consideradas ligações 

externas aquelas ocorridas entre agentes localizados e outros agentes fora do SLP – 

seja no âmbito nacional como também no âmbito internacional. Os fluxos de 

conhecimento externos são, portanto, resultantes de vínculos externos (não-locais) 

ao SLP. Além dos fluxos de conhecimentos locais e externos, existem os fluxos que 

combinam os conhecimentos locais e externos. Essa combinação implica na 

mobilização de capacitações locais e externas ao SLP.  

A geração de conhecimento no SLP é resultante das interações entre os 

agentes locais e externos à aglomeração. Por outro lado, a estruturação e a 

manutenção de ligações locais e externas são relevantes, mas não decisivas para 

que as empresas possam se beneficiar dos fluxos de conhecimentos. A apropriação 

e os benefícios de fluxos de conhecimento locais e externos dependem também da 

capacidade de absorção das empresas. A capacidade de absorção de uma empresa 

está relacionada com a sua capacidade em reconhecer, assimilar e empregar o 

conhecimento externo para fins comerciais (COHEN E LEVINTHAL, 1990). 

Para compreender quais são os fluxos de conhecimento em um SLP e como 

são incorporados pelas empresas co-localizadas, foram analisadas as experiências 

de empresas localizadas no SLP têxtil-vestuário de Santa Catarina. Tal opção se 

justifica por quatro razões.  

Primeiramente, o setor têxtil-vestuário serve ao propósito de se investigar os 

fluxos de conhecimentos locais e externos de empresas aglomeradas. As empresas 

dessa indústria podem ser encontradas em aglomerações em regiões específicas do 

Brasil, constituindo-se em SLPs. Os dados de 2009 da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) apontam que o Estado de Santa Catarina é o segundo 

maior do Brasil em número de empresas no setor têxtil-vestuário, sediando 14% das 



18 

 

empresas, somente atrás do Estado de São Paulo. Juntos, os Estados de São 

Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais sediavam em 2009, 56% das empresas do 

setor no Brasil. 

A segunda justificativa está relacionada à importância na economia brasileira 

do setor e, do Estado de Santa Catarina. Os dados da RAIS indicam que em 2009 o 

setor têxtil-vestuário foi responsável por 13,7% dos empregos da indústria da 

transformação brasileira. No setor, o Estado de São Paulo ofereceu 30% dos 

empregos; Santa Catarina, 17%, Minas Gerais, 11%, enquanto os Estados do 

Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, somaram 18% dos empregos. 

Uma terceira motivação foi a possibilidade de continuar e ampliar a discussão 

de outras investigações realizadas no SLP têxtil-vestuário catarinense. Dentre as 

investigações pode-se mencionar: Campos, Cário e Nicolau (2000); Ferreira (2000); 

Magheli (2001); Andrade (2002); Henschel (2002); Luclktenberg (2004); Rodrigues 

(2007); Fernandes (2008); Lins (2008); Garcia, Silva e Madeira (2009). 

Em quarto lugar, pela oportunidade de se verificar os tipos de interações 

locais e externas das empresas, visto que as mudanças no patamar competitivo, 

ocorridas nesta indústria brasileira, principalmente a partir da abertura comercial nos 

anos 1990. Lupatini (2007) e outras investigações empíricas apontaram que é 

possível encontrar empresas com diferentes modelos de inserção na cadeia 

produtiva global, o que favorece a diversidade de trajetórias e experiências entre as 

empresas do setor. 

De modo geral a pesquisa realizada no SLP têxtil-catarinense obteve 

evidências de que o sistema de conhecimento local é caracterizado por canais e 

mecanismos locais e externos ao SLP. As empresas locais têm reduzida 

participação na cadeia produtiva global, o que limita a constituição e o acesso aos 

fluxos de conhecimentos internacionais. Por outro lado, as empresas buscam 

conhecimentos externos por meio dos fornecedores, sites e participação de feiras 

nacionais e internacionais. 

Vale antecipar a constatação de que o sistema de conhecimento local do SLP 

investigado é caracterizado pela apropriação e por benefícios assimétricos entre as 
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empresas co-localizadas. O que gera essa assimetria são as capacitações 

acumuladas, em especial as diferenças na capacidade de absorção das empresas. 

O detalhamento e as implicações dessas e de outras evidências encontradas 

no SLP, são o resultado das análises e discussões conceituais e empíricas 

consubstanciadas ao longo deste estudo. Esta tese está organizada em seis 

capítulos. 

O capítulo 1 apresenta o contexto competitivo e a consolidação de cadeias 

produtivas globais. Neste capítulo são recuperados os principais elementos 

analíticos da cadeia produtiva global, como governança e upgrading, com especial 

atenção à conformação da cadeia produtiva global do setor têxtil-vestuário. 

No capítulo 2 é abordada a definição conceitual de sistemas locais de 

produção, ressaltando a sua relevância como uma estrutura industrial. Apresenta e 

discute a contribuição pioneira de Alfred Marshall, que observou aglomerações 

industriais e introduziu o conceito de economias externas existentes em 

aglomerações industriais. Outro ponto é a contribuição de Hubert Schmitz, com as 

economias externas deliberadas – ações conjuntas das empresas aglomeradas. 

A discussão neste capítulo incorpora ainda a experiência dos distritos 

industriais italianos, com o delineamento conceitual de Giacomo Becattini. Tal 

experiência foi e ainda é referência para as discussões relacionadas às 

aglomerações industriais. Além disso, o capítulo aponta algumas insuficiências do 

modelo de distrito industrial italiano, diante do contexto competitivo globalizado.  

O capítulo 3 discute a aprendizagem e o conhecimento - apontados como 

diferenciais competitivos tanto para as empresas isoladas, como para as localizadas 

em aglomerações. Além disso, apresentam-se as fontes, formas e criação de 

conhecimento e, os fluxos de conhecimentos encontrados em SLPs, bem como 

discute a relevância da capacidade de absorção das empresas. 

Na seqüência, o capítulo 4 apresenta a configuração do setor têxtil/vestuário 

no âmbito mundial, brasileiro e catarinense. O capítulo 5 discorre sobre os 

procedimentos metodológicos desta tese. Apresenta as dimensões e os construtos 

que nortearam o estudo, detalhando como foi estruturado o roteiro e a 

operacionalização das entrevistas na investigação empírica. 
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O capítulo 6 apresenta os resultados encontrados na investigação empírica 

realizada no SLP têxtil-catarinense. Esses resultados são discutidos à luz do 

desenvolvimento conceitual realizado ao longo dos capítulos do estudo. Essa 

discussão permitiu formar um quadro geral acerca dos fluxos de conhecimentos 

locais do SLP investigado, formalizado e retomado na conclusão desta tese. 
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CAPÍTULO 1 

O CONTEXTO COMPETITIVO  

 

O contexto competitivo capitalista contemporâneo é resultante da conjunção 

de mudanças sociais, avanços tecnológicos, modificações na política, na economia e 

na estrutura industrial. No cenário econômico e industrial, podem ser verificadas 

estratégias2 e práticas diferenciadas de produção e comercialização.  

A competição entre os agentes econômicos ocorre no espaço global, com a 

aplicação intensiva de conhecimento nos processos, produtos e serviços. O 

fenômeno da globalização3 pode fornecer elementos para a compreensão desse 

contexto. Chesnais (1996) considera que as transformações ocorridas no decorrer 

da década de 1980, com a implementação de políticas de liberalização, privatização 

e desregulamentação, lideradas pelos Estados Unidos e Inglaterra, marcam o 

surgimento do fenômeno que denominou de mundialização do capital4.  

 Chesnais (1996) e Norel (2004) apontam as principais características da 

mundialização do capital: 

• O investimento direto externo (IDE) assume um papel mais importante do 

que o comércio externo. 

• O intercâmbio intrafirmas (intragrupos) torna-se relevante e dominante no 

comércio exterior. 

• Os grupos industriais buscam se organizar com empresas-rede, com uma 

configuração da divisão internacional do trabalho. 

                                                 
2
 O termo estratégia carece, muitas vezes, de uma definição mais rigorosa, menos generalizante. Entende-se 

que a estratégia de um negócio está relacionada com a decisão e os consequentes esforços sobre quais 
capacitações organizacionais serão desenvolvidas e mobilizadas para que a firma alcance os seus objetivos. 
3 Este estudo utiliza livremente como sinônimos: globalização, mundialização do capital, mundialização 
contemporânea e mundialização. 
4 Chesnais (1996) optou pelo termo mundialização do capital por entender que este designa de forma rigorosa 
(do que o termo globalização) a nova configuração do capitalismo mundial, contemplando mecanismos que 
comandam seu desempenho e regulação. Ou seja, para o autor, trata-se de uma configuração mais ampla do 
que simplesmente uma outra etapa no processo de internacionalização. É possível traçar diferenças entre o 
fenômeno da mundialização e da internacionalização. A internacionalização ocorreu com a expansão do 
comércio externo no período 1870-1913, sendo este período designado por alguns autores como a ‘primeira 
globalização’ (GALBRAITH, 1994; HOBSBAWN, 2002; NOREL, 2004). Baumann (1996) acrescenta que a 
internacionalização ocorrida neste período, não levou a uma convergência produtiva em escala mundial, pelo 
contrário, estimulou a consolidação de relações econômicas internas. Somente após a Segunda Guerra Mundial 
surgiriam condições favoráveis que fariam então, aparecer a noção de uma economia mundial. 
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• O aumento das fusões-aquisições eleva a concentração do capital, surgindo 

os oligopólios mundiais. 

• Com o capital muito concentrado, gerando elevados lucros, emergiu a 

globalização financeira, que acentuou os aspectos financeiros dos grupos 

industriais. 

• A globalização financeira, com a abertura e desregulamentação 

internacional dos mercados financeiros; desintermediação financeira, por 

exemplo, por meio de operações de lançamento de títulos privados, sem a 

intermediação bancária; e criação de produtos financeiros para assumir e 

gerenciar os riscos. 

• A transformação das instâncias de regulação. Esta transformação ocorreu 

com o enfraquecimento das regulações estatais nacionais, muitas vezes 

suplantadas por regulações multilaterais (OMC) ou regionais (União Européia, 

e outros acordos bilaterais)5.  

 

Chesnais (1996) analisou o processo de mundialização do capital, referindo-

se a três esferas ou dimensões que estão imbricadas: produtiva, comercial e 

financeira. Na dimensão produtiva ocorreu uma maior integração entre as estruturas 

produtivas das economias nacionais, implicando em uma nova divisão internacional 

do trabalho. Na esfera comercial foi possível intensificar as trocas de produtos e 

tecnologias, elevando o grau das relações comerciais entre os países. Na dimensão 

financeira, ocorreu o fluxo (ou aumento do fluxo) de capitais rentistas entre os 

países.  

A dimensão financeira, segundo Norel (2004) não representou apenas a 

abertura ou um relacionamento mais intenso no mercado de capitais, mas o 

surgimento de um mercado financeiro mundial muito pouco regulamentado. Esse 

                                                 
5 Aqui vale destacar o argumento de Gorender (1995) que ao analisar a redução da importância do Estado, 
considera que este não teria perdido o seu espaço, sendo, no entanto, o fiador e o suporte básico do regime 
mundial. O Estado teria sido reconfigurado, e se posicionou conforme os interesses da classe dominante. Como 
um dos argumentos, o autor considera o fato de que normalmente os grandes conglomerados mundiais 
manterem suas matrizes e ativos mais estratégicos nos seus países de origem, de modo a recorrerem ao poder 
do Estado para se posicionarem globalmente. Adicionalmente, na mais recente crise deflagrada em 2008, a ação 
e interferência dos Estados foram essenciais para salvaguardar o sistema financeiro dos países.  
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aspecto pode ser observado, e esteve em discussão, diante da recente crise de 

2008 no sistema financeiro mundial. 

O fenômeno da mundialização modifica continuamente as relações e 

regulações industriais, comerciais, financeiras dos países e das firmas. Portanto, a 

abordagem do fenômeno da mundialização é necessária para se compreender a 

transformação e a evolução das estruturas industriais.  

Buscou-se analisar e refletir sobre possíveis desdobramentos do fenômeno 

da mundialização para uma situação específica: as modificações na estrutura 

industrial e na divisão internacional do trabalho. A estrutura industrial constituída por 

redes de firmas implicou em uma divisão internacional do trabalho que é uma das 

características do fenômeno denominado de mundialização do capital ou 

globalização.  

Nas décadas de 1970-1980, as grandes firmas promoveram a 

desverticalização de sua estrutura organizacional, externalizando6 

atividades/funções para firmas localizadas e aglomeradas em diferentes regiões do 

mundo. Para Borrus e Zysman (1998) a competição antes mais centrada nas 

atividades de montagem e controle vertical, passou a ser focalizada na criação e 

evolução dos padrões dos produtos, envolvendo a coordenação e controle da cadeia 

de valor. 

Assim, de uma competição capitalista com oligopólios locais, passou-se a 

uma estrutura capitalista com oligopólios mundiais. Os oligopólios mundiais são 

constituídos por firmas com estrutura industrial e atividades em escala mundial. 

Estes oligopólios têm seus processos industriais mundializados, dispersos em redes 

de firmas, de modo que possibilitem ampliar a sua competitividade (CHESNAIS, 

1996). 

Os oligopólios mundiais reúnem capacitações7 para coordenar as suas 

atividades dispersas geograficamente. Assim, a competitividade industrial não 

                                                 
6 Por externalização entende-se a modificação das capacitações e atividades de uma firma, sendo estas 
atividades delegadas para outras firmas componentes da cadeia produtiva, formando uma rede de firmas. 
Configura-se assim, uma divisão internacional do trabalho, com a fragmentação das atividades da grande firma 
verticalizada. 
7 Os termos competências e capacitações são empregados ao longo do texto como sinônimos, definidos como 
conhecimentos, habilidades e atitudes utilizados na mobilização e integração dos recursos da firma no alcance 
dos objetivos organizacionais. 
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depende mais de fatores específicos, mas de atividades corporativas tomadas em 

conjunto.  

A modificação nas estruturas industriais levou à dispersão e coordenação das 

atividades das firmas, resultando em cadeias produtivas globais, com uma nova 

divisão internacional do trabalho, com diferentes formas de governança entre as 

firmas. Portanto, o patamar competitivo industrial foi alterado, com a constituição de 

oligopólios globais e, com o fortalecimento, formação e coordenação de atividades 

em cadeias produtivas globais. 

 

1.1 As cadeias produtivas globais 

 

A dispersão da cadeia produtiva para diferentes partes do mundo foi 

incorporada, já na década de 19808, na análise da competitividade e na formulação 

de estratégias para firmas e países. A cadeia produtiva global refere-se ao fluxo e à 

coordenação das atividades dispersas das firmas que envolvem o design, produção, 

marketing e entrega do produto ao consumidor final (KAPLINSKY, 2000; GEREFFI, 

1994; 1999a). 

Na literatura que trata das cadeias produtivas globais pode-se verificar a 

predominância das abordagens de global commodity chain - GCC e, da global value 

chain - GVC9. A primeira abordagem pode ser localizada na década de 1990, 

enquanto a segunda abordagem, que incorporou mais elementos, ganhou espaço 

nas análises a partir dos anos 2000. 

Nos anos 1990 a abordagem denominada de cadeia global de produtos ou 

global commodity chain – GCC ajudou no entendimento da organização global das 

indústrias. A ênfase dessa abordagem estava na estrutura de governança da cadeia 

de fornecimento, com a distinção entre producer-driven e buyer-driven.  

                                                 
8 Para um histórico ver Kaplinsky (2000) e Bair (2005) que recuperam a evolução da abordagem das cadeias 
produtivas. 
9 Gereffi (2005) recuperou os antecedentes das cadeias globais, lembrando o trabalho pioneiro de Bruce Kogut, 
na metade da década de 1980, que utilizou a noção de value-chain para analisar as estratégias das firmas e dos 
países na economia global. 
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O argumento analítico da GCC foi estruturado pela qualificação de duas 

cadeias econômicas internacionais: i) pelas cadeias dirigidas pelos produtores ou 

producer driven chain, ii) pelas cadeias dirigidas pelos vendedores ou buyer driven 

chain (GEREFFI, 1994; 1999a;1999b). A Figura 1 apresenta a organização das 

cadeias produtivas na abordagem da GCC. 
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Figura 1 - Organização das cadeias produtivas na GCC 
Fonte: Gereffi (1999a) 

 

Nas cadeias dirigidas pelos produtores, as grandes empresas têm papel 

central na coordenação de redes de produção, inclusive com ligações a montante e 

a jusante. Essas firmas têm como características o uso intensivo de capital e de 

tecnologia.  
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Já as cadeias dirigidas pelos vendedores se referem às indústrias nas quais 

grandes varejistas e produtores com marcas têm papel central na coordenação das 

redes de produção distribuídas em diferentes países exportadores, tipicamente 

localizados nos países em desenvolvimento. As firmas que compõem essas cadeias 

normalmente desenvolvem capacitações voltadas ao desenvolvimento de produto, 

marketing, distribuição e logística (GEREFFI, 1994; 1999a;1999b). 

 Gereffi (1999b) argumenta ainda que a abordagem da GCC é um importante 

escopo analítico das estruturas industriais, pois: i) incorpora a dimensão global na 

análise; ii) focaliza o poder exercido nas cadeias produtivas e como este poder muda 

ao longo do tempo; iii) considera a coordenação da cadeia produtiva como uma 

fonte de vantagem competitiva; iv) analisa a aprendizagem organizacional como um 

elemento crítico para a firma melhorar ou consolidar a sua posição na cadeia 

produtiva. 

 Gereffi (1999a) analisou a GCC e concluiu que a trajetória que levou as 

firmas de alguns países asiáticos ao industrial upgrading10 na cadeia de valor global 

passou por algumas etapas hierárquicas, sugerindo uma tipologia seqüencial:  

• montagem e fabricação de produtos originais (OEM - Original Equipment 

Manufacturer);  

• fabricação de produtos de marca original (OBM - Original Brand 

Manufacturer);  

• fabricação de projetos (design) originais (ODM - Original Design 

Manufacturing). 

 Para Gereffi (1999a) o processo de industrial upgrading da cadeia produtiva 

do vestuário na Ásia pode ser considerado um arquétipo para a indústria dos países 

em desenvolvimento. Os países asiáticos fizeram, segundo análises do autor, uma 

transição da fase inicial de montagem de produtos orientados para exportação 

                                                 
10 Industrial upgrading é um processo pelo qual agentes econômicos (nações, firmas e trabalhadores) passam de 
atividades de baixo valor para atividades de maior valor na rede de produção global (GEREFFI, 1999a). 
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(OEM) para as demais fases, em uma seqüência definida para as posições de OBM 

e ODM11. 

 A abordagem da GCC chamou a atenção para o papel desempenhado pelas 

redes de firmas em uma estrutura industrial globalizada. No entanto, essa 

abordagem se mostrou insuficiente diante de outras formas de coordenação 

verificadas por Sturgeon (2002) na indústria de produtos eletrônicos. O autor 

denominou o tipo de rede de relacionamentos nessa indústria de rede de produção 

modular ou modular production networks, pois os fornecedores poderiam ser 

substituídos ou excluídos, de acordo com a necessidade do comprador. 

Na indústria eletrônica, foram verificados três tipos de relacionamentos com 

os fornecedores, considerando a complexidade de informações e o grau de 

especificidade do produto e processo: i) commodity supplier ou fornecedor de 

produtos padronizados, que operam por meio de relações de mercado; ii) captive 

supplier ou fornecedor cativo de produtos não padronizados que possuem 

maquinário dedicado à necessidade do comprador e, iii) turn-key supplier são 

fornecedores com capacitações que possibilitam oferecer aos seus compradores 

uma gama completa de produtos (full-package supplier), sem necessitarem de uma 

grande contribuição ou dependência das firmas líderes; utilizam maquinários 

flexíveis, atendendo a diversos compradores. 

Além disso, a abordagem de producer driven e buyer driven mostrou-se 

insuficiente diante do avanço da integração global. Como apontou Sturgeon (2008a) 

duas transformações na economia global atenuaram a rígida dicotomia entre 

produtores e compradores.  

A primeira transformação está relacionada à reorganização da produção. 

Alguns produtores ao longo da década de 1990 externalizaram a manufatura, 

assumindo assim, um papel de comprador. O outsourcing estava sendo dirigido não 

somente pelos grandes varejistas, mas pelo esforço empreendido por algumas 

firmas produtoras com marca para aumentar o valor para seus acionistas, 

externalizando ativos fixos (fábricas) e riscos para fornecedores. 
                                                 
11 Cruz-Moreira (2003) incorporou à tipologia de industrial upgrading de Gereffi, a categoria de OEA – Original 
Equipment Assembly, sugerida por Kaplinsky e Morris (2001). A categoria de OEA está relacionada com as 
capacitações de produto, produção e gestão para montagens muito menores do que as necessárias para a 
elaboração de um produto completo. Esse modelo é pertinente aos países em desenvolvimento tardio, como o 
México, que tem as denominadas Maquilas – plantas que realizam operações puramente de montagem. 
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A segunda transformação está relacionada com as novas tecnologias e 

processos utilizados pelas firmas globais. Ou seja, a perspectiva do que pode e do 

que não pode ser transferido para os fornecedores tornou-se mais flexível. Essa 

flexibilização foi possível pelas tecnologias que oferecem suporte para codificação e 

a posterior integração funcional. Ao mesmo tempo, o aumento da externalização de 

atividades de manufatura de algumas firmas levou-as a uma maior participação na 

definição do produto (private label), contribuindo para atenuar a rígida dicotomia 

entre compradores e produtores12. 

Dessa maneira, o fenômeno da redução ou o abrandamento da condição 

subordinada de algumas firmas, desviou a atenção para novos relacionamentos 

entre os atores da cadeia produtiva. A abordagem da GCC não conseguia capturar a 

variedade de formas de rede que pode ser encontrada nas estruturas industriais 

(GEREFFI, HUMPHREY; STURGEON, 2005).  

Outra abordagem, denominada de cadeia de valor global ou global value 

chain - GVC, buscou suprir tal lacuna e ganhou popularidade nas investigações 

sobre a estrutura das operações globais (GEREFFI, 2005). A cadeia de valor ou 

value chain foca a criação de valor, capturando a sucessão completa de valor 

possível ao longo das atividades e produtos da cadeia produtiva. 

 A GVC focaliza os elementos analíticos relacionados principalmente à 

(re)organização, coordenação, governança e poder na cadeia produtiva. A 

preocupação dessa abordagem é compreender a natureza e as conseqüências da 

fragmentação organizacional em indústrias globais. A abordagem GVC oferece a 

possibilidade de se compreender como as empresas estão ligadas na economia 

global, mas também reconhece o amplo contexto institucional destas ligações, 

incluindo a política comercial, regulamentação e normas (GEREFFI, 2005). 

 Dessa forma, é possível verificar como a divisão do trabalho molda as 

capacitações das firmas para o upgrading de suas atividades. Ou seja, a abordagem 

                                                 
12 A segunda transformação apontada por Sturgeon (2008a) foi constatada em duas experiências nas firmas do 
SLP catarinense, em pesquisa a ser detalhada no capítulo 6 deste estudo. Uma das firmas iniciou suas 
atividades com private label. Inicialmente sua atuação se restringia a receber as especificações do produto e 
manufaturar. Ao longo de sua trajetória acumulou capacitações e, atualmente participa do desenvolvimento de 
produtos para alguns clientes. Em outra experiência, a firma era uma filial da empresa Dudalina e tinha como 
função a montagem das peças. No entanto, a Dudalina decidiu pela venda da filial ao seu então, gerente geral. A 
nova firma continua fornecendo à Dudalina, mas as suas atividades foram modificadas; além da montagem 
(manufatura) a firma participa do desenvolvimento de tecidos e do design dos produtos. 
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da GVC oferece a possibilidade de se compreender como as firmas se relacionam 

na economia global, mas também reconhece um contexto institucional mais amplo 

desses relacionamentos, incluindo a política comercial, regulamentações e outras 

normas (GEREFFI, 2001; 2005). 

 Dessa forma, a partir da abordagem da GVC, analisando a organização e a 

governança na cadeia produtiva, Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2005) sugeriram 

uma tipologia com cinco tipos de relacionamento e coordenação/governança. Para 

construir essa tipologia os autores identificaram três variáveis/determinantes nos 

padrões de governança: i) complexidade das transações; ii) codificação da 

informação e, iii) capacitações dos fornecedores. Portanto, essas variáveis ou 

determinantes centralmente incorporam o problema da especificidade dos ativos da 

cadeia de valor. 

A complexidade das transações está relacionada em especial ao produto e às 

especificações do processo. As firmas líderes incrementam a complexidade ao 

incorporarem novas exigências à cadeia de valor, por exemplo, quando aumentam a 

diferenciação do produto. Por outro lado, as firmas líderes também podem adotar 

estratégias para reduzir a complexidade dessas transações - desenvolvendo normas 

técnicas e de processo. 

Quanto às especificações envolvidas na transação (informação e 

conhecimento), estas podem ser codificadas e transmitidas na cadeia de valor. 

Porém, a complexidade das informações transmitidas pode ser reduzida quando as 

firmas adotam normas técnicas que codificam as informações e facilitam o acesso 

dos atuais e potenciais parceiros comerciais.  

Ao mesmo tempo, a integração de novos fornecedores à cadeia de valor 

também aumenta os desafios da governança. E, portanto, a terceira variável ou 

determinante na governança são as capacitações dos atuais e potenciais 

fornecedores em relação aos requisitos das transações que ocorrem na cadeia de 

valor. 

Incorporando as três variáveis ou determinantes (transações, especificações 

e fornecedores), os autores descrevem as formas de interação na tipologia de 

padrões de governança como, alta/elevada ou baixa/reduzida: 



30 

 

1. Mercado: as transações são facilmente codificadas, as especificações dos 

produtos são relativamente simples e os fornecedores têm facilidade na 

produção. A governança é do mercado, pois a complexidade das 

transações é baixa. A compreensão das especificações e a competência 

para produzir são elevadas. No mercado os compradores respondem às 

especificações e os preços são fixados pelos vendedores. 

2. Cadeia de valor modular: os produtos são complexos e têm especificações 

codificadas. Os fornecedores têm capacitações para fornecer produtos 

completos ou em módulos, internalizando a codificação - a informação 

tácita. Assim, os fornecedores reduzem a especificidade do ativo e, 

portanto, a necessidade de controle e monitoramento direto da firma 

compradora. Os conhecimentos sobre a codificação compartilhados entre 

compradores e vendedores podem resultar em benefícios para ambos: 

rapidez, flexibilidade e menores custos, pois existe a facilidade de mudar a 

complexidade da informação por meio da codificação. 

3. Cadeia de valor relacional: neste tipo de governança, as especificações 

dos produtos não podem ser facilmente codificadas, as transações são 

complexas e as capacitações dos fornecedores são elevadas. Nesse 

relacionamento o conhecimento tácito pode ser trocado entre compradores 

e vendedores. Além disso, a elevada capacitação do fornecedor estimula a 

firma líder a externalizar atividades para também possibilitar o seu acesso 

às capacitações complementares. A mútua dependência pode ser regulada 

pela reputação, proximidade social e espacial, laços étnicos e familiares, 

além de mecanismos que impõem custos para a parte que romper o 

contrato. A relação de troca de informações tácitas é mais freqüentemente 

realizada por ligações diretas ou face-to-face, mas com elevados níveis de 

coordenação, tornando muito onerosa a mudança de parcerias. 

4. Cadeia de valor cativa: a governança é do tipo cativa quando existe uma 

forte competência para codificar, a complexidade das especificações dos 

produtos é elevada, mas a capacitação do fornecedor é baixa. Assim, a 

baixa capacitação do fornecedor requer que a firma líder exerça uma forte 

intervenção e controle, com governança explícita, levando o fornecedor a 
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depender da transação. Normalmente fornecedores cativos se restringem a 

um número reduzido e simples de tarefas, dependendo da firma líder para 

outras tarefas como: design, logística, atualização tecnológica do processo. 

Na governança cativa, o oportunismo é controlado pelo domínio da firma 

líder. A líder também garante aos fornecedores recursos suficientes para 

que as firmas subordinadas tenham poucos atrativos para saírem da 

cadeia produtiva. 

5. Hierarquia: quando as especificações dos produtos não podem ser 

codificadas, os produtos são complexos, e inexistem fornecedores 

capacitados, a firma líder internaliza a manufatura. Este tipo de governança 

é normalmente motivada pela necessidade de troca de conhecimento tácito 

entre atividades da cadeia de valor, bem como a necessidade de gerenciar 

e controlar recursos, especialmente propriedade intelectual. 

 

A tipologia de padrões de governança pode indicar como se estrutura o poder 

na cadeia de valor global (GEREFFI, HUMPHREY e STURGEON, 2005). Na cadeia 

de valor cativa, o poder é exercido diretamente pela firma líder sobre os 

fornecedores, sugerindo uma coordenação explícita com elevada assimetria de 

poder. Já na cadeia de valor relacional o poder entre as firmas é menos assimétrico, 

pois compradores e vendedores contribuem com capacitações. Nas cadeias de valor 

modular e de mercado, a mudança de clientes e fornecedores é relativamente fácil e 

o poder tende a ser assimétrico, pois compradores e vendedores podem se 

relacionar com diferentes parceiros. 

A Figura 2 ilustra a relação das variáveis ou determinantes - complexidade 

das transações; codificação da informação e capacitações dos fornecedores, na 

governança na cadeia de valor global. 
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Figura 2 – Determinantes de governança na cadeia de valor global 
Fonte: Adaptada de Gereffi, Humphrey, Sturgeon (2005)  

 

A partir dos determinantes de governança na GVC, os autores consideram a 

possibilidade de se antecipar mudanças, bem como acompanhar e analisar a 

dinâmica em uma indústria (GEREFFI, HUMPHREY e STURGEON, 2005). Dessa 

forma, os autores apontaram os principais vetores que afetam as variáveis ou 

determinantes e implicam em mudanças na estrutura da cadeia produtiva:  

• incremento da complexidade das transações e a redução da competência 

dos fornecedores no atendimento as mudanças;  

• decréscimo na complexidade das transações e maior facilidade de 

codificação;  

• melhoria na codificação das transações;  

• decodificação das transações;  

• incremento na competência do fornecedor; 

• decréscimo na competência do fornecedor. 

CT=complexidade das transações  

CI=codificação da informação  

CF=capacitações dos fornecedores 

Baixa Elevada 

CT 

CI 

CF 

CT 

CI 

CF 

CT 

CI 

CF 

CT 

CI 

CF 

CT 

CI 

CF 

Grau de Coordenação Explícita 

Grau de Assimetria de Poder 

Mercado Modular Relacional Cativa Hierarquia 
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 Considerando os vetores que podem provocar mudanças na governança, os 

autores analisaram algumas investigações sobre a trajetória das cadeias de valor 

das indústrias de vestuário, bicicleta, produtos hortícolas frescos e eletrônica. 

A indústria do vestuário é tipicamente caracterizada pela produção global. A 

expansão e o desenvolvimento de capacitações de seus fornecedores globais têm 

permitido que a cadeia de valor dessa indústria se mova rapidamente de uma 

estrutura de governança cativa para cadeia de valor relacional. Ainda na década de 

1950, o Leste Asiático foi o epicentro da mudança da orientação para exportação na 

produção de vestuário.  

Muitas firmas do Leste Asiático passaram de uma estrutura de cadeia de valor 

cativa - ou seja, de simples assembly ou montadora, para uma estrutura de 

fornecedora de full package ou pacote completo. Enquanto a montadora era 

orientada por uma coordenação explícita, a fornecedora de pacote completo 

envolvia formas mais complexas de coordenação, de troca de conhecimento e 

autonomia, características típicas de cadeias de valor relacional. Vale apontar que 

cada cadeia de valor envolve o domínio de diferentes capacitações.  

A principal vantagem do fornecimento de pacote completo em comparação à 

montagem simples, é que o primeiro permite que as firmas locais aprendam a fazer 

bens de consumo competitivos internacionalmente, desde que as firmas 

desenvolvam capacitações internas. Assim, na indústria de vestuário, o incremento 

das capacitações dos fornecedores foi o principal impulsionador da mudança de 

cadeias cativas para cadeias de valor relacional.  

Por outro lado, na indústria de bicicleta, a cadeia de valor transitou de uma 

estrutura hierárquica para a coordenação de mercado. Uma bicicleta é composta por 

diferentes componentes e essa característica requer diferentes capacitações, o que 

limita as economias de escopo de uma firma.  

Um fabricante de bicicletas com estrutura integrada necessita de muitas e 

diferentes capacitações tecnológicas, ou precisa explicitamente coordenar as 

atividades de muitas firmas diferentes. Após a fase inicial de desenvolvimento da 

indústria, as firmas especializadas, com coordenação de mercado, se tornaram mais 
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competitivas do que as firmas verticalmente integradas, que produziam bicicletas 

completas. 

Já a análise da cadeia de valor de produtos hortícolas frescos 

comercializados no Reino Unido, mostrou a mudança de uma estrutura de 

governança baseada em mercado para uma coordenação mais explícita. Essa 

mudança refletiu a estratégia competitiva dos supermercados do Reino Unido. 

Segundo dados apurados pelos autores, os supermercados passaram a 

oferecer maior variedade de produtos hortícolas frescos com qualidade. Além disso, 

os supermercados operavam em um ambiente cada vez mais competitivo e com 

regulamentações sobre segurança alimentar. 

Tais regulamentações se referem ao uso de pesticidas e às condições de 

processamento pós-colheita, bem como às normas ambientais e trabalhistas. Dessa 

forma, os supermercados optaram por aumentar a coordenação explícita  

na cadeia de valor. No entanto, foram também encontrados relacionamentos com 

tendência à governança do tipo relacional e ainda de modularidade. 

 Em grande parte do século XX, a indústria eletrônica dos Estados Unidos era 

constituída por firmas integradas verticalmente. No entanto, já a partir da década de 

1960 e mais intensamente na década de 1980, várias funções da cadeia de valor 

foram terceirizadas, como a manufatura de semicondutores, montagem da placa de 

circuito e outros sub-componentes.  

Durante a década de 1990 importantes organizações americanas e européias 

optaram por externalizar a manufatura. Como resultado, várias firmas passaram a 

fornecer módulos ou ainda pacotes completos de produtos. Ou seja, a governança 

nesta indústria passou, segundo os autores, pelos tipos relacional e/ou modular. 

De todo modo, vale destacar que Sturgeon (2008a; 2008b) ao analisar o 

dinamismo das estruturas industriais globais, constatou que o processo de 

estruturação industrial em curso não permite um modelo geral de CVG. Ou seja, um 

modelo geral de organização, coordenação, governança e poder para todas as 

cadeias produtivas. 
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O autor destacou que as cadeias produtivas mundiais podem combinar 

diferentes formas de estruturas industriais e de governança para integrar e 

coordenar seus ativos dispersos geograficamente. O autor definiu como ‘tipos ideais’ 

as tipologias de estruturas industriais e de governança elencadas na literatura, pois 

estas podem ser combinadas, de acordo com o ambiente competitivo. 

 O modo como esses tipos ideais são construídos, mixados e administrados é 

um elemento-chave da estratégia corporativa (STURGEON, 2008a; 2008b). O 

sucesso da firma que tem atividades dispersas depende de sua estratégia e 

capacidade de orquestrar, de coordenar a rede de produção internacional, 

integrando os ativos que dispersos têm pouco valor. Assim, é possível apontar que 

dificilmente existe uma estrutura industrial única ou ótima e, conseqüentemente, uma 

estratégia de localização única ou duradoura. 

 Por outro lado, inseridas neste contexto competitivo da GVC, as firmas 

localizadas em SLPs buscam implementar estratégias para criar e fortalecer além 

dos vínculos locais, os vínculos globais, de modo a se apropriarem dos fluxos 

externos de conhecimento. A literatura é pródiga em relatar experiências em que a 

combinação de estratégias locais e globais levou as firmas aglomeradas à melhoria 

de seu patamar competitivo.  

Neste sentido, Humphrey e Schmitz (2000) e Humphrey (2003) analisaram as 

estratégias ou possibilidades de local upgrading, considerando as formas de 

governança na cadeia global. A partir dessa correlação os autores apresentaram 

dois desdobramentos que merecem destaque.  

 O primeiro desdobramento está relacionado com as formas de governança. O 

modelo de Humphrey e Schmitz (2000) distinguiu a forma de governança quase 

hierárquica e, considerou quatro tipos de governança ou de coordenação de 

atividades nas cadeias produtivas:  

• mercado spot ou arm’s-length market: em que ocorre a negociação de 

produtos equivalentes ou commodities;  

• rede: com relacionamentos entre parceiros mais ou menos iguais;  



36 

 

• quase hierárquica: em que uma firma é subordinada à outra – como é o 

caso de subcontratação;  

• hierárquica: no caso da firma integrada verticalmente. 

  

O segundo desdobramento é a tipologia de local upgrading, que contemplou e 

distinguiu diferentes possibilidades de progressão das firmas, relacionando o 

upgranding com:  

• o processo, com a melhoria e reorganização do processo produtivo;  

• o produto, com a criação de linhas de produtos mais sofisticados;  

• a atividade funcional, com a apropriação de novas funções na CVG, como 

design, marketing, logística e distribuição. 

 

 Neste ponto, vale incorporar uma discussão inicial sobre a tipologia de 

progressão local ou local upgrading das firmas. Para Meyer-Stamer (2004) a maioria 

das pequenas firmas aglomeradas luta pela eficácia operacional, pois a realidade da 

concorrência em mercados globalizados é muitas vezes ‘running to stand still’.  

Uma firma que não exerça algum tipo de adaptação a todo o momento, tem 

pouca chance de sobrevivência. Assim, quando uma firma emprega um grande 

esforço na sua modernização não necessariamente avança no seu posicionamento 

competitivo. E, isso é particularmente verdade nas aglomerações onde a 

concorrência é localizada e particularmente acirrada (MEYER-STAMER, 2004).  

Assim, ainda segundo Meyer-Stamer o aprimoramento das capacitações ou o 

upgrading é algo que as firmas teriam que fazer o tempo todo para manter a sua 

posição competitiva. Neste sentido, ao recuperar a experiência de downgrading do 

Distrito Industrial italiano de Brenta13, Meyer-Stamer (2004) lembra que o upgrading 

                                                 
13 Rabellotti (2004) encontrou no distrito industrial de Brenta, especializado em calçados, uma experiência de 
regressão funcional ou functional downgrading Os produtores abandonaram as atividades relacionadas ao 
design e vendas, para focar na atividade de produção e, atender a demanda compradora dos oligopólios 
mundiais. Dentre os fatores que levaram as firmas a mudarem seu foco para capacitações relacionadas à 
manufatura está a dificuldade das firmas locais de competirem com o forte poder econômico dos oligopólios 
mundiais. 
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de produto não necessariamente aumenta a competitividade local e implica em 

ganhos econômicos para as firmas.  

Por outro lado, não se questiona que a dicotomia local-global deva ser 

superada e que as cadeias produtivas globais precisam ser incorporadas nas 

investigações relacionadas aos Sistemas Locais de Produção - SLPs14. O debate 

aqui, longe de ser conclusivo, se refere à diversidade de firmas que pode ser 

encontrada em um SLP, em um contexto em que a competitividade é global. Dessa 

forma, pretende-se verificar quais são os fluxos de conhecimentos locais e 

externos15 no SLP têxtil-vestuário; como esses fluxos são incorporados e afetam a 

competitividade das firmas locais.  

 

1.2 A configuração da cadeia produtiva global têxtil-vestuário 

 

A facilidade de decompor as atividades na indústria têxtil-vestuário foi 

essencial para que as suas etapas produtivas fossem decompostas e dispersas para 

diferentes partes do mundo, formando uma cadeia de valor global. A externalização 

da produção têxtil-vestuário no século XX foi intensificada na década de 1950, com a 

migração da produção de algumas firmas americanas e européias para o Japão. 

Posteriormente, muitas firmas japonesas deslocaram a produção para Hong Kong, 

Taiwan e Coréia do Sul, o que permitiu a esses três países a alavancagem de sua 

participação mundial nas exportações do setor nas décadas de 1970-1980. Já nas 

décadas de 1980-1990, a produção foi deslocada também para a China, sudeste e 

sul da Ásia, Américas Latina e Central, além do México (GEREFFI, 1999a). 

As investigações realizadas por Gary Gereffi contribuíram para a formalização 

e delineamento da cadeia produtiva da indústria têxtil-vestuário, direcionando e/ou 

influenciando investigações em diferentes setores. Gereffi (1994) optou pela análise 

                                                 
14 Nesta direção, ver a tese de doutoramento de Motta (2006) que analisou a interação entre os SLPs da 
indústria de móveis de Bento Gonçalves (RS) e São Bento do Sul (SC) e as cadeias produtivas globais, 
identificando os impactos para a estrutura produtiva local das diversas formas de inserção das firmas no 
mercado global.  
15 Na tese de doutoramento, Silva (2006) analisou o processo de geração, difusão e exploração de conhecimento 
nos SLPs de cerâmica de revestimento de Santa Gertrudes/SP e de Criciúma/SC. A autora verificou que, a 
interação e fortes vínculos, entre os agentes locais e externos mostra-se essencial para acessar fontes de 
conhecimentos locais e externos ao SLP.  
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da indústria têxtil-vestuário, como estudo de caso, para configurar e compreender a 

formação da rede produtiva a partir da externalização e expansão da manufatura de 

grandes firmas americanas e européias para o leste asiático. Para o autor, grandes 

compradores lideraram e moldaram as redes de produção dessa indústria. 

Dessa forma, com base na configuração delineada pela deslocalização da 

manufatura da indústria têxtil-vestuário dos Estados Unidos e Europa para o leste 

asiático, que se intensificou nas décadas 1970-1980, Gereffi distinguiu, como já 

apontado, as duas formas de governança e seus agentes: as cadeias dirigidas pelos 

produtores ou producer driven chain (agentes: produtores com marca) e, as cadeias 

dirigidas pelos vendedores ou buyer driven chain (agentes: grandes varejistas e 

vendedores de marcas). 

Posteriormente, Gereffi (1999a) analisou e buscou explicar as mudanças 

ocorridas na cadeia produtiva da indústria têxtil-vestuário entre os anos de 1983-

1997, levando-o a elaborar a tipologia com seqüências ou etapas hierárquicas que 

levaram os países asiáticos ao industrial upgrading na cadeia de valor global. 

 A abordagem de Gereffi da cadeia produtiva da indústria têxtil-vestuário 

esbarra em algumas limitações mais pontuais. É importante lembrar que essa 

abordagem, com as formas de governança e a trajetória que levou os países 

asiáticos ao industrial upgrading, resultou de observações que contemplaram o início 

da deslocalização da produção - anos 1950, até a segunda metade da década de 

1990.  

Cabe também destacar que, apesar da investigação de Schmitz e Knorringa 

(2000) ter corroborado as etapas hierárquicas e lineares de industrial upgrading 

sugeridas por Gereffi (1999a), a investigação de Cruz-Moreira (2003) ao analisar 

experiências recentes da indústria têxtil-vestuário, concluiu que as trajetórias 

encontradas não foram lineares.  

Cruz-Moreira (2003) reavaliou e argumentou que a tipologia de Gereffi de 

industrial upgrading não consegue captar o quadro geral de relações 

interempresariais e as trajetórias realizadas pelas firmas na procura da progressão 
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nas cadeias produtivas globais16. Para sustentar esse argumento o autor analisou as 

trajetórias recentes da indústria do vestuário, considerando as posições da tipologia 

de industrial upgrading.  

Essas posições, de acordo com Cruz-Moreira (2003) podem e foram atingidas 

por outros caminhos ou trajetórias. Por exemplo, por um processo de mudança de 

posição que pode ser intermediária ou transitória, realizando atividades em dois 

estágios simultaneamente. Uma firma pode ter uma posição de subordinação com a 

governança exercida pela firma líder (produtora de marca, varejista, vendedora com 

marca). Porém, dependendo da suas capacitações – especialização, domínio 

tecnológico, capacidade de inovação, escala de produção – a firma subordinada 

pode ter certo poder de barganha17.  

Apesar de atuarem em funções similares, Cruz-Moreira (2003) assinala a 

relevância em se diferenciar as trajetórias das firmas líderes dos países 

industrializados e das firmas de países de recente industrialização. As firmas dos 

países industrializados alcançaram os atuais estágios em trajetórias centenárias. 

De modo geral, nas firmas européias e americanas, a trajetória ocorreu 

inicialmente no contexto nacional. Posteriormente, algumas firmas saíram para o 

exterior, primeiro como exportadoras, depois como investidoras multinacionais, 

transnacionais, e finalmente se tornando firmas globais. Nesta trajetória essas firmas 

sempre atuaram como líderes, agentes de transformação para o setor. Já as firmas 

de países de recente industrialização têm sua trajetória imbricada e dependente de 

fatores específicos relacionados ao fenômeno da globalização.  

A partir dessa diferenciação, Cruz-Moreira (2003) analisou as trajetórias das 

firmas líderes dos países desenvolvidos e das firmas seguidoras dos países de 

recente industrialização, a partir de uma abordagem teórica que incorporou as 

tipologias de industrial upgrading de: Gereffi (1999a); Humphrey; Schmitz (2000); 

Kaplinsky e Morris (2001), incluindo ainda a categoria de compradores globais ou 

                                                 
16 Essa conclusão é convergente com Berger (2006) que analisou a estrutura organizacional de firmas de 
diferentes setores que operam no âmbito global. A autora não encontrou best practice, ou seja, um modelo de 
sucesso que é copiado pelo setor ou por outros setores. Foram encontradas trajetórias, estruturas e estratégias 
organizacionais diferentes, inclusive em firmas de um mesmo setor. 
17 Uma experiência encontrada na pesquisa realizada no SLP têxtil-catarinense ilustra tal situação. Uma firma 
fornecedora de grandes varejistas como Renner, C&A e Pernambucanas, após mais de 20 anos, reuniu 
capacitações que atendem às demandas das varejistas com rapidez e eficácia, gerando alguma margem para 
negociar o design, insumos e preços dos produtos. Essa experiência será retomada no capítulo 6.  
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global buyers (GB). A seguir, são apresentados os principais pontos da análise de 

Cruz-Moreira (2003) sobre as trajetórias das firmas líderes dos países 

desenvolvidos. 

Algumas produtoras com marca analisadas foram: Levi’s; Benetton e Zara. De 

modo geral, as firmas produtoras com marca deslocaram a manufatura para o 

exterior.  

A acumulação de capital e de conhecimento possibilitou a algumas firmas 

investimentos em inovação e no uso de tecnologias avançadas. Assim, essas firmas 

inovam utilizando, por exemplo, novas tecnologias para fabricação e/ou utilização de 

fibras e tecidos inteligentes. Além disso, as firmas analisadas pelo autor 

intensificaram a sua inserção na cadeia produtiva global com capacitações de 

produção, design e marcas. 

A progressão funcional é a mais comum nas produtoras com marca, com a 

aquisição de capacitações de marketing e de gestão de fornecedores. Tipicamente a 

evolução de firmas líderes inicia-se na posição de ODM ou OBM, chegando a GB. 

Quanto às varejistas, algumas firmas analisadas foram: Victoria’s Secret; C&A 

e Marks&Spencer. Devido à concorrência e com a crescente demanda por 

qualidade, design e preço – algumas firmas criam suas redes exclusivas de varejo. 

Foram encontradas firmas que se aliaram aos vendedores e outras que 

criaram marcas originais, com o desenvolvimento de fornecedores. Normalmente as 

principais capacitações das varejistas são: gestão de fornecedores; logística e 

distribuição, marketing e design. Algumas firmas passaram de simples varejistas que 

distribuiam os produtos das OBM para se tornarem varejistas de marca e GB, 

simultaneamente. Por outro lado, o aprendizado ou execução de funções de gestão 

de marcas e design, não necessariamente converteu essas firmas em ODM ou 

OBM, pois geralmente não têm atividade de manufatura. 

Quanto às vendedoras com marca, algumas firmas analisadas foram a 

Tommy Hilfiger; Gucci; Reebok e Liz Clairbone. Essas vendedoras, de modo geral, 

já nasceram globais, nunca tiveram fábricas. As capacitações mais comuns foram: 

gestão de fornecedores; logística e distribuição; design. As firmas procuram investir 
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em pesquisa e desenvolvimento em busca de novos e inovadores produtos. Em sua 

análise, Cruz-Moreira (2003) segmentou as vendedoras em três níveis. 

As vendedoras de primeiro nível apresentam flexibilidade para dar respostas 

rápidas às exigências do mercado. As vendedoras de segundo nível têm firmas com 

capacitações voltadas à oferecerem escala de produção e preços competitivos. Já 

as vendedoras de terceiro nível são produtoras coordenadas pelos fornecedores, 

executando produções com menor complexidade e remuneração. 

De modo geral, as vendedoras com marca procuram agregar capacitações 

mais próximas da produção, obtendo maior integração de capacitações na cadeia de 

valor. Podem ser consideradas ou enquadradas como GB. 

Já as análises realizadas por Cruz-Moreira (2003) nos países de recente 

industrialização, em especial as experiências de firmas asiáticas, sugeriram que é 

possível obter industrial upgrading por processos intensos de aprendizado, inovando 

em produtos e tecnologia. Por outro lado, a trajetória das firmas do México e dos 

países da Bacia do Caribe foi fortemente influenciada pelos acordos preferenciais e 

protecionistas, que limitaram essas firmas a ocuparem posições iniciais na 

seqüência hierárquica/linear de industrial upgrading proposta por Gereffi (1999a).  

Na análise mais específica sobre a dinâmica da cadeia têxtil-vestuário 

brasileira, a pesquisa de Cruz-Moreira (2003) identificou dois tipos de estratégias ou 

tendências das produtoras com marcas: i) firmas que buscam capacitações a jusante 

da cadeia, como as funções mercadológicas, administrando os canais de distribuição 

com lojas próprias, franquias ou licenças, eventualmente externalizando a produção, 

passando a atuar como varejistas; ii) firmas que estrategicamente constroem uma 

integração interempresarial e de especialização; focalizam as capacitações 

essenciais de cada firma de modo a definirem produtos, parâmetros e 

procedimentos e fornecem para lojas de departamento, grandes varejos  e lojas 

multimarcas.  

 Cruz-Moreira (2003) identificou entre as produtoras com marca brasileiras a 

preocupação com atividades de maior valor agregado. Assim, essas firmas 

procuraram dominar funções relacionadas aos canais de comercialização, clientes e 

consumidores finais. Dessa forma, as firmas escolheram conhecer as tendências, 
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valorizar a marca e distribuir de forma eficaz seus produtos. Sem dominar essas 

funções ficariam subordinadas à cadeia de fornecimento, aos concorrentes e em 

alguns casos, aos varejistas. 

Em alguns casos, as atividades de produção foram terceirizadas, desde que 

não prejudicassem a qualidade e os custos dos produtos. Além disso, as firmas 

desenvolveram capacitações voltadas para dominar a gestão da cadeia de 

suprimentos e a logística. 

Quanto às vendedoras com marca, algumas firmas brasileiras já tiveram 

origem com fortes capacitações voltadas para marketing e design, pouco ou nada se 

envolvendo com a produção. Assim, essas firmas conseguiram elevado valor 

agregado com a gestão das marcas, como M.Officer e Alexandre Herchcovitch. 

Já as varejistas, como a C&A, Riachuelo e Renner, investem no 

desenvolvimento de fornecedores, auxiliando-os na construção de capacitações 

voltadas para análise de conceitos e tendências, na definição de nichos, preços e 

serviços, desenvolvimento de sistemas de logística e distribuição.  

Por exemplo, a C&A realiza um intenso trabalho de desenvolvimento de 

fornecedores, trabalhando com a sistemática de somente definir tendências de estilo 

e depois escolhe a partir dos protótipos e preços apresentados pelos fornecedores. 

A estratégia é reduzir o número de fornecedores, que passam a ser fornecedores 

full-package. Essa foi a trajetória encontrada também neste estudo em uma firma 

situada em Santa Catarina, cuja pesquisa será detalhada no capítulo 618.  

Outro destaque de Cruz-Moreira (2003) ao analisar as experiências 

brasileiras, foi a atuação das varejistas Walmart e Carrefour, que comercializam 

elevados volumes com baixos preços. Esse tipo de comercialização favorece os 

fornecedores com produtos padronizados, com elevada escala e baixo custo. 

Ao analisar a trajetória das firmas brasileiras sob a abordagem da industrial 

upgrading, Cruz-Moreira (2003) encontrou diferentes trajetórias e posições entre as 

produtoras com marca, vendedoras com marca e varejistas.  
                                                 
18 A firma catarinense iniciou como uma maquila – realizando a simples montagem de peças para a C&A. Com o 
apoio da C&A, desenvolveu capacitações, passando a ser fornecedora full-package. Inclusive todo o processo é 
interno, exceto pela tecelagem. A firma inclusive possui uma frota própria de caminhões, realizando as funções 
de logística e distribuição para as centrais de suas clientes varejistas, como C&A, Renner e Wall Mart. 
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Entre as produtoras com marca foram apontadas seis tipos de trajetórias e 

posições de firmas. Como primeiro tipo, estão aquelas produtoras com marca que 

inicialmente eram produtoras integradas OEM, mas que alcançaram grande porte, 

consolidando suas marcas pela qualidade. Algumas investiram em varejo próprio 

e/ou franquias, externalizando parte da produção para incrementar capacitações 

como design, gestão de canais de varejo.  

Um exemplo deste primeiro tipo de produtora com marca, destacado por 

Cruz-Moreira (2003) e revisitado na pesquisa realizada em Santa Catarina (capítulo 

6) é a centenária Hering. A Hering tem 130 anos de atuação, com sede em 

Blumenau, a firma percorreu uma trajetória semelhante à descrita neste primeiro tipo 

de produtora com marca. Conforme levantado pela pesquisa empírica deste estudo 

no capítulo 6, a Hering define hoje como competência central, a gestão das suas 

marcas e dos canais de distribuição. A manufatura deixou de ser uma competência 

central, mas continua importante para o negócio. 

Em um segundo tipo de trajetória, estão as firmas que iniciaram as atividades 

como confecções locais, e investiram em design e na criação de marcas originais, 

fornecendo para varejo especializado, lojas multimarcas e algumas para lojas 

próprias. Acabaram consolidando a sua marca com elevado conteúdo de design, 

principalmente na moda feminina – atuando em mercados regionais ou no mercado 

nacional19.  

Em um terceiro tipo, incluem-se aquelas firmas que têm marcas próprias e 

são eficientes em traduzir as tendências da moda para seu nicho de mercado, 

adaptando materiais, custos e preços. O processo de comercialização é controlado 

por essas firmas no atacado, normalmente negociando com pequenos varejistas. A 

produção é, em grande parte, terceirizada20. 

                                                 
19 Essa trajetória foi encontrada em uma firma do SLP têxtil-catarinense, na pesquisa a ser retomada no capítulo 
6. A referida firma tem 26 anos de atuação e tem uma marca conhecida, especialmente na região do Vale do 
Itajaí, pela qualidade e design. Os canais de distribuição de seus produtos são as lojas multimarcas e lojas 
franqueadas situadas em Itajaí-SC, Navegantes-SC, Salvador-BA, Natal-RN e Belém-PA, além de ter uma loja 
própria na cidade de Balneário Camboriú-SC. 
20 Neste terceiro tipo foram encontradas firmas na pesquisa do SLP têxtil-vestuário, que atuando em um mesmo 
segmento têm estruturas diferenciadas de negócio. Uma delas, situada na cidade de Blumenau, mantém 
somente as atividades de design e o corte internos, o restante do processo, incluindo embalagem e distribuição 
foi externalizado. Outra firma, com sede na cidade de Timbó, mantém o processo de design e de corte internos. 
As demais etapas do processo produtivo são em parte realizadas internamente, em parte foram externalizadas, 
de acordo com a demanda. Foi encontrada ainda uma firma na cidade de Brusque que atua no segmento de 
moda surf, que mantém o processo produtivo totalmente internalizado, exceto pela tinturaria. 
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Como um quarto tipo de firma está aquela que desenvolveu capacitações no 

desenvolvimento de produtos, sendo eficiente em traduzir as tendências da moda 

para seu nicho de mercado, adaptando materiais, custos e preços. Porém, não tem 

marca própria; torna-se fornecedora de grandes clientes e/ou fornecedora exclusiva, 

com marcas, especificações e preços definidos pelos compradores21.  

Uma quinta posição e trajetória são as fornecedoras OEM e OEA, que 

mantém concorrência acirrada, com trabalho domiciliar ou em cooperativas de 

costureiras. O modelo de competitividade utilizado por este tipo de firma possibilita a 

concorrência pela redução de custos, com uma mão-de-obra menos qualificada. 

Por fim, Cruz-Moreira (2003) apontou um sexto tipo de firmas, as produtoras 

de insumos de marca – médias e grandes tecelagens que em cooperação com as 

produtoras de fibras desenvolvem matérias-primas para utilização no vestuário. As 

produtoras de fibras têm ainda parcerias com designers e tecelagens22.  

Já as vendedoras com marcas têm normalmente a característica de não 

manter ou ter pouca atuação na fase de manufatura. Cruz-Moreira (2003) salienta 

que no Brasil estas firmas são pouco representativas, destacando-se algumas firmas 

do segmento de moda praia. Normalmente a comercialização é realizada por meio 

de redes próprias e licenciadas. 

Quanto às varejistas, o mercado brasileiro é predominantemente formado por 

grandes cadeias com atuação global. No entanto, a concessão de crédito para 

fidelização dos clientes é ainda uma estratégia importante para varejistas que atuam 

no Brasil (CRUZ-MOREIRA, 2003). 

Após analisar a trajetória das firmas do setor têxtil-vestuário brasileiro, Cruz-

Moreira (2003) elencou alguns pontos gerais: 

• O parque industrial permite oferecer um mix de produtos diversificados e 

certa flexibilidade produtiva. 

                                                 
21 Neste quarto tipo de firma a investigação deste estudo no setor catarinense, encontrou firmas em Blumenau e 
em Brusque, fornecedoras exclusivas para grandes varejistas como a C&A, o que voltará a ser debatido no 
capítulo 6. 
22 Neste sexto tipo, a pesquisa realizada em Santa Catarina, retomada adiante no capítulo 6, identificou 
tecelagens que desenvolvem fios em parceria com clientes ou a partir da imitação de concorrentes. 
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• A governança da cadeia brasileira é com freqüência, compartilhada e/ou 

negociada entre as firmas a montante e a jusante, sendo o elo da confecção 

(produção) o mais fraco e, o elo da comercialização cada vez mais 

relevante.  

• O fato de algumas firmas nacionais deterem posições de liderança facilita a 

transmissão de capacitações para firmas fornecedoras nacionais dentro da 

cadeia, o que é ainda favorecido por fatores culturais e de aglomeração 

geográfica. 

• O aumento da demanda de pessoal capacitado, principalmente nas áreas 

que mais agregam valor, como design e marketing. 

 

De todo modo, ao analisar os diferentes contextos competitivos das firmas 

dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, Cruz-Moreira (2003) ponderou que 

para apreender as trajetórias e estratégias das firmas é necessário aprofundar o 

entendimento dos modelos de negócios, sem a limitação de uma hierarquia de 

industrial upgrading. Ou seja, as trajetórias das firmas analisadas por Cruz-Moreira 

(2003) não confirmaram, de modo geral, a ordem ou seqüência linear da tipologia de 

industrial upgrading encontrada na literatura. 

Outra pesquisa que corrobora com os achados de Cruz-Moreira foi a 

realizada por Berger (2006). Foram investigadas mais de 500 firmas que atuam em 

várias partes do mundo e, a conclusão é que não existe um modelo único de 

negócio ou de trajetória para as firmas, inclusive dentro de um mesmo setor e seus 

segmentos.  

Da mesma forma, a investigação a ser retomada no capítulo 6, apresenta 

firmas do setor têxtil-vestuário catarinense, que apesar da proximidade geográfica, 

de algumas já serem centenárias ou de atuarem no mesmo segmento (por exemplo, 

camisaria masculina) têm modelos e arquiteturas de negócio diferentes. No entanto, 

isso somente é possível compreender ao se conhecer a trajetória de cada uma 

dessas firmas, o que contraria modelos rígidos de progressão, como os propostos 

pelas tipologias de industrial upgrading. 
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Ao continuar o debate iniciado neste capítulo, considerando o objetivo deste 

estudo em abordar os fluxos de conhecimentos locais e externos em SLPs, o 

próximo capítulo inicia com os elementos que configuram um SLP. Em seguida, a 

abordagem é focalizada nos processos de aprendizagem e fluxos de conhecimentos 

em SLPs. 
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CAPÍTULO 2  

OS SISTEMAS LOCAIS DE PRODUÇÃO 

 

Os sistemas produtivos localizados são capazes de gerar benefícios que 

apropriados pelas firmas aglomeradas, podem representar relevantes vantagens 

competitivas para a localização. Os benefícios gerados, denominados de economias 

externas, são facilitados pela proximidade geográfica e pelas interações entre os 

agentes localizados.  

O debate na literatura utiliza diferentes terminologias para a aglomeração de 

firmas, como por exemplo, clusters, distritos industriais, novos espaços industriais, 

sistema ou local neo-marshalliano, sistema regional de inovação, aglomeração 

industrial, arranjos produtivos locais e sistemas locais de produção23. No entanto, a 

palavra ‘sistema’ poderia designar de maneira mais apropriada uma aglomeração de 

firmas.  

Um ‘sistema’ pressupõe a existência de um conjunto de elementos 

interdependentes e em interação24. Assim, a terminologia de Sistema Local de 

Produção (SLP)25 mostra-se bem apropriada para designar uma aglomeração de 

firmas. A transcrição a seguir, articula o conceito da aglomeração especializada de 

firmas.  

 

(...) sistema localizado de agentes econômicos, políticos e sociais ligados a 
um mesmo setor ou atividade econômica, que possuem vínculos produtivos e 
institucionais entre si, de modo a proporcionar aos produtores um conjunto de 
benefícios relacionados com a aglomeração das empresas. Configura-se um 
sistema complexo em que operam diversos subsistemas de produção, 
logística e distribuição, comercialização, desenvolvimento tecnológico (P&D, 
laboratórios de pesquisa, centros de prestação de serviços tecnológicos) e 
onde os fatores econômicos, sociais e institucionais estão fortemente 
entrelaçados (SUZIGAN et al., 2006, p.3). 

 

                                                 
23 Martin e Sunley (2003) ao analisarem o emprego das diferentes terminologias e conceitos de aglomeração 
industrial concluíram que a utilização de terminologias diferenciadas ou alternativas, provoca uma certa confusão 
teórica, que pode restringir as conclusões e recomendações de algumas investigações.  
24 Noção de sistema em Bertalanffy (1973). 
25 São utilizados livremente como sinônimos ao longo deste estudo as expressões: aglomeração industrial, 
aglomeração de firmas, distrito industrial, SLP e cluster. 
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As aglomerações industriais com firmas que operam em um mesmo setor ou 

indústria geram as externalidades26 especializadas, pioneiramente analisadas por 

Marshall (1920). No entanto, Jacobs (1969; 2000) verificou que especialmente nas 

grandes cidades podem ser encontradas aglomerações industriais constituídas por 

firmas de diferentes setores ou indústrias, e que geram as denominadas 

externalidades de diversidade.  

O fenômeno da mundialização do capital e a modificação na arquitetura 

industrial ampliaram a importância dos SLPs na medida em que as grandes firmas 

que atuam globalmente se apropriam das economias externas dos SLPs. As firmas 

localizadas nos SLPs passaram a constituir, de forma mais significativa, as cadeias 

produtivas dos oligopólios mundiais27. Os oligopólios mundiais se apropriam das 

denominadas economias externas que são geradas pelos SLPs – ponto que será 

retomado a seguir. 

Esse contexto estimulou o desenvolvimento de investigações teórico-

empíricas em várias localizações, com distintas abordagens e objetivos. Inexiste 

aqui a pretensão e o objetivo de abarcar todas as contribuições28 sobre os SLPs, 

visto o crescente interesse dos pesquisadores acerca do tema.  

Diante da impossibilidade e limitação reconhecidas, foram selecionadas em 

especial as contribuições e abordagens teóricas de Marshall, Schmitz e Becattini. A 

escolha de tais abordagens justifica-se na medida em que apóiam e convergem para 

o fenômeno abordado neste estudo: as aglomerações industriais e a sua estrutura 

cognitiva, com ligações e fluxos de conhecimentos locais e globais.  

 

 

 

 
                                                 
26 Para o conceito introduzido por Marshall (1920) de ‘economia externa’ este estudo também utiliza como 
sinônimo a palavra ‘externalidade’. 
27 O fenômeno da mundialização do capital, descrito e analisado por Chesnais (1996) modificou e potencializou a 
importância das aglomerações industriais. No entanto, esse entendimento e relacionamento nem sempre foi ou é 
incorporado aos pressupostos de investigações sobre aglomerações industriais, o que pode implicar em 
análises, conclusões e sugestões normativas com escopo limitado.  
28 Uma síntese das diferentes contribuições e abordagens teóricas sobre o tema aglomerações industriais pode 
ser encontrada em Suzigan et. al (2006). 
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2.1 A contribuição seminal de Marshall: economias externas  

 

A contribuição específica de Alfred Marshall relacionada às economias 

externas é a base inicial para os debates sobre as aglomerações industriais. No 

entanto, é possível verificar e inferir que essa contribuição específica de Marshall foi 

elaborada a partir de um contexto mais amplo, que tinha como unidade de análise a 

organização industrial.  

A obra legada por Marshall sobre a organização industrial é fértil e 

contemporânea. É possível perceber no trabalho de Marshall importantes aspectos 

históricos e institucionais dos ambientes de negócios capitalistas e, que estão 

presentes nas agendas de pesquisas de diversos autores, como: Richardson, 

Loasby, Penrose, Chandler, Nelson e Winter. O pioneirismo de Marshall está 

presente também nos elementos relacionados à importância do conhecimento e no 

desenvolvimento de capacitações organizacionais (KERSTENETZKY, 2004). 

Mais especificamente, ao analisar as aglomerações industriais da Inglaterra 

no final do século XIX, Marshall (1920) verificou que os ganhos de produtividade ou 

economias, originadas da divisão do trabalho e da utilização de máquinas, não 

estavam necessariamente vinculados às grandes firmas ou mesmo às firmas de 

modo individual. E, assim o autor apontou e introduziu dois conceitos relevantes: 

economias internas e economias externas.  

As economias internas dependem do aumento de escala de produção de uma 

firma individual, correspondendo à redução dos custos relacionados aos ganhos da 

produção em larga escala. O autor destaca que as principais vantagens da produção 

em larga escala são as economias em mão-de-obra, maquinário e materiais29. Além 

disso, é possível verificar ganhos nas atividades especializadas ou de apoio, com a 

geração de economias internas em: competências gerenciais, no acesso e utilização 

de recursos financeiros, em pesquisa e desenvolvimento, logística e distribuição de 

produtos. 

                                                 
29 Igliori (2001) e Kerstenetzky (2004) analisaram diversos aspectos das contribuições do autor, como por 
exemplo, aquelas relacionadas às economias internas.  
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Já as economias externas30 dependem do desenvolvimento geral da indústria, 

que podem ser obtidas pela concentração de firmas pequenas e similares em uma 

determinada localização. Marshall (1920) relacionou as causas que levam à 

aglomeração das firmas: i) as condições físicas (clima, solo e matérias-primas); ii) o 

fácil acesso por terra ou mar (transporte); iii) a existência de uma corte ou nobreza 

na região (demanda).  

Esses fatores proporcionam três vantagens às firmas aglomeradas – as 

economias externas incidentais31:  

• a especialização de operários da localidade, formando um contingente de 

mão-de-obra para as firmas;  

•  a atração de fornecedores - firmas secundárias com atividades subsidiárias 

que fornecem às firmas principais as matérias-primas e outros serviços;  

• a possibilidade de idéias e inovações serem conhecidas e compartilhadas; 

os segredos da profissão deixam de serem segredos, e ficam soltos no ar; a 

existência da ‘atmosfera industrial’ nas aglomerações leva ao 

compartilhamento de conhecimentos, facilitando as inovações. Ou seja, há a 

ocorrência de transbordamentos tecnológicos ou technological spillovers. 

 

Ao analisar as economias internas e externas, Marshall (1920) defendeu a 

tendência ao rendimento crescente na atividade industrial. O rendimento crescente 

seria derivado tanto das economias internas da firma individual, como das 

economias externas do conjunto de firmas32. 

                                                 
30 São também denominadas na literatura como economias externas incidentais, pecuniárias ou ainda, como 
trindade marshalliana. 
31 A abordagem conhecida na literatura como ‘externalidades MAR’ engloba as contribuições teóricas sobre 
localização industrial de Marshall (1920), Arrow (1962; 1991) e Romer (1986; 1987). A associação das três 
abordagens oferece alguns elementos endógenos que ajudam na compreensão da relevância das aglomerações 
industriais. Arrow (1962; 1991) destacou o papel do conhecimento adquirido com o mecanismo de learning by 
doing. Esse mecanismo gera externalidades que incrementam os retornos de escala das firmas. Romer (1986; 
1987) considera que o conhecimento gera externalidades positivas aos produtores, com os transbordamentos de 
conhecimento e, conseqüentes retornos crescentes de escala. Para o autor, não existem retornos decrescentes 
de capital, pois a acumulação do conhecimento leva ao aumento da produtividade da firma. 
32 A abordagem de Marshall sobre os rendimentos crescentes na indústria instigou debates como em Souza 
(1980) e Kerstenetzky (2004) que ressaltaram as limitações de tal abordagem. 
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Além de discutir as vantagens das aglomerações industriais para as firmas, 

Marshall (1920) ressaltou também a conveniência para o consumidor. A 

aglomeração de firmas pode reduzir o tempo e os esforços dos consumidores no 

deslocamento para realizarem compras.   

Por outro lado, Marshall (1920) apontou algumas desvantagens ou 

deseconomias na concentração geográfica. A principal desvantagem seria a 

concentração econômica da localidade em uma única indústria. Neste caso, a 

solução seria incentivar na região a instalação de outras indústrias, para possibilitar 

o surgimento de outras atividades. A concentração ou especialização em uma única 

indústria pode causar dificuldades para a localidade, por exemplo, devido a uma 

possível queda na demanda dos produtos dessa indústria. A diversidade de 

indústrias na região poderia então minimizar os problemas ligados ao desemprego, 

se uma das indústrias vier a ter dificuldade em seu negócio. 

Marshall (1920) também ressaltou a importância das economias externas das 

aglomerações industriais para a geração de riquezas para a localidade. No entanto, 

é aceitável a observação de Igliori (2001) quando este considera que Marshall pouco 

explorou as economias externas da organização industrial33. Esse tema voltaria a 

ser discutido na literatura somente na metade do século XX, com ênfase nos 

aspectos relacionados à natureza das economias externas34. 

Vale apontar que Suzigan (2001) ao examinar a literatura de modo a buscar 

argumentos que fundamentem as políticas públicas com foco em aglomerações 

industriais, considerou que, apesar dos esforços empreendidos por diferentes 

autores, a formulação dessas políticas ainda depende de avanços tanto na 

formalização teórica, como na verificação empírica. Segundo o autor, as economias 

externas marshallianas não conseguem explicar de forma completa as 

                                                 
33 Sobre a obra e as contribuições de Marshall ver os trabalhos de Kerstenetzky (2000; 2001; 2004; 2007; 2009). 
34 Meade (1952) recuperou o conceito de Marshall e analisou o efeito das economias externas em contextos 
econômicos competitivos. Já Scitovsky (1954) distinguiu as economias externas entre tecnológicas (que 
dependem da função produção) e pecuniárias (dependem da função lucro e ocorrem sempre que o lucro de um 
produtor é afetado pelas ações de outros produtores). Para Stewart e Ghani (1991) os linkages ou as interações 
entre os agentes econômicos geram externalidades. A análise da natureza desses linkages pode facilitar a 
conceituação e a discriminação de diferentes tipos de externalidades. Por exemplo, as externalidades dinâmicas 
são descritas por Stewart e Ghani (1991) como de fundamental importância para a sustentação do crescimento 
econômico. Essas externalidades podem se manifestar em três formas: i) nas mudanças de atitudes; ii) na 
formação de habilidades ou de capital humano; iii) no avanço do conhecimento tecnológico. Mais recentemente, 
a partir dos trabalhos de Meade e Scitovsky, Antonelli (2008; 2009) explorou o papel das externalidades 
pecuniárias na dinâmica do processo de geração, exploração e apropriação de conhecimento tecnológico. 
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aglomerações industriais. É necessário conjugar as economias externas derivadas 

de cooperação entre as firmas e as instituições de apoio do setor público. 

 

2.2 As economias externas deliberadas 

 

 Ao destacar a importância das economias externas incidentais geradas 

pelas aglomerações industriais, Schmitz (1995a) considerou que tais economias não 

seriam suficientes para explicar os ganhos das aglomerações. Dessa forma, parte do 

desenvolvimento das firmas aglomeradas seria derivada das ações conjuntas dos 

agentes locais que resultam em economias externas deliberadas (SCHMITZ, 1995a; 

1999a)35.  

 A necessidade de um conceito integrador, que apreendesse os ganhos 

gerados pelas firmas aglomeradas, resultou na introdução do conceito de eficiência 

coletiva. A eficiência coletiva é definida como a vantagem competitiva derivada de 

economias externas incidentais e da ação conjunta ou joint action das firmas de uma 

aglomeração (SCHMITZ, 1995a; 1999a). 

 As ações conjuntas podem ocorrer em duas formas de cooperação: 

horizontal e vertical. A cooperação horizontal ocorre entre os agentes competidores; 

de forma bilateral, entre firmas individuais; ou ainda, de forma multilateral, por meio 

de associações setoriais. Já a cooperação vertical ocorre de forma bilateral entre 

produtores e usuários e de forma multilateral entre produtores e seus vendedores, 

com alianças na cadeia de valor (SCHMITZ, 1999a; MASKELL, 2001). 

 Schmitz (1995a; 1999a) argumenta ainda que os efeitos incidentais das 

economias externas e os efeitos deliberados das ações conjuntas resultam no 

aumento da eficiência coletiva da aglomeração industrial, constituindo-se em 

                                                 
35 A noção de ação conjunta (joint action) e de eficiência coletiva foi introduzida pelo autor já em 1995a na 
publicação do The Journal of Development Studies e, recuperada posteriormente em 1997, no Working Paper 50 
do IDS – Institute of Development Studies e ainda, na publicação de 1999 do Cambrige Journal of Economics. 
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vantagem competitiva para as firmas. Assim, a eficiência coletiva das aglomerações 

industriais deriva das economias externas locais incidentais e deliberadas36. 

 Porém, Schmitz (1995a) destacou a preocupação sobre possíveis 

dificuldades na operacionalização do conceito de eficiência coletiva. Para minimizar 

esse problema o autor sugeriu que as pesquisas deveriam aperfeiçoar os conceitos 

e as medidas que correlacionam a competitividade com a densidade e a qualidade 

das relações entre as firmas aglomeradas.  

 Esse ponto foi posteriormente analisado com a operacionalização do 

conceito em diversas investigações teórico-empíricas, como por exemplo, em 

Schmitz (1995b; 1999b; 2004); Rabellotti (2004); Messner (2004); Bazan e Navas-

Alemán (2004)37. De qualquer forma, cabe apontar três insuficiências operacionais 

na abordagem da eficiência coletiva.  

 A primeira insuficiência relaciona-se ao cenário econômico constituído por 

estruturas industriais mundializadas. A mudança no padrão de concorrência a partir 

da década de 1980 alterou e reorganizou o espaço geográfico industrial, 

modificando a amplitude e a forma de competitividade das firmas. De um capitalismo 

formado pela competitividade entre os oligopólios locais, passou-se à competição 

entre oligopólios mundiais. Assim, a abordagem da eficiência coletiva que é 

alcançada com as economias externas locais, pode limitar o escopo de análise e, os 

desdobramentos normativos.  

 Uma segunda insuficiência, talvez menos acentuada, é o fato de que uma 

abordagem analítica que relaciona o crescimento da aglomeração industrial com a 

geração de economias externas locais pode ignorar a possibilidade de lock-in 

tecnológico. Ou seja, o fechamento da aglomeração em sua própria trajetória.  

 E, uma terceira insuficiência é relacionada à assimetria de capacidade de 

absorção de conhecimento entre as firmas de uma aglomeração. Soma-se a essa 

                                                 
36 Schmitz (1999a) fez uma distinção e argumentou que a eficiência coletiva pode ser obtida de modo não-
planejado e/ou planejado. O primeiro modo refere-se às economias externas marshallianas ou incidentais. Já no 
modo planejado, ocorre a cooperação deliberada entre os agentes da aglomeração.  
37 É possível verificar que essas investigações partiram do pressuposto de que o movimento das cadeias 
produtivas globais deve ser incorporado às estratégias das firmas locais, de modo a compreender e construir 
vínculos locais/globais que podem ajudar as firmas co-localizadas a se reposicionarem na economia global. 
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dificuldade a diferente trajetória e inserção de cada firma e/ou indústria nas 

estruturas industriais mundializadas38. 

 Com o intuito de avaliar a possibilidade de operacionalização da abordagem 

de eficiência coletiva em um cenário econômico mundializado, com vínculos locais e 

globais cada vez mais relevantes, Schmitz e Nadvi (1999) relacionaram as duas 

insuficiências mais comumente apontadas no conceito de eficiência coletiva: i) o 

conceito não captura adequadamente as relações externas das firmas; ii) os 

desafios externos podem requerer mais do que ações conjuntas das firmas locais, 

implicando em questões mais amplas acerca da governança local. 

Para ponderar sobre essas duas insuficiências, Schmitz e Nadvi (1999) 

analisaram cinco experiências39. As investigações para analisar as experiências 

empregaram a abordagem de eficiência coletiva de modo a examinar a trajetória de 

clusters localizados em países em desenvolvimento, diante do duplo desafio da 

liberalização e globalização do mercado. 

 Schmitz e Nadvi (1999) verificaram que as cinco investigações constataram 

cooperações horizontais e verticais entre os agentes, internas e externas às 

aglomerações. Em alguns casos foi possível também verificar que a partir da 

cooperação há uma preocupação e direcionamento de políticas à governança local. 

Desse modo, Schmitz e Nadvi (1999) argumentaram que o conceito de eficiência 

coletiva pode ser operacionalizado de modo a superar as insuficiências de uma 

abordagem que contemplaria somente elementos endógenos.  

 De forma a ampliar a discussão, e levá-la para a análise do impacto das 

cadeias produtivas globais nas firmas que compõem as aglomerações industriais, 

vale a pena destacar, entre as cinco investigações analisadas por Schmitz e Nadvi 

(1999) a experiência brasileira do SLP calçadista do Vale do Sinos no Estado de Rio 

Grande do Sul, relatada por Schmitz em 1995 e revisitada posteriormente. 

 Schmitz (1995b) distinguiu e caracterizou três fases na trajetória do SLP 

calçadista do Vale do Sinos: i) até a década de 1960 com atividade 

                                                 
38 Exemplos empíricos de assimetria de capacidade de absorção de conhecimento e de inserção nas estruturas 
industriais mundializadas podem ser encontrados nas investigações de Giuliani e Bell (2005); Giuliani, Pietrobelli; 
Rabellotti (2005) e em Sammara e Belussi (2006). 
39 Foram analisadas as investigações realizadas em aglomerações industriais na Índia, no Paquistão, no México 
e no Brasil.  
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predominantemente artesã; ii) as décadas de 1970 e 1980 que foram caracterizadas 

por uma produção tipicamente fordista porém, em pequena escala voltada para os 

mercados regionais no Brasil; iii) a década de 1990 caracterizada pela 

especialização flexível. Aqueles anos foram marcados por mudanças importantes, 

com as grandes firmas descentralizando a produção para pequenas plantas e 

esforços para a melhoria na qualidade do produto, com a introdução de novas 

técnicas no processo produtivo, além de se buscar maior cooperação com seus 

fornecedores. 

 A ação coletiva dos agentes locais foi significativa para o desenvolvimento do 

SLP. No entanto, o autor reconheceu que as economias externas locais incidentais e 

deliberadas, não foram suficientes para compreender a trajetória do SLP do Vale do 

Sinos. Na verdade, as capacitações dos produtores locais eram voltadas à fase da 

manufatura. 

 Posteriormente, Schmitz (1999b) voltou à unidade de pesquisa, o Cluster 

Vale do Sinos, investigando as diferentes formas de cooperação das firmas locais 

para o upgrading. O autor apurou porque uma importante ação coletiva local voltada 

para o aprimoramento de capacitações em design e marketing não foi bem sucedida. 

 Schmitz (1999b) verificou que o relacionamento entre os grandes produtores 

locais e um comprador global desarticulou a ação de cooperação local que poderia 

convergir para a eficiência coletiva da aglomeração. Além disso, segundo o autor, as 

interações externas precisavam ser incorporadas, pois foram relevantes para o 

desenvolvimento de capacitações voltadas, por exemplo, ao design, elevando a 

eficiência coletiva da aglomeração calçadista. 

O autor concluiu que é preciso compreender em quais condições externas e 

internas a cooperação é possível. Portanto, a dinâmica das cadeias globais não 

pode ser ignorada, pois em alguns casos, as ligações externas são mais relevantes 

do que as ligações locais. 

 Dessa forma, posteriormente, Schmitz (2004) reconheceu o que denominou 

de ‘velho’ e ‘novo’ debate sobre as aglomerações industriais. O velho debate era 

conduzido principalmente pelas interações locais ou local linkages. O novo debate 
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incorpora as interações globais ou global linkages e, como estas afetam os 

relacionamentos locais. 

 Dessa forma, embora a experiência do Vale do Sinos descrita e analisada por 

Schmitz (1995b; 1999b) demonstre a relevância das interações e da cooperação 

local, também sinalizou que uma agenda de pesquisa relacionada às aglomerações 

industriais deve necessariamente incorporar o entendimento da lógica das cadeias 

produtivas globalizadas e as formas de governança. Portanto, ao conceber a 

localização como parte da estrutura industrial global evita-se uma abordagem 

apenas com elementos endógenos.  

As aglomerações industriais são sistemas abertos e partes integrantes da 

cadeia produtiva mundial. As grandes firmas que promoveram a desverticalização 

organizacional, externalizaram atividades para diferentes regiões, apropriando-se 

das economias externas locais.  

As economias externas incidentais e deliberadas, independentes de sua 

natureza, geram fluxos de conhecimentos locais. No entanto, os fluxos de 

conhecimentos locais normalmente se mostram insuficientes para compreender a 

estrutura e acompanhar a dinâmica das aglomerações industriais em um ambiente 

competitivo global. É necessário incorporar os fluxos externos de conhecimento, 

resultantes das ligações entre firmas e outros agentes locais e externos. 

Para contribuir com a principal discussão deste estudo acerca dos fluxos de 

conhecimento locais e externos em SLPs, a próxima seção é dedicada à experiência 

italiana. A contribuição italiana na literatura e a trajetória de seus distritos industriais 

se mostram significativas experiências para a compreensão da necessidade de se 

incorporar e conjugar os fluxos internos e externos de conhecimentos. 

  Os trabalhos italianos considerados mais recorrentes na literatura são 

resultantes da chamada Escola de Florença40. A Escola de Florença, cuja unidade 

de pesquisa é o distrito industrial italiano, tem como principal expoente o autor 

Giacomo Becattini, e os pesquisadores: Gabi Dei Ottati, Marco Bellandi, e Fabio 

Sforzi. As mais recentes contribuições italianas em destaque são lideradas por 

Fiorenza Bellusi. 
                                                 
40 Grupo de pesquisadores liderados por Giacomo Becattini e denominado na literatura como Florentine School 
(BOSCHMA, 2005; SELLAR, 2007) ou ainda como Becattini’s Florentine Group (STORPER, 1999). 
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2.3 Os distritos industriais italianos  

 

A partir da década de 1970, o desenvolvimento de algumas regiões italianas 

chamou a atenção de pesquisadores de diferentes áreas, como economistas, 

geógrafos, historiadores e sociólogos. Neste contexto, Giacomo Becattini discutiu a 

conveniência analítica do estabelecimento de fronteiras da indústria ou setor, para a 

análise da atividade industrial. 

Para Becattini (1979) a definição de indústria ou setor reside precisamente na 

possibilidade de circunscrever uma parte do sistema industrial, de modo que possa 

ser estudado em relativo isolamento. Ou seja, é definido o que está dentro do limite 

industrial, bem como o que permanece fora do escopo da pesquisa.  

Além disso, o autor recuperou a discussão dos princípios marshallianos 

relacionados aos ganhos das economias externas. Assim, propôs que a 

interpretação da realidade econômica poderia ser delimitada tanto em termos de 

setores tecnológicos, como em termos de distritos industriais. Dessa forma, segundo 

Brusco (1992) foi Becattini quem pioneiramente resgatou o conceito do distrito 

industrial marshalliano, e contribuiu para articular análises voltadas para a 

aglomeração de firmas, os distritos industriais. 

A trajetória da economia italiana que resultou no adensamento dos distritos 

industriais é aqui delineada de acordo com a descrição em Garofoli (1993). Segundo 

o autor, o modelo de desenvolvimento econômico italiano, que prevaleceu nas 

décadas de 1950 e 1960, era ancorado em grandes firmas localizadas 

principalmente no norte do país. A concentração territorial das firmas ocorreu 

basicamente devido a dois fatores: os ganhos crescentes de escala e a possibilidade 

de controlar a demanda de mão-de-obra e os salários. No entanto, esse modelo 

implicou na ampliação de desequilíbrios regionais.  

Como apontou Brusco (1992) a discussão relacionada ao desenvolvimento 

econômico italiano no período 1950-1960 era conduzida em termos do dualismo 

entre as regiões norte e sul. De modo geral, o sul era constituído por pequenas 

firmas e que atendiam o mercado local, enquanto o norte era povoado por grandes 

firmas direcionadas para atender a demanda nacional. 
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A crise do modelo41 ou sistema econômico no final dos anos 1960 ocorreu 

principalmente como conseqüência do conflito capital/trabalho. Outro aspecto que 

colaborou para o declínio do modelo econômico predominante foram as 

deseconomias causadas pela excessiva concentração territorial, como por exemplo, 

insuficiência de moradia e a precarização dos serviços públicos (GAROFOLI, 1993). 

Outro ponto destacado por Brusco (1982) foi a emergência, na metade da 

década de 1960, de uma significativa demanda por uma maior variedade de 

produtos customizados, produzidos em reduzida escala. Essa demanda se traduziu 

na oferta de diferentes designers em roupas e calçados. 

Neste contexto, ocorreu a ascensão de um novo modelo de desenvolvimento 

econômico, que buscou atender a necessidade de maior flexibilidade econômica e 

social. Esse novo modelo prosperou em diferentes condições sócio-econômicas, em 

diversas regiões da Itália. Passou-se de um modelo econômico de localização 

centralizada, que provocava relevantes desequilíbrios regionais, para um modelo 

que compreendeu um processo de difusão do desenvolvimento (GAROFOLI, 1993). 

Assim, o novo modelo implicou na modificação da divisão territorial do 

trabalho e na constituição de uma nova estrutura industrial. A nova estrutura 

industrial tinha como principais características: i) crescente presença de pequenas e 

médias firmas; ii) divisão do trabalho entre as firmas localizadas geograficamente 

próximas; iii) intensificação das relações e articulação social. 

 A característica de atomização produtiva do novo modelo gerou economias 

externas para a aglomeração de firmas. Tais economias externas incentivaram ainda 

mais a instalação de pequenas e médias firmas em diferentes regiões da Itália. 

Portanto, desenvolveu-se um modelo de microestruturas, privilegiando-se as 

condições específicas de cada localidade.  

Garofoli (1993) enfatiza ainda que esse novo modelo de desenvolvimento 

econômico foi espontâneo e não programado, baseado na vitalidade das pequenas 

firmas e na ampla articulação social. O autor relaciona os fatores exógenos e 

                                                 
41 A palavra modelo é empregada neste estudo para apresentar um quadro simplificado de uma parte do ‘mundo 
real’. Trata-se de um quadro simplificado por conter algumas características do mundo real, pois não tem a 
pretensão de conjugar a totalidade da complexidade das suas relações (LAVE; MARCH, 1975). 
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endógenos42 mais relevantes na determinação do modelo de desenvolvimento que 

modificou a arquitetura industrial e espacial na Itália nos anos 1970, conforme 

demonstra o Quadro 1. 

Fatores exógenos Fatores endógenos 

• a necessidade de um mercado de trabalho 
mais flexível, com menor custo salarial; 

• a procura de regiões para a localização 
industrial com preços fundiários menores; 

• o estabelecimento de políticas de 
desenvolvimento regionais e locais; 

• o surgimento de novas tecnologias que 
podiam ser adaptadas às firmas de menor 
porte. 

• elevada articulação e mobilidade social nas 
comunidades locais italianas; 

• o importante papel desempenhado pela 
família italiana para a constituição de 
pequenas firmas; 

• a geração de economias externas 
possibilitada pela concentração de firmas, o 
que incentivou a propagação e consolidação 
dos distritos industriais. 

Quadro 1 - Fatores exógenos e endógenos no desenvolvimento econômico italiano 
Fonte: Garofoli (1993) 

 

No contexto da década de 1970 em que o modelo de desenvolvimento italiano 

apresentava significativas transformações em relação ao modelo anterior que 

prevaleceu nas décadas 1950-1960, Becattini (1992) resgatou os pressupostos 

marshallianos, definindo e delineando os elementos que constituem um distrito 

industrial italiano.  

 

2.3.1 Becattini: o modelo de distrito industrial na Itália 

 

Para Becattini (1992) um distrito industrial é uma entidade sócio-territorial que 

se caracteriza pela presença ativa e compartilhada de uma comunidade de pessoas 

e de uma população de firmas, em uma área delimitada geograficamente natural e 

historicamente. Além disso, a existência de uma atividade industrial dominante, com 

a progressiva divisão do trabalho, é o que diferencia um distrito industrial de uma 

região econômica genérica.  

                                                 
42 No entanto, Garofoli (1993) enfatiza que os fatores endógenos foram preponderantes no processo de 
desenvolvimento econômico italiano implantado nos anos 1970, sendo que as condições externas da época 
assumiram o papel de catalisadoras desse processo. 
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No entanto, uma definição econômica de distrito industrial que se destina a 

ser abrangente terá que considerar, além das condições locais, a necessidade de 

constituição de uma rede permanente e de interações entre o distrito e seus 

fornecedores e clientes (BECATTINI, 1992). Segundo o autor, a origem e o 

desenvolvimento de um distrito industrial não são conseqüências simplesmente do 

‘local’, com o alinhamento das características sócio-culturais da comunidade, das 

características históricas, naturais e do processo de produção.  

Às características sócio-culturais da comunidade, deve-se somar o processo 

de interação dinâmica entre a divisão-integração do trabalho no distrito, a ampliação 

do mercado para os seus produtos e a permanente rede ligando o distrito aos 

mercados externos. Logo, são dois os elementos nucleares que formam o modelo de 

distrito industrial becattiniano: i) as condições locais; ii) a rede permanente entre o 

distrito e seus fornecedores e clientes externos.  

O primeiro elemento do modelo de distrito industrial becattiniano, as 

condições locais, são compostas basicamente por: i) comunidade local; ii) população 

de firmas e, iii) recursos humanos.  

Becattini (1992) considera que em um distrito industrial marshalliano o núcleo 

capitalista das operações industriais está imerso nas relações sociais. Portanto, o 

centro gravitacional de um distrito industrial italiano é a sua comunidade local, onde 

se percebe nos indivíduos e nas famílias a importância do ‘sentimento de pertencer’ 

à comunidade industrial. A comunidade local do distrito industrial, com um sistema 

relativamente homogêneo de valores e visões é uma expressão da ética de trabalho 

e atividade, da família, de reciprocidade e de estímulo às mudanças no distrito.  

 Em paralelo a esse sistema de valores, é importante que se desenvolva um 

sistema de instituições e regras, de modo a possibilitar a disseminação desses 

valores em todo o distrito e a sua transmissão através de gerações. As instituições 

presentes em um distrito industrial são diversificadas, constituindo-se de: mercado, 

firmas, família, igreja, escola, autoridades locais, além de outras instituições públicas 

e privadas, políticas, econômicas, de caridade, artísticas, religiosas. 

 O autor considera ainda que a ‘máquina social’ do distrito tem a finalidade 

também de controle e influencia na adaptação às mudanças e enfrentamento de 
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novos desafios. Dessa forma, a existência do contraste de interesses entre os 

agentes do distrito atua como uma força que leva à adaptação dos agentes às 

mudanças na organização da produção e opera como um eficiente controle 

automático em cada fase do processo produtivo. 

 O distrito industrial é formado por uma população de firmas. Cada firma se 

especializa em uma fase, ou em mais fases, do processo produtivo do distrito, 

caracterizando a divisão do trabalho. Para Becattini (1992) as condições próprias de 

uma aglomeração, favorecem as pequenas firmas que podem melhorar seu nível de 

eficiência mas, não exclui a possibilidade da existência de grandes firmas nos 

distritos industriais.  

 Outro ponto destacado em Becattini (1992) é o papel das instituições locais 

de apoio43 ao ressaltar que, diferente das grandes firmas, as pequenas têm mais 

dificuldade de acesso ao crédito. Considerando a relevância do crédito para o 

desenvolvimento do distrito, a população de pequenas firmas precisa criar 

mecanismos locais para enfrentar a hostilidade do sistema de crédito. Assim, a 

criação de um banco local, com relações muito próximas aos empreendedores e à 

comunidade seria um estímulo extra ao desenvolvimento do distrito industrial.  

 Além disso, Becattini (1992) avaliou a formação de preços locais nos distritos 

industriais, em especial os preços dos insumos de firmas correlatas, ou seja, das 

fornecedoras às firmas da indústria principal que compõem o distrito. Os preços 

locais são ligados aos correspondentes preços no mercado internacional.  

 Mas, esses preços podem ser também influenciados pelas condições de 

fornecimento, demanda e pelas instituições locais. Essa influência localizada pode 

gerar um tipo de subsistema local de formação de preços. Tal subsistema local pode 

                                                 
43 A importância das instituições locais de apoio, como instituições de ensino e pesquisa, laboratórios, entidades 
de classe, centros tecnológicos, tem merecido destaque especialmente quando se busca relacionar a geografia 
com a geração de inovação (LARSSON; MALMBERG, 1999; BRESCHI; MALERBA, 2001; MASKELL, 2001; 
SUZIGAN; CERRÓN; DIEGUES JUNIOR, 2005). Em Maskell (2001) destacou-se que o processo de criação de 
conhecimento nas aglomerações de firmas é influenciado pelas instituições locais desenvolvidas ao longo do 
tempo. Mais recentemente em Belussi; Pilotti; Sedita (2006) foi enfatizada a importância da presença de 
instituições locais de apoio às firmas no desenvolvimento do distrito industrial. Os autores destacaram as 
instituições locais do Distrito italiano de Montebelluna, denominadas de meta-organizadoras. O Museo Dello 
Scarpone Di Montebelluna que tem o papel de organizar vários projetos empreendedores como a formação, 
informação e difusão do conhecimento. O Centre Tecnologia & Design, que tem como objetivo difundir a 
aplicação de tecnologia CAD-CAM, para acelerar a prototipagem. A Chamber of Commerce, uma instituição 
pública que reúne os empresários locais, além do Osservatorio Internazionale Sulla Moda, que tem como 
finalidade observar e captar as tendências da moda. 
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levar a menores flutuações nos preços, que se convertem em vantagem para as 

firmas aglomeradas. 

 Outro aspecto relacionado às firmas de um distrito industrial é o processo da 

introdução do progresso tecnológico. No distrito industrial trata-se de um processo 

social ao qual se integram todos os segmentos da indústria e estratos da população. 

Assim, a introdução do progresso tecnológico não é percebida como uma decisão 

que provocará desconforto, nem como uma pressão externa, mas como uma 

oportunidade de defender uma posição já conquistada. 

 Quanto aos recursos humanos, a ética do trabalho e de atividade que 

predomina no distrito é a de que todos devem procurar incessantemente o tipo de 

atividade que melhor se ajusta às suas aspirações e/ou habilidades. Neste sentido, 

Beccatini (1992) destaca a existência e o comportamento de duas categorias de 

agentes no distrito industrial: o trabalhador e o empreendedor44. 

 Em relação ao trabalhador, a realocação entre os postos de trabalho é uma 

tendência no distrito. A especialização de um trabalhador torna-se um ‘produto 

público’, pois há a possibilidade de transmitir as habilidades, compartilhando-as 

dentro do distrito. A transmissão pode ocorrer por meio de escolas técnicas, 

treinamento nas firmas ou ainda pelo convívio diário no distrito. Trata-se da 

atmosfera industrial marshalliana, em que os segredos da indústria ficam soltos no 

ar.  

 Quanto ao agente empreendedor, Beccatini (1992) descreveu-o utilizando a 

expressão de ‘empreendedor puro’. O tipo ideal de empreendedor puro opera da 

seguinte forma: por um lado ele acompanha o que ocorre no mercado externo e, por 

outro lado, ele aprimora constantemente seu conhecimento do distrito, como uma 

entidade produtiva e sócio-cultural.  

Porém, a principal função do empreendedor seria transmitir todas as 

capacitações, patrimônio histórico do distrito, e que podem ser incorporadas aos 

                                                 
44 Em Becattini e Musotti (2003) e Becattini (2003) é reiterada a idéia de que um distrito é ao mesmo tempo um 
local em que o trabalho, como fator de produção, é negociado como uma commodity e, uma incubadora de 
empreendedores, possibilitando a constituição de pequenos negócios. 
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produtos do distrito. Um distrito industrial pode ser considerado uma espécie de 

incubadora natural de empreendedores45. 

 Os empreendedores do distrito industrial cultivam relações pessoais, além de 

coligações e acordos de vários tipos e relevâncias. As relações pessoais podem, em 

algumas situações, até ser um obstáculo ao aprofundamento das relações 

econômicas, mas por outro lado, são relevantes para a interação entre a 

comunidade local e os processos de produção do distrito.  

 O comportamento das categorias de agentes que compõem um distrito 

industrial combina competição e cooperação. O jogo competitivo é uma combinação 

destes comportamentos, sendo resultante do sistema sócio-cultural que permeia as 

relações econômicas no distrito. No entanto, o agente que fracassar, mas que 

respeitar as regras da comunidade, poderá ter a oportunidade de participar 

novamente do jogo competitivo do distrito industrial. 

O segundo elemento do modelo becattiniano está relacionado ao excedente 

de produtos finais do distrito industrial. A divisão do trabalho e a autonomia das 

firmas do distrito quanto à sua capacidade produtiva levam à geração de um 

excedente de produtos finais, que não são vendidos no distrito. Então, é necessário 

colocar esses produtos finais excedentes do distrito no mercado externo.  

O mercado consumidor externo é, portanto, relevante para o desenvolvimento 

do distrito. A necessidade de vender a produção excedente no mercado externo 

requer o desenvolvimento de uma rede permanente e interações entre o distrito e 

seus fornecedores e clientes.  

A conclusão que parece mais evidente é a de que o modelo de distrito 

industrial becattiniano caracteriza-se fundamentalmente por um sistema econômico 

construído a partir de fortes interações sociais locais. Então, a mera aglomeração de 

firmas não é suficiente para caracterizar um típico distrito industrial italiano. Nesse 

ponto, Dei Ottati (2003) argumenta que a confiança entre os agentes é vital para os 

                                                 
45 Becattini (2003) ao analisar o distrito industrial como uma incubadora de empreendedores argumenta que 
devido à forte conexão entre a comunidade local e as firmas, a mobilidade social do distrito forma uma espécie 
de cordão umbilical entre a sociedade local e da formação de capital. Essa situação é bastante diferente da 
estrutura típica do capitalismo contemporâneo, em que o capital que constitui uma firma e a formação da 
capacidade empresarial são processos completamente separados. 
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processos que ocorrem nos distritos: a divisão social do trabalho; a integração 

flexível entre as firmas localizadas e, o processo de aprendizagem e inovação.  

 Ao dar continuidade à contribuição pioneira de Giacomo Becattini, Dei Ottati 

(2003), Sforzi (2002) e Bellandi (2003) reforçaram a importância que a redescoberta 

dos pressupostos marshallianos de Becattini teve para a agenda de pesquisa 

italiana46. Os autores concluíram por meio de investigações teórico-empíricas, que o 

sucesso das firmas italianas não está relacionado ao seu tamanho, mas sim como a 

produção está organizada localmente e as interações (inseparáveis) entre o 

ambiente produtivo e social.  

Assim, é plausível considerar que esses autores ao recuperarem os 

pressupostos marshallianos, contribuíram e influenciaram a agenda de pesquisa 

relacionada à aglomeração industrial. Por outro lado, a trajetória e o debate acerca 

do modelo econômico italiano são ainda importantes para o entendimento teórico-

empírico sobre os limites e possibilidades para o desenvolvimento local associado às 

aglomerações industriais. O modelo de distrito industrial italiano acabou 

influenciando a implementação de políticas em várias outras localizações 

industriais47. 

Conforme apontaram Berger e Locke (2001) por ser um modelo de 

desenvolvimento com características singulares quando comparadas a outros 

modelos de desenvolvimento, a trajetória e o futuro dos distritos industriais italianos 

em uma economia globalizada interessam não somente aos italianos. A trajetória 

dos distritos industriais da Itália é um indicador sensível da resiliência de 

localizações industriais construídas sob os alicerces de interações sociais, valores e 

instituições locais.  

 

 

                                                 
46 As principais investigações desses autores, realizadas ao longo de 20 anos, foram reunidas em um livro 
publicado em 2003, intitulado como: From Industrial Districts to Local Development: an Itinerary of Research,  
organizado por Becattini; Bellandi; Dei Ottati e Sforzi (2003). 
47 De acordo com Martin e Sunley (2003) a despeito de inúmeras contribuições e abordagens que podem ser 
encontradas na literatura, foi Michael Porter, que ao destacar a localização industrial como estratégica para as 
firmas, o autor mais influente e que popularizou a implementação de políticas de localização industrial em várias 
regiões do mundo. 
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2.3.2 De volta para o futuro: a trajetória dos distritos industriais 

italianos  

 

O modelo de desenvolvimento econômico difuso, com os distritos industriais, 

que prevaleceu nos anos 1970 na Itália, começou a enfrentar alguns problemas de 

sustentabilidade especialmente a partir da segunda metade da década de 1980, 

devido às mudanças que ocorreram no cenário econômico internacional 

(GAROFOLI, 1999). Como já apontado, essas mudanças foram facilitadas por 

políticas liberalizantes, que intensificaram as relações industriais, comerciais e 

financeiras entre os países.  

O cenário econômico mundializado que modificou o padrão de 

competitividade entrou em conflito com as bases estruturais do modelo do distrito 

industrial italiano. Garofoli (1999) argumenta que grande parte da participação no 

mercado internacional da indústria italiana em muitos setores era viabilizada pela 

produção nos distritos industriais. No entanto, a taxa de crescimento da produção 

nos distritos não acompanhou a taxa de demanda dos mercados internacionais. 

Além disso, o novo padrão competitivo levou muitas firmas italianas locais a 

saírem do mercado, implicando na redução do nível de emprego. Garofoli (1999) 

reconhece ainda dois fatores que agravaram os problemas enfrentados pelos 

distritos industriais italianos. O primeiro fator foi o surgimento de novas regiões 

industriais, principalmente na Ásia, que começaram a ´substituir´ as regiões 

produtoras italianas. O segundo fator foi a alteração no padrão de concorrência, que 

agora estava relacionado menos à qualidade e inovação. O foco passou a ser a 

redução do custo de produção. Desse modo, as firmas externalizaram suas 

atividades para as redes produtivas de firmas fornecedoras.  

A mudança que desverticalizou as grandes firmas, constituindo as redes 

produtivas e que afetou as pequenas firmas italianas, foi impulsionada pela busca de 

maior eficiência em um novo ambiente de seleção; maior complexidade dos produtos 
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e processos; liberalização do comércio e mercado financeiro e o acentuado avanço 

da tecnologia da informação48 (GAROFOLI, 1999; STURGEON, 2002).  

Portanto, o modelo de distrito industrial italiano baseado nos valores da 

comunidade local, com produção em escala reduzida, dependente de fluxos internos 

de conhecimento, conflitou com esse novo padrão competitivo mundial. No entanto, 

em especial a partir do início dos anos 2000, pode-se encontrar na literatura o relato 

de várias experiências dos distritos italianos no novo ambiente competitivo 

mundializado49.  

Por exemplo, em Berger e Locke (2001) foram analisadas três dimensões 

locais, destacando as principais conseqüências do fenômeno da mundialização para 

os distritos industriais italianos. A primeira dimensão afetada foi o emprego. Com a 

entrada de firmas estrangeiras ou pelos investimentos realizados por firmas italianas 

no exterior, ocorreu uma maior elasticidade nos níveis de emprego nos distritos. Isso 

se manifestou na estagnação do nível salarial ou no aumento do desemprego nos 

distritos. 

A segunda dimensão é a relacionada às habilidades e aos processos de 

conhecimentos locais. A mobilidade do capital proporcionou às firmas estrangeiras a 

compra de firmas locais. Em alguns casos, esse fato acabou por desestruturar as 

interações locais, dificultando ou limitando os fluxos estabelecidos de conhecimento 

e aprendizagem. Porém, Berger e Locke (2001) destacaram também o papel positivo 

da presença de firmas estrangeiras ao introduzirem inovações tecnologias. 

A terceira dimensão afetada pela globalização foi a mudança na estrutura 

produtiva interna dos distritos. Essa mudança ocorreu tanto pela aquisição de 

algumas firmas locais pelas próprias firmas localizadas no distrito ou, pela 
                                                 
48 A rede de firmas pode ser uma importante estratégia para a decisão de localização da produção, uma vez que 
não há necessidade de realizar investimentos diretos. As redes de firmas podem inclusive serem formadas por 
firmas subcontratadas (terceirizadas). Neste ambiente competitivo com a externalização de atividades, os 
pontos-chave para Sturgeon (2002) são flexibilidade e agilidade. A rede de firmas pode usufruir de localizações 
específicas (entrando e saindo de países/regiões) de maneira rápida (flexibilidade geográfica). Além disso, os 
fornecedores podem ajustar sua a capacidade à demanda, com melhor utilização da capacidade instalada 
(agilidade). Os resultados da flexibilidade e da agilidade da nova estrutura industrial são menores custos e 
menores riscos. Então, as firmas que coordenam tal rede de produção modular podem reconfigurar a localização 
de sua operação de manufatura, considerando os novos custos e riscos, e associando-os com as mudanças e 
facilidades de um espaço produtivo global. 
49 Inexiste a pretensão de explorar ou esgotar as inúmeras investigações já realizadas sobre os distritos 
industriais italianos, visto que esse não é o objetivo deste estudo. Diante disso, optou-se pela seleção de 
algumas investigações realizadas ainda no início da década de 2000. Além disso, pôde-se constatar na revisão 
da literatura que as principais evidências encontradas em diferentes investigações apontavam para as mesmas 
conclusões. 
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deslocalização das atividades/funções das firmas locais para outros países, de modo 

a aproveitarem as vantagens oferecidas com o menor custo da mão-de-obra.  

Em outra investigação, Whitford (2001) explora e apresenta as insuficiências 

estruturais dos elementos nucleares que formam o modelo de distrito industrial 

becattiniano. Tais insuficiências são apresentadas considerando-se o cenário 

competitivo mundializado/globalizado, constituído pelas grandes firmas que 

coordenam atividades dispersas em várias regiões do mundo. 

Segundo Whitford (2001) vários distritos industriais italianos que atuavam em 

‘indústrias maduras’ ficaram mais suscetíveis à competição de outras regiões que 

oferecem menor custo de mão-de-obra. Além disso, segundo o autor, em alguns 

distritos constatou-se a dificuldade de coordenação local e a ausência de algumas 

competências específicas.  

Por exemplo, as exigências relacionadas à logística (rápida entrega) 

requerem mais do que o relacionamento entre as firmas, requerem uma eficiente 

coordenação dessa atividade. A necessidade de se desenvolver competências 

relacionadas ao marketing e à comercialização é bem diferente das competências 

desenvolvidas e mantidas por muitas firmas locais, voltadas à fase de produção. 

Para Whitford (2001) os valores e normas locais que foram suficientes no 

passado se mostraram incapazes de levar o modelo industrial italiano para o futuro, 

com ou sem o apoio das instituições locais para compensar as deficiências das 

firmas. Além disso, o autor argumenta que o distrito ao ser considerado uma 

incubadora natural de empreendedores pode impedir alguns avanços.  

O empreendedor é fruto do contexto local e, normalmente mantém a firma 

com o controle centralizado e, especializada em uma atividade, esquecendo-se de 

olhar para fora do distrito em busca de novas soluções ou caminhos. Por fim, 

Whitford (2001) destaca que os distritos industriais italianos não são ilhas em uma 

economia integrada mundialmente.  

Um mérito nas investigações de Berger e Locke (2001) e de Whitford (2001) é 

o reconhecimento de que a simples reprodução do modelo da década de 1970 se 

tornou insuficiente diante da mudança no patamar competitivo do ambiente externo. 
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Consequentemente, aos distritos industriais italianos foram impostas significativas 

mudanças internas.  

Neste sentido, cada distrito a partir de sua trajetória, recebeu de modo 

diferente o impacto das mudanças no ambiente externo, respondendo e se 

adaptando também de modo diferente. Diversas investigações mostraram a trajetória 

e a experiência específica dos principais distritos industriais italianos no contexto 

anterior e posterior da globalização econômica. Uma das primeiras investigações 

focando o caso específico de um distrito italiano foi a experiência da região da Emilia 

Romagna, apresentada em Brusco (1982) e posteriormente revisitada por Rinaldi 

(2005). 

Se reportando à trajetória das duas décadas anteriores do distrito industrial da 

região da Emilia Romagna, Brusco (1982) destacou que o desenvolvimento do 

distrito foi possibilitado pela interação entre a sua estrutura produtiva, o mercado de 

trabalho e as instituições políticas locais. Para o autor, três características 

favoreciam a solidez do distrito industrial da Emilia Romagna e ofereciam condições 

para ele resistir à competição estrangeira.  

A primeira característica do distrito era a flexibilidade inerente às firmas de 

pequeno porte. A segunda era o elevado nível tecnológico das firmas e a facilidade 

na introdução de inovações. E a terceira característica do distrito era o fato de que a 

sua estrutura fomentava diferentes habilidades e iniciativas dos empreendedores 

locais, favorecendo os fluxos locais de conhecimento e aprendizado, com 

transbordamentos tecnológicos.  

No entanto, as características apresentadas por Brusco como vantagens 

competitivas do Distrito da Emilia Romagna não foram suficientes diante do padrão 

competitivo industrial, que passou a predominar a partir das décadas 1970-1980. O 

modelo italiano baseado na produção de pequenas e médias firmas locais, com 

baixa escala e produtos que incorporavam inovações locais, cedeu lugar a um 

modelo de produção dispersa e coordenada no âmbito mundial por grandes grupos 

industriais, com elevada escala e voltada à crescente redução nos custos de 

produção.  
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Ao analisar vinte anos depois, a experiência do distrito industrial na região da 

Emilia Romagna apresentada por Brusco, Rinaldi (2005) verificou significativas 

mudanças na estrutura do distrito. O autor destacou dois fatores que tiveram uma 

influência importante na trajetória da região: i) a internacionalização da produção; ii) 

o surgimento de novos tipos de interações locais e externas. 

Esses dois fatores implicaram em alterações significativas no modelo que 

caracterizava o distrito na década de 1980, descrito em Brusco (1982). Na busca 

pela ampliação da oferta de variedade dos produtos, as firmas locais optaram pela 

produção não apenas interna, mas também por fusões, aquisições ou criação de 

novas firmas.  

Ou seja, a estrutura produtiva do distrito da região da Emilia Romagna foi 

modificada tanto pela ação das firmas locais como pela participação de grandes 

firmas estrangeiras. Como resultado, houve a formação de uma rede de firmas com 

vínculos e relações globais e locais. Isso afetou também as ligações das firmas 

localizadas no território que se originaram, modificando as relações sociais locais. 

Então, os limites e vínculos sociais, territoriais e setoriais do distrito se tornaram 

menos precisos do que no passado. 

Sammara e Belussi (2006) analisaram e compararam as trajetórias e a atual 

situação de dois Distritos Industriais Italianos: Vibrata-Tordino-Vomano (VTV) e 

Montebelluna50, apresentados no mapa da Itália da Figura 3. 

 

                                                 
50 VTV é um distrito têxtil que compreende 20 municípios, e tem foco na manufatura de vestuário, localizado na 
província de Teramo, na região de Abruzzo. Já Montebelluna é um Distrito localizado na região do Veneto, e tem 
como foco o setor calçadista. 
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Figura 3 – VTV (Teramo) e Montebelluna  
Fonte: Google Earth (2010) 

 

As firmas do Distrito de Montebelluna introduziram inovações incrementais e 

radicais. Um exemplo foi a habilidade de uma firma local em absorver o 

conhecimento externo, introduzindo a utilização de material plástico. As firmas do 

distrito combinaram o conhecimento local com o externo, absorvendo o 

conhecimento das firmas transnacionais presentes no distrito.  

Para Sammara e Belussi (2006) a combinação de fontes locais e externas de 

conhecimento favoreceu o distrito de Montebelluna, pois possibilitou o 

desenvolvimento de capacitações internas. Outro ponto importante detectado em 

Montebelluna foi a presença de médias e grandes firmas que normalmente 

apresentam melhores condições de desenvolver inovações radicais. 

Já o distrito VTV é constituído por firmas com baixa capacidade de absorção 

de conhecimento. Na avaliação de Sammara e Belussi (2006) a predominância de 

empresas pequenas e médias contribuiu para limitar o potencial do distrito no 

desenvolvimento de inovações radicais. 

Muitas firmas do distrito de Montebelluna relocalizaram a atividade de 

manufatura para países da Europa Oriental, porém, desenvolveram competências 

locais em ativos imateriais, como design, marketing e distribuição. Da mesma forma, 
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as firmas do distrito VTV também relocalizaram a manufatura, porém, ficaram 

dependentes dos fluxos locais de conhecimento. 

Sammara e Belussi (2006) concluíram ao analisar e comparar os distritos de 

Montebelluna e VTV, que a habilidade das firmas locais em mudar da atividade 

predominantemente de manufatura para atividades com maior valor agregado pode 

ser a chave para entender o efeito que a globalização e a relocalização de 

processos industriais tem na competitividade dos distritos no longo prazo. 

Em Belussi; Pilotti; Sedita (2006) foram analisadas e comparadas as 

trajetórias de três distritos industriais italianos: Montebelluna, Matera e Riviera Del 

Brenta51. A Figura 4 ilustra no mapa da Itália, a localização destes distritos. 

 

 
Figura 4 – Montebelluna; Riviera Del Brenta e Matera  
Fonte: Google Earth (2010) 

 

As trajetórias desses três Distritos reforçam a idéia de que o modelo de 

aglomeração dependente das economias externas incidentais e deliberadas geradas 

pelas firmas do distrito não parece mais capaz de acompanhar a dinâmica da 

estrutura industrial da economia mundializada. Para as autoras, as firmas 

                                                 
51 O Distrito de Matera é localizado no sul da Itália, especializado na produção de sofás de couro. O Distrito de 
Riviera Del Brenta está localizado entre Padova e Veneza, especializado em calçados femininos high-fashion. 
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(aglomeradas ou não) precisam reunir capacitações que lhes permitam combinar os 

fluxos de conhecimento internos e externos. 

Em um trabalho mais recente, Belussi, Sammarra e Sedita (2008) colocaram 

a globalização como elemento central para analisar a trajetória de vários Distritos 

Industriais Italianos. Entre as evidências encontradas, as autoras destacaram que a 

path dependence de alguns Distritos pode convergir para a inflexibilidade, levando-

os ao que denominaram de lock-in cognitivo52. O lock-in cognitivo impede o ajuste do 

distrito industrial à competitividade internacional. 

Belussi e Asheim (2003) também analisaram a interação de distritos 

industriais italianos e noruegueses com a cadeia produtiva global. No cenário 

econômico globalizado, os autores verificaram que as relações de proximidade entre 

as firmas são importantes. Mas, o acesso às informações e conhecimento externo foi 

um fator relevante para o fortalecimento das firmas aglomeradas.  

Belussi e Asheim (2003) argumentaram ainda que a posição mais frágil de 

alguns distritos italianos não é irreversível. Neste sentido, ressaltam que a divisão 

internacional do trabalho pode gerar oportunidades de negócios para os distritos. 

Já Ramazzotti (2007) analisa a estagnação e o declínio de alguns Distritos 

Industriais Italianos. Seus argumentos se basearam na análise do que denominou 

de ‘coesão social’. A coesão social seria uma condição básica para a vitalidade de 

um Distrito Industrial Italiano53.  

A coesão social, com instituições locais fortes, representa o envolvimento dos 

atores econômicos, imbuídos de confiança e cooperação, o que inibe 

comportamentos oportunistas e conflitos sociais. Belussi (2006) reforça que a 

coesão social é um aspecto particularmente importante e determinante no Distrito 

Industrial italiano. 

Para Ramazzotti (2007) alguns indicadores apontam para o declínio da 

coesão social nos Distritos Industriais Italianos, como a precarização das condições 
                                                 
52 Martin e Sunley (2006) com base no trabalho de W. B Arthur, destacam a idéia de path dependence, que leva 
ao lock-in tecnológico, ou fechamento da firma em sua própria trajetória, apesar de existirem alternativas 
tecnológicas mais eficientes. O lock-in tecnológico ocorre principalmente devido às complementariedades das 
tecnologias já utilizadas, as economias de escala pela utilização da atual tecnologia e à quase irreversibilidade 
dos investimentos realizados. 
53 O autor se reporta ao modelo becattiniano de distrito industrial em que o núcleo capitalista das operações 
industriais está imerso nas relações sociais. 
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de trabalho, a elevação do índice de morte por acidentes de trabalho e os fluxos 

migratórios que podem resultar em demissões de italianos. Belussi (2006) 

reconheceu ainda que o declínio de distritos industriais tem merecido menos estudos 

do que distritos industriais bem sucedidos.  

No entanto, o declínio de um Distrito Industrial pode ocorrer também segundo 

Belussi (2006) pela necessidade de relocalizar as atividades/funções das firmas para 

outros países. A relocalização pode incluir: i) a necessidade de acessar novos 

conhecimentos para inovar; ii) a busca de novos mercados; iii) o desejo de acessar 

ativos de outras localidades; iv) o estabelecimento de vantagens competitivas a 

partir de menores salários.  

Evidentemente que esses fatores que motivam a relocalização das atividades 

das firmas têm conseqüências para a coesão social local. Volta-se então, à 

preocupação de Ramazzotti (2007) sobre o eminente e irreversível declínio dos 

Distritos Industriais Italianos, devido ao enfraquecimento da coesão social local. 

As investigações empíricas reunidas neste debate apresentaram experiências 

de diferentes distritos italianos frente à economia mundializada. Em comum, as 

experiências mostraram o esforço empreendido pelos distritos diante das mudanças 

nos parâmetros competitivos. Como discutido, o modelo econômico de 

desenvolvimento difuso italiano foi insuficiente diante das mudanças no cenário 

competitivo mundial, afetando diretamente as regiões industriais italianas.  

No entanto, parece exagerado o argumento de Ramazzotti (2007) de que o 

declínio dos Distritos Industriais Italianos é eminente e irreversível. Algumas 

experiências aqui relatadas demonstraram a capacidade de reação de alguns 

Distritos.  

Por outro lado, a partir da constatação das experiências dos distritos e, 

analisando-se os elementos do modelo de distrito industrial delineado por Becattini 

(1992) parece evidente que tal modelo mostra-se agora insuficiente diante do 

cenário competitivo mundializado. De todo modo, pode-se verificar que cada distrito 

seguiu uma trajetória no enfretamento das mudanças no padrão competitivo. 

Além disso, os casos dos distritos bem sucedidos estão identificados com a 

capacidade das firmas locais de se apropriarem de novos conhecimentos e 
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competências de modo a impulsionar as inovações locais. Dessa forma, foi possível 

verificar que o conhecimento é um elemento comum e central nas experiências 

recentes italianas. Em um ambiente competitivo mundializado, a aprendizagem e o 

conhecimento são apontados como recursos estratégicos para a competitividade 

tanto das firmas isoladas, como aquelas localizadas em aglomerações, o que é 

explorado na seqüência, com o Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 

O CONHECIMENTO COMO FATOR COMPETITIVO 

 

 

 Em um ambiente competitivo mundializado em que as mudanças são 

contínuas e caracterizadas por inovações que rompem ou promovem melhorias em 

relação ao padrão tecnológico precedente, o conhecimento é um elemento 

estratégico para as firmas. Neste sentido, a compreensão sobre o conhecimento 

passou a ser um desafio permanente. Portanto, é relevante compreender: i) como o 

processo de aprendizagem altera as rotinas da firma e gera conhecimento; ii) a 

distinção entre dado, informação e conhecimento; iii) os tipos, fontes e criação de 

conhecimento; iv) a necessidade de ampliar a capacidade de absorção da firma para 

gerar e/ou se apropriar de informações e conhecimentos.  

A aprendizagem organizacional é um processo pelo qual ocorre a acumulação 

de conhecimento – ampliando a base de conhecimento da firma. Esse processo é 

baseado nas rotinas54 da firma, dependente de sua história e orientado por suas 

metas. O aprendizado requer códigos comuns de comunicação e procedimentos 

coordenados na firma, com o estabelecimento de padrões comportamentais 

regulares e previsíveis, denominados de rotinas55 (LEVI; MARCH, 1988; TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997; NELSON; WINTER, 2005).  

O conhecimento gerado pelo processo de aprendizagem da firma implica em 

novos padrões de atividades, em novas rotinas – alterando a lógica de organização 

da firma. Trata-se de um processo social e coletivo, pois depende da interação entre 

o nível individual e o organizacional. O conhecimento tem origem no indivíduo e a 

                                                 
54As rotinas operacionalizam a base de conhecimento na firma, sendo composta de regras, normas, 
procedimentos, tecnologias e estratégias. As rotinas refletem um dado momento na história da firma, seus 
processos internos (NELSON; WINTER, 2005). 
55 Penrose (2006) buscou entender e caracterizar o crescimento das firmas através do tempo. A autora considera 
que a firma tem motivações exógenas e endógenas para o seu crescimento. Uma determinante ou motivação 
endógena são os serviços produtivos especializados ou rotinas/capacitações da firma. Os serviços produtivos 
especializados são importantes para que a firma aproveite as oportunidades exógenas e crie oportunidades 
endógenas. Os serviços produtivos especializados são fruto da história da firma (history matters), de seu 
aprendizado ao longo do tempo. Assim, as decisões passadas influenciam a história da firma, levando-a a traçar 
sua trajetória. Portanto, o que define as fronteiras para o crescimento da firma é a sua própria história e o 
desenvolvimento de seus serviços produtivos especializados. 
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firma precisa desenvolver mecanismos e rotinas, para se apropriar e, utilizar de 

forma utilitária esse conhecimento (KIM, 1993; TEECE, 2005). 

Davenport e Prusak (2003) consideram que, no processo de aprendizagem de 

uma firma, os conhecimentos, os dados e as informações não são sinônimos. Para 

os autores, entender como se distinguem esses três elementos e, como passar de 

um para o outro é essencial para a vantagem competitiva da firma. 

Os dados seriam elementos brutos, sem significado, são observações que 

constituem a matéria-prima das informações. Já as informações seriam os dados 

dotados de relevância e propósito, com potencial para fornecer soluções. As 

informações podem ser concebidas como dados que fazem a diferença no processo 

de busca, criação e apropriação de conhecimentos (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

O conhecimento é uma função de atitudes, perspectivas ou intenções 

específicas, sendo relacionado a alguma finalidade e significado. Os conhecimentos 

são resultantes das informações processadas pelos indivíduos, que misturam 

valores, experiência e conhecimentos anteriores. O conhecimento é resultante de 

informações processadas pelos indivíduos e que podem se transformar em novos 

produtos, serviços, processos (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997)56. 

 

3.1 Fontes, formas e criação de Conhecimento  

 

Como o conhecimento tem origem e é aplicado na mente do indivíduo, Kim 

(1993) prefere considerar o processo de aprendizagem organizacional como uma 

‘metáfora’ do aprendizado individual. Dessa forma, como a busca, a geração e a 

                                                 
56 A distinção entre dado, informação e conhecimento tem implicações que puderam ser observadas na pesquisa 
realizada com firmas do setor têxtil-vestuário, localizadas no Estado de Santa Catarina, a ser retomada no 
Capítulo 6. Alguns entrevistados alegaram certa dificuldade com profissionais da área de desenvolvimento de 
produtos. As dificuldades estão relacionadas com o processo de geração de conhecimento. Nesse processo, 
segundo relato de um entrevistado, o designer ao observar um produto da empresa líder, não consegue ou tem 
limitações ao ‘traduzir’ esse produto, trazendo-o para a realidade dos consumidores da firma em que atuam. Isso 
sugere que o designer não agrega valor à informação externa que coletou. O produto da firma líder tem 
conhecimento, mas para o designer da firma que imita é uma informação que deveria ser reorganizada e 
transformada em uma solução para a sua firma, de modo a agregar valor ao negócio. 
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apropriação do conhecimento não pode ser dissociada dos indivíduos, Nonaka e 

Takeuchi (1997) formularam um modelo genérico para entender como ocorre a 

criação e transferência do conhecimento individual para o organizacional. 

A criação de conhecimento nas firmas é, portanto, um processo que amplia 

‘organizacionalmente’ o conhecimento criado pelos indivíduos, expandindo a base 

de conhecimento da firma. O modelo de Nonaka e Takeuchi está ancorado no 

pressuposto de que o conhecimento é criado e expandido pela interação entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito ou codificado57. 

Nessa interação, ocorre uma espiral do conhecimento, por meio de processos 

de conversão entre o conhecimento tácito e o explícito58:  

• socialização: de conhecimento tácito em conhecimento tácito - com o 

compartilhamento de experiências, habilidades, modelos mentais59 em 

reuniões, seminários;  

• externalização: de conhecimento tácito em conhecimento explícito – com 

diálogos, reflexão coletiva, que levam à criação de ‘conceitos’ de produtos, 

serviços, processos;  

• combinação: de conhecimento explícito em conhecimento explícito – com a 

operacionalização dos conceitos em reuniões presenciais ou virtuais, 

criação de documentos, rotinas;  

• internalização: de conhecimento explícito em conhecimento tácito – o 

conhecimento é somado à base do conhecimento tácito do indivíduo, 

modificando o seu modelo mental, o seu know-how técnico. 

 

                                                 
57 Nonaka e Takeuchi (1997) utilizaram a distinção de conhecimento proposta por Michael Polanyi. O 
conhecimento tácito é pessoal e específico ao contexto, sendo difícil de ser transferido. Já o conhecimento 
explícito ou codificado é mais facilmente transmissível em linguagem formal e sistemática; está contido em 
manuais, normas, rotinas das firmas.  
58 Na espiral do conhecimento ocorre a criação do conhecimento organizacional, sendo um processo que 
mobiliza o conhecimento tácito em espiral, pois começa no nível individual e, depois cruza as ‘fronteiras internas 
da organização’ com a interação entre seções, departamentos e divisões (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 
59 Modelos mentais são ferramentas que cada indivíduo dispõe para pensar; são representações de significados 
e podem ser expressos verbalmente.  Assim, pensar envolve criação e internalização de modelos simplificados 
da realidade (JOHNSON-LAIRD, 1983). 
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No entanto, a criação do conhecimento individual, para a posterior conversão 

e armazenamento na base de conhecimento organizacional, inclui a capacidade de 

reconhecer e combinar diferentes fontes de conhecimentos. Dessa forma, a firma em 

um processo de aprendizado, acumula conhecimentos que podem capacitá-la a 

selecionar e aproveitar as oportunidades tecnológicas.   

O processo de aprendizado de uma firma, com a criação e apropriação de 

conhecimento implica em interações com fontes internas e externas. As fontes 

internas envolvem esforços como o aprender fazendo ou learning-by-doing, 

destaque no modelo de Nonaka e Takeuchi (1997). Já as fontes externas podem ser 

constituídas por clientes, fornecedores, parceiros estratégicos, concorrentes, 

consultorias, institutos de pesquisa, universidades, dentre outras. 

Lundvall e Johnson (1994) e Lundvall (1996) ao analisarem os sistemas 

nacionais de inovação no contexto de uma economia de aprendizagem60 propõem 

uma taxonomia que pode ser útil para a compreensão de canais e mecanismos em 

que ocorrem as diferentes formas ou categorias de aprendizagem: i) saber o que ou 

know-what; ii) saber porque ou know-why; iii) saber como ou know-how; iv) saber 

quem ou know-who. 

O know-what é um conhecimento baseado em fatos. É habitualmente 

chamado de informação, que pode ser dividida e utilizada em partes. O know-why é 

o conhecimento relacionado aos princípios e leis que regem a mente humana e a 

sociedade; é normalmente explícito e associado com o desenvolvimento tecnológico. 

O know-how é a capacidade para fazer algo, sendo um conhecimento 

essencialmente tácito, associado à experiência prática adquirida ao longo do tempo. 

Já o know-who é a informação sobre quem sabe o que e, quem sabe fazer o quê – 

essa categoria depende diretamente da capacidade social de estabelecer interações 

com grupos ou profissionais especializados. 

Enquanto os aspectos importantes de know-how e know-why podem ser 

obtidos por meio de livros, leituras em geral, com palestras e bases de dados, as 

outras duas categorias estão mais enraizadas na experiência prática. Essas 

                                                 
60 Uma economia de aprendizagem ou learning economy indica que o sucesso de indivíduos, firmas, regiões e 
economias nacionais é reflexo de sua capacidade de aprender e também de esquecer o que aprendeu, o que é 
freqüentemente um pré-requisito para aprender novas capacitações (LUNDVALL; JOHNSON,1994; LUNDVALL, 
1996). 
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diferentes formas ou categorias de aprendizagem foram denominadas de 

aprendizagem baseada no fazer, usar e interagir ou learning based on doing, using 

and interacting, DUI-mode61 (JENSEN et. al., 2007). 

No entanto, independente dos canais e da forma, o reconhecimento e a 

apropriação interna de conhecimentos oriundos de fontes externas, dependem não 

somente do grau de interação da firma com os agentes externos, mas 

principalmente de sua própria capacidade. Essa capacidade é detalhada por Cohen 

e Levinthal (1990) que a denominaram de capacidade de absorção. A capacidade de 

absorção da firma é função dos conhecimentos/capacitações acumulados na 

trajetória da firma. 

A habilidade de avaliar e utilizar o conhecimento externo depende da base de 

conhecimento da firma. Duas idéias estão implícitas na noção de que a capacidade 

de absorção da firma é uma função da riqueza e da estrutura de conhecimento pré-

existente: i) a aprendizagem é cumulativa; ii) o desempenho de aprendizagem é 

maior quando o objeto de aprendizagem está relacionado com o que já é conhecido. 

Portanto, a base de conhecimento anteriormente acumulado é fundamental 

para habilitar a firma a reorganizar o valor da nova informação ou conhecimento, 

assimilando-o e aplicando-o para fins comerciais. Essas habilidades conjuntas 

formam a capacidade de absorção da firma. 

Outro ponto relevante é que a capacidade de absorção da firma dependerá 

das capacidades de absorção dos seus membros individuais. Assim, o 

desenvolvimento da capacidade de absorção de uma firma depende do investimento 

prévio nas capacidades de absorção dos seus funcionários e, como essas 

capacidades se desenvolvem de forma cumulativa. 

Pode-se acrescentar ainda que para compreender o grau da capacidade de 

absorção de uma firma, é preciso considerar três elementos interdependentes: a 

estrutura de comunicação entre o ambiente externo e a firma; a comunicação interna 

entre as unidades organizacionais; e, a distribuição das competências 

organizacionais. 

                                                 
61 Outra forma de aprendizagem, apontada por Jensen et. al (2007) é a produção e uso de conhecimento 
científico e técnico - com ciência, tecnologia e inovação ou Science, Technology and Innovation (STI). 
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A estrutura de comunicação e transferência de informação do ambiente 

externo para a firma pode ter ou não atores especializados. Porém, a concepção de 

estruturas de comunicação não pode ser separada da distribuição de competências 

na organização. A capacidade de absorção da firma depende dos indivíduos que 

estão na interface entre a firma e o ambiente externo ou na interface entre 

as unidades organizacionais. 

Na medida em que a firma desenvolve uma rede ampla e ativa de interações 

internas e externas, a aprendizagem dos indivíduos será ampliada. Como resultado, 

as capacidades individuais de absorção são aproveitadas de modo mais efetivo, e a 

capacidade de absorção da firma é reforçada. 

Assim, a capacidade de absorção de uma firma não é simplesmente a soma 

das capacidades de absorção de seus empregados, mas dos processos 

organizacionais, e de suas rotinas. A capacidade de absorção não se refere apenas 

à aquisição ou assimilação de informações e conhecimentos externos à firma, mas 

também à sua capacidade de explorá-los. Nesta direção, Cohen e Levinthal (1990) 

destacam e reforçam duas características da capacidade de absorção que afetarão 

o desempenho inovador da firma, dependendo de sua trajetória.  

Uma característica está relacionada à acumulação de capacidade de 

absorção da firma em um período e que permitirá a acumulação mais eficiente em 

um período posterior. Por exemplo, por já ter desenvolvido alguma capacidade de 

absorção em uma área particular, a firma pode mais facilmente acumular 

conhecimento adicional para os períodos seguintes, a fim de explorar fontes 

externas disponíveis. Outra característica é que a posse de conhecimentos 

relacionados permitirá à firma entender melhor e, portanto, avaliar a importância de 

avanços tecnológicos intermediários, que fornecem sinais quanto ao mérito do 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Dessa forma, em um ambiente de incerteza, a capacidade de absorção 

afeta a formação de expectativas, permitindo que a firma possa prever com maior 

precisão a natureza e o potencial comercial de avanços tecnológicos. A revisão das 

expectativas, por sua vez, fornece condições e incentivos para a firma investir em 

capacidade absorção posteriormente. Estas duas características da capacidade de 

absorção, o caráter de cumulatividade e seu efeito na formação de expectativas, 
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implicam que o seu desenvolvimento é de domínio específico e com trajetória/ 

história dependente (path or history-dependent). 

Teece; Pisano; Shuen (1997) e Teece (2005) também argumentam que a 

história importa, ou seja, a firma é condicionada pela topografia dos seus processos, 

posições e trajetórias. De acordo com as rotinas estabelecidas na firma, esta 

constrói sua história, delineando a sua trajetória tecnológica.  

Por outro lado, a firma também gerencia suas capacitações, buscando e 

selecionando oportunidades tecnológicas, indo além da trajetória dependente ou 

path-dependency (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Assim, as firmas com melhor 

nível de capacidade de absorção tenderão a ser mais pró-ativas, selecionando e 

explorando novas oportunidades, independente de seu desempenho e trajetória 

atual (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Até aqui a discussão sobre processo de aprendizagem que leva à 

acumulação e renovação de conhecimentos, se limitou ao nível da firma. A seguir, o 

debate é ampliado para a análise dos fluxos de conhecimentos estabelecidos nas 

aglomerações de firmas, nos Sistemas Locais de Produção – SLPs.  

 

3.2 Fluxos de conhecimentos em SLPs  

 

Considerando-se os fluxos de conhecimentos em SLPs como produtos dos 

processos de aprendizagem instituídos ao longo da trajetória dos agentes co-

localizados, é importante situar o argumento desse debate em três dimensões 

conceituais. Além disso, é igualmente relevante reconhecer que em uma economia 

em que o patamar de concorrência é mundializado, os processos de aprendizagem e 

de geração de conhecimento nos SLPs não ocorrem de forma separada, ou seja, em 

dimensões compartimentadas. 

Na primeira dimensão estão os fluxos de conhecimentos locais, cujos canais 

e mecanismos de criação e transmissão ocorrem por meio de interações face-a-face. 

A segunda dimensão trata dos fluxos de conhecimentos externos ao SLP, 

constituídos pela interação entre os agentes co-localizados e canais externos. E, em 
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uma terceira dimensão está o fluxo de conhecimento híbrido resultante da interação 

entre o conhecimento local e o externo, no denominado buzz-and-pipeline model. 

Tal modelo implica em um aprendizado na fronteira ou learning at the boundaries. A 

fronteira além de definir e reconhecer os conhecimentos locais e os externos 

proporciona a interação entre os respectivos agentes, com o aproveitamento de suas 

competências, com vistas ao fomento de conhecimento e inovação (STORPER; 

VENABLES, 2004; BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004). 

Marshall (1920) e posteriormente Schmitz (1995a; 1999a) apontaram 

externalidades positivas ou economias externas incidentais e deliberadas para as 

firmas co-localizadas em determinada região. Dentre as economias externas estão 

os transbordamentos tecnológicos ou technological spillovers.  

A proximidade geográfica é apontada por diversos autores como relevante 

para a criação de conhecimento, para a atividade inovativa das firmas e 

conseqüentemente para os transbordamentos tecnológicos nos SLPs62. A base de 

conhecimento compartilhada pelas firmas co-localizadas permite que estas 

combinem e re-combinem recursos para produzir novos conhecimentos e inovações. 

Esse processo estimula a especialização econômica e resulta no desenvolvimento 

de capacitações locais (BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004). Ou seja, a 

proximidade geográfica a partir das interações entre os agentes locais, facilita e 

fomenta a geração, a disseminação e a troca de informações e conhecimentos, 

implicando em um processo de aprendizagem entre os agentes locais63.  

As estruturas dos SLPs são capazes de estimular processos de 

aprendizagem que geram fluxos de conhecimentos locais, com os transbordamentos 

ou spillovers, que podem fomentar processos inovativos nas firmas co-localizadas, 

elevando a vantagem competitiva da localidade. Breschi e Malerba (2001) lembram 

que há um processo intrínseco de aprendizagem nos SLPs, e que as firmas co-

localizadas aprendem com: i) as relações produtor-usuário; ii) as colaborações 

formais e informais de diferentes agentes locais, como universidades e institutos de 
                                                 
62 Dentre autores e trabalhos relacionados com a geografia da inovação, podem ser destacados: Maskell; 
Malmberg (1995); Audretsch; Feldman (1996); Audretsch (1998); Feldman (1999); Maskell (2001); Breschi e 
Malerba (2001); Breschi e Lissoni (2001a; 2001b); Malmberg; Maskell (2002); Audretsch; Feldman (2003); 
Audretsch; Dohse (2007). Além das diversas contribuições de Fiorenza Belussi que tem como unidade de análise 
os Distritos Industriais Italianos. 
63 A investigação de Silva (2007) caracterizou os fluxos de informação e o aprendizado decorrente das relações 
usuário-produtor em firmas de dois SLPs do setor calçadista. O estudo analisou ainda os efeitos das referidas 
relações para a organização interna e o desenvolvimento de novas capacitações das empresas locais. 
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pesquisa; iii) a mobilidade de trabalhadores qualificados; iv) os spin-offs que 

resultam em novas firmas, a partir das já existentes. 

Storper e Venables (2004) complementam que a dinâmica competitiva dos 

SLPs depende de três mecanismos: i) das interações das firmas a montante e a 

jusante da cadeia produtiva, incluindo o acesso aos mercados; ii) da agregação de 

trabalhadores especializados; iii) das interações locais - o grau de imersão ou 

embeddedness dos agentes para promover inovações tecnológicas. No entanto, os 

autores reiteram que tais mecanismos não podem prescindir de três aspectos 

fundamentais: a proximidade, o contato face-a-face e o local buzz. O local buzz 

relaciona-se com a troca de informação e conhecimento, por meio do contato 

pessoal, face-a-face entre os agentes co-localizados em uma região, em um 

processo de aprendizagem, criando e disseminando conhecimentos.  

Uma característica-chave para o sucesso de um SLP é o ambiente 

institucional, com um elevado nível de inserção das firmas locais em uma rede que 

compartilha de conhecimentos. Tal rede é apoiada por interações sociais e pelas 

instituições locais formais e informais, de modo que se construa confiança para que 

ocorram interações entre os agentes locais64.  

Assim, no âmbito coletivo, a eficácia com que o conhecimento pode ser 

compartilhado é condicionado pela existência de normas comuns, convenções e 

códigos para o intercâmbio de conhecimento e interpretação. Nesta perspectiva, a 

proximidade geográfica é combinada com a proximidade institucional, organizacional 

e técnica, de modo a promover processos de aprendizagem coletiva (BRESCHI; 

MALERBA, 2001). 

 Neste processo de aprendizagem participam e interagem os agentes locais 

identificados por Maskell (2001) nas dimensões horizontais e verticais do SLP. A 

dimensão horizontal consiste de firmas com capacitações e atividades similares, 

sendo rivais e competidoras. Já na dimensão vertical coexistem firmas com 

capacitações diferentes, mas complementares, como por exemplo, fornecedores 

                                                 
64 Alguns autores, como Maskell e Malmberg (1995; 2002) denominam o ambiente dos SLPs de innovative 
milieu. O innovative milieu ou meio inovador, é um contexto que facilita a interação entre os atores nos âmbitos 
econômicos, sócio-cultural, político e institucional. A região ou o território, não é mero ‘recipiente’ de fatores 
produtivos, mas sim um meio de aprendizagem coletiva, possível devido as interações entre os diversos atores 
locais. 
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especializados e clientes, freqüentemente atuando com parcerias e apoiando as 

firmas ligadas à atividade principal do SLP – na dimensão horizontal. 

 É observando, discutindo e comparando diferentes soluções, muitas vezes 

emergindo de práticas cotidianas que as firmas da dimensão horizontal se tornam 

cada vez mais engajadas no processo de aprendizagem e de melhoria contínua no 

SLP. Já na dimensão vertical, com a propagação da divisão do trabalho e das 

capacitações, a cooperação é necessária para agregar o conhecimento disperso 

entre os diferentes fornecedores. As firmas na dimensão vertical podem propor 

soluções que seriam onerosas ou mesmo esquecidas, para uma firma da dimensão 

horizontal. Assim, as dimensões horizontais e verticais dos SLPs coexistem em 

processos de aprendizagem, possibilitando o aprofundamento da base de 

conhecimento do SLP (MASKELL, 2001; MALMBERG; MASKELL, 2002). 

 Por outro lado, a proximidade geográfica também é reconhecida como um 

esforço para facilitar a criação e transmissão de conhecimento tácito. Tal 

conhecimento, diferente da informação e do conhecimento explícito, pode ser de 

difícil e onerosa mobilidade e apropriação. Neste sentido, o desenvolvimento de 

redes localizadas de firmas com o contato face-a-face, regras e códigos comuns, 

tende a facilitar a criação e difusão do conhecimento tácito – crucial para os 

processos de inovação e vantagem competitiva das firmas co-localizadas 

(MASKELL; MALMBERG, 1995; BRESCHI; MALERBA, 2001). 

 Para testar a hipótese de correlação positiva entre os fluxos de 

conhecimentos locais e os processos de inovação das firmas aglomeradas 

resultantes dos transbordamentos, alguns autores como Jaffe (1989); Audretsch; 

Feldman (1996; 2003) Audretsch (1998) e Feldman (1999) buscaram evidências 

empíricas, mensurando patentes, mobilidade dos trabalhadores, novos produtos, 

crescimento da produtividade65. Essas investigações aplicaram a função da 

produção de conhecimento para mensurar e buscar evidências empíricas resultantes 

da correlação entre fluxos de conhecimentos locais e transbordamentos inovativos 

(BRESCHI; LISSONI, 2001b). 

No entanto, os fluxos de conhecimentos locais podem não ser igualmente 

apropriados por todas as firmas de um SLP. Ou seja, pode existir assimetria na 
                                                 
65 Para uma análise crítica ver Breschi e Lissoni (2001a). 
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capacidade das firmas absorverem os conhecimentos gerados localmente. O grau 

de apropriação de fluxos locais de conhecimentos pelas firmas co-localizadas pode 

ser avaliado a partir das suas interações locais, de sua base de conhecimento e por 

sua capacidade de absorção. 

Nesta direção, Giuliani e Bell (2005) corroboraram com evidências empíricas 

a hipótese de que o sistema de conhecimento em um SLP pode ser estruturado de 

forma assimétrica, refletindo a existência de diferentes subgrupos cognitivos. Essa 

hipótese foi elaborada a partir da observação de que as distâncias cognitivas da 

firmas do SLP influenciam a formação de comunidades locais de ‘trabalhadores do 

conhecimento’.  

Esses ‘trabalhadores do conhecimento’ compartilham da mesma linguagem e 

formação técnica, o que acaba levando-os a se relacionarem e desenvolverem redes 

espontâneas (mas, não aleatórias) que estimulam processos de geração e troca de 

conhecimentos. As redes de ‘trabalhadores do conhecimento’ apontados por Giuliani 

e Bell (2005) são também denominados na literatura como ‘comunidades de prática’ 

(BROWN; DUGUID, 1991; WENGER, 2000; WENGER; SNYDER, 2000; BELUSSI; 

PILOTTI; SEDITA, 2006) ou ‘comunidades epistêmicas’ (BRESCHI; LISSONI, 

2001a, 2001b).  

Brown e Duguid (1991) apontaram a relevância dessas comunidades no 

processo de aprendizagem das firmas, pois apoiam e fomentam a inovação. Além 

disso, lembram que pode ser fundamental para tais comunidades o apoio da direção 

da firma, mas com certa independência, sem a formalidade hierárquica. No entanto, 

se esse apoio for invasivo corre-se o risco de simplesmente influenciar os 

inovadores potenciais com conhecimentos e rotinas já existentes ou padronizadas. 

Pelo contrário, as comunidades de prática devem, segundo os autores, ter a 

liberdade para se desvincularem do conhecimento estabelecido. 

Nas comunidades de prática ou epistêmicas, a proximidade física não implica 

necessariamente em proximidade social; os membros podem ser uma minoria da 

comunidade local. A proximidade epistêmica pode surgir a partir de experiências de 

trabalho compartilhado ou estudo, ou ainda de esforços de cooperação em contatos 

formais face-a-face (BRESCHI; LISSONI, 2001b; WENGER, 2000).  
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Portanto, os SLPs podem ser importantes catalisadores para a formação de 

comunidades de prática. Neste caso, tais comunidades se desenvolvem nas 

estruturas locais para compreender o significado e a importância do local buzz. Além 

disso, essas comunidades locais estimulam a geração do local buzz e sua rápida 

difusão de informações e conhecimentos (BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 

2004). 

Por outro lado, mesmo dispersos geograficamente essas comunidades 

podem funcionar de maneira eficaz, por exemplo, com o apoio da tecnologia da 

informação, das redes sociais (WENGER; SNYDER, 2000; BELUSSI; PILOTTI; 

SEDITA, 2006). A proximidade epistêmica tem dimensões muito mais importantes do 

que a geográfica, como os conhecimentos, linguagens comuns e confiança 

recíproca (BRESCHI; LISSONI, 2001b).  

De qualquer forma, é relevante apontar que participar dessas comunidades 

significa a oportunidade de ter acesso aos fluxos de conhecimentos locais e 

externos ao SLP (BELUSSI; PILOTTI; SEDITA, 2006). Apesar de serem 

comunidades restritas e informais, das quais participa uma minoria de trabalhadores 

locais, estas são relevantes para a geração, apropriação e difusão de informações e 

conhecimentos66.  

Dessa forma, Giuliani e Bell (2005) ao analisarem a troca de conhecimentos 

locais entre firmas aglomeradas, bem como o seu posicionamento cognitivo no SLP, 

foi também identificado que as firmas locais não participam no sistema de 

conhecimento local de uma forma uniforme e homogênea67. A pesquisa apontou que 

algumas firmas têm ligações, transferindo e recebendo conhecimento, enquanto 

outras permanecem cognitivamente isoladas. 

As firmas que são mais interconectadas cognitivamente68 no sistema de 

conhecimento do SLP investigado, também têm maior capacidade de absorção. Os 

testes estatísticos sugeriram ainda que a capacidade de absorção influencia a 

propensão das firmas a transferirem conhecimento para outras firmas locais, 

                                                 
66 Tal situação ficou também evidenciada na investigação realizada no SLP têxtil-vestuário catarinense, a ser 
detalhada no capítulo 6. 
67 Exemplos empíricos de assimetrias relacionadas aos fluxos de conhecimentos entre as firmas de SLPs podem 
ser encontrados nas investigações de Giuliani, Pietrobelli; Rabellotti (2005) e em Sammara e Belussi (2006). 
68 Que trocam, transferem ou recebem informações e/ou conhecimentos. 
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atuando como fontes de conhecimento tecnológico no SLP, com um posicionamento 

cognitivo diferenciado. 

Na estrutura do SLP, Giuliani e Bell (2005) identificaram subgrupos cognitivos. 

A análise destes subgrupos foi realizada a partir do modelo de estrutura de 

conhecimento centro-periferia ou core-peripheral knowledge structure, que identifica 

as firmas nos pólos centrais e periféricos do sistema de conhecimento do SLP. 

Foram identificados quatro tipos de relações entre as firmas: i) centro-centro ou core-

to-core; ii) centro-periferia ou core-periphery; iii) periferia-centro ou periphery-core; 

iv) periferia-periferia ou periphery- periphery. Como esperado, a densidade nas 

relações centro-centro ou core-to-core é maior, ou seja, a transferência de 

conhecimento é mais freqüente entre as firmas que estão no centro do sistema de 

conhecimento. 

Os autores analisaram ainda o relacionamento entre as relações centro-

periferia e a capacidade de absorção das firmas. As firmas que têm 

posições/relacionamento do tipo centro têm maior capacidade de absorção do que 

as firmas periféricas.  

A investigação de Giuliani e Bell (2005) apontou que o sistema cognitivo do 

SLP tem as características estruturais de centro-periferia. As ligações são 

concentradas no subconjunto de firmas que se encontram no pólo central do sistema 

de conhecimento. O pólo central é formado por firmas que, em média, têm maior 

capacidade de absorção que as firmas da periferia. 

Dessa forma, os achados de Giuliani e Bell (2005) instigam a ampliação do 

debate relacionado às estruturas de conhecimento dos SLPs. A heterogeneidade 

cognitiva das firmas sugere que um SLP é um espaço econômico complexo em que 

as firmas não estabelecem conexões para compartilhar conhecimentos apenas 

devido à sua proximidade geográfica. Essas conexões são moldadas por suas 

próprias bases de conhecimento e por sua capacidade de absorção. 

Dessa forma, a mera co-localização da firma não significa que a firma terá 

acesso a todos os conhecimentos que ‘pairam no ar’69 do SLP. Para ter acesso a 

                                                 
69 Trata-se de uma referência ao argumento de Marshall (1920) ao observar a aglomeração de indústrias e 
apontar que os segredos da profissão deixam de ser segredos, ficam soltos no ar, de modo que as crianças 
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firma necessita desenvolver a sua capacidade de absorção e formar uma base de 

conhecimento, de modo a se qualificar para participar da estrutura e dos fluxos 

cognitivos do SLP.  

Por outro lado, os fluxos de conhecimentos locais podem também não serem 

igualmente relevantes ou suficientes para todas as firmas de um SLP. Em parte a 

menor relevância ou a insuficiência atribuída por algumas firmas aos fluxos locais de 

conhecimento, pode ser explicada pela oportunidade de constituírem e se 

apropriarem de fluxos externos de conhecimentos. Esses fluxos externos se 

intensificaram com a mudança no ambiente competitivo. 

Somente para reiterar o que já foi discutido anteriormente, as modificações no 

padrão competitivo das firmas, ocorridas especialmente nas décadas de 1970-1980, 

implicaram em mudanças nas estruturas industriais. As grandes firmas passaram a 

externalizar parte de suas atividades, constituindo-se assim, as redes de firmas.  

Essas redes de firmas localizadas em diferentes partes do mundo 

estabeleceram relacionamentos por meio, por exemplo, de subcontratação, 

parcerias estratégicas, joint venture, formando uma cadeia de valor global. Além 

disso, muitas dessas redes são formadas por firmas que se encontram aglomeradas 

nos SLPs. 

Como conseqüência, houve o incremento no relacionamento entre as cadeias 

de valor global e as firmas localizadas em diferentes regiões do mundo. Esse 

relacionamento é delineado pelas ligações/interações externas entre as firmas de 

um SLP e outras firmas e agentes localizados fora do SLP. 

Essas ligações externas estimulam a formação de fluxos externos de 

conhecimento, que podem fomentar processos de aprendizado e inovação na 

localidade. Os fluxos de conhecimento externos das firmas são, portanto, resultantes 

de vínculos externos (não-locais) ao SLP.  

                                                                                                                                                         

podem absorver. Ou seja, pelo argumento a atmosfera das aglomerações naturalmente possibilita que os 
segredos ou conhecimentos possam ser absorvidos pelos atores locais. 
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O termo pipeline designa os canais de interações externas ou não-locais70. 

Esses pipelines geram fluxos de conhecimentos originados de parcerias externas ao 

SLP, com interações nacionais (pipelines) e internacionais (global pipelines). Uma 

vez estabelecidas, essas interações não-locais podem oferecer vantagens 

substanciais à firma local. As interações externas permitem que a firma extrapole as 

rotinas locais, podendo escolher entre diferentes bases tecnológicas e 

organizacionais (BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004). 

Dessa forma, as economias externas incidentais e deliberadas que traduzem 

a idéia nuclear de vínculos e fluxos locais de conhecimento, não são mais as únicas 

variáveis a serem incorporadas e analisadas na dinâmica e trajetória das firmas de 

um SLP. Porém, é preciso reconhecer que as firmas podem se apropriar, em maior 

ou menor intensidade, dos fluxos locais de conhecimento, por estarem próximas 

geograficamente, sendo que estes não requerem investimentos específicos.  

Por outro lado, existem limitações no acesso e manutenção de fluxos 

externos de conhecimento. Ou seja, os fluxos externos não são automáticos e livres 

a todas as firmas do SLP. Esses fluxos necessitam de investimentos específicos das 

firmas e, não são necessariamente dependentes do contexto local - dos fluxos de 

conhecimentos locais. 

Enfatizando essa especificidade de investimentos, o processo de 

estabelecimento de fluxos externos requer das firmas, por exemplo, planejamento e 

seleção de parceiros externos estratégicos; desenvolvimento de capacitações 

internas voltadas para a interação com diferentes culturas organizacionais e, 

ampliação da capacidade de absorção da firma local (BATHELT; MALMBERG; 

MASKELL, 2004). 

Enquanto a interação e a troca de informações dentro do distrito (local buzz) é 

caracterizada por ser freqüente, relativamente não-estruturada e em grande parte 

automática, as interações externas ou global pipelines são articuladas de uma 

maneira diferente. Um parceiro externo normalmente decide que tipo de informação 

e/ou conhecimento deve ser repassado à firma local e, em que grau a atividade 

dessa firma local deve ser monitorada ou controlada. A interação é, portanto, muito 
                                                 
70 O termo pipeline ou pipe é empregado para designar as redes por onde escoam os fluxos de informação e 
recursos, por meio de ligações entre os diferentes atores de determinada estrutura social (OWEN-SMITH; 
POWELL, 2004). 
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influenciada pelo grau de confiança existente na parceria local-externa (BATHELT; 

MALMBERG; MASKELL, 2004). 

Como reconhecem Bathelt; Malmberg; Maskell (2004) tanto o local buzz como 

o global pipeline oferecem diferentes vantagens para as firmas com estratégias 

direcionadas para a inovação e criação de conhecimento. O local buzz pode ser 

benéfico aos processos de inovação porque gera oportunidades de interações 

diretas, estruturadas e incidentais entre os atores locais. Já as vantagens do global 

pipeline estão associadas à integração aos ambientes com diferentes 

potencialidades não existentes no âmbito local.  

A partir da constatação das vantagens dos fluxos locais e externos ao cluster, 

Bathelt; Malmberg; Maskell (2004) propõem um modelo de competitividade para os 

SLPs, que denominaram de buzz-and-pipeline model. Esse modelo forma, segundo 

os autores, uma teoria embrionária de fluxos de conhecimento e aprendizagem 

centrados no SLP.  

A Figura 5 ilustra os elementos do modelo: a região ou aglomeração de 

firmas; as firmas individuais locais e externas; os valores, atitudes e esquemas 

interpretativos compartilhados pelos atores locais e externos; os fluxos de 

informações locais e externos com local buzz e global pipeline. 

 
Figura 5 – Estrutura e dinâmica do local buzz e global pipeline 
Fonte: Bathelt; Malmberg e Maskell (2004, p.46) 
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 O modelo está baseado em quatro principais argumentos. O primeiro 

argumento do modelo é que a existência de um local buzz de alta qualidade e 

relevância contribui para um SLP mais dinâmico. Neste caso é benéfico para uma 

firma estar próxima geograficamente de outros atores com habilidades e 

competências similares e não similares. Ou seja, é preciso que exista uma base 

heterogênea de conhecimento, habilidades e informações e potencial para uma 

interação dinâmica no SLP. 

 O segundo argumento está relacionado ao papel de fontes de conhecimentos 

externas ao SLP, a estrutura de pipeline. Um sistema de pipelines conectando o SLP 

com o ambiente externo traz vantagens para as firmas de duas formas: i) 

individualmente as firmas podem se beneficiar do estabelecimento de ligações com 

atores externos, pois um SLP não é auto-suficiente no estado-da-arte para a criação 

de conhecimento, necessitado de outras fontes para ter vantagens competitivas; ii) é 

razoável supor que algumas informações obtidas por meio de pipelines podem 

beneficiar as demais firmas co-localizadas, por meio do local buzz. 

 O terceiro argumento do modelo destaca o trade-off do SLP entre uma 

estrutura organizacional muito fechada ou muito aberta. Em uma estrutura fechada 

informações e conhecimentos são mais facilmente transmitidos entre as firmas, pelo 

local buzz. No entanto, informações e conhecimentos externos podem ser de difícil 

compreensão e difusão. Já em uma estrutura aberta, as informações e 

conhecimentos externos podem ser compreendidos e traduzidos pelos canais 

formais de monitoramento, denominados de gatekeepers.  

Porém, falhas na comunicação interna podem impedir que essas informações 

e conhecimentos externos cheguem às unidades locais em que poderiam se 

transformar em conhecimentos úteis comercialmente. No entanto, com a existência 

de um local buzz de alta qualidade essas falhas podem ser superadas, uma vez que 

os canais formais que monitoram e traduzem as informações externas também 

podem ser substituídos pelos benefícios livres e automáticos do buzz.  

 E, o quarto argumento implícito no modelo considera que há um número 

limite de pipelines que uma firma individual pode gerenciar simultaneamente. Assim, 

pode-se supor que um grande número de firmas independentes e que compartilham 
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de uma localização podem gerenciar mais pipelines, implicando em uma maior 

vantagem competitiva para o conjunto de firmas aglomeradas. 

 Bathelt; Malmberg; Maskell (2004) ainda ponderam sobre as possíveis 

implicações na força dos processos de pipeline e local buzz para o SLP. As ligações 

externas podem fortalecer os processos de crescimento local, mas quando estas são 

muito fortes poderiam ameaçar a perenidade de um SLP. O argumento é que as 

firmas ao focarem principalmente as ligações externas acabam dominando o 

ambiente local, se desinteressando pelas ligações locais e, enfraquecendo o local 

buzz.  

Dessa forma, os SLPs ou clusters poderiam se tornar vazios (hollow clusters), 

obrigando as firmas a buscarem outras localizações (BATHELT; MALMBERG; 

MASKELL, 2004). Para os autores essa possibilidade, apesar de real, é minimizada 

por dois fatores. O primeiro é o número limite de pipelines que uma firma individual 

pode gerenciar. Outro fator são os baixos custos e a natureza automática do local 

buzz que podem funcionar como um mecanismo de auto-preservação do SLP.  

De qualquer forma, os vínculos locais e, a estruturação de vínculos entre os 

agentes locais e externos à aglomeração, podem fomentar processos de 

aprendizado e inovação na localidade. A possibilidade das firmas locais combinarem 

esses fluxos locais e externos de conhecimento, articulando processos de 

aprendizado e inovação é um processo denominado de aprendizado nas fronteiras 

ou learning at the boundaries (BELUSSI, PILOTTI; SEDITA, 2006). Neste processo, 

as fronteiras definem ou dividem o conhecimento local (local buzz) e o conhecimento 

externo (pipelines ou global pipelines). 

No entanto, as fronteiras podem ser além de fontes potenciais de novas 

oportunidades, também de dificuldades, de acordo com a distância cognitiva entre 

os agentes locais e externos (WENGER, 2000; BELUSSI, PILOTTI; SEDITA, 2006). 

Além de identificar os fluxos de conhecimentos locais e externos, as firmas precisam 

investir e desenvolver capacitações para explorar e se apropriar dos conhecimentos 

gerados por meio desses fluxos. Recuperando Cohen e Levinthal (1990) e Giuliani e 

Bell (2005) as firmas precisam desenvolver a habilidade de reconhecer o valor dos 

conhecimentos externos, absorvendo-os e aplicando-os em seu negócio. Dessa 
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forma, as firmas ampliam sua base de conhecimento, qualificando-se para integrar a 

estrutura cognitiva do SLP. 

A discussão até este ponto ressaltou os processos nos SLPs relacionados à 

aprendizagem e aos fluxos de conhecimentos locais, externos e à articulação de 

ambos, no buzz-and-pipeline model. Este modelo incorpora os fluxos locais e 

externos no processo de aprendizagem das firmas co-localizadas, ocorrendo um 

aprendizado na fronteira ou learning at the boundaries - com o emprego de 

competências locais e externas. Assim, a partir dessas dimensões conceituais 

pretende-se verificar quais são os fluxos de conhecimentos que constituem a base 

cognitiva do SLP têxtil-vestuário catarinense e, como esses fluxos são incorporados 

pelas firmas locais. 
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CAPÍTULO 4  

A INDÚSTRIA TÊXTIL-VESTUÁRIO  

 

 A unidade de análise foco desta pesquisa são as firmas localizadas no SLP 

têxtil-vestuário. O segmento de manufatura compreende a fiação, tecelagem, 

malharia, acabamento/beneficiamento e confecção (OLIVEIRA; MEDEIROS, 1996). 

A Figura 6 apresenta as etapas produtivas da indústria têxtil-vestuário.  

 

 
Figura 6 – Cadeia produtiva têxtil-vestuário 
Fonte: Costa e Rocha (2009, p. 163) 

  

 Na etapa da fiação ocorre a produção de fios que podem ser com fibras 

sintéticas, artificiais ou naturais. Na tecelagem e malharia os fios são entrelaçados, 

formando os tecidos, não-tecidos e a malha. No acabamento ocorre a melhoria das 
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características dos tecidos, não-tecidos e da malha, como os processos de tinturaria 

e estampagem. Na última etapa, ocorre a confecção de roupas e outros artigos 

têxteis, incluindo o desenho, modelagem, encaixe, corte e costura. 

 As etapas do processo produtivo têxtil são dependentes, porém, não 

necessariamente realizadas na planta produtiva da mesma firma. Enquanto a 

produção de fibras, por questões de escala e competitividade, encontra-se em mãos 

de um número restrito de grandes firmas, o final da cadeia é composto por um 

grande número de pequenas e médias firmas, intensivas em mão-de-obra 

(MONTEIRO FILHA; SANTOS, 2002).  

 Uma característica marcante do setor é uma cadeia produtiva dispersa. 

Quanto aos padrões de consumo e produção internacionais no setor têxtil-vestuário, 

Prochnik (2003) destaca as quatro principais características: 

1. Maior consumo de fibras químicas e produção de tecidos mistos. 

2. Maior dependência das tendências e variações da moda. 

3. Crescente difusão do supply chain management, ou seja, os 

determinantes da competitividade estão na integração e gestão dos elos 

da cadeia de valor, muitas vezes dispersos globalmente. 

4. Constante relocalização das etapas da cadeia que têm o uso intensivo 

de mão-de-obra.  

 

 No setor ou indústria têxtil-vestuário as tecnologias são maduras, estáveis e 

relativamente fáceis de serem difundidas. As inovações na indústria têxtil-vestuário 

se originam nos seus fornecedores dos setores de bens-de-capital e químico. Com 

as mudanças ocorridas na estrutura industrial a partir dos anos 1970, a indústria 

têxtil-vestuário sofreu significativas alterações estruturais, tornando-se tipicamente 

uma indústria global. 

 Mytelka (1991) argumenta que nos anos 1970 o declínio na demanda pelos 

produtos de vestuário, teve como conseqüências a penetração nos países 
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desenvolvidos de produtos importados com baixo custo e a reavaliação da estratégia 

baseada em produtos padronizados.  

 Para enfrentar essas conseqüências, os países desenvolvidos recorreram 

às praticas protecionistas de mercado já na década de 1960, com o Arrangement 

Cotton Textiles e na década de 1970, com o Multi-Fiber Arrangement. Na 

reavaliação da estratégia baseada em padronização, os conceitos de estilo, de 

design e de moda, passaram a ser os diferenciais do produto, determinando as 

vantagens competitivas para as firmas.  

 É possível ainda destacar duas estratégias adotadas pelas grandes firmas 

de países desenvolvidos ainda na década de 1970 e que tiveram forte impacto na 

organização do setor no âmbito mundial: a modernização e inovação nas máquinas 

e equipamentos; a reorganização da manufatura. A modernização das máquinas e 

equipamentos implicou em mudanças no processo produtivo, de modo a automatizá-

lo, com significativo aumento na produtividade. Aliada a isso, com a reorganização 

da manufatura o setor avançou na redução do tempo de concepção, produção e 

comercialização de modo a seguir as tendências e variações da moda (MYTELKA, 

1991; LUPATINI, 2004; 2007; HIRATUKA; VIANNA, 2008). 

 Em relação ainda a organização do setor, este tem uma arquitetura 

caracteristicamente global, delineada normalmente pela separação entre as 

atividades ou ativos tangíveis/materiais e as intangíveis/imateriais. As atividades 

tangíveis são deslocados para os países com menor custo de mão-de-obra. Já as 

atividades intangíveis ficam concentradas nos países desenvolvidos. O caso mais 

típico da divisão internacional do trabalho na cadeia produtiva têxtil-vestuário entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento é caracterizado pela compra de 

insumos têxteis pelos países em desenvolvimento e a reexportação de produtos 

confeccionados (CRUZ-MOREIRA, 2003; LUPATINI, 2007). 

A configuração da cadeia produtiva têxtil-vestuário mundial influencia a 

determinação das configurações nacionais. A cadeia produtiva mundial é liderada 

por grandes firmas varejistas, produtores e comercializadores com marcas. No 

âmbito nacional, a configuração produtiva depende da formação de blocos 

comerciais e da estrutura industrial de cada país, nos quais se podem encontrar 

trajetórias diferenciadas (LUPATINI, 2007).  
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 A abordagem da cadeia produtiva global ou global commodity chains – GCC, 

discutida anteriormente, é bastante utilizada para analisar e explicar a dinâmica 

competitiva do setor têxtil-vestuário e o fluxo organizacional das firmas enquanto 

componentes de redes de produção e distribuição de produtos e serviços. A 

produção na GCC é dividida em atividades especializadas. Como já mencionado, a 

agregação de valor à GCC do setor é realizada por meio de atividades 

imateriais/intangíveis relacionadas ao desenvolvimento, design, marketing e 

distribuição.  

A cadeia produtiva do setor têxtil-vestuário tem como uma importante 

característica a dispersão geográfica das atividades e a integração e coordenação 

por grandes firmas compradoras. Com a predominante governança mundial dos 

compradores, por meio dos produtores, comercializadores e varejistas com marca, 

Fleury (2001) sintetiza as implicações para a estrutura desta indústria: i) produção 

direcionada por contínuas mudanças nas linhas de produto; ii) marcas globais e 

regionais, exigindo gerenciamentos específicos; iii) necessidade de produção ágil, 

rápida, flexível e confiável em termos de entrega.  

Normalmente a decisão de localização de atividades materiais/tangíveis do 

setor é feita com base em variáveis como: custo da mão-de-obra, qualidade, rapidez 

na entrega, acesso aos insumos, custos de transação e transporte (CRUZ-

MOREIRA, 2003; NORDAS, 2004; LUPATINI, 2007). Assim, principalmente na fase 

de manufatura do setor, podem ser verificados movimentos de relocalização, de 

modo que as firmas aproveitem os menores custos proporcionados pelas diferentes 

localidades dos países em desenvolvimento. 

 No entanto, a sistematização de pesquisas recentes no segmento de 

confecção, resultou em evidências que contrariam uma rígida dicotomia entre as 

atividades tangíveis e intangíveis71. As evidências encontradas e que alteram a 

divisão internacional entre as atividades tangíveis e intangíveis, estão relacionadas 

principalmente à fase de design dos produtos de confecção. 

                                                 
71 Na Benetton a tarefa de seleção dos projetos de designs mais adequados para cada mercado foi deixada para 
os agentes independentes de varejo. Assim, os limites das redes de firmas inovadoras requerem mais atenção 
às formas de dividir o conhecimento, não apenas tarefas, entre produtores, fornecedores e varejistas 
(CAMUFFO; ROMANO; VINELLI, 2001). 
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Ao contrário dos anos 1980-1990, em que os países periféricos tinham 

competências especialmente voltadas para manufatura de produtos com baixo valor 

agregado (ativos materiais), sendo a localização determinada pelos baixos salários 

destes países. Agora alguns países como Índia, Marrocos e Turquia já demonstram 

competências para manufatura de produtos com alto valor agregado e, para 

participarem de etapas relacionadas aos ativos imateriais, como no design dos 

produtos (TOKATLI, 2008). 

 Como já observaram Sturgeon (2008a) e Bair (2006) existem experiências em 

que há uma maior participação das firmas da cadeia produtiva no desenvolvimento e 

concepção do produto. Dessa forma, há claramente uma modificação na estrutura 

produtiva anterior, em que as firmas eram responsáveis apenas por atender as 

especificações fornecidas pelo comprador, para proceder a manufatura do produto. 

Assim, em alguns casos houve uma redução na distinção das atividades entre 

compradores e produtores da cadeia produtiva.  

Algumas experiências no negócio de fast fashion retratam essa modificação 

nos vínculos entre compradores e vendedores. Tokatli (2008) ressalta que o negócio 

de fast fashion tem algumas características específicas: i) requer elevado número de 

lojas em vários pontos do mundo; ii) conexão rápida com a demanda de seus 

clientes, necessitando de capacitações relacionadas ao design, produção e 

distribuição; iii) ciclos reduzidos no desenvolvimento de produtos (lead time); iv) 

variedade em produtos e rapidez na distribuição. 

Essas características requerem uma forte integração com a cadeia produtiva, 

com profundas implicações na estrutura geográfica, na distribuição das atividades ao 

longo da cadeia, bem como reflete na natureza dos relacionamentos de poder entre 

os elos da cadeia produtiva. O incremento das competências dos fornecedores nos 

diferentes países indica o seu envolvimento no design dos produtos. 

Ao investigar o negócio de fast fashion, Tokatli (2008) analisou a trajetória da 

varejista Zara e verificou que essa empresa tem assumido estratégias de 

descentralização de ativos intangíveis, como o design dos produtos. As 

características do fast fashion podem estimular ainda mais a dispersão de ativos 

imateriais ao longo da cadeia produtiva (TOKATLI, 2008). Nesse caso, à Zara 
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caberia desenvolver capacitações internas para coordenar a cadeia produtiva, 

reunindo os ativos imateriais dispersos, pois isoladamente têm pouco valor.  

Tokatli e Kizilgun (2009) analisaram também os vínculos entre as firmas 

fornecedoras e as varejistas compradoras, Marks and Spencer (M&S), Hennes & 

Mauritz (H&M) e Mango. Os autores constataram a modificação na estratégia do 

negócio das compradoras. Ao invés de se focarem no design, essas compradoras 

estão mais interessadas em ‘tendências promissoras’, transformando-as 

rapidamente em produtos e, colocando-os imediatamente no mercado. “The 

involvement of the suppliers in the design process is part of the change in the culture 

of fashion from ready-to-wear to fast fashion (…) consequently, replenishment 

considerations are of less central importance than in the past” (TOKATLI; KIZILGUN, 

2009, p.150). 

Então, neste processo os fabricantes entram em sintonia com as demandas 

do mercado e podem aprender com os compradores. No entanto, o negócio de fast 

fashion implica em competências específicas. Ou seja, mostra-se relevante conhecer 

como a moda é difundida, quem está vestindo o quê e, acima de tudo, o que isso 

significa para o mercado consumidor (ASPERS, 2009).  

Como já mencionado, os SLPs, incluindo os especializados no setor têxtil-

confecção, não são sistemas fechados, pois estão inseridos em uma economia 

mundializada, em cadeias produtivas globais. Portanto, conhecer a dimensão e a 

estrutura do setor têxtil-confecção em nível mundial é relevante para se incorporar 

os elementos estratégicos na análise localizada dos SLPs. 

 

4.1 O cenário internacional da indústria têxtil-vestuário  

  

 Uma das razões dos países em proteger o setor têxtil-confecção é o seu 

potencial de geração de empregos, mais intensivo em algumas etapas do processo 

produtivo. Além dos Estados Unidos, importantes países europeus tiveram um 

substancial decréscimo no número de empregos na década de 2000, resultado da 

relocalização das atividades dessa indústria para os países em desenvolvimento.  
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 No Reino Unido entre 2008 e 1999 a redução foi de 51% no segmento têxtil e 

67% no vestuário. Já em Portugal o mais afetado foi o segmento de vestuário com 

um decréscimo de 52% no número de empregos. A Tabela 1 apresenta a evolução 

do número de empregos em países da América do Norte e Europa, no período 

1999/2008. 

 

Tabela 1 - Número de empregos nos países desenvolvidos (em milhares)  

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
% 

Período 

Têxtil 

Estados Unidos 630 608 550 495 449 420 394 362 327 299 -52,6 

Reino Unido 171 151 142 139 109 114 94 98 102 84 -50,9 

Canadá 58 54 50 53 48 48 42 34 34 24 -59,5 

França 120 117 113 106 100 85 77 71 59 63 -47,6 

Alemanha 184 168 154 146 134 122 122 120 118 112 -39,1 

Itália 334 352 344 335 323 237 217 207 199 201 -39,8 

Portugual 102 102 106 106 110 108 104 100 99 105 3,0 

Espanha 99 103 101 98 80 83 103 98 79 72 -27,1 

Vestuário 

Estados Unidos 540 484 415 350 304 278 251 232 215 198 -63,3 

Reino Unido 153 114 98 86 78 70 62 51 48 51 -66,7 

Canadá 95 83 90 80 81 71 55 57 48 38 -60,2 

França 99 90 83 77 58 59 54 49 48 59 -40,1 

Alemanha 114 117 118 105 102 91 69 73 74 63 -44,7 

Itália 209 206 206 198 188 206 196 177 180 187 -10,5 

Portugual 158 156 150 144 130 110 104 106 94 76 -51,9 

Espanha 126 123 125 116 111 111 95 77 75 70 -44,2 

Fonte: Elaborada a partir de dados da ILO (2010)  

  

O número de empregos nos Estados Unidos entre 1999 e 2008 sofreu uma 

redução de 52,6% no segmento têxtil e de 63% no segmento vestuário. A queda no 

emprego do segmento têxtil acentuou-se a partir dos anos 2001, com uma redução 

média de -8,5% entre 2001-2008. Já no segmento vestuário, em média o número de 

empregos recuou -10,5% no período compreendido entre 1999-2008.  
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O NAFTA (North American Free Trade Agreement) foi instituído em 1994,  

formado por Estados Unidos, Canadá e México, e levou à relocalização das 

atividades da cadeia produtiva, especialmente para o México e Caribe.  

 A situação do número de empregos nos países em desenvolvimento é 

possível ser avaliada a partir da Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 - Número de empregos nos países em desenvolvimento (em milhares)  

País 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % 

                    Período 

    

Têxtil 

     Brasil  258 270 281 468 350 366 397 410 447 Nd 73,3  
México 255 267 414 279 266 266 121 132 117 116 -54,5  
China  3.530 3.270 3.010 2.800 Nd Nd Nd Nd Nd Nd - 
Hong Kong 31 27 27 25 20 20 20 19 18 16 -48,1  
Turquia 210 475 496 585 553 455 432 470 407 408 94,3  
Indonésia 638 662 679 Nd Nd Nd Nd Nd 856 909 42,5  
Filipinas 54 132 113 117 114 105 96 91 77 42,6  
Romênia 105 94 98 91 84 78 67 65 58 Nd -44,8  

 
Vestuário 

Brasil  367 401 410 684 737 839 868 875 911 Nd 148,2  
México 704 752 674 626 648 680 84 93 82 68 -90,3  
China  1.220 1.200 1.210 1.300 Nd Nd Nd Nd Nd Nd - 
Hong Kong 40 36 30 23 22 22 22 19 17 14 -65,0  
Turquia 143 492 471 502 520 598 643 630 642 619 332,9  
Indonésia 436 485 462 Nd Nd Nd Nd Nd 877 950 117,9  
Filipinas 144 Nd 277 310 357 348 358 321 315 268 86,1  
Romênia 240 261 290 302 303 281 259 247 215 Nd -10,4  
Fonte: Elaborada a partir de dados da ILO (2010)  
 

 Segundo dados do ILO (2010) o segmento de vestuário mexicano era 

composto no início da década de 1990 por aproximadamente 330.000 empregos. 

Portanto, entre 1990 e 2004, ocorreu um acréscimo no número de empregos 

mexicanos de pouco mais de 2 vezes. Outro país que se destacou na geração de 

postos de trabalho foi a Turquia. No Brasil também houve o incremento do número 

de postos de trabalho, tanto no segmento têxtil como em vestuário. 

 O comércio internacional do setor têxtil-vestuário foi regulado até 2004 pela 

Agreement on Textiles and Clothing (ATC). As exportações de produtos têxteis e de 

confecção no ano de 2000 foram de US$ 355 bilhões. Em relação ao ano de 2000, 

as exportações cresceram 35% em 2005, passando para US$ 479 bilhões. Nos anos 
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de 2006 e 2007 as exportações cresceram a uma taxa de 10% ao ano, passando a 

US$ 528 bilhões e US$ 583 bilhões, respectivamente. 

 Na Tabela 3 é possível verificar as alterações significativas ocorridas nas 

exportações de produtos têxteis e de confecção. Tais alterações refletem as 

estratégias adotadas pelo setor no movimento de relocalização das atividades da 

cadeia produtiva. 

 

Tabela 3 – Principais exportadores de produtos têxteis e vestuário – US$ Bilhões  

País 2000 
Part. 
Total 
(%)  

2005 
Part. 
Total  
(%) 

2006 
Part. 
Total 
(%) 

2007 
Part. 
Total 
(%) 

União Européia 

China 

Hong Kong, China 

Turquia 

Índia 

Estados Unidos 

Rep.da Coréia 

Paquistão 

Taipei, China  

Japão 

México 
 

93 

52 

38 

10 

12 

20 

18 

7 

15 

8 

11 
 

26,2 

14,6 

10,7 

2,8 

3,4 

5,6 

5,1 

2,0 

4,2 

2,3 

3,1 
 

145 

115 

41 

19 

17 

17 

13 

11 

11 

7 

9 
 

30,3 

24,0 

8,6 

4,0 

3,5 

3,5 

2,7 

2,3 

2,3 

1,5 

1,9 
 

169 

144 

42 

20 

18 

18 

12 

11 

11 

7 

9 
 

32,0 

27,3 

8,0 

3,8 

3,4 

3,4 

2,3 

2,1 

2,1 

1,3 

1,7 
 

196 

171 

42 

23 

19 

17 

12 

11 

11 

8 

7 
 

33,6 

29,3 

7,2 

3,9 

3,3 

2,9 

2,1 

1,9 

1,9 

1,4 

1,2 
 

Total Maiores 
Exportadores 

282 79,4 406 84,8 462 87,5 517 88,7 

Demais Países 73 20,6 74 15,4 66 12,5 66 11,3 
Total Geral 355 100,0 479 100,0 528 100,0 583 100,0 
Fonte: Elaborada a partir de dados da WTO (2010) 
 

 Como é possível verificar na Tabela 3, a União Européia e a China são 

responsáveis, em média, por mais de 50% das exportações mundiais de produtos 

têxteis e de confecção. De acordo com os dados da WTO (2010), a China elevou em 

pouco mais de três vezes as suas exportações no período entre 2000-2007. Ao se 

comparar o período 1990-2007 o crescimento chinês nas exportações de produtos 

têxteis e de confecção foi de 10 vezes, pois no ano de 1990 a China era responsável 

somente por US$ 17 bilhões, passando para US$ 171 bilhões. Essa elevação na 

participação da China nas exportações é o resultado da relocalização da cadeia 

produtiva do setor, em especial no segmento de vestuário, marcado pela utilização 

intensiva de mão-de-obra. 
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 Outro país em destaque é o México cuja participação nas exportações no 

período compreendido entre 1990-2007, apesar das reduções anuais, passou de 

US$ 1,3 bilhão para US$ 7,4 bilhões, um aumento de mais de 5 vezes. Na cadeia 

produtiva é possível observar outros movimentos de relocalização produtiva. 

Diferentes países se destacaram nas exportações no período 2000-2007, 

especialmente nos produtos de vestuário, como: Bangladesh, Malásia, Sri Lanka, 

Tailândia e Tunísia, que aumentaram em mais de 100% as suas exportações (WTO, 

2010). 

 Já o Vietnã em 2000 exportou entre produtos têxteis e de vestuário US$ 2,1 

bilhões, e fechou o ano de 2007 com exportações na ordem de US$ 8,5 bilhões. 

Assim como os outros países em desenvolvimento, as exportações do Vietnã são 

constituídas predominantemente por produtos de vestuário (WTO, 2010). 

 O movimento de relocalização geográfica é também possível de ser 

observado nos países importadores de produtos têxteis e de vestuário. Os Estados 

Unidos, a União Européia e o Japão são responsáveis por dois terços das 

importações de produtos têxteis e de vestuário, conforme demonstra a seguir a 

Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Principais importadores de produtos têxteis e vestuário – US$ Bilhões  

País 2000 
Part. 
Total 

2005 
Part. 
Total 

2006 
Part. 
Total 

2007 
Part. 
Total 

União Européia 141 38% 203 41% 221 41% 247 42% 
Estados Unidos  83 22% 103 21% 106 20% 109 19% 
Hong Kong 30 8% 32 6% 33 6% 33 6% 
Japão 25 7% 28 6% 30 6% 30 5% 
China 14 4% 17 3% 18 3% 19 3% 
Canadá 8 2% 10 2% 11 2% 12 2% 
México 9 3% 9 2% 8 2% 8 1% 
Rep.da Coréia 5 1% 6 1% 8 1% 8 1% 
Total Maiores 
Importadores 

314 84% 409 82% 435 82% 466 80% 

Demais Países 59 16% 88 18% 98 18% 118 20% 
Total Geral 373 100% 497 100% 533 100% 584 100% 
Fonte: Elaborada a partir de dados da WTO (2010) 
  

 Na balança comercial de produtos têxtil-vestuário dos Estados Unidos, da 

União Européia e do Japão, é possível verificar o crescente déficit entre 2000 e 

2007, conforme ilustra o Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Déficit comercial têxtil-vestuário de países selecionados – Em US$ Bi 
Fonte: elaborado a partir dos dados da WTO (2010) 

 

 O que se observa no comércio internacional é o deslocamento das 

atividades da cadeia produtiva têxtil-confecção para países em desenvolvimento, 

com o crescente déficit comercial nos países desenvolvidos. Esse cenário tende a 

intensificar a concorrência entre os países em desenvolvimento, mas também já se 

observam discussões relacionadas à queda do emprego, especialmente nos 

Estados Unidos72. A seguir, apresenta-se o panorama do setor têxtil-vestuário no 

Brasil. 

 

4.2 A indústria têxtil-vestuário no Brasil 

 

 O setor têxtil-vestuário brasileiro, especialmente durante a década de 1990, 

sofreu grande impacto com a abertura comercial naqueles anos. Com as alterações 

estratégicas de empresas norte-americanas, européias e asiáticas73, os problemas 

estruturais das firmas brasileiras foram revelados, sendo ainda enfrentados pelo 

setor. 

 Gorini (2000) aponta as principais mudanças no setor têxtil brasileiro, que 

iniciaram com a abertura comercial dos anos 1990:  

                                                 
72 Essa discussão é bastante ressaltada em Berger (2006), além de fazer parte dos periódicos e noticiários 
diários. 
73 Com a relocalização da produção os países asiáticos (NICs asiáticos) conseguiram um forte aprendizado 
industrial e tecnológico, tanto que esses países também relocalizaram partes da etapa produtiva para outros 
países como, por exemplo, para o Vietnã, Filipinas (CRUZ-MOREIRA, 2003; LUPATINI, 2007). 
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• O processo de reestruturação implicou o declínio da produção de alguns 

segmentos, levando à falência de muitas firmas. 

• Deslocamento regional para o Nordeste brasileiro e demais regiões com 

incentivos fiscais, com a formação de cooperativas de trabalho e com 

menores custos de mão-de-obra. 

• Algumas firmas reduziram seu mix de produtos, aumentando as escalas de 

produção, investindo em equipamentos de última geração e em geral 

produzindo com custos baixos em regiões do país com incentivos. 

• Algumas firmas buscaram intensificar a terceirização da sua produção, com 

maior diferenciação dos produtos, voltando-se cada vez mais para a 

comercialização (gerenciamento da marca, logística, maior proximidade ao 

cliente final via franquias ou lojas próprias). 

• Poucas firmas passaram a atuar em redes ou prestando serviços de ‘pacote 

completo’, conforme mencionado no item anterior; e outras ainda buscam 

atuar mais diretamente no mercado externo, por meio de investimentos em 

marcas e canais de distribuição. 

 

 O setor brasileiro têxtil-vestuário é caracterizado pela predominância das 

grandes firmas e pela atuação de pequenas, muitas dessas localizadas em SLPs. 

Porém, as firmas são heterogêneas quanto ao desenvolvimento tecnológico e 

inserção no mercado externo. A Tabela 5 apresenta o número de estabelecimentos 

do setor têxtil-vestuário no Brasil. 
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Tabela 5 – Número de Estabelecimentos do setor têxtil-vestuário no Brasil 
 

2000 2009 

 
Têxtil Vestuário Total 

Part. 
(%) 

Part. 
Acum. 

(%) 
Têxtil Vestuário Total 

Part. 
(%) 

Part. 
Acum. 

(%) 

São Paulo 3.297 10.634 13.931 31,5 31,5 3.343 14.234 17.577 28,4 28,4 

Santa Catarina 1.622 4.875 6.497 14,7 46,3 1.787 6.872 8.659 14,0 42,3 

Minas Gerais 1.158 4.064 5.222 11,8 58,1 1.169 7.101 8.270 13,3 55,7 

Paraná 609 2.678 3.287 7,4 65,5 732 4.777 5.509 8,9 64,5 

Rio de Janeiro 338 2.783 3.121 7,1 72,6 370 3.630 4.000 6,5 71,0 

Rio Grande do 
Sul 972 2.151 3.123 7,1 79,7 631 2.984 3.615 5,8 76,8 

Total do Brasil 9.416 34.745 44.161 100,0 100,0 10.045 51.951 61.996 100,0 100,0 

Fonte: Elaborada a partir de dados da Rais (2010) 

 

Os Estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná são os 

principais produtores do setor têxtil-vestuário no Brasil, sediando dois terços das 

firmas. Entre as principais regiões que concentram firmas do setor estão: a região da 

grande São Paulo (vestuário); região de Americana-SP (fios e tecidos) e nas regiões 

Norte e do Vale do Itajaí de Santa Catarina (confecção, cama, mesa, banho, 

tecidos). 

 Ao investigar as firmas brasileiras do setor têxtil-vestuário, Lupatini (2007) 

identificou três padrões de inserção no mercado externo: 

1. Firmas com forte inserção no mercado externo: com elevada capacidade 

manufatureira e constante atualização tecnológica de máquinas e 

equipamentos; buscam o aprimoramento na gestão de processo e de 

gestão, além do desenvolvimento de produtos diferenciados. Essas firmas 

são líderes nacionais e têm forte inserção no mercado externo; a maior 

parte do faturamento tem origem no mercado externo, com a 

comercialização da marca própria e private label. 

2. Firmas com inserção intermediária no mercado externo: também 

apresentam elevada capacidade manufatureira; possuem capacitações 

voltadas para o desenvolvimento de novos produtos e de design, mas com 
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inserção internacional subordinada. A maior parte do faturamento é obtida 

no mercado interno. 

3. Firmas com inserção subordinada no mercado externo: apresentam 

elevada capacidade manufatureira, com produtividade e escala de 

produção; a capacidade de desenvolvimento do produto, de diferenciação 

e de marca é fraca ou inexistente. No mercado internacional seus clientes 

são as grandes cadeias globais 

 

 Diante da configuração internacional e brasileira do setor têxtil-confecção, 

Lupatini (2007) sugere ainda uma agenda que abrange duas dimensões para 

impulsionar o setor no Brasil: 

• Dimensão tecnológica: investimentos em insumos, máquinas e 

equipamentos; e principalmente em ativos intangíveis, como 

desenvolvimento de produto, design, marcas, canais de comercialização e 

de distribuição. 

• Dimensão de inserção: ampliar a integração entre os SLPs brasileiros e as 

cadeias produtivas mundiais, com esforços para uma maior inserção 

internacional. Ou seja, o setor necessita focar suas atividades para o 

desenvolvimento de ativos intangíveis, com esforços direcionados para a 

diferenciação de produtos e melhoria na inserção da cadeia produtiva 

internacional. 

  

 Importante setor na geração de empregos, com base na PIA - Pesquisa 

Industrial Anual do IBGE, a Tabela 6 apresenta o número de emprego do setor têxtil-

confecção no Brasil. 
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Tabela 6 – Número médio de empregos no setor têxtil-vestuário no Brasil 

Ano Têxtil-Vestuário Participação (%)  
no emprego industrial 

1999 622.167 12,7 
2000 683.437 13,2 
2001 702.998 13,1 
2002 708.862 12,9 
2003 757.049 12,5 
2004 781.140 12,7 
2005 786.612 12,5 
2006 844.756 12,8 
2007 865.263 12,4 

Fonte: Elaborada a partir de dados do IBGE (2010a) 

  

 O número de empregos do setor têxtil-confecção e a sua participação em 

torno de 13% no total de empregos da indústria de transformação, somente ratificam 

a importância do setor para a economia brasileira. O número de empregos cresceu 

39% entre 2007 e 1999. 

 O valor das exportações do setor têxtil-vestuário em 2009 foi de US$ 1,9 bi, 

um aumento de 88% em relação a 1999. O Gráfico 2 apresenta a evolução da 

balança comercial do setor têxtil-vestuário. 

 

 
Gráfico 2 – Balança comercial do Brasil - setor têxtil-vestuário – Em US$/ Milhões 
Fonte: Elaborado a partir de dados do MDIC/SECEX (2010) 
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 As importações, em parte facilitadas pela apreciação do real, aumentaram 

27% no ano de 2008 em relação a 2007. No mesmo período, as exportações 

aumentaram 3%. Já entre 2008 e 2009 as exportações recuaram 22%, enquanto as 

importações tiveram um decréscimo de 9%. Dessa forma, o déficit da balança 

comercial no setor foi elevado em 13% no ano de 2009 em relação a 2008. 

 A Tabela 7 a seguir, apresenta os números do comércio exterior nos 

diferentes segmentos do setor, têxtil-confecção, nos anos 2008-2009. 

 

Tabela 7 – Exportações e importações brasileiras no setor têxtil-vestuário – Em US$/Mil 

 2008 2009 

Segmento Exportações Importações Exportações Importações 

Fibras têxteis 862.475 240.544 801.814 160.216 

Fios e filamentos 151.551 1.243.970 106.978 1.139.017 

Tecidos 383.457 934.118 237.749 852.126 

Linhas de costura 15.987 3.630 12.708 3.163 

Confecções * 556.155 838.745 381.253 874.032 

Outras manufaturas ** 455.379 571.911 355.475 452.024 

TOTAL 2.425.004 3.832.918 1.895.977 3.480.578 

Fonte: Elaborada a partir de dados do MDIC/SECEX (2010)  
 
* Inclui vestuário, cama, mesa, banho e outros 
** Inclui pastas, feltros, rendas, bordados e outros 

  

No período 2008-2009, as fibras têxteis foram responsáveis por 42,3% das 

exportações brasileiras, enquanto os confeccionados (vestuário, cama, mesa e 

banho) representaram 20,1% da pauta de exportação. No mesmo período, fios e 

filamentos responderam por cerca de um terço da pauta das importações. Nas 

exportações brasileiras de produtos têxteis e confeccionados predominam os artigos 

com fibras naturais. Já as importações são predominantemente de artigos de fibras 

químicas.  

 As firmas do setor têxtil-vestuário brasileiro têm mobilizado esforços para 

mudar a sua matriz tecnológica e ampliar a inserção no mercado internacional. A 
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abertura comercial dos anos de 1990 causou impacto diferenciado em cada firma, 

porém, inegavelmente mudou a história do setor.  

 Dessa forma, como este estudo se propõe a investigar quais são os fluxos 

de conhecimentos e como estes são incorporados pelas firmas do setor, cabe 

considerar alguns fatores críticos para o aumento da competitividade do setor no 

Brasil, apontados tanto por Garcia, Silva e Madeira (2009) como por Costa e Rocha 

(2009).  

 Os fatores críticos do setor, os esforços inovativos estão relacionados aos 

produtos e processos. Quanto ao produto há a necessidade de capacitação para a 

inovação e diferenciação.  Os processos produtivos necessitam de incremento de 

escala e escopo, de modo a aumentar a produtividade e reduzir custos. Além disso, 

é necessário desenvolver competências relacionadas ao fortalecimento da marca e 

aos canais de promoção, comercialização e distribuição dos produtos. 

 Garcia, Silva e Madeira (2009) relacionaram ainda as principais tendências 

tecnológicas do setor: i) a utilização de novos materiais, principalmente novas fibras 

sintéticas e artificiais; ii) a adoção de nanotecnologia, que permite a incorporação  de 

funções inteligentes aos produtos, como antimicrobiais, autolimpantes; iii) 

investimentos em design e moda para o encurtamento do tempo de vida dos 

produtos, com o negócio de fast-fashion; iv) uso de processos e produtos 

sustentáveis, com conceitos relacionados à responsabilidade ambiental. 

 A seguir, o Quadro 2 resume as principais tendências e necessidades de 

investimentos induzidos e estratégicos para as firmas do setor têxtil-vestuário, 

segundo o levantamento de Garcia, Silva e Madeira (2009). 
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Investimentos Foco em ativos tangíveis 
(produção) 

Foco em ativos intangíveis 
(design, marca, distribuição) 

Induzidos   

Capacidade de 
produção 

Importação de máquinas visando 
ganhos de escala e produtividade. 
Modernização/fechamento de unidades 
de produção.  

Fechamento de unidades ou redução da 
capacidade produção. 
Transferência da produção para outras 
regiões com vantagens de custo. 

Matéria-prima 

Incorporação de insumos provenientes 
de mercados asiáticos. 
Pesquisa por insumos e a combinação 
de novos materiais que agreguem valor 
aos artigos. 

Incorporação de insumos provenientes 
de mercados asiáticos. 
Pesquisa por insumos e a combinação 
de novos materiais que agreguem valor 
aos artigos. 

Logística, 
distribuição e 
comercialização 

Criação ou fortalecimento de canais de 
comércio com redes varejistas. 
Pesquisa por novos nichos de 
mercado, principalmente nos 
segmentos não dominados por 
fabricantes asiáticos. 

Gastos com marketing, visando a 
consolidação de marca própria. 
Criação ou fortalecimento de canais de 
comércio próprio. 
Pesquisa por novos nichos de mercado, 
principalmente nos segmentos não 
dominados por fabricantes asiáticos. 

Mão-de-obra 
Direcionamento de unidades de 
produção para regiões com baixo custo 
de trabalho.  

Direcionamento da produção para 
regiões com baixo custo de trabalho. 

Estratégicos   

Mudança técnica e 
tecnológica 

Parcerias com fornecedores de 
insumos, visando o desenvolvimento de 
funcionalidades nos artigos de 
vestuário. 
Delimitação de novas linhas de 
produtos voltadas para nichos 
específicos do mercado interno. 

Criação e fortalecimento de 
competências gerenciais, de produto, de 
mercado e de marca. 
Forte apelo da moda. 

   

Internacionalização 

Criação e fortalecimento de 
competências de mercado via a 
abertura de unidades em outros países. 

Criação e fortalecimento de 
competências de produto e de mercado 
via fusão estabelecida com empresas 
internacionais do setor. 

Quadro 2 – Investimentos induzidos e estratégicos no setor têxtil-vestuário 
Fonte: Elaborado a partir de Garcia, Silva e Madeira (2009) 

  

 Os mais recentes e principais vetores apontados para o desenvolvimento do 

setor podem ser comparados e analisados em conjunto com os resultados obtidos 

pela investigação realizada neste estudo. Ou seja, como e se, os fluxos de 

conhecimento apropriados pelas firmas investigadas estão alinhados aos esforços 

inovativos apontados pela literatura brasileira e estrangeira como relevantes para a 

melhoria da competitividade das firmas do setor têxtil-vestuário. 
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4.2.1 O setor têxtil-vestuário catarinense 

 

 Em 2009 o Estado de Santa Catarina era constituído por 293 municípios e 

uma população estimada em 6,1 milhões. Segundo dados do IBGE, o Estado no ano 

de 2007 tinha o sétimo maior Produto Interno Bruto - PIB do Brasil, com R$ 10,5 

bilhões (IBGE, 2010b; 2010c).  

 Dentre os setores industriais mais importantes no Estado de Santa Catarina, 

estão: eletro-metal-mecânico; agroindustrial; madeireiro, moveleiro, papel e celulose; 

naval; mineral; tecnológico e o têxtil-vestuário. Destaca-se neste estudo o setor 

têxtil-vestuário catarinense, cuja participação nas exportações brasileiras é 

apresentada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Exportações do setor têxtil-vestuário brasileiro e catarinense – Em US$/Milhões 

Ano Brasil Santa Catarina 
Participação no 

Brasil 

2007 2.364 187 7,9% 

2008 2.425 164 6,7% 

2009 1.896 108 5,7% 

Fonte: Elaborada a partir de dados do MDIC/SECEX (2010) 

 

 Uma característica importante no Estado é que as firmas do setor têxtil-

vestuário catarinenses foram criadas no final século XIX, a maioria por iniciativa de 

imigrantes alemães. Campos; Cário e Nicolau (2000) destacam as firmas 

catarinenses pioneiras no setor têxtil-confecção:  

• Em Blumenau: Hering (1880); Karsten (1882); Cremer (1935); Teka 

(1936); Artex (1936); Sulfabril (1947); Dudalina (1957);  

• Em Joinville: Döhler (1881). 

• Em Brusque: Renaux (1892); Buettner (1898);  

• Em Jaraguá do Sul: Marisol (1964); Malwee (1968).   
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 Os dados da RAIS demonstram que no ano 2000 o setor industrial têxtil-

vestuário de Santa Catarina era constituído por 5.222 firmas e, em 2009 por 8.659 

firmas, representando respectivamente, 26,3% e 30,3%, da indústria de 

transformação do Estado. A Tabela 9 demonstra a participação do setor têxtil-

vestuário catarinense no Brasil nos anos 2000 e 2009. 

 
Tabela 9 – Número de estabelecimentos do setor têxtil-vestuário no Brasil e em Santa Catarina 

 2000  2009   

 Têxtil Vestuário Total Part. Têxtil Vestuário Total Part. 

Brasil 9.416 34.745 44.161  10.045 51.951 61.996  

Santa Catarina 1.158 4.064 5.222 11,8% 1.787 6.872 8.659 14,0% 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da RAIS (2010) 

 

 No entanto, os municípios do Estado de Santa Catarina em que o setor 

têxtil-vestuário se desenvolveu mais fortemente pertencem à mesorregião do Vale 

do Itajaí, que engloba 54 municípios (ANEXO A). De acordo com dados da RAIS, a 

mesor- região do Vale do Itajaí concentrava em 2009 pouco mais de 60% das firmas 

e dos empregos do setor no Estado. A Figura 7 localiza no mapa as regiões de 

Santa Catarina. 

 
Figura 7 – Mapa das mesorregiões catarinenses: empresas e empregos em 2009  
Fonte: elaborada a partir dos dados da RAIS (2010)  
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 A distribuição, em 2000 e 2009, do número de estabelecimentos e de 

empregos entre as mesorregiões catarinenses é detalhada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Número de estabelecimentos e empregos do setor têxtil-vestuário por região catarinense  
 2000  2009 

 Estab. Part.% Emprego Part.% Estab. Part.% Emprego Part.% 

Total em SC 5.222 - 103.306 - 8.659 - 161.962 - 

Vale do Itajaí 2.865 54,9 63.246 61,2 5.241 60,5 97.409 60,1

Norte Catarinense 697 13,3 21.743 21,1 958 11,1 33.756 20,8

Sul Catarinense 952 18,2 12.259 11,9 1.420 16,4 18.982 11,7

Oeste Catarinense 337 6,5 3.110 3,0 517 6,0 6.839 4,2

Grande Florianópolis 286 5,5 2.345 2,3 421 4,9 3.827 2,4

Serrana 85 1,6 603 0,5 102 1,2 1.149 0,7

Fonte: Elaborada a partir dos dados da RAIS (2010) 
 
 

 

 Os dados da RAIS de 2000 e de 2009 confirmam dois fenômenos: a 

relevância e a concentração geográficado setor na economia da mesorregião do 

Vale do Itajaí. Considerando o número de estabelecimentos e de empregos, 

destaca-se ainda a significativa participação dos municípios da microrregião de 

Blumenau e de Itajaí. Essas microrregiões concentram respectivamente, 51% e 53% 

dos estabelecimentos e empregos do setor têxtil-vestuário localizados no Estado de 

Santa Catarina. A sua participação no setor é representativa também na 

mesorregião do Vale do Itajaí, com 84% e 88% dos estabelecimentos e empregos 

respectivamente. 

 A Tabela 11 detalha a participação no setor têxtil-vestuário dos municípios 

pertencentes às microrregiões de Blumenau e Itajaí, em número de 

estabelecimentos e de empregos no ano de 2009.  
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Tabela 11 – Participação têxtil-vestuário nas microrregiões do Vale do Itajaí - 2009 
 Número 

Estabelec. 
Part. % na 

Microrregião  
Número 

Empregos 
Part. % na 

Microrregião 

Mesorregião Vale do Itajaí 5.241  97.409  

Microrregião de Blumenau 3.954 100,0 80.229 100,0 

Blumenau 1.051 26,6 29.959 37,3 

Brusque 877 22,2 16.973 21,2 

Gaspar 609 15,4 6.676 8,3 

Indaial 503 12,7 7.580 3,7 

Guabiruba 225 5,7 2.955 9,4 

Timbó 206 5,2 3.428 2,0 

Rodeio 105 2,7 1.617 4,3 

 Outros 378 9,6 11.041 13,8 

Microrregião de Itajaí  446 100,0 5.553 100,0 

Itajaí 140 31,4 2.844 51,2 

Ilhota 112 25,1 1.174 21,1 

Outros 194 43,5 1.535 27,6 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da RAIS (2010) 

 

 No ano de 2009, os nove municípios, em destaque na Tabela 11, 

pertencentes as microrregiões de Blumenau e Itajaí sediavam 73% ou 3.828 

estabelecimentos dos 5.241 da mesorregião do Vale do Itajaí. Além disso, esses 

nove municípios eram responsáveis por 75% dos empregos da mesorregião, ou 

seja, 73.206 dos 97.409.  

 Na Figura 8 é possível localizar os municípios das microrregiões de 

Blumenau e de Itajaí, no recorte do mapa da mesorregião do Vale do Itajaí. 

 
Figura 8 – Mapa da Mesorregião do Vale do Itajaí  
Fonte: Adaptado de FURB (2010)  
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 No ano de 2010, do total de 5.241, o número representativo de 5.098, ou 

97% das firmas do setor têxtil-vestuário na mesorregião do Vale do Itajaí tinha até 99 

empregados (RAIS, 2010). A Tabela 12 destaca a distribuição do tamanho dos 

estabelecimentos nos municípios das microrregiões de Blumenau e de Itajaí. 

 
Tabela 12 – Tamanho dos estabelecimentos catarinenses em municípios selecionados - 2009 

Número de 
Empregados 

Blume
nau 

Brus
que 

Gas
par 

Indai
al 

Guabi 
ruba 

Tim
bó 

Rode-
io Itajaí 

Ilho-
ta Total Part. 

Até 99 1.008 846 603 490 222 200 103 136 111 3.719 97,2% 

De 100 a 249 22 18 5 7 1 4 1 2 1 61 1,6% 

De 250 a 499 10 8 - 5 2 1 1 1 - 28 0,7% 

De 500 a 999 6 4 - 1 - 1 - 1 - 13 0,3% 

1.000 ou 
mais 5 1 1 - - - - - - 7 0,2% 

Total 1.051 877 609 503 225 206 105 140 112 3.828 100% 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da RAIS (2010) 

 

 Os dados coletados da RAIS sugerem que a região do Vale do Itajaí é um 

importante pólo do setor têxtil-vestuário do Estado de Santa Catarina. Além disso, foi 

possível reconhecer uma cadeia produtiva constituída predominantemente por 

pequenas firmas, com até 99 empregados.  

Quanto ao tamanho das firmas, os dados da RAIS demonstram ainda que no 

Estado de Santa Catarina em 2009 existiam no setor têxtil-vestuário, 14 firmas com 

1.000 ou mais empregados. Destas 14 firmas, 8 estão na mesorregião Vale do Itajaí: 

5 em Blumenau; 1 em Brusque; 1 em Gaspar e 1 em Apiúna. E, a mesorregião Norte 

Catarinense sedia as outras: 4 Jaraguá do Sul, 1 em Joinville e 1 em Guaramirim. 

Complementando o sistema formado pelas empresas, existem as instituições 

locais de apoio privadas e públicas. Por meio da oferta de serviços, essas 

instituições impulsionam e favorecem a competitividade das empresas aglomeradas. 

Foram levantadas74 as principais instituições locais de apoio existentes no SLP têxtil-

vestuário catarinense (APÊNDICE A). 

                                                 
74 Na elaboração da relação das instituições locais de apoio do SLP têxtil-vestuário catarinense foram utilizadas 
fontes primárias e secundárias: endereços eletrônicos, livros e artigos. Posteriormente, à relação foram 
incorporadas algumas instituições mencionadas pelos entrevistados na pesquisa empírica realizada neste 
estudo. 
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4.2.2 Reestruturação do setor têxtil-vestuário catarinense 

  

 Pode-se analisar a trajetória do setor têxtil-vestuário do Vale do Itajaí nos 

anos 1990, em dois períodos (CAMPOS; CÁRIO; NICOLAU, 2000). No primeiro 

período (1990-1993), com a conjugação do processo de abertura e do quadro 

recessivo interno, as firmas realizaram ajustes defensivos com o objetivo de redução 

de custos que permitissem a manutenção das atividades. No segundo período 

(1994-1999), as firmas procuraram fazer forte reestruturação produtiva com o 

objetivo de modernizar e expandir a sua capacidade produtiva, diante de um quadro 

de estabilidade dos preços e câmbio apreciado.  

 Fernandes (2008) aponta ainda que neste segundo período o setor 

enfrentou a entrada de produtos importados, especialmente chineses, com preços 

muito abaixo dos praticados no pelas empresas locais. Esse cenário implicou no 

fechamento de empresas, conseqüentemente com a elevação do desemprego no 

setor. 

 Jinkings (2001) acrescenta que no período seguinte, a reestruturação 

produtiva nas grandes firmas têxteis de Santa Catarina foi marcada pela introdução 

de novas tecnologias e por drásticas alterações no processo e na organização do 

sistema produtivo. A inovação tecnológica de maquinário e de gestão introduziu 

formas de flexibilização do trabalho e reduziu custos operacionais, aumentando o 

lucro das empresas. 

 Mais recentemente, algumas investigações analisaram os esforços 

empreendidos pelas firmas do setor têxtil-vestuário catarinense para inovar. 

Fernandes (2008) lembra que o ambiente macroeconômico brasileiro do final dos 

anos 1990 até a metade dos anos 2000, desestimulou as estratégias inovativas das 

firmas brasileiras do setor, incluindo as catarinenses. 

 Já Garcia, Silva e Madeira (2009) apontaram os diferentes esforços 

empreendidos por firmas localizadas nos municípios catarinenses de Blumenau, 

Brusque e Jaraguá do Sul. Por exemplo, a Hering, Renaux, Karsten, Buettner, 

Marisol e Dudalina investem no desenvolvimento de novos produtos, na 
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consolidação de marcas próprias e em novos canais de distribuição internos e no 

exterior. 

 Por outro lado, para enfrentar a concorrência de produtos importados, a 

Marisol investe na relocalização produtiva, de modo a reduzir os custos com mão-

de-obra. Foi ainda constatado que firmas como Buettner, Teka, Karsten, Dudalina, 

Cativa, Hering e Renaux têm incorporado insumos, produtos pré-acabados e 

acabados, importados principalmente da Ásia. Essas importações têm como objetivo 

equilibrar/reduzir os custos de produção. 

 As firmas do setor têxtil-vestuário catarinense realizaram e constantemente 

direcionam esforços para se adaptarem em um contexto econômico em que a 

concorrência é intensa e global. Dessa forma, os vínculos locais e não locais 

mostram-se essenciais para prospectar fluxos de conhecimentos e desenvolver 

capacitações, de modo a valorar e melhorar o posicionamento das firmas locais na 

cadeia produtiva do setor.  

 A partir dos elementos, argumentos que foram apresentados e discutidos 

até este momento, o próximo capítulo detalha os procedimentos metodológicos 

deste estudo para a realização da investigação empírica realizada nas firmas 

localizadas no SLP têxtil-vestuário catarinense. 
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CAPÍTULO 5  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta tese tem como objetivo verificar quais são os fluxos de conhecimentos 

locais e externos no SLP têxtil-vestuário catarinense, e como esses fluxos são 

incorporados pelas firmas, afetando a sua competitividade. A pesquisa identificou 

quais são os fluxos de conhecimentos a partir da análise das ligações locais e 

externas das firmas do referido SLP.  

As unidades de pesquisa são as firmas do setor têxtil-vestuário situadas no 

Estado de Santa Catarina, na mesorregião do Vale do Itajaí. Alguns fatores 

apontados no capítulo 4 são retomados para justificar a escolha do Estado e da 

mesorregião.  

Em 2009 Santa Catarina foi o segundo maior Estado na geração de empregos 

e na concentração de firmas do setor têxtil-vestuário no Brasil. O Estado ofereceu 

17% dos empregos do setor no Brasil, somente atrás de São Paulo com 30% dos 

empregos. O Estado de São Paulo detém a maior concentração de firmas do setor, 

com 17.577 ou 28% do Brasil. Santa Catarina possui a segunda maior concentração 

de firmas do setor, com 8.659 firmas ou 14% do Brasil (RAIS, 2010). 

No âmbito estadual, em 2009 a mesorregião do Vale do Itajaí75 concentrava 

60,5% das firmas do setor têxtil-vestuário catarinense e, 60,1% dos empregados do 

setor no Estado (RAIS, 2010). Outro ponto a ser considerado é a trajetória do 

desenvolvimento econômico catarinense. O Estado, especialmente a região do Vale 

do Itajaí, tem mais de um século de atividades econômicas voltadas ao setor têxtil-

vestuário, o que permitiu às firmas da região acumular experiências importantes aos 

objetivos deste estudo.  

Essa trajetória do setor catarinense mostrou-se significativa para se identificar 

os fluxos de conhecimentos locais das firmas aglomeradas, e as economias externas 

                                                 
75 A pesquisa realizada por Suzigan et al (2006) com a utilização da base de dados da RAIS do ano de 2004, 
identificou os principais SLPs brasileiros. Para identificar e delimitar geograficamente os SLPs mais relevantes no 
país, os dados foram tratados com dois indicadores, o coeficiente de Gini Locacional e o Quociente Locacional. A 
metodologia desta pesquisa permitiu identificar a região do Vale do Itajaí, especificamente na microrregião de 
Blumenau, uma relevante concentração do setor têxtil-vestuário. 
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propiciadas pela concentração de firmas do setor na região do Vale do Itajaí. Quanto 

aos fluxos de conhecimentos externos, foi possível verificar os tipos de ligações 

externas das firmas locais. Dessa forma, com a análise dos dados coletados nas 

entrevistas realizadas, e apoiando-se no referencial teórico, foram verificadas as 

condições de acesso e apropriação de fluxos de conhecimento locais e externos e, 

as implicações para a competitividade das firmas do SLP têxtil-vestuário catarinense. 

 

5.1 Delineamento e procedimentos da pesquisa 

 

 Esta pesquisa é do tipo qualitativo básico, pois buscou compreender e 

descrever o fenômeno analisado por este estudo, isto é, como os fluxos de 

conhecimentos do SLP influenciam na trajetória e na vantagem competitiva das 

firmas localizadas no SLP têxtil-vestuário catarinense. Esse tipo de pesquisa difere 

do estudo de caso, que descreve e analisa intensivamente ou verticalmente, uma ou 

mais unidades de pesquisa. As pesquisas qualitativas básicas procuram descobrir e 

compreender um fenômeno, um processo e/ou as perspectivas e visões gerais das 

pessoas envolvidas (MERRIAM, 1998).  

 Ainda de acordo com a autora, os dados das pesquisas qualitativas básicas 

normalmente são obtidos por meio de entrevistas, observações e análise 

documental. Os resultados são um misto de descrição e análise, dialogando-se com 

os conceitos do referencial teórico deste estudo.  

As fontes de dados são secundárias e primárias: a revisão bibliográfica que 

inclui o levantamento documental e as entrevistas. A revisão bibliográfica, 

apresentada nos capítulos anteriores, abrange a literatura relacionada ao fenômeno 

examinado em livros, trabalhos acadêmicos e em papers nacionais e estrangeiros.  

O levantamento documental reuniu e analisou documentos e relatórios, 

disponibilizados no endereço eletrônico das firmas, de instituições setoriais e da 

imprensa em geral, como jornais e revistas. A pesquisa documental contribuiu em 

especial para a compreensão das características, trajetória e dinâmica das firmas e 



121 

 

do setor têxtil-vestuário. Já as entrevistas realizadas foram norteadas por um roteiro, 

com perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE B). 

A análise dos dados é do tipo interpretativo, inspirada nas propostas 

metodológicas de Gil Flores (1994); Merriam (1998) e King (2004). A análise 

interpretativa busca identificar padrões recorrentes, geralmente na forma de 

categorias, fatores, variáveis ou temas. Além disso, a análise interpretativa é 

consistente com os tipos de dados obtidos e sistematizados pelas entrevistas 

realizadas na forma de conversação (PERAKYLA, 2004; SILVERMAN, 2007). 

 A seleção, coleta e análise dos dados das entrevistas partiu do referencial 

teórico que permitiu a delimitação de dados analíticos com a definição de: i) 

perguntas de pesquisa; ii) dimensões ou temas; iii) categorias de análise ou 

templates; iv) construtos para operacionalizar as categorias de análise, que levaram 

à elaboração do roteiro de entrevista. A Figura 9 sintetiza o plano geral da pesquisa. 

 

 
Figura 9 – Plano geral da pesquisa 
Fonte: elaborada pela autora 

 

Como se observa na Figura 9, a partir da definição do objetivo deste estudo, o 

referencial teórico apresentado e discutido nos capítulos anteriores possibilitou a 

elaboração das seguintes perguntas de pesquisa: i) qual é a composição dos fluxos 

de conhecimentos locais e externos?; ii) como ocorrem os processos e a 

consolidação dos fluxos de conhecimentos locais e externos?; iii) quais são as 
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dificuldades para as firmas acessarem e se beneficiarem dos fluxos de 

conhecimentos locais e externos?; iv) quais são os resultados ou benefícios obtidos 

pelas firmas ao empregarem em seus produtos e processos os fluxos de 

conhecimentos locais e/ou externos? 

A partir das perguntas de pesquisa, foram estruturadas dimensões: 

• Dimensão I – Composição dos fluxos de conhecimentos locais e externos. 

• Dimensão II – Processo e consolidação dos fluxos de conhecimentos locais 

e externos. 

• Dimensão III – Fatores que dificultam o acesso e os benefícios dos fluxos 

de conhecimentos locais e externos. 

• Dimensão IV – Resultados ou benefícios obtidos pelas firmas, com fluxos 

de conhecimentos locais e externos. 

 

Em seguida, para cada dimensão foram selecionadas categorias de análise 

ou templates que foram operacionalizadas com a triagem dos construtos. Esses 

construtos permitiram então, a elaboração das questões aplicadas nas entrevistas.  

 

5.1.1 Dimensão I - composição de fluxos de conhecimentos locais e 

externos 

 

A Dimensão I é subdividida em 4 construtos e, sua finalidade é conhecer e 

distinguir a fonte dos fluxos de conhecimentos locais e/ou externos incorporados 

pela firma entrevistada. Para tanto, as questões para a entrevista partem das 

economias externas incidentais e deliberadas da aglomeração. Além disso, verifica-

se como e quais são as ligações locais e externas da firma.  
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O Quadro 3 apresenta a Dimensão I, detalhando as abordagens categorias de 

análise e os construtos. Na seqüência, são apresentadas e discutidas as questões 

para as entrevistas. 

 

Pergunta de 
Pesquisa 

Autores mais 
representativos 

Categoria de Análise 
(número relacionado 

ao construto) 
Construto 

Qual é a composição 
dos fluxos de 
conhecimentos locais 
e externos? 
 

o Marshall 
o Schmitz 
o Bathelt; Malmberg; 

Maskell  
o Gereffi 
o Stewart e Ghani 
 

Economias externas 
incidentais (1,3) 
 
Economias externas 
deliberadas (2,3) 
 
Cadeia produtiva global 
(4) 
 
 

1. Mão-de-obra; rede 
de fornecedores locais 
e transbordamento de 
conhecimento ou 
technological spillovers. 
 
2. Ações conjuntas 
deliberadas (locais). 
 
3. Ligações locais. 
 
4. Ligações externas 
ao SLP. 

Quadro 3 - Dimensão I: categorias de análise e construtos 
Fonte: elaborado pela autora 

 

1. Mão-de-obra, rede de fornecedores e transbordamento de conhecimento  

a) Quais as vantagens da empresa estar localizada no SLP: 

Economia externa Importância * 

Mão-de-obra qualificada  

Custo da mão-de-obra  

Acesso às matérias-primas  

Proximidade dos fornecedores  

Proximidade dos consumidores  
Apoio da Universidade, Senai, Sebrae, Instituições de Pesquisa, Incubadoras, 
dentre outras  

Apoio do poder público local / estadual  

Outras observações  
* Escala, categorização e hierarquização da importância: 
 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 
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2. Ações conjuntas deliberadas (locais) 

a) A sua empresa é associada à entidade de classe, sindicato ou outra 

instituição local? 

b) A sua empresa participa de iniciativas coletivas locais inter-empresariais 

(cooperativa de crédito, consórcio de exportação, importação, centros de 

treinamento, de pesquisa, reuniões/encontros para discussões, dentre outros)? 

c) A sua empresa participa de programas, coordenados por instituições locais de 

apoio como Senai, Sebrae, universidades, incubadoras, instituições de 

pesquisa, governo estadual, BRDE, BADESC, dentre outros? 

d) A empresa já se beneficiou de resultados de ações coletivas locais 

coordenadas pelas empresas ou por instituições locais de apoio? 

e) Quais são ou foram os resultados, para a sua empresa, das ações 

empreendidas e lideradas pelas instituições locais de apoio (Senai, Sebrae, 

universidades, incubadoras, instituições de pesquisa, universidades, 

sindicatos, entidades de classe, governo estadual, BRDE, BADESC, dentre 

outros)? 

f) Avalie a importância das ações coletivas, empreendidas pelas próprias 

empresas e por outras instituições locais de apoio: 

Contribuição 
Ações das 
Próprias 

empresas * 

Ações das 
Instituições locais 

de apoio *  

Resultados 
para a sua 
empresa * 

Auxílio na definição de objetivos 
comuns para as empresas do SLP 

   

Auxílio na definição de ações 
estratégicas para as empresas 

   

Informações e apoio relacionados à 
compra de matéria-prima, máquinas, 
consultoria etc. 

 
 

 

Capacitação de mão-de-obra    

Disponibilização de linhas de crédito     

Identificação de linhas de crédito    

Apoio no desenvolvimento de produtos    

Organização de eventos, como feiras, 
reuniões 

   

Apoio ao desenvolvimento tecnológico    

Outros    
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* Escala, categorização e hierarquização da importância: 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

3. Ligações locais e externas  

a) Quem são seus principais concorrentes locais, no Brasil e no exterior? 

b) Quais os tipos de parceria/cooperação que a sua empresa tem com empresas 

concorrentes? Se, não tem parceria/cooperação, por quê? 

Local Brasil Exterior 
 

Tipo de parceria/cooperação 
 

Resultados para a sua 
empresa 

   Na compra/arrendamento de máquinas 
e equipamentos 

 

   Na distribuição dos produtos  

   No desenvolvimento de produtos   

   No desenvolvimento de matérias-
primas 

 

   No marketing  

   No treinamento de funcionários  

   Na compra de matéria-prima  

   Troca de idéias ou discussão de 
dificuldades 

 

   Outros  

c) Quem são seus principais clientes locais, no Brasil e no exterior? 

d) Quais os tipos de parceria/cooperação que a sua empresa tem com clientes? Se, 

não tem parceria/cooperação, por quê? 

Locais Nacionais Exterior 
 

Tipo de parceria/cooperação 
 

Resultados para a 
sua empresa 

   Na distribuição dos produtos  

   No desenvolvimento de produtos   

   No desenvolvimento de matérias-primas  

   No marketing  

   No treinamento de funcionários  

   Na compra de matéria-prima  

   Troca de idéias ou discussão de 
dificuldades 

 

   Outros  
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e) Quem são seus principais fornecedores locais, no Brasil e no exterior?  

f) Quais os tipos de parceria/cooperação que a sua empresa tem com os 

fornecedores? Se, não tem parceria/cooperação, por quê? 

 

Locais Nacionais Exterior 
 

Tipo de parceria/cooperação 
 

Resultados para a sua 
empresa 

   Na compra/arrendamento de 
máquinas e equipamentos 

 

   No desenvolvimento de produtos   

   No desenvolvimento de matérias-
primas 

 

   No marketing  

   No treinamento de funcionários  

   Troca de idéias ou discussão de 
dificuldades 

 

   Outros  

 

g) A empresa atua: 

Atuação 
Número de 
empresas 

do SLP 

Número de empresas 
fora do SLP – Brasil 
(principais Estados)  

Número de 
empresas fora do 

SLP – Exterior 
(principais países) 

 
Apenas como subcontratante    

Apenas como subcontratada    

Como subcontratante e 
subcontratada    

Não tem relações de 
subcontratação    

 

h) Nas relações que a sua empresa tem como subcontratante e/ou subcontratada, 

existem dificuldades enfrentadas pela sua empresa? Como as ações planejadas 

e/ou implementadas para enfrentar tais dificuldades? 

i) Nas relações que a sua empresa tem como subcontratante e/ou subcontratada, 

quais os benefícios/resultados obtidos pela sua empresa? 
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5.1.2 Dimensão II - processo e consolidação dos fluxos de 
conhecimentos locais e externos 

 

A Dimensão II é subdividida em 5 construtos de modo a verificar como são os 

processos e, como se consolidam os fluxos de conhecimentos locais e externos na 

firma entrevistada. Além disso, busca-se averiguar se existe e como se estrutura o 

processo denominado de learning at the boundaries.  

Este processo possibilita à firma combinar conhecimentos locais com os 

conhecimentos externos ao SLP, implicando em um modelo aberto de geração e 

apropriação de conhecimento. Ou seja, trata-se de um fluxo de conhecimento 

híbrido, que combina capacitações locais e externas, de modo que a empresa 

obtenha vantagens e resultados em seus produtos e processos. 

O Quadro 4, apresenta a Dimensão II, com as categorias de análise e os 

construtos. Posteriormente, são apresentadas e discutidas as questões para as 

entrevistas. 

Pergunta de 
Pesquisa 

Autores mais 
representativos 

Categoria de 
Análise 
(número 

relacionado ao 
construto) 

Construto 

Como ocorrem os 
processos e a 
consolidação dos 
fluxos de 
conhecimentos 
locais e externos se 
estabelecem? 

o Larsson; Malmberg 
o Breschi; Malerba; Maskell  
o Suzigan 
o Wenger 
o Belussi, Pilotti, Sedita 
o Schmitz 
o Humphrey 
o Gereffi 
o Sturgeon 

Processo learning at 
the boundaries.(1, 2, 
3, 4) 
 
 
 
Cadeia produtiva 
global. (3,5) 

1. Instituições locais e 
externas de apoio. 

 
2. Ligações locais. 

 
3. Ligações externas 

ao SLP. 
 
4. Competências 

locais e externas  
 
5. Governança 

Quadro 4 - Dimensão II: categorias de análise e construtos 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Para conhecer como se estabelecem e se estruturam os fluxos de 

conhecimentos locais, externos e híbridos, é preciso apurar quem são e como os 

atores locais e externos ao SLP se relacionam: instituições de apoio, clientes, 

fornecedores, concorrentes. Além disso, é necessário caracterizar como ocorre o 
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desenvolvimento de capacitações da firma do SLP. Se e de que forma ocorre a 

interação entre capacitações locais e externas ao SLP.  

A governança é também um construto relevante, pois dependendo do 

posicionamento da empresa na cadeia produtiva, ela pode se beneficiar dos fluxos 

de conhecimentos locais, externos e híbridos, em diferentes níveis e condições. 

 

1. Instituições locais e externas de apoio (privadas e públicas)  

 

 O tipo e a intensidade do relacionamento entre a empresa entrevistada e as 

instituições de apoio (locais e externas) já foi verificado na Dimensão I. No entanto, 

esse construto é incorporado e analisado nesta Dimensão por serem as instituições 

de apoio locais e externas agentes integrantes do fluxo de conhecimento híbrido.  

Ou seja, as referidas instituições podem ser mecanismos relevantes de fluxos 

de conhecimentos para as firmas co-localizadas. Esses fluxos de conhecimentos 

tanto podem ter fontes locais ou externas e, ainda integrarem o processo de 

aprendizagem na fronteira ou learning at the boundaries. 

 

2. Ligações locais e externas  

 

Além das instituições de apoio (locais e externas) outros agentes participam 

do fluxo de conhecimento híbrido. A Dimensão I apontou esses agentes, ao verificar 

como se constituem as ligações entre a empresa entrevistada e os seus clientes, 

fornecedores e concorrentes.  

Desse modo, nesta Dimensão as ligações locais e externas também deverão 

fazer parte da análise específica do fluxo de conhecimento híbrido das empresas 

entrevistadas, no processo de learning at the boundaries. 
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3. Competências locais e externas  

 

a) O relacionamento com clientes, fornecedores e concorrentes contribuem para a 

qualificação de seus funcionários? 

b) O relacionamento com instituições de apoio (locais e externas) contribuem para a 

qualificação de seus funcionários? 

c) Como os seus funcionários contribuem para o desenvolvimento de novos 

produtos e processos na sua empresa?  

d) Como você avalia a qualificação de seus funcionários (diretores, gerentes, 

técnicos)?  

e) Quais são as principais fontes de informação para a concepção e inovação em 

produtos e processos? 

Fonte Produtos ** Processos ** Detalhamento 

Departamento interno de P&D *    

Visitas a feiras na região    

Visitas a feiras em outras regiões do Brasil    

Visitas a feiras no exterior    

Catálogos, revistas e sites na internet    

Clientes no Brasil    

Clientes no exterior    

Fornecedores no Brasil    

Fornecedores no exterior    

Funcionários (reuniões periódicas internas)    

Funcionários (com cursos externos à empresa)    

Funcionários (com learning-by-using e/ou 
learning-by-doing)    

Imitação de concorrentes locais    

Imitação de concorrentes fora do SLP (Brasil)    

Imitação de concorrentes fora do SLP (exterior)    

Contratação de especialistas locais    

Contratação de especialistas de fora da região    

Universidades /Centros de pesquisa/Incubadoras    

Visitas a outras empresas da região     

Visitas a outras empresas no Brasil    

Visitas a outras empresas no exterior    

Outras    

* Departamento interno de P&D: número de pessoas; origem das pessoas; qualificação profissional; 
relevância de ligações externas para o desenvolvimento de projetos e design de produtos; cooperação 
com instituições de apoio locais e/ou externas. 
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** Escala, categorização e hierarquização da importância: 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

4. Governança  

a) Como subcontratada, como são definidas as especificações dos produtos, do 

processo produtivo, da distribuição e comercialização? 

b) Como subcontratante, como são definidas as especificações dos produtos, do 

processo produtivo, da distribuição e comercialização? 

c) Como subcontratante, o relacionamento entre a sua empresa e as empresas 

subcontratadas é marcado por: 

 

Descrição 

No SLP Fora do SLP - Brasil Fora do SLP - Exterior 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitor
amento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Etapas do processo 
produtivo          

Desenvolvimento do 
produto (design, 
projeto) 

         

Desenvolvimento do 
processo          

Distribuição/Comerci
alização          

Serviços 
especializados *           

Outras          

* Laboratórios, engenharia, manutenção máquinas e equipamentos, apoio no processo produtivo. 
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d) Como subcontratada, o relacionamento entre a sua empresa e as empresas 

subcontratantes é marcado por: 

Descrição 

No SLP Fora do SLP - Brasil Fora do SLP - Exterior 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitor
amento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Etapas do processo 
produtivo          

Desenvolvimento do 
produto (design, 
projeto) 

         

Desenvolvimento do 
processo          

Distribuição/Comerci
alização          

Serviços 
especializados *           

Outras          

* Laboratórios, engenharia, manutenção máquinas e equipamentos, apoio no processo produtivo. 

 

e) Quais as principais dificuldades que você pode apontar no relacionamento entre a 

sua empresa e as empresas que você subcontrata? Como são ou poderiam ser 

enfrentadas essas dificuldades? 

f) Quais as principais dificuldades que você pode apontar no relacionamento entre as 

empresas que subcontratam a sua empresa? Como são ou poderiam ser 

enfrentadas essas dificuldades? 

 

5.1.3 Dimensão III - fatores que dificultam o acesso e os benefícios 

dos fluxos de conhecimentos locais e externos 

 

Para se beneficiar de fluxos locais, externos e híbridos de conhecimento, a 

firma pode ter limitações e enfrentar dificuldades. E, são as limitações enfrentadas 

pelas empresas que a Dimensão III busca compreender.  

O acesso e os benefícios de fluxos locais, externos e híbridos de 

conhecimento dependem da capacidade de absorção da empresa, que pode ser 
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revelada pelas externalidades dinâmicas. As externalidades dinâmicas podem se 

manifestar com a mudança nas atitudes dos funcionários; formação de novas 

capacitações e avanço da empresa em conhecimentos tecnológicos (STEWART; 

GHANI, 1991). Inclusive algumas evidências já foram obtidas na Dimensão II, nas 

questões relacionadas às capacitações internas e externas. 

Outra variável que influencia no acesso e na apropriação de fluxos locais, 

externos e híbridos de conhecimento da firma é o seu posicionamento na cadeia 

produtiva, isto é, como se caracteriza a governança na cadeia produtiva. O Quadro 

5, apresenta a terceira pergunta de pesquisa, com as respectivas categorias de 

análise e construtos. 

 

Pergunta de Pesquisa 
Autores mais 
representativos 

Categoria de Análise 
(número relacionado 

ao construto) 
Construtos 

Quais são as 
dificuldades para as 
firmas incorporarem os 
fluxos de 
conhecimentos locais e 
externos? 
 

o Cohen e Levinthal 
o Stewart e Ghani 
o Schmitz 
o Humphrey 
o Gereffi 
o Sturgeon 

Capacidade de 
absorção (1) 
 
 
Cadeia produtiva 
global (2) 
 

1. Externalidades dinâmicas: 
mudança nas atitudes dos 
funcionários; formação de 
novas capacitações e avanço 
da empresa em 
conhecimentos tecnológicos.  
 
2. Governança 

Quadro 5 - Dimensão III: categorias de análise e construtos 
Fonte: elaborado pela autora 

 

1. Externalidades dinâmicas 

 

a) Quais os investimentos realizados na capacitação de funcionários (engenheiros, 

pesquisadores, técnicos) ligados diretamente à atividade de inovação em 

produtos e processos? 

b) Quais são os esforços empreendidos por sua empresa para desenvolver novos 

produtos e/ou processos? 

c) Considerando investimentos na formação de habilidades e competências 

internas, quais os resultados obtidos por sua empresa, relacionados à inovação 

de produtos e processos? 
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d) As inovações em produtos e processos são resultantes dos esforços internos, 

externos ou da conjugação de ambos?  

e) Qual é o tempo médio da empresa para criar um novo produto ou processo? 

f) Qual é o tempo médio da empresa para incorporar (de clientes, concorrentes, 

fornecedores) os avanços nos produtos e processos? 

g) Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela empresa na apropriação de 

inovações nos produtos e processos? 

 

2. Governança  

 

A governança, já investigada anteriormente, é retomada nesta Dimensão, pois 

dependendo do posicionamento da empresa na cadeia produtiva, esta pode ter 

diferentes dificuldades no acesso e na apropriação de fluxos de conhecimento 

locais, externos e híbridos. 

a) Em relação à cooperação externa (clientes, fornecedores, concorrentes, 

instituições de apoio) quais são as principais dificuldades e, como estas são 

enfrentadas por sua empresa? 

b) Em que proporção a questão do tamanho (dimensão) da empresa dificulta ou 

ajuda a cooperação local e externa? 

 

5.1.4 Dimensão IV - resultados ou benefícios obtidos pelas firmas, 

com fluxos de conhecimentos locais e externos 

 

 A Dimensão IV tem como objetivo conhecer os resultados ou benefícios das 

firmas ao se apropriarem de fluxos de conhecimentos locais e externos. Para tanto, 

utilizou-se a tipologia de progressão industrial e local ou industrial and local 

upgrading, conforme detalhado no Quadro 6.  
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Pergunta de Pesquisa 
Autores mais 
representativos 

Categoria de Análise 
(número relacionado 

ao construto) 
Construtos 

Quais são os resultados 
ou benefícios obtidos 
pelas firmas ao 
empregarem em seus 
produtos e processos os 
fluxos de conhecimentos 
locais e/ou externos? 
 

o Gereffi 
o Schmitz 
o Humphrey 

  

Cadeia produtiva 
global (1, 2). 
 
 
 
 

1. Tipologia de local 
upgrading  

 
2. Tipologia de  
industrial upgrading 

Quadro 6 - Dimensão IV: categorias de análise e construtos  
Fonte: elaborado pela autora 

 

1. Local upgrading  

 

a) Com os esforços voltados para a melhoria em processos e produtos, você 

considera que a sua empresa, avançou em: 

Upgrading Escala* 
Detalhamentos das 

melhorias/inovações 
Quais os principais 

fluxos de conhecimentos 
para a melhoria? 

Melhoria e reorganização do 

processo produtivo 

  
 

Criação de linhas de produtos    

Apropriação de novas funções, 

como design, marketing, logística 

e distribuição 

  

 

Outros comentários (gerais)    

 
* Escala, categorização e hierarquização da importância: 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

2. Industrial upgrading  

 

a) Quais são as funções ou atividades que a sua empresa já desempenhou e 

desempenha: 
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Atividade/Função Passado Detalhamento Presente Detalhamento 

Montagem e fabricação de 

produtos originais 

    

Fabricação de produtos de marca 

original 

    

Fabricação de projetos (design) 

originais 

    

 

 O roteiro de entrevistas compilado encontra-se como APÊNDICE B. A seguir a 

Figura 10 resume o delineamento metodológico geral deste estudo. 

 

Economias 

Externas 

Incidentais

Economias 

Externas 

Deliberadas

Mão-de-obra; rede de fornecedores 

locais e transbordamento de 

conhecimento 

Ações conjuntas deliberadas 

(locais)

Ligações locais

Instituições locais e externas de 

apoio (privadas e públicas)

Ligações externas ao SLP

Competências locais e externas

Externalidades dinâmicas

Cadeia Produtiva 

Global

Learning at the 

Boundaries

Capacidade de 

Absorção

Governança

Tipologias upgrading

 
Figura 10 – Delineamento metodológico geral  
Fonte: elaborada pela autora 

 

5.2 A operacionalização das entrevistas 

 

Foram realizados em fevereiro de 2010, pré-testes com duas empresas de 

pequeno e médio portes. Para a definição do porte da firma este estudo utilizou 
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como parâmetro a classificação da RAIS/MTE, efetuando-se ainda um corte, 

classificando as firmas da seguinte forma:  

• pequeno porte, até 99 funcionários;  

• médio porte, de 100 até 499 funcionários;  

• grande porte, acima de 500 funcionários. 

 

Os pré-testes realizados modificaram de maneira pouco significativa o roteiro 

de entrevistas original. No entanto, os pré-testes indicaram que a operacionalização 

das entrevistas seria mais apropriada se conduzida na forma de conversação 

(SILVERMAN, 2009; PERAKYLA, 2004; ANDREWS et. al. 2004). A opção pela 

conversação ocorreu basicamente por dois motivos: i) possível dificuldade de alguns 

entrevistados de entender termos ou expressões de cunho acadêmico; ii) por ser 

uma abordagem não ‘mecânica’, a conversa pode permitir ao pesquisador maximizar 

a aproximação com o entrevistado, criando oportunidades para acessar experiências 

e significados do fenômeno que se busca compreender neste estudo. 

A condução de roteiros de pesquisa na forma de conversação tem sido 

apontada como uma forma eficiente para interagir com os sujeitos da pesquisa. 

Neste tipo de interação a gravação do diálogo pode ser dispensada, sendo 

privilegiada a conversa como uma ação estruturalmente organizada (PERAKYLA, 

2004; SILVERMAN, 2009).  

Notadamente, a conversação facilitou a livre expressão das experiências do 

entrevistado, sem, no entanto, prescindir do roteiro de entrevista de modo a atender 

ao objetivo da investigação. Em todas as entrevistas realizadas neste estudo as 

conversas foram do tipo ‘formal’.  

Ou seja, as entrevistas tinham local, dia e horário antecipadamente 

agendados. Quando solicitado, foi previamente enviado ao entrevistado um roteiro 

simplificado (APÊNDICE C). Como as conversas não foram gravadas, foi elaborado 

um Relatório ou Diário de Campo, com anotações realizadas durante e após cada 

entrevista. 
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Vale apontar que a opção da pesquisa pela condução das entrevistas na 

forma de conversação, pode implicar em limitações: i) a possibilidade da interrupção 

ou sugestionamento de respostas, visto que a conversação naturalmente aproxima o 

entrevistador e os entrevistados; ii) a interpretação completa de um determinado 

tema requer mais esforços para que os fragmentos da fala dos entrevistados sejam 

reunidos de modo a completar o entendimento da situação investigada.  

O objetivo foi entrevistar o maior número possível de firmas76, de modo a 

coletar elementos que possibilitem a caracterização e comparação dos fluxos de 

conhecimentos locais e externos em firmas com diferentes portes e trajetórias. 

Dessa forma, uma técnica conhecida como snowball ou network sampling, foi útil 

para a identificação das firmas participantes da pesquisa. A técnica denominada de 

snowball é bastante utilizada pelas áreas da saúde e sociologia, porém, já se 

encontram aplicações em investigações na área das ciências sociais aplicadas 

(GABOR, 2007).  

Com a técnica snowball foram localizas e iniciadas as entrevistas com um 

grupo de firmas associadas à Associação Comercial e Industrial de Blumenau - 

ACIB. A partir desses contatos iniciais, os gestores da ACIB, além dos entrevistados, 

indicaram outras firmas.  

Por outro lado, para a seleção das empresas da amostra desta pesquisa 

foram considerados os seguintes critérios:  

• diversidade: quanto ao segmento de atuação da empresa;  

• comparabilidade: intencionalmente foram selecionadas pelo menos duas 

empresas que atuam no mesmo segmento do setor;  

• possibilidade de acesso: autorização e disponibilidade das empresas para 

participarem  das entrevistas. 

                                                 
76 Como se trata de uma pesquisa predominantemente qualitativa, não houve uma preocupação rígida em 
relação ao número de firmas entrevistadas; a pesquisa qualitativa autoriza a coleta de dados por amostragem e 
esgotamento. Eisenhardt (1989) aponta duas situações que podem ser observadas para encerrar ou esgotar a 
coleta de dados na pesquisa qualitativa. A primeira é a saturação teórica, quando a adição de novas entrevistas 
não revela situações novas e o aprendizado incremental é mínimo. E, a saturação da idéia-chave, quando no 
processo de interação entre teoria e os dados, o aprendizado incremental para teoria é mínimo. Além disso, 
como já apontado, essa pesquisa do tipo qualitativa básica, busca compreender o significado que as pessoas 
envolvidas têm sobre o fenômeno analisado neste estudo. 
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Dessa forma, embora tenham sido agendadas vinte e duas entrevistas, foi 

possível confirmar e entrevistar os gestores de dezenove firmas, todas localizadas 

no SLP têxtil-vestuário da mesorregião catarinense do Vale do Itajaí. As entrevistas 

ocorreram entre 22 de fevereiro e 08 de março de 2010. O Quadro 7 apresenta 

algumas características das dezenove firmas da amostra77. 

 

Segmento e 
Principais produtos 

Porte * Município 
Segmento e 

Principais produtos 
Porte * Município 

Fiação e tecelagem  
Malha crua e fio de 
algodão 

Pequeno Brusque 
Confecção Roupa   
(feminino/ masculino 
infantil) 

Médio Gaspar 

Confecção Roupa  
Moda surf (feminino/ 
masculino) 

Grande Brusque Confecção Roupa  
Camisaria masculina Pequeno Timbó 

Confecção Roupa  
Camisaria pólo 
(feminino/ masculino) 

Pequeno Brusque 
Confecção Roupa  
 tricô/linha/lã (fem./ 
masc.) 

Pequeno Timbó 

Confecção Roupa 
íntima 
(feminino/ masculino 
/infantil) 

Pequeno Brusque Confecção Roupa  
Camisaria masculina Pequeno Blumenau 

Confecção Roupa 
masculina 
(infantil, juvenil, adulto) 

Pequeno Brusque Cama/mesa/banho Grande Blumenau 

Confecção Roupa  
 (feminino/ masculino) Pequeno Brusque Confecção Roupa  

 (feminino/ masculino) Médio Blumenau 

Confecção Roupa  
Íntima e praia Pequeno Ilhota Confecção Roupa  

 (feminino/ masculino) Grande Blumenau 

Confecção Roupa  
Praia e fitness Pequeno Ilhota Confecção Roupa  

 (feminino) Médio Itajaí 

Confecção Roupa  
Íntima e praia Pequeno Ilhota Confecção Roupa  

(infantil) Grande Apiúna 

Confecção Roupa  
Íntima e praia Pequeno Ilhota  

Quadro 7 – Características gerais das firmas participantes da pesquisa 
Fonte: elaborado pela autora 
 
* Classificação de porte da firma adotada neste estudo: pequeno porte, até 99 funcionários; médio 
porte, de 100 até 499 funcionários; grande porte, acima de 500 funcionários. 

 
 

Em um recorte do mapa da região catarinense do Vale do Itajaí, a Figura 11 

apresenta os municípios da microrregião de Blumenau e de Itajaí, destacando-se 

aqueles em que se localizam as firmas entrevistadas nesta investigação: Blumenau, 

Gaspar, Brusque, Ilhota, Itajaí, Timbó e Apiúna. 

                                                 
77 Com o compromisso de confidencialidade, algumas das características das empresas participantes foram 
preservadas.  
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Figura 11 – Região do Vale do Itajaí/SC – municípios da pesquisa 
Fonte: Adaptado de FURB (2010)  

 

Mais de 70% das firmas entrevistadas estão localizadas em Brusque, 

Blumenau e Ilhota, conforme detalha a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Localização das empresas entrevistadas 

Município 
Número Empresas  

Entrevistadas 
% Participação 

Brusque 6 31,6 

Blumenau 4 21,1 

Ilhota 4 21,1 

Timbó 2 10,5 

Itajaí 1 5,3 

Apiúna 1 5,3 

Gaspar 1 5,3 

  19 100,0 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 E, dentre as empresas entrevistadas, 12 ou mais de 60% são de pequeno 

porte, enquanto as grandes e médias somam 7 empresas ou 37% do total, conforme 

o Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – Porte das empresas entrevistadas 
Fonte: elaborado pela autora 
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 Como detalha o Gráfico 4, em relação ao tempo de atuação as empresas 

entrevistadas, 58% ou 11 têm até 20 anos no mercado. A empresa com a menor 

trajetória está situada no município de Brusque, com 5 anos de atuação e, a com 

maior trajetória com 130 anos, está sediada em Blumenau. Em média as empresas 

que participaram das entrevistas têm 31 anos de atuação no SLP da mesorregião do 

Vale do Itajaí. 

 
Gráfico 4 – Tempo de atuação das empresas entrevistadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 A caracterização das empresas entrevistadas é relevante para demonstrar 

que são empresas atuantes em uma importante região têxtil-vestuário no Brasil, e, 

apesar de terem trajetórias diferentes, têm considerável tempo de atuação. Dessa 

forma, as experiências compartilhadas pelos entrevistados contribuíram para as 

análises e o objetivo deste estudo.  

 Como já apontado, foi usada a técnica de análise interpretativa para a 

descrição e análise dos dados coletados nas entrevistas. As análises apresentadas 

no próximo capítulo serão estruturadas a partir das dimensões, categorias de análise 

e construtos detalhados anteriormente e, sintetizados na Figura 10.  
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CAPÍTULO 6  

FLUXOS DE CONHECIMENTOS NO SLP TÊXTIL-VESTUÁRIO 

 

 O estudo empírico apresentado neste capítulo é resultado de informações 

coletadas junto às empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense. A estrutura de 

apresentação baseia-se nas dimensões, categorias de análise e construtos 

detalhados no capítulo anterior e reapresentados em cada seção.  

A descrição, a análise dos dados empíricos e o diálogo com a base conceitual 

são realizados nas seções subsequentes, de acordo com as quatro dimensões 

delineadas para organizar e realizar a investigação empírica. Todas as dimensões 

são formadas por categorias de análise e por construtos. Enquanto as categorias de 

análise contêm os conceitos a serem investigados empiricamente em cada 

dimensão, os construtos operacionalizaram tais conceitos. 

As dimensões que delinearam a coleta dos dados empíricos e neste capítulo 

estruturam a sua apresentação para a formação de um quadro analítico geral, são: i) 

composição dos fluxos de conhecimentos locais e externos; ii) processo e 

consolidação dos fluxos de conhecimentos locais e externos; iii) fatores que 

dificultam o acesso e os benefícios dos fluxos de conhecimentos locais e externos; 

iv) resultados ou benefícios obtidos pelas firmas, a partir dos fluxos de 

conhecimentos locais e externos. 

 

6.1 Composição de fluxos de conhecimentos locais e externos 

 

Nas aglomerações industriais são estabelecidos mecanismos capazes de 

estimular fluxos de conhecimentos e processos de aprendizagem locais. Além disso, 

o incremento no relacionamento entre as cadeias produtivas globais e as empresas 

aglomeradas fomenta a construção de fluxos externos de conhecimentos, que 

podem alimentar processos de aprendizado e inovação para as empresas co-

localizadas. 
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Inicialmente essa investigação buscou conhecer a composição dos fluxos de 

conhecimentos locais e externos do SLP têxtil-catarinense. Para possibilitar 

conhecer tais fluxos de conhecimentos, após a revisão conceitual foram instituídas 

categorias de análise, que são operacionalizadas pelos construtos. As categorias de 

análise para conduzir essa etapa da investigação são: i) economias externas 

incidentais; ii) economias externas deliberadas; iii) cadeia produtiva global.  

Dessa forma, as categorias de análise permitiram investigar como as 

economias externas locais se constituem em fluxos de conhecimentos locais que 

são apropriados pelas empresas. Vale ressaltar que nos fluxos de conhecimentos 

locais, os canais e mecanismos de criação e transmissão de conhecimento ocorrem 

por meio de interações face-a-face, facilitadas pela proximidade geográfica. 

Além disso, procurou-se verificar como e quais são as ligações externas das 

empresas co-localizadas com cadeia produtiva global. Essas ligações também 

podem resultar em fluxos de conhecimentos externos ao SLP. Os fluxos de 

conhecimentos externos são construídos pela interação entre os agentes co-

localizados e outros situados fora do SLP.   

 

6.1.1 Composição de fluxos de conhecimentos locais  

 

A aglomeração de empresas é capaz de gerar economias externas 

incidentais e deliberadas. Tais economias proporcionam benefícios para as 

empresas co-localizadas, que podem usufruir da formação de uma base de mão-de-

obra qualificada, da atração e proximidade de fornecedores, além da disseminação 

de conhecimento e informações – os transbordamentos tecnológicos ou 

technological spillovers.  

Além disso, a proximidade geográfica facilita ações conjuntas dos atores 

locais, denominadas de economias externas deliberadas, que resultam também em 

benefícios para as empresas aglomeradas (SCHMITZ, 1995a). Dessa forma, ao se 

apropriarem de um conjunto de benefícios externos, as empresas co-localizadas 
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podem ampliar sua vantagem competitiva (SUZIGAN, CERRÓN, DIEGUES JUNIOR, 

2005). 

Neste estudo, as categorias de análise operacionalizadas pelos construtos a 

seguir recuperados, permitiram verificar como as economias externas incidentais e 

deliberadas do SLP têxtil-catarinense constituem fluxos de conhecimentos locais e 

como estes são apropriados pelas empresas. Ou seja, a partir das economias 

externas do SLP, foi verificado como as empresas co-localizadas se apropriam e se 

beneficiam de tais economias, identificando as ligações e os fluxos de 

conhecimentos gerados localmente.  

 

6.1.1.1 Economias externas incidentais: fontes de conhecimentos 

 

Para a análise das economias externas incidentais foram investigados os 

seguintes construtos: i) mão-de-obra; ii) rede de fornecedores locais; iii) 

transbordamento de conhecimento; iv) ligações locais. Além da vantagem da 

proximidade geográfica, quando bem estruturadas as ligações das empresas com os 

trabalhadores locais e com os fornecedores tendem a facilitar a transferência, 

difusão e recombinação dos conhecimentos no SLP.  

   Analisando inicialmente a mão-de-obra, as entrevistas realizadas nas 

empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense apontaram a oferta da mão-de-obra 

local como relevante para a operação das empresas. Ou seja, a aglomeração 

formou ao longo do tempo, um contingente de mão-de-obra especializado capaz de 

atender à demanda das empresas co-localizadas. A tradição e a experiência da 

região no setor têxtil-vestuário, aliadas ao sistema de educação formal e de 

treinamento técnico, contribuem para a obtenção de bons resultados na capacitação 

da mão-de-obra.  

   A maioria das empresas investe no treinamento interno de seus funcionários, 

além da capacitação técnica oferecida por instituições de apoio local. A transferência 

de conhecimentos e habilidades com a mobilidade dos trabalhadores entre as 
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empresas é impulsionada em parte pelos esforços de capacitação empreendidos 

pelas próprias empresas. 

   No entanto, foi assinalado pelos entrevistados o crescente desinteresse das 

novas gerações por atividades ligadas à linha de produção, especialmente na fase 

da costura – intensiva em mão-de-obra. Segundo ainda os entrevistados esse 

desinteresse implica na redução da oferta da mão-de-obra o que pode levar à 

elevação no seu custo. Alguns entrevistados alegaram que o desinteresse estaria 

relacionado mais com o tipo de tarefa a ser executado, do que com a remuneração 

oferecida. 

    Em relação à rede de fornecedores locais, os entrevistados consideram que 

a proximidade dos fornecedores é uma relevante economia externa, pois esses 

contatos são importantes na introdução de avanços tecnológicos. Foram apontados 

como principais conhecimentos transferidos pelos fornecedores, apropriados e 

recombinados pelas empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense: i) tecnologia na 

aquisição de máquinas e equipamentos; ii) desenvolvimento de novos produtos, 

design, novos tecidos, estamparia, tinturaria; iii) tendências/conceitos de estilo, 

moda. 

   O que se verificou no SLP catarinense foi a presença de assimetria nos 

relacionamentos entre as empresas e os fornecedores. Como será retomado 

adiante, essa assimetria é marcada pela característica do próprio setor78, mas em 

especial pelas diferenças cognitivas79 entre as empresas e os fornecedores.  

   As diferenças cognitivas no SLP catarinense investigado estão relacionadas 

aos diferentes graus de capacidade de absorção das empresas locais. A capacidade 

de absorção envolve a capacitação da empresa de reconhecer, recombinar e 

empregar o conhecimento introduzido pelo fornecedor.  

   Além disso, vale pontuar que no SLP têxtil-catarinense, a proximidade 

geográfica que estimula as interações locais e facilita a geração de 

transbordamentos tecnológicos, não se constitui de um mecanismo automático que 

                                                 
78 Como já apontado, dentre as características do setor têxtil-vestuário pode-se mencionar: a segmentação de 
produtos, com empresas atuando em diferentes nichos de mercado; a governança exercida pelos fornecedores 
(LUPATINI, 2007). 
79 As diferenças cognitivas se referem às diferentes capacitações acumuladas por cada empresa ao longo de sua 
trajetória. 
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possibilita todas as empresas locais absorver os conhecimentos introduzidos pelos 

fornecedores. 

   Esses conhecimentos são apropriados de maneira assimétrica entre as 

empresas co-localizadas, dependendo de sua trajetória, das capacitações 

acumuladas e da capacidade de absorção80. Possivelmente essa assimetria na 

apropriação dos fluxos de conhecimentos oriundos dos fornecedores contribui para 

estimular a competitividade local, na medida em que as empresas competem pelos 

mesmos mercados internos, oferecendo produtos similares. 

Foi constatado que algumas empresas do SLP, que acumularam mais 

capacitações e maior capacidade de absorção ao longo de sua trajetória, 

conseguem realizar aplicações mais efetivas em seus produtos e processos, 

recombinando as inovações introduzidas pelos fornecedores. 

As experiências encontradas no SLP catarinense neste sentido se relacionam 

com esforços na diferenciação do produto, com a incorporação de conceitos de 

estilo, moda, design – que são conhecimentos transferidos também pelos 

fornecedores. No entanto, para a incorporação desses conceitos os esforços muitas 

vezes também passam pela contratação de profissionais na etapa de 

desenvolvimento de produtos, o que pode ser inviável para as empresas de menor 

porte81.  

   Algumas experiências ilustram como ocorre a assimetria na apropriação de 

conhecimentos pelas empresas do SLP. Constatou-se que algumas empresas do 

SLP conseguem empregar diferenciais nos produtos, mesmo comprando tecidos dos 

mesmos fornecedores de outras empresas co-localizadas.  

   Uma experiência foi encontrada em duas empresas do segmento moda praia. 

Essas empresas contratam profissionais de design externos ao SLP para elaborar 

coleções que acompanham as tendências das marcas líderes. Ou seja, procuram 

agregar valor ao seu produto, ainda que por imitação.  

                                                 
80 Vale esclarecer que a capacidade de absorção faz parte do conjunto de capacitações da empresa. No entanto, 
a capacidade de absorção é, em vários momentos, mantida em destaque devido a sua importância no contexto 
do argumento. 
81 O que se verificou também no SLP catarinense, e que será discutido posteriormente, são os esforços para o 
desenvolvimento e diferenciação dos produtos, mesmo em empresas de menor porte. Com limitações para 
manter o profissional internamente, essas empresas contratam externamente profissionais especializados para o 
desenvolvimento de produtos. 



146 

 

   Outras empresas do mesmo segmento têm o desenvolvimento de produto 

realizado internamente, normalmente pelos proprietários com o auxílio de 

funcionárias ligadas à atividade de costura. Dessa maneira essas empresas ainda 

não desenvolveram capacitações ou, em alguns casos, não dispõem de recursos, 

para melhorar e agregar valor aos seus produtos, levando-as a competir em nichos 

diferentes de mercado. 

   Já outra empresa, do segmento de roupa íntima, consegue agregar valor e 

diferenciar os seus produtos mantendo internamente uma designer. Essa designer 

compra tecidos de fornecedores locais e externos ao SLP. A partir desses tecidos 

desenvolve peças que acompanham o estilo e a tendência da moda. Para tanto, 

participa de feiras, acessa sites de moda na internet e, constantemente faz 

atualizações técnicas.  

   Uma outra experiência é a de uma empresa que atua com private label. A 

empresa conseguiu ao longo de sua trajetória, incorporar conhecimentos dos 

fornecedores, especialmente daqueles externos ao SLP. Esses conhecimentos, 

possibilitados pelas ligações com fornecedores especializados em tecidos, foram 

relevantes para, por exemplo, elevar a capacitação da empresa para o 

desenvolvimento de tecidos de sua marca própria. 

   Outra constatação, que voltará a ser discutida mais adiante, foi a de que 

muitos fornecedores das empresas locais são externos ao SLP - tanto de origem 

nacional como internacional. Esses fornecedores também transferem conhecimentos 

para as empresas co-localizadas.  

   Além disso, empresas locais atuam também como fornecedoras para o SLP, 

outra forma de relação entre as empresas co-localizadas. Algumas empresas 

entrevistadas que mantém internamente as fases de fiação e tecelagem também 

fornecem para empresas locais. Esse fornecimento local, segundo apontaram os 

entrevistados, normalmente é mantido para possibilitar a escala necessária para 

viabilizar internamente essas fases da produção que existem desde a criação da 

empresa. 

Os entrevistados consideram que a presença de fornecedores no SLP gera 

relevantes economias externas às empresas locais. Aliás, para as empresas de 
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menor porte, os fluxos de conhecimentos originados por fornecedores locais se 

constituem na única ou na mais importante forma de atualização tecnológica em 

seus processos, o que pode resultar em melhorias no produto final.  

O papel dos fornecedores no setor têxtil-vestuário foi exposto e discutido em 

estudos anteriores (CAMPOS, CÁRIO, NICOLAU, 2000; LUPATINI, 2004, 2007; 

LINS, 2008). Esses estudos já apontaram que a introdução de avanços tecnológicos 

no SLP têxtil-vestuário é ancorada na transferência de conhecimentos tecnológicos 

dos fornecedores de insumos, de matéria-prima e de maquinários.  

Os achados no SLP pelo presente estudo também reforçam o papel dos 

fornecedores como importantes vetores na difusão das inovações tecnológicas no 

setor catarinense. Por outro lado, este estudo constatou que as empresas co-

localizadas no SLP catarinense se apropriam dos fluxos de conhecimentos oriundos 

dos fornecedores de maneira assimétrica. A apropriação depende do conjunto de 

capacitações acumulado pela empresa. 

Fernandes (2008) avalia ainda que restariam poucas possibilidades para as 

empresas desenvolverem processos inovativos, pois para inovar adquirem de 

fornecedores novos equipamentos e matérias-primas. No entanto, como já 

apontado, foram encontradas no SLP têxtil-vestuário catarinense algumas empresas 

com melhor capacidade para incorporar e se beneficiar dos fluxos de conhecimentos 

dos fornecedores, resultando em uma competição local, com esforços para a 

introdução de produtos diferenciados. 

Os transbordamentos de conhecimentos são facilitados pela proximidade 

geográfica e pela intensidade das ligações locais. As ligações das empresas com os 

trabalhadores e com os fornecedores facilitam a transferência, difusão e 

recombinação dos conhecimentos no SLP. Os conhecimentos e habilidades dos 

trabalhadores são transferidos para as empresas com a mobilidade dos 

trabalhadores entre as empresas co-localizadas.  

Já as ligações com os fornecedores, como apontado, são capazes de gerar 

fluxos de conhecimentos que serão apropriados de modo diferente pelas empresas. 

Isto é, dependendo das capacitações de cada empresa esta se apropriará desses 

fluxos e obterá maiores vantagens competitivas.   
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6.1.1.2 Economias externas deliberadas: fontes de conhecimentos 

 

Na análise do fenômeno das economias externas deliberadas, foram 

investigados os seguintes construtos: i) ações conjuntas locais e ii) ligações locais. 

Os construtos que operacionalizaram a análise do referido fenômeno mostraram-se 

significativos, pois a proximidade geográfica e as ligações locais tendem a contribuir 

para a geração de economias externas deliberadas, com a estruturação de ações 

conjuntas dos atores do SLP. O que se explorou nesta investigação foram as ações 

conjuntas constituídas pela cooperação entre as empresas e a atuação das 

instituições locais de apoio. 

Quando perguntados sobre ações conjuntas de cooperação entre as 

empresas, quase todos os entrevistados apontaram a pouca ou inexistente 

cooperação entre as empresas. Alguns entrevistados atribuíram a ausência ou 

pouca cooperação entre as empresas à cultura local. Vale apontar que as empresas 

do SLP competem com produtos similares e pelos mesmos mercados, o que 

naturalmente induz a um comportamento mais marcado pela competição do que 

pela cooperação.  

Por outro lado, se verificou que se o ambiente no SLP catarinense é marcado 

pela competição, não significa que não ocorra cooperação. Ao se registrar e 

apresentar a seguir, as experiências passadas e atuais relatadas pelos próprios 

entrevistados, bem como a ‘resposta’ ao pedido de indicação de empresas que 

pudessem participar deste estudo, foi revelada no SLP a existência de cooperação 

vertical - entre as empresas. 

O tipo de cooperação encontrada no SLP tem em comum duas 

características: é informal e seletiva. É uma cooperação informal porque não existe 

coordenação ou projeto de ação. Além disso, é seletiva porque as credenciais para 

participar envolvem dois elementos: a confiança, que é resultante de laços pessoais, 

sociais, profissionais; e a capacidade de absorção, desenvolvida pela empresa e 

profissionais, ao longo de sua história.  

 Notadamente ao longo de sua trajetória, as empresas e os profissionais 

acumulam capacitações, formando uma base de conhecimento, e aprimorando a 
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capacidade de absorção. A interação ou ligação que ocorre por meio da cooperação 

informal na região, revelou-se um importante canal e mecanismo de aprendizagem, 

embora restrito aos participantes.  

Assim, se identificou no SLP têxtil-vestuário catarinense o que na literatura se 

denomina de comunidade de prática ou epistêmica, que reflete a existência local de 

subgrupos cognitivos82. Algumas experiências encontradas no SLP têxtil-catarinense 

ilustram o tipo e as características da cooperação informal entre as empresas.  

Essa cooperação informal foi constatada inclusive durante as entrevistas para 

este estudo. Quando solicitado ao entrevistado sugestões de empresas locais que 

poderiam colaborar com o presente estudo, este rapidamente contatava pelo 

telefone (normalmente celular pessoal) com o gestor ou proprietário de outra 

empresa, que prontamente atendia à sua solicitação. Além disso, pode-se constatar 

que existe entre as empresas que cooperam informalmente, laços pessoais, sociais 

e um certo grau de confiança, o que possivelmente ajuda a inibir o comportamento 

exclusivamente competitivo. 

Algumas entrevistas revelaram a existência de cooperação informal, 

estruturada pela trajetória das empresas participantes, bem como laços pessoais, 

sociais e profissionais mantidos pelos empresários e funcionários. Duas experiências 

elucidam a existência de cooperação informal, constatando-se que se trata de um 

importante fluxo de conhecimento local. 

Uma experiência encontrada está relacionada com a trajetória de uma das 

empresas locais entrevistadas. A estruturação e rápida expansão foram possíveis, 

em grande parte, devido à cooperação informal local. O sócio-proprietário da 

empresa entrevistada se beneficiou de laços pessoais e ligações sociais com um 

empresário da região. Esse empresário acumulou conhecimentos em um período 

anterior, pois a sua empresa atuou como subcontratada de comercializadoras 

globais com marca, construindo e mantendo nesse período ligações externas ao 

SLP. Dessa forma, os conhecimentos acumulados, bem como os canais externos de 

interação do empresário foram transferidos ao sócio-proprietário da empresa 

entrevistada neste estudo. A partir dessa cooperação foi possível à empresa 
                                                 
82 Neste contexto, subgrupos cognitivos são entendidos como grupos de pessoas que se encontram em 
patamares cognitivos ou de conhecimento similares. Dessa forma, esses grupos podem também compartilhar de 
um processo de construção e difusão de novos conhecimentos. 
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entrevistada expandir seus negócios, formando uma base de clientes externos ao 

SLP. 

Outra experiência foi relatada por um executivo de outra empresa 

entrevistada. Engenheiro de formação exercendo a direção industrial de uma grande 

empresa local, ao planejar a localização para a instalação de uma nova unidade 

fabril, buscou informações junto a um grupo de profissionais locais. Isso somente foi 

possível, segundo o próprio entrevistado, por ele ter exercido cargos em importantes 

e grandes empresas na região. Esses profissionais - gerentes e diretores - se 

reúnem em diferentes locais, normalmente em ambientes sociais da região. 

A partir dessas experiências é possível reconhecer que existe mais 

cooperação entre as empresas do SLP do que inicialmente as entrevistas revelaram. 

Essa cooperação se constitui, como apontado, de modo informal e seletivo.  

Vale reiterar que, se as empresas do SLP competem com produtos similares 

e pelos mesmos mercados, o comportamento predominante tende a ser competitivo. 

O que leva à cooperação é a confiança resultante de laços pessoais, sociais e 

profissionais, bem como o interesse em intercâmbios de conhecimentos, já que um 

membro do grupo acumulou capacitações que podem ser importantes aos demais. 

Constatou-se que a cooperação informal resulta em importantes benefícios 

para as empresas do SLP catarinense, ainda que tais benefícios sejam restritos a 

um grupo de empresas. Esses benefícios são restritos porque a partir dos relatos 

coletados nas entrevistas constatou-se que algumas empresas estão mais ligadas 

do que outras ao sistema de conhecimento local, como será retomado mais adiante 

neste capítulo. 

Desse modo, considerando que a cooperação informal é seletiva, o sistema 

local de conhecimento é também caracterizado por ligações e fluxos de 

conhecimentos assimétricos e seletivos. Ou seja, além das ligações locais formais 

entre os agentes co-localizados, existem outras formas de ligações que implicam na 

constituição de fluxos de conhecimentos locais.  

Como já apontado no capítulo 3, ligações e cooperações informais que levam 

à formação de sistemas locais de conhecimentos assimétricos, foram também 

encontradas em distritos industriais na Itália por Belussi, Pilotti e Sedita (2006) e, no 
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Chile por Giuliani e Bell (2005). Portanto, a investigação, a análise e o debate sobre 

os sistemas locais de conhecimentos nos SLPs precisam incorporar tais ligações e 

cooperações informais, visto a importância para a difusão do conhecimento local. 

Nesse sentido, vale destacar também algumas investigações realizadas no 

SLP têxtil-vestuário catarinense. As investigações ao analisarem as ações de 

cooperações entre as empresas, também atribuíram à cultura local a inexpressiva 

cooperação existente no SLP (FERREIRA, 2000; FERNANDES, 2008; LINS, 2008).  

Ferreira (2000) encontrou entre os empresários do SLP pouca ou 

praticamente nula relevância atribuída à integração e cooperação com outras 

empresas locais. Lins (2008) também argumentou que as empresas dessa região 

são refratárias às ações conjuntas. O autor complementou ainda que é típico do 

empresariado de origem germânica o espírito de auto-suficiência e de rivalidade. 

Fernandes (2008) ao analisar os esforços empreendidos na inovação das empresas 

têxteis e de vestuário em Santa Catarina também constatou a baixa relação de 

cooperação entre empresas do setor, em consonância com a relação encontrada no 

setor no âmbito nacional.  

Todavia, no ambiente competitivo do SLP têxtil-vestuário catarinense foi 

revelada a existência de comunidades locais de prática, que cooperam de modo 

informal. Tal cooperação é baseada nas ligações locais, possibilitadas pela 

proximidade geográfica e constitui um dos fluxos de conhecimentos locais. 

   Além da cooperação entre as empresas, foi analisada também a cooperação 

entre as empresas e as instituições locais de apoio. De maneira geral as empresas 

do SLP consideram que as ações conjuntas empreendidas pelas instituições locais 

são pouco expressivas. Mesmo assim, foi possível identificar, por meio das 

entrevistas, que as empresas mantêm parcerias e se beneficiam das ações e 

serviços oferecidos pelas instituições de apoio local, conforme resume o Quadro 8.  
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Atividade / 
Apoio Oferecido 

no SLP 

Grupo Educação Grupo Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Grupo Atividades 
Associativas Outras 

Educação 
Superior 

Educação 
Profissional 

Centros 
Tecnológicos Laboratórios 

Organizações 
empresariais e 

patronais 

Organizações 
sindicais 

Instituições 
de Crédito Outras 

Treinamento 
Mão-de-obra  SENAI       

Esforços políticos     ACIB, ACIBr 
FIESC SINTEX   

Capacitação 
gerencial     ACIB, ACI 

AMPE   Sebrae 

Comercialização     AMPE    

Estagiários FURB 
UNIFEBE        

Mão-de-obra 
qualificada 

FURB 
UNIFEBE 

UFSC 
       

Pesquisas FURB 
UFSC *  

CTV 
CETTEX  

IPTB / FURB 
     

Fomento 
financeiro       BRDE 

BADESC PRODEC 

Desenvolvimento 
de fornecedores      FIESC    

Desenvolvimento 
instituições locais     FIESC    

Incentivos fiscais        Poder 
municipal 

Apoio Lei 
Trabalhista      SINTEX   

Controle de 
qualidade fibras    FBET     

Controle de 
qualidade fios    CEPETEX     

Quadro 8 – Atividades das instituições locais de apoio citadas nas entrevistas 
Fonte: elaborado pela autora 
 
* Uma das empresas entrevistadas mantém parcerias para implantação de melhorias no sistema produtivo. Essas 
parcerias foram estabelecidas a partir das ligações de um diretor da empresa que se doutorou na UFSC. 

 

Ao efetuar junto às empresas o levantamento sobre a utilização dos serviços 

e das parcerias que estas mantêm com as instituições locais de apoio, foi possível 

constatar que as empresas que mais se beneficiam desses serviços são aquelas 

que acumularam mais capacitações e capacidade de absorção ao longo de sua 

trajetória. Dessa forma, essas empresas conseguem obter melhores benefícios e 

vantagens dos serviços e de ações conjuntas com as instituições locais. 

Os entrevistados destacaram que apesar dos esforços empreendidos pelas 

instituições locais de apoio, os benefícios para as empresas são, de modo geral 

pouco representativos. Como apontou um dos entrevistados, as instituições e as 

empresas locais poderiam fortalecer parcerias e ações, pois são pouco significativas 

diante do potencial da região.  



153 

 

Outro entrevistado complementou essa percepção ao ponderar que seria 

importante para o desenvolvimento da região se ocorresse uma maior mobilização, 

tanto das empresas como das instituições locais de apoio. Vale destacar a avaliação 

de Lins (2008) ao constatar recentemente que as relações entre empresas e 

instituições locais de apoio no SLP carecem de uma maior intensidade, para 

contribuírem de modo mais efetivo com o desenvolvimento do setor na região. 

     

6.1.2 Composição de fluxos de conhecimentos externos 

 

A análise dos fluxos de conhecimentos externos foi dirigida pelo construto: 

ligações externas ao SLP. Para a identificação de fluxos externos de conhecimentos 

ao SLP, foi necessário levantar as interações entre as empresas locais e agentes 

externos – que formam canais e mecanismos de interações, normalmente 

denominados na literatura de pipelines ou global pipelines83. Assim, foram 

investigadas as ligações entre as empresas locais com clientes, concorrentes, 

fornecedores e outros agentes externos. 

A principal ligação e fonte de conhecimento externo encontrada entre as 

empresas locais foi com fornecedores, tanto de origem nacional como internacional. 

Pode-se mencionar a compra de insumos (algodão, aviamentos, fios, produtos 

químicos); de tecidos planos; de tecidos sintéticos; de produtos acabados, 

notadamente da China; contratação de serviços especializados (em especial para a 

atividade de desenvolvimento de produtos). Em termos do impacto competitivo, a 

segunda fonte de conhecimento externo mais relevante para as empresas 

entrevistadas são os compradores nacionais. 

 Como já apontado, o setor é caracterizado pela introdução de avanços 

tecnológicos realizada pelos fornecedores. Dessa forma, com a importação ou 

compra no mercado nacional de maquinário, insumos, matérias-primas e mesmo 

produtos acabados, as empresas locais acabam incorporando conhecimentos 

                                                 
83 Como já esclarecido, este estudo definiu que o termo pipeline se refere aos canais e mecanismos de 
interações com agentes externos ao SLP, mas localizados no Brasil. Já o termo global pipeline está relacionado 
com as interações mantidas pelos agentes co-localizados no mercado internacional. 
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tecnológicos. A incorporação ocorre com a utilização no processo de produção de 

insumos, máquinas. Os produtos acabados são fonte de conhecimento uma vez que 

tem incorporado além do material, o design/estilo.  

A experiência relatada por um dos entrevistados cuja empresa compra 

produtos acabados no mercado externo confirma que a sua empresa consegue 

absorver conhecimentos especialmente de design/estilo. Para a grande maioria das 

empresas entrevistadas no SLP, a incorporação de avanços tecnológicos é possível 

pela compra de máquinas e insumos. 

Vale lembrar que os conhecimentos são apropriados de modo diferente 

pelas empresas do SLP. Dependendo das capacitações acumuladas ao longo de 

sua trajetória, é possível à empresa potencializar os avanços tecnológicos 

transferidos pelos fornecedores. No SLP investigado, os relatos dos entrevistados 

sugeriram que essa potencialização ocorre com melhorias nos processos (aumento 

de produtividade, redução de perdas) e nos produtos (agregação de valor).  

A pesquisa também identificou o aprendizado de empresas locais relacionado 

com o desenvolvimento de produtos e design nas interações com compradores, 

notadamente nacionais. As interações ocorrem com a visita dos compradores à 

fábrica e esforços conjuntos para o desenvolvimento no design de produtos. Outra 

fonte de conhecimento externa mencionada pelos entrevistados foi a interação com 

institutos de pesquisa, com parcerias para o desenvolvimento tecnológico de tecidos, 

fibras e fios, para aplicação em produtos. 

   Como já apontado, o grau de interação não é suficiente para que a empresa 

consiga se apropriar de conhecimentos externos ao SLP. A empresa desenvolve 

capacitações ao longo de sua trajetória, elevando sua capacidade de absorção. 

Duas experiências encontradas no SLP catarinense que possibilitaram benefícios às 

empresas no acesso aos fluxos de conhecimentos externos reforçam tal 

necessidade de investimento na capacidade de absorção. 

   Por exemplo, uma empresa local ao atuar como subcontratada de 

compradoras com marcas globais (private label) acumulou um conjunto de 

capacitações nas áreas gerenciais, no desenvolvimento de produtos, marcas e 

canais de distribuição. Assim, após sete anos atuando como subcontratada, 
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desenvolveu marca própria, com lojas próprias e franqueadas, passando a gerenciar 

as marcas e os canais de distribuição de seus produtos. 

   Outra empresa local após também atuar como subcontratada para 

compradoras globais (private label) acumulou capacitações que permitiram mudar o 

foco do negócio da manufatura para o desenvolvimento de produtos, gestão de 

marcas, logística e distribuição. 

   No entanto, essas duas experiências encontradas são pouco comuns no SLP 

têxtil-catarinense. Como será retomado adiante, a grande maioria das empresas 

entrevistadas não está inserida ou, tem uma inserção subordinada e incipiente84 na 

cadeia produtiva global. Desse modo, os fluxos de conhecimentos da cadeia 

produtiva global mostraram-se limitados para a maioria das empresas do SLP. 

   Constatou-se ainda que de modo geral e preponderante, as interações das 

empresas com fontes externas de conhecimento ao SLP foram realizadas por meio 

de endereços eletrônicos, catálogos, revistas, visitas ao exterior para observar 

tendências nas ruas e nas vitrines, participação em feiras no exterior. No entanto, 

essas fontes de conhecimentos externos também têm impacto restrito na 

competitividade das empresas do SLP, visto que a maioria delas não está inserida 

na cadeia produtiva global, ponto que será retomado. 

 

6.2 Processos e consolidação dos fluxos de conhecimentos  

 

Em um ambiente competitivo global, o conhecimento é fator relevante e que 

gera vantagens competitivas, inclusive para empresas localizadas em aglomerações 

ou SLPs. As economias externas incidentais e deliberadas de um SLP geram fluxos 

de conhecimentos locais.  

No entanto, com o crescimento e fortalecimento da cadeia produtiva global, os 

fluxos de conhecimentos locais podem se mostrar insuficientes para que as 

                                                 
84 Nesta investigação, a inserção externa das empresas foi caracterizada como incipiente devido ao valor 
proporcional da participação do mercado externo no faturamento e, com condição subordinada devido às suas 
capacitações que implicam na reduzida condição de coordenação e poder na cadeia produtiva global. 
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empresas possam se inserir na dinâmica competitiva global. Desse modo, torna-se 

importante a incorporação dos fluxos externos de conhecimento, resultantes das 

ligações entre as empresas, outros atores co-localizados e agentes externos ao 

SLP.  

A pesquisa, como já apontado, constatou que as empresas do SLP têxtil-

catarinense não estão inseridas ou, têm inserção limitada na cadeia produtiva global. 

Desse modo os fluxos externos oriundos das cadeias não são acessados pelas 

empresas co-localizadas, impactando na sua trajetória e potencial competitivo. 

Diante deste contexto, nesta etapa buscou-se verificar como são os processos 

e a consolidação dos fluxos de conhecimentos locais e externos no SLP, a partir das 

categorias de análise: i) processo learning at the boundaries; ii) cadeia produtiva 

global. Os construtos que operacionalizaram essas categorias de análise permitiram 

aprofundar a discussão e o entendimento de como se estruturam os fluxos de 

conhecimentos locais, externos e híbridos no SLP.  

Vale apontar que, nesta e nas próximas seções que analisam os achados da 

investigação, algumas categorias de análise e construtos se repetem. Isso ocorre 

porque para compreender os processos e consolidação dos fluxos de conhecimento 

no SLP é preciso recuperar categorias e construtos que são analisadas em 

perspectivas diferentes, mas complementares.  

 

6.2.1 Processo learning at the boundaries  

 

Um processo que é denominado na literatura de aprendizado na fronteira ou 

learning at the boundaries, possibilita às empresas combinarem fluxos de 

conhecimentos locais e externos ao SLP (WENGER, 2000; BELUSSI, PILOTTI; 

SEDITA, 2006). O aprendizado na fronteira depende de capacitações locais e 

externas, além da construção canais de interação com agentes externos ao SLP. 

As empresas precisam identificar os fluxos de conhecimentos locais e 

externos e desenvolver capacitações para explorar e se apropriar dos 

conhecimentos gerados por meio desses fluxos. Ou seja, trata-se da estruturação de 
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um fluxo de conhecimento híbrido, resultante da articulação e combinação de 

capacitações locais e externas. Dessa forma, na categoria de análise, learning at the 

boundaries foram operacionalizados e analisados os construtos: i) instituições locais 

e externas de apoio; ii) ligações locais; iii) ligações externas ao SLP; iv) 

competências locais e externas. 

Como já apontado, as instituições de apoio que atuam junto ao SLP têxtil-

vestuário catarinense desenvolvem ações conjuntas e, oferecem serviços para as 

empresas locais. Além disso, foi detectado que as empresas com mais capacitações 

e melhor grau de capacidade de absorção conseguem desenvolver mais ações 

conjuntas e melhor usufruir dos serviços oferecidos pelas instituições locais. Porém, 

os entrevistados destacaram a necessidade de uma maior mobilização tanto das 

empresas como das instituições locais. A demanda apontada pela maioria dos 

entrevistados é relacionada com parcerias para a melhoria na competitividade da 

empresas: qualificação de mão-de-obra, desenvolvimento de materiais e de 

tecnologia aplicada aos produtos e processos. 

Quanto à ação de instituições de apoio externas ao SLP foi identificada a 

atuação de institutos de pesquisa em parceria com duas empresas locais. De modo 

geral, as ligações das empresas locais com instituições de apoio externas são pouco 

representativas e pouco freqüentes para possibilitar a ampliação da vantagem 

competitiva do SLP. Ou seja, a incorporação de conhecimentos externos pelas 

empresas co-localizadas é predominantemente restrita às fontes como: endereços 

na internet, feiras, catálogos, revistas e viagens ao exterior para observar vitrines. 

Recuperando as ligações locais e externas das empresas do SLP têxtil-

catarinense, duas ligações se mostraram especialmente relevantes em termos de 

fluxos de conhecimentos das empresas locais. Uma delas é a ligação das empresas 

com fornecedores, tanto locais como externos ao SLP. A outra é a ligação entre as 

empresas locais, com cooperação informal. 

Experiências encontradas no SLP demonstraram que as ligações com 

fornecedores podem resultar em benefícios adicionais ou não para as empresas. A 

empresa pode, de acordo com suas capacitações, maximizar a aplicação dos 

conhecimentos transferidos pelos fornecedores com melhorias em seus produtos e 

processos. Isso ocorre devido à assimetria de capacitações acumuladas e ao 
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diferenciado grau de capacidade de absorção das empresas do SLP catarinense. 

Vale lembrar que não é suficiente ter acesso a canais de conhecimentos locais e 

externos, a empresa deve também ter capacidade de absorção para reconhecer, 

internalizar e utilizar o conhecimento. 

No entanto, nas empresas entrevistadas foram identificados esforços para o 

desenvolvimento de capacitações internas, especialmente no desenvolvimento de 

produtos. Esses esforços variam de acordo com as capacitações acumuladas de 

cada empresa.  

Por exemplo, das 19 empresas entrevistadas, apenas 5 não contam com 

profissionais dedicados ao desenvolvimento de produtos. Dessas 5 empresas, 2 

contratam especialistas externos para atuarem nessa atividade. Existem ainda 

investimentos relacionados à participação em feiras na região, no Brasil e, em menor 

incidência no exterior. Por outro lado, no SLP a estratégia mais comum no 

desenvolvimento de produtos é a imitação, sendo as principais fontes: concorrentes 

locais, no Brasil e exterior; catálogos, revistas e sites na internet.  

De outro modo, foram encontradas três experiências de empresas do SLP 

que podem ser relacionadas ao processo de aprendizado na fronteira ou learning at 

the boundaries. Essas empresas combinaram fluxos de conhecimentos locais e 

externos ao SLP. Duas dessas experiências já foram mencionadas.  

Uma empresa local transferiu conhecimentos obtidos em fontes externas para 

uma das empresas entrevistadas. Tais conhecimentos foram reconhecidos e, 

recombinados com as capacitações locais. Dessa forma, a empresa entrevistada 

empregou um conhecimento híbrido em seus processos e produtos. 

A outra empresa ao atuar como subcontratada de compradoras com marcas 

globais absorveu conhecimentos e os combinou com as capacitações locais, a ponto 

de modificar seu modelo de negócio, passando da manufatura para a gestão de 

marca, logística e pontos de comercialização. A terceira empresa em parceria com 

um instituto de pesquisa estrangeiro conseguiu melhorar a capacitação de alguns 

funcionários, absorvendo e recombinando conhecimentos difundidos pelo referido 

instituto. Além disso, a empresa conseguiu desenvolver produtos com diferenciais e 

com maior valor agregado. 
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Vale destacar que, os relatos e experiências das empresas entrevistadas no 

SLP sugerem que a propensão das empresas e profissionais em estabelecer 

ligações locais está associada com dois elementos qualificadores: a similaridade em 

suas capacitações e capacidade de absorção; os laços pessoais, sociais e a 

confiança.  

O primeiro elemento está relacionado com o interesse da empresa em 

compartilhar conhecimentos. Segundo constatado nas entrevistas, uma empresa 

tende a se interessar no intercâmbio de conhecimentos, quando existe contrapartida. 

Ou seja, quando a cooperação resulta em benefícios mútuos. Dessa forma, existe a 

tendência de ocorrer colaboração entre duas empresas com bases de 

conhecimentos semelhantes, por compartilharem de interesses e possibilidades de 

benefícios mútuos. 

O segundo elemento complementa o primeiro, na medida em que os 

entrevistados consideram que ao compartilharem de um mesmo espaço geográfico e 

das mesmas tradições culturais, espera-se que ocorram ações colaborativas que 

atendam aos interesses das partes. Alguns entrevistados apontaram que os laços 

sociais, de amizade e até mesmo familiares, inibem comportamentos exclusivamente 

oportunistas. 

 A combinação desses dois elementos tem importante papel, pois possibilitam 

a ampliação da base de conhecimento das empresas e dos profissionais, mantendo 

o interesse nas ligações e cooperações locais. Essa crença demonstrada pelos 

entrevistados foi relatada pela literatura, especialmente em experiências nos distritos 

industriais italianos.  

Os fluxos de conhecimentos originados principalmente de fornecedores locais 

e externos, dos compradores nacionais, da cooperação informal entre as empresas 

locais e de parcerias com instituições de apoio, se constituem de processos que 

contribuem para a consolidação de um sistema de conhecimento local. Porém, 

nesse sistema de conhecimento local, as empresas assumem diferentes 

posicionamentos cognitivos. O posicionamento cognitivo de uma empresa no SLP 

depende: de suas capacitações e de seus interesses e oportunidades para transferir 

e/ou trocar conhecimentos. 
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Dessa forma, constatou-se que coexistem localmente85: empresas que 

transferem conhecimento; empresas que trocam conhecimentos e empresas 

isoladas86. As empresas que fizeram parte deste estudo foram numeradas de 1 a 19 

e classificadas, conforme o seu posicionamento cognitivo, ilustrado no Gráfico 5, a 

seguir.  

 
Gráfico 5 - Posição cognitivo das empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 É possível verificar no Gráfico 5 que a maioria das empresas do SLP 

encontra-se com um posicionamento isolado. Neste caso, as principais 

características identificadas nessas empresas foram:  

• não participam de ações de colaboração entre as empresas locais, por não 

terem um ou os dois elementos qualificadores anteriormente apontados;  

• não são associadas à entidades empresariais;  

• não utilizam ou utilizam de modo restrito os serviços oferecidos pelas 

instituições locais de apoio;  

• atuam em segmentos de produtos com baixo valor agregado;  

• não estão inseridas na cadeia produtiva global. 

                                                 
85 Taxonomia proposta por Giuliani e Bell (2005). 
86 É preciso fazer pelo menos duas ressalvas na classificação da posição cognitiva das empresas localizadas no 
SLP têxtil-vestuário catarinense: i) uma empresa pode assumir dois posicionamentos, dependendo de seus 
interesses; ii) a classificação é resultante das entrevistas realizadas, podendo conter assim limitações. 
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 Quanto às empresas que trocam e transferem conhecimentos, as principais 

características identificadas foram:  

• participam de ações de colaboração entre empresas locais, pois apresentam 

pelo menos um dos elementos qualificadores mencionados;  

• são associadas às entidades empresarias locais, estaduais e nacionais;  

• utilizam e mantém parcerias com instituições locais de apoio;  

• atuam em segmentos de produtos com maior valor agregado;  

• algumas apresentam inserção na cadeia produtiva global, porém, estão 

inseridas de modo limitado e subordinado. 

 

Vale pontuar ainda que, as diferentes posições cognitivas das empresas do 

SLP investigado não autorizam a invalidar a observação e o entendimento proposto 

em Marshall (1920) de que as economias externas geradas pelas aglomerações 

beneficiam as empresas co-localizadas. Nessa direção, existe a hipótese de que 

quanto mais intensas são as ligações locais, mais empresas co-localizadas acabam 

se beneficiando de conhecimentos obtidos por uma ou um grupo de empresas 

(BATHELT; MALMBERG; MASKELL, 2004). 

O argumento dos autores pode encontrar eco no caso do SLP investigado. 

Constatou-se a existência de fortes laços sociais e o compartilhamento de áreas de 

lazer e eventos sociais, o que pode contribuir ou facilitar a difusão de conhecimentos 

e informações, inicialmente restritas a um grupo de empresas. Ou seja, a 

proximidade pode acabar contribuindo por beneficiar as empresas co-localizadas, 

desde que estas invistam no desenvolvimento da sua capacidade de absorção. 

 

6.2.2 Cadeia produtiva global: fluxos de conhecimentos 

 

Como já argumentado, os fluxos de conhecimentos locais e externos podem 

ser considerados relevantes vantagens competitivas para empresas co-localizadas 
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em um SLP. Portanto, as empresas de um SLP podem incorporar e combinar fluxos 

locais e externos para a inserção e upgrading na cadeia produtiva global. Ao se 

incorporar ao debate a cadeia produtiva global foram analisados os seguintes 

construtos: i) ligações externas ao SLP; ii) governança. 

O que se verificou na atuação das empresas entrevistadas é a baixa inserção 

na cadeia produtiva global. Apenas duas empresas atuam no mercado internacional. 

Ambas têm inserção externa incipiente e subordinada.  

A primeira empresa atua como subcontratada (private label) de compradores 

globais com marca. A maioria dos compradores envia especificações para a 

produção, mas a empresa consegue participar do desenvolvimento de algumas 

peças para três compradores globais.  

Nesse caso, o entrevistado avaliou que é significativo participar do 

desenvolvimento de produtos de três entre seus dez clientes, se considerados o 

tempo de atuação e as competências disponíveis na empresa. Dessa forma, a 

empresa conseguiu acumular algumas capacitações relacionadas também ao 

desenvolvimento de produto, que são agora empregadas no mercado interno, com o 

lançamento de marca própria e a gestão de canais de distribuição. 

A segunda empresa tem a maior parte de seu faturamento no mercado 

interno, apresentando uma elevada capacidade na fase da manufatura, com a 

gestão de canais de distribuição e de marcas próprias. Porém, mantém uma 

subsidiária em um país latino-americano, pois das vendas realizadas no mercado 

externo, pouco mais de 60% são direcionadas para países latino-americanos. 

Lupatini (2007) identificou padrões de inserção das empresas brasileiras do 

setor têxtil-vestuário no mercado externo e ainda, sinalizou a importância de ampliar 

a integração entre os SLPs brasileiros e as cadeias produtivas mundiais, com 

esforços para uma maior inserção internacional. No entanto, o que se observou nas 

empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense é a quase ausência de esforços 

direcionados para inserção no mercado externo. Pelo contrário, as duas maiores 

empresas entrevistadas reduziram drasticamente a sua participação no mercado 

externo, voltando-se para o mercado interno. 
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6.3 Dificuldades no acesso aos fluxos de conhecimentos  

 

A estruturação e a manutenção de ligações locais e externas são relevantes, 

mas não decisivas para que as empresas possam se beneficiar dos fluxos de 

conhecimentos. O acesso e os benefícios de fluxos de conhecimento locais e 

externos dependem também da capacidade de absorção da empresa, de seu 

posicionamento e da governança na cadeia produtiva.  

A capacidade de absorção da empresa está relacionada com a sua 

capacidade em reconhecer, assimilar e empregar o conhecimento externo para fins 

comerciais. Além disso, três elementos permeiam o conceito de capacidade de 

absorção: i) está relacionada com as capacitações acumuladas na trajetória da 

empresa; ii)  a aprendizagem é cumulativa; e, iii) o desempenho da aprendizagem é 

maior quando o objeto de aprendizagem está relacionado com o que já é conhecido. 

(COHEN e LEVINTHAL, 1990).  

Dessa forma, as categorias de análise para avaliar as dificuldades das 

empresas em acessar e se beneficiar dos fluxos de conhecimentos são: i) 

capacidade de absorção; ii) cadeia produtiva global. Essas categorias são 

operacionalizadas pelos construtos a seguir analisados. 

 

6.3.1 Capacidade de absorção 

 

A capacidade de absorção foi operacionalizada pelo construto externalidades 

dinâmicas. Dentre as formas que as externalidades dinâmicas podem se manifestar 

são analisadas neste estudo: a mudança nas atitudes dos funcionários; a formação 

de novas capacitações e, o avanço da empresa em conhecimentos tecnológicos. 

Como já apontado, a assimetria verificada na capacidade de absorção das 

empresas do SLP têxtil-catarinense sugere que o sistema local de conhecimento 

seja estruturado por empresas com diferentes posicionamentos cognitivos. Por outro 

lado, também foi apurado que as empresas têm mobilizado esforços para a melhoria 
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de sua capacidade de absorção, com investimentos em processos e produtos – de 

acordo com as capacitações e recursos disponíveis de cada empresa.  

As melhorias tanto em processos como em produtos são resultantes da 

conjugação de esforços internos e externos às empresas. Os esforços internos estão 

relacionados com o treinamento da mão-de-obra, tanto internamente como em 

cursos oferecidos pelo Senai na região. Além disso, tornou-se mais intensa e 

constante a participação dos profissionais das empresas entrevistadas em feiras na 

região, no Brasil e em menor incidência no exterior. Como também já registrado, a 

maioria das empresas entrevistadas mantém profissionais internos dedicados ao 

desenvolvimento de produtos ou contrata especialistas. 

No SLP investigado, predominantemente, os processos têm apresentado 

melhorias com a introdução de inovações tecnológicas pelos fornecedores e, com a 

contratação de alguns profissionais-chave. Os entrevistados apontaram certa 

dificuldade em contratar mão-de-obra qualificada na região, em especial 

engenheiros para a melhoria dos processos produtivos. Essa dificuldade está 

relacionada mais à escassez de oferta do que à qualidade dos profissionais na 

região. 

Verificou-se, por meio dos relatos das entrevistas, que existe uma 

preocupação generalizada entre as empresas em agregar valor aos produtos, 

embora por meio da estratégia da imitação. Essa preocupação é resultante do 

cenário competitivo no setor e induz as empresas a investirem em sua capacidade 

de absorção. 

Um dos entrevistados mencionou que competir com o fast-fashion está cada 

dia mais difícil, pois exige velocidade no desenvolvimento de produtos, na 

manufatura e constantes investimentos. Outro entrevistado apontou que o fast-

fashion modificou o comportamento do consumidor, principalmente das mulheres, 

que querem sempre ‘novidades’. Assim, cabe às empresas inserir novas peças em 

suas coleções e, claro, lançar diferentes coleções. 

Embora insuficiente para a inserção das empresas na cadeia produtiva global, 

verificou-se que existem esforços generalizados e a preocupação em buscar novas 

capacitações e incorporar os avanços tecnológicos. Ou seja, as empresas 
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entrevistadas, embora limitadas por sua capacidade de absorção e recursos, 

apontaram a constante preocupação em melhorar processos e produtos.  

A concorrência, segundo apontaram alguns entrevistados, não é somente 

entre as empresas locais, mas com os produtos importados. Os produtos importados 

estão chegando ao Brasil com preço e qualidade compatíveis ou melhores do que 

aqueles oferecidos por muitas empresas no SLP. 

 

6.3.2 Cadeia produtiva global: benefícios  

 

Os benefícios que as empresas podem usufruir com os fluxos de 

conhecimentos locais e externos também dependem de seu posicionamento na 

cadeia produtiva global. Dessa forma foi analisado o construto, governança. 

As empresas entrevistadas têm baixa inserção na cadeia produtiva global. 

Atualmente apenas duas empresas atuam no mercado internacional e com inserção 

incipiente e subordinada.  

As duas empresas, como assinalado anteriormente, obtiveram um certo 

‘aprendizado’ no mercado externo. Especialmente uma delas se beneficiou 

acumulando capacitações, levando-a a agregar atividades como a gestão da marca, 

logística e canais de distribuição, podendo ser tomado como um upgrading em seu 

modelo de negócio.  

De todo modo, as empresas do SLP apresentaram dificuldades e limitações 

no acesso aos fluxos externos de conhecimento por não estarem inseridas na 

cadeia produtiva global. Essa inserção poderia levá-las a desenvolver capacitações 

para possibilitar um upgrading na cadeia produtiva.  

De modo predominante, o acesso das empresas localizadas no SLP às fontes 

externas se restringe às ligações com fornecedores, endereços eletrônicos, revistas, 

catálogos, viagens ao exterior. Ou seja, os canais que levam aos fluxos de 

conhecimentos externos são restritos e se mostram insuficientes para beneficiar as 
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empresas de modo a elevar a vantagem competitiva e seu posicionamento na 

cadeia produtiva global. 

 

6.4 Benefícios obtidos com os fluxos de conhecimentos  

 

 Historicamente, as atividades na cadeia produtiva têxtil-vestuário são 

dispersas em diferentes localidades, de modo a aproveitar vantagens competitivas 

locais. Portanto, as empresas do setor localizadas em SLPs precisam acumular 

capacitações e agregar atividades com maior valor agregado para possibilitar um 

upgrading na cadeia produtiva setorial.  

O processo pelo qual as empresas passam de atividades de baixo valor para 

atividades de maior valor na cadeia produtiva global, é denominado de industrial 

upgrading. O industrial upgrading pode ser analisado pela tipologia de atividades 

desenvolvidas pelas empresas na cadeia de produção global (GEREFFI, 1999a; 

2005). Já Humphrey e Schmitz (2000) analisaram as estratégias de local upgrading 

para a inserção na cadeia produtiva global de empresas localizadas em SLPs.  

Dessa forma, foi selecionada a categoria de análise, cadeia produtiva global, 

para conhecer os resultados ou avanços das empresas do SLP têxtil-catarinense, ao 

se apropriarem de fluxos de conhecimentos locais e externos. As tipologias de 

upgrading operacionalizaram a referida categoria de análise. 

 

6.4.1 Cadeia produtiva global: upgrading  

 

   A categoria de análise, cadeia produtiva global foi operacionalizada com os 

construtos: i) tipologia de local upgrading e ii) tipologia de industrial upgrading. A 

tipologia denominada de local upgrading apresenta possibilidades de upgrading das 

empresas com melhorias no processo, produto ou na apropriação de atividades com 

maior valor agregado, como design, marketing, logística e distribuição. Já a tipologia 
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de industrial upgrading pontua os avanços da empresa na cadeia produtiva global de 

acordo com as suas atividades desenvolvidas. 

    Os esforços empreendidos pelas empresas do SLP têxtil-vestuário 

catarinense, a partir do acesso às fontes de conhecimentos locais e externas, 

resultaram em benefícios e possibilitaram upgradings. Porém, esses upgradings têm 

repercussão competitiva limitada ao âmbito local ou brasileiro. 

    As empresas entrevistadas apontaram significativos avanços e benefícios 

com a melhoria em seu processo produtivo e na criação de linhas de produtos. Além 

disso, a maioria das empresas destacou que houve um incremento nas 

capacitações, pois se apropriaram de atividades como design, logística e 

distribuição. O Quadro 9 apresenta os avanços de cada empresa, conforme 

apontado pelos entrevistados. 

 

Benefício 
               Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Processo produtivo                    
Criação de linhas 
de produtos                    

Apropriação de 
novas funções                    

Quadro 9 – Benefícios obtidos pelas empresas do SLP têxtil-catarinense 
Fonte: elaborado pela autora 

 

    Quanto ao upgrading na cadeia produtiva global, apenas três das empresas 

entrevistadas apresentaram inserção no mercado internacional - todas com inserção 

subordinada. No entanto, uma empresa deixou de atuar no mercado externo. Essa 

empresa que se retirou atuava como OEM, recebendo especificações sobre os 

produtos e entregando-os com a marca do cliente (private label). Das duas 

empresas que ainda tem inserção no mercado externo, uma atua também como 

OEM (private label) e, a outra como ODM - com um faturamento pouco 

representativo vindo do mercado externo. 

    Apesar das empresas do SLP apontarem avanços nos processos, produtos e 

na apropriação de atividades de maior valor, o atual quadro competitivo local sugere 

que esses avanços ainda não trouxeram resultados significativos para a inserção 



168 

 

dessas empresas na cadeia produtiva global. Dois elementos encontrados no SLP 

podem reforçar esse argumento. O primeiro é o baixo número de empresas locais 

que tem inserção no mercado externo. O segundo elemento, apontado pelos 

entrevistados, é a dificuldade cada vez maior das empresas do SLP em competir 

com os produtos importados.  

    Por fim, a discussão conceitual e as evidências coletadas na pesquisa 

empírica formaram um quadro geral analítico que possibilitou a compreensão da 

dinâmica dos fluxos de conhecimentos no SLP têxtil-vestuário catarinense. Para a 

formalização desse quadro, a seguir são recuperados os principais argumentos 

conceituais e evidências empíricas, que formaram os elementos que permitiram 

aprofundar a discussão proposta nesta tese.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta tese verificou quais são os fluxos de conhecimentos locais e externos no 

SLP têxtil-vestuário catarinense, e como esses fluxos são incorporados pelas 

empresas, afetando a sua competitividade. As unidades de pesquisa foram 

empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense. As empresas localizadas na 

mesorregião do Vale do Itajaí se beneficiam das economias externas geradas pela 

aglomeração. 

Em um SLP coexistem subsistemas integrados de produção e conhecimento. A 

proximidade geográfica entre os atores do SLP facilita as ligações, que por sua vez 

nutrem os subsistemas. As ligações entre os atores do SLP estimulam a criação de 

fluxos de conhecimentos e processos de aprendizagem locais. Tais fluxos e 

processos contribuem para a competitividade das empresas aglomeradas.  

A aglomeração de empresas gera um conjunto de benefícios externos que 

sustentam e recriam fluxos de conhecimentos locais. Esses benefícios gerados pela 

aglomeração industrial são formados pelas economias externas incidentais e 

deliberadas (MARSHALL, 1920; SCHMITZ, 1995a). 

As economias incidentais proporcionam benefícios para as empresas co-

localizadas, que podem usufruir da formação de um contingente de mão-de-obra 

qualificada, da atração e proximidade de fornecedores, e da disseminação de 

conhecimento e informações com os transbordamentos tecnológicos. Além disso, a 

proximidade geográfica facilita ações conjuntas entre os atores locais, denominadas 

de economias externas deliberadas, que resultam também em benefícios para as 

empresas aglomeradas. 

Os fluxos de conhecimentos do SLP são também incrementados pelo 

relacionamento entre as empresas aglomeradas e agentes externos ao SLP. Esse 

relacionamento fomenta os fluxos externos de conhecimentos. Dessa forma, o 

sistema de conhecimento local incorpora informações e conhecimentos externos que 

contribuem para o adensamento dos processos de aprendizado e inovação das 

empresas co-localizadas.  
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Portanto, tanto as ligações locais como as externas ao SLP estimulam o 

processo de aprendizagem e os fluxos de conhecimentos para as empresas co-

localizadas. Por outro lado, a estruturação e a manutenção de ligações locais e 

externas são relevantes, mas não decisivas para que as empresas possam se 

beneficiar dos fluxos de conhecimentos. A apropriação e os benefícios de fluxos de 

conhecimento locais e externos dependem em grande parte da capacidade de 

absorção da empresa. 

A capacidade de absorção da empresa está relacionada com a sua 

capacidade em reconhecer, assimilar e empregar o conhecimento externo para fins 

comerciais. Segundo Cohen e Levinthal (1990) três elementos estão implícitos no 

conceito de capacidade de absorção da empresa. A capacidade de absorção está 

relacionada com as capacitações acumuladas na trajetória da empresa. É preciso 

também considerar que a aprendizagem é cumulativa e que o desempenho da 

aprendizagem é maior quando o objeto de aprendizagem está relacionado com o 

que já é conhecido pela empresa. 

A partir desses argumentos foram delineadas quatro dimensões com vistas a 

levantar os fluxos de conhecimentos locais e externos no SLP têxtil-vestuário 

catarinense, bem como verificar a apropriação destes pelas empresas co-

localizadas. As dimensões foram formadas por categorias de análise conceitual e 

por construtos.  

A formação das categorias de análise foi orientada pelos argumentos 

conceituais expostos nos capítulos deste estudo, que foram recuperados de modo 

resumido acima. Já os construtos, também coletados nos argumentos conceituais, 

possibilitaram a elaboração do roteiro para as entrevistas, operacionalizando as 

categorias conceituais. 

As dimensões que permitiram a coleta dos dados empíricos foram: i) 

composição dos fluxos de conhecimentos locais e externos; ii) processo e 

consolidação dos fluxos de conhecimentos locais e externos; iii) fatores que 

dificultam o acesso e os benefícios dos fluxos de conhecimentos locais e externos; 

iv) resultados ou benefícios obtidos pelas empresas, com fluxos de conhecimentos 

locais e externos. 
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Na composição dos fluxos de conhecimentos locais e externos do SLP 

têxtil-vestuário catarinense, o estudo verificou os fluxos de conhecimentos 

possibilitados pelas economias externas incidentais e deliberadas. Ou seja, quais 

são os fluxos de conhecimentos decorrentes das ligações locais. 

   As entrevistas realizadas nas empresas do SLP têxtil-vestuário catarinense 

apontaram a formação de oferta da mão-de-obra local como relevante para a 

operação das empresas. Além da capacitação técnica oferecida por instituições de 

apoio local, a maioria das empresas investe no treinamento interno de seus 

funcionários. No SLP, a transferência de conhecimentos e habilidades com a 

mobilidade dos trabalhadores entre as empresas é impulsionada pelos esforços de 

capacitação empreendidos pelas instituições de apoio e empresas locais. 

   Foram constatados como principais conhecimentos transferidos pelos 

fornecedores, apropriados e recombinados pelas empresas do SLP têxtil-vestuário 

catarinense: i) a tecnologia na aquisição de máquinas e equipamentos; ii) o 

desenvolvimento de novos produtos, design, novos tecidos, estamparia, tinturaria; iii) 

as tendências/conceitos de estilo, moda. Verificou-se ainda que muitos fornecedores 

das empresas locais são externos ao SLP, tanto de origem nacional como 

internacional. Além disso, empresas locais atuam também como fornecedoras para o 

SLP, outra forma de relação entre as empresas co-localizadas. De todo modo, a 

presença de fornecedores locais mostrou-se importante, em especial para as 

empresas de menor porte. 

Por outro lado, foi constatado que o relacionamento entre as empresas do 

SLP e os fornecedores é caracterizado por assimetrias cognitivas. Essa assimetria 

está relacionada com diferenças cognitivas, marcadas pelas capacitações 

acumuladas e pela capacidade de absorção das empresas. As diferenças cognitivas 

entre as empresas do SLP e seus fornecedores levam as empresas a se 

apropriarem de maneira assimétrica dos conhecimentos transferidos pelos 

fornecedores. 

Além do comportamento competitivo predominante no SLP têxtil-vestuário 

catarinense, foram observadas e relatadas ações de cooperações informais entre 

as empresas locais. Tais cooperações informais são ações conjuntas, possibilitadas 

pelo que a literatura denomina de comunidades de prática. A cooperação informal no 
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SLP implica na formação de fluxos de conhecimentos, que precisam ser 

incorporados ao se analisar os processos de aprendizagem local. 

Quanto à atuação das instituições locais de apoio em ações conjuntas, de 

modo geral os entrevistados reconhecem os benefícios para as empresas, embora 

sejam benefícios limitados. Na atuação das instituições locais de apoio também se 

reconheceu que as empresas que acumularam mais capacitações e têm maior 

capacidade de absorção, são as que mais conseguem estruturar ações conjuntas e 

se beneficiar dos serviços ofertados pelas instituições locais de apoio. 

No que se refere aos fluxos de conhecimentos externos foram 

investigados os tipos de relacionamento entre as empresas do SLP e atores 

externos. A principal fonte de conhecimento externo encontrada foi a oriunda dos 

fornecedores. Outra fonte de interação e que se constitui em um fluxo de 

conhecimento externo, é a participação das empresas em feiras externas ao SLP. 

De modo preponderante, a internet é o principal canal para acessar fluxos de 

conhecimentos externos ao SLP. 

A partir da identificação dos fluxos de conhecimentos locais e externos 

buscou-se conhecer o processo e consolidação dos fluxos de conhecimentos 

locais e externos do SLP investigado. O conjunto dos fluxos de conhecimentos 

identificados (mão-de-obra, fornecedores, cooperações na dimensão vertical e 

horizontal) são mecanismos que consolidaram o sistema de conhecimento local.  

No entanto, como já apontado, as diferenças nas capacitações acumuladas 

pelas empresas levaram à formação de um sistema de conhecimento local com 

empresas assumindo diferentes posições cognitivas no SLP: empresas que 

transferem conhecimento; empresas que trocam conhecimentos e empresas que 

atuam com um posicionamento isolado.  

Cabe ressaltar que ao se verificar a atuação das empresas no mercado 

internacional, constatou-se a baixa inserção do SLP na cadeia produtiva global. Das 

entrevistadas, apenas duas empresas atuam no mercado internacional, com 

inserção incipiente e subordinada. Dessa forma, foi constatada uma limitada 

consolidação de fluxos externos originados da cadeia produtiva global. 
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  Considerando a estrutura dos fluxos de conhecimentos do SLP, foram 

também levantados os fatores que dificultam o acesso e os benefícios dos 

fluxos de conhecimentos locais e externos pelas empresas co-localizadas no 

SLP. No âmbito local, a principal limitação no acesso aos fluxos de conhecimentos é 

a capacidade de absorção e as capacitações das empresas. Ou seja, apesar da 

proximidade geográfica facilitar o transbordamento de conhecimentos, o patamar 

cognitivo da empresa pode levá-la a um posicionamento mais isolado no sistema de 

conhecimento local. 

  Quanto aos fluxos de conhecimentos externos, a principal dificuldade está 

nos restritos e incipientes canais e mecanismos de acesso. A maioria das empresas 

não tem inserção na cadeia produtiva global, o que limita significativamente o acesso 

às fontes de conhecimentos externos da cadeia produtiva. 

Outro ponto verificado no SLP catarinense que foi investigado se relaciona 

aos resultados ou benefícios obtidos pelas empresas, com os fluxos de 

conhecimentos locais e externos. O que se constatou no SLP têxtil-catarinense 

foram melhorias nos processos produtivos, na criação de linhas de produtos e na 

agregação de algumas atividades com maior valor. Por outro lado, se tais avanços 

têm impacto na competitividade local, pouco contribuem para a inserção das 

empresas locais na cadeia produtiva global. 

    Os principais resultados apontados pela investigação formam um quadro 

geral acerca dos fluxos de conhecimentos locais e externos do SLP têxtil-

catarinense, como são incorporados e de que forma afetam a competitividade das 

empresas co-localizadas. Dessa forma, as experiências analisadas contribuíram 

para responder as perguntas que guiaram esse estudo: i) qual é a composição dos 

fluxos de conhecimentos locais e externos?; ii) como ocorrem os processos e a 

consolidação dos fluxos de conhecimentos locais e externos?; iii) quais são as 

dificuldades para as firmas acessarem e se beneficiarem dos fluxos de 

conhecimentos locais e externos? e, iv) quais são os resultados ou benefícios 

obtidos pelas firmas ao empregarem em seus produtos e processos os fluxos de 

conhecimentos locais e/ou externos? 

    Os fluxos de conhecimentos locais são resultantes de mecanismos e canais 

estimulados pela aglomeração que gera benefícios externos às empresas: 
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economias externas incidentais e deliberadas. No entanto, não significa que ocorram 

de forma automática e sejam igualmente apropriados por todas as empresas co-

localizadas. Foi constatado que o sistema de conhecimento local, formado por fontes 

locais e externas, é caracterizado pela apropriação e benefícios assimétricos entre 

as empresas co-localizadas.  

    O que gera essa assimetria são as capacitações acumuladas pelas 

empresas, bem como as diferenças na capacidade de absorção. Dessa forma, foram 

encontradas no SLP têxtil-vestuário catarinense empresas com diferentes posições 

cognitivas. Essas posições cognitivas são constituídas e sustentadas pelas 

trajetórias de cada empresa. Como apontado, verificou-se que o sistema de 

conhecimento local é formado por empresas que transferem conhecimento; por 

empresas que trocam conhecimentos e empresas isoladas. 

    Vale retomar a constatação da fraca inserção das empresas locais na cadeia 

produtiva global. As ligações das empresas são predominantemente locais, na 

dimensão horizontal (cooperação de caráter informal entre as empresas) e na 

dimensão vertical (com fornecedores). Ou seja, as ligações dos atores locais, em 

especial das empresas, se restringem à circunscrição do SLP. Essa situação sugere 

que a competitividade do SLP têxtil-vestuário catarinense está atualmente restrita à 

trajetória de cada empresa local e como o conjunto destas empresas combina e 

utiliza os fluxos locais e externos.  

    As empresas do SLP reconhecem melhorias em seus processos, produtos e 

atividades, mas essas melhorias parecem não credenciar as empresas locais para a 

competição em âmbito global, visto que os próprios entrevistados apontam que é 

cada vez mais difícil competir com os produtos importados. Dessa forma, a 

possibilidade de upgrading ou mesmo inserção de empresas locais na cadeia 

produtiva global parece estar ainda distante. 

Por fim, o conjunto de elementos propiciado pela discussão conceitual e pelas 

evidências empíricas desta tese sugere alguns pontos em especial que podem 

oferecer contribuições para o debate relacionado aos fluxos de conhecimentos em 

SLPs. Espera-se que esses pontos possam ser verificados, desdobrados, 

aprofundados, e discutidos em investigações futuras. 
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Um ponto é a relação entre a proximidade geográfica e a geração/difusão de 

conhecimento em SLPs. Mesmo reconhecendo que a proximidade geográfica facilita 

as interações e a geração/difusão de conhecimento, foi constatado que no SLP 

investigado a proximidade geográfica não se constitui, em si, de um mecanismo 

automático para a geração e difusão do conhecimento entre as empresas co-

localizadas.  

As evidências sugeriram que diferenças nas capacitações das empresas co-

localizadas, em especial na capacidade de absorção, levaram à formação de um 

sistema de conhecimento local assimétrico. Nesse sistema local as empresas têm 

diferentes papéis cognitivos. Vale ressaltar que a pesquisa empírica constatou 

assimetrias cognitivas tanto nos fluxos de conhecimentos originados pelas 

economias externas incidentais como deliberadas.  

O segundo ponto, decorrente do primeiro, é relacionado à cooperação no 

SLP, tanto na dimensão vertical como horizontal. As evidências coletadas 

contrariaram estudos preliminares que indicaram a inexistência de cooperação no 

SLP investigado. Verificou-se que existe cooperação entre as empresas locais, ainda 

que informal e de amplitude restrita. A cooperação ocorre entre os atores co-

localizados com capacitações semelhantes, com interesses e oportunidades para 

transferir e/ou trocar conhecimentos. 

Outro ponto em destaque são as comunidades de prática no SLP. As 

comunidades de prática reúnem membros com capacitações equivalentes de modo 

a compartilharem conhecimentos e manterem o interesse comum. Tais comunidades 

formam importantes fluxos de conhecimentos, pois compartilham, geram e difundem 

conhecimentos entre seus membros. No entanto, esses conhecimentos são restritos 

e apropriados por um grupo de empresas. Por outro lado, acredita-se que por 

compartilharem de um mesmo espaço geográfico, a difusão desses conhecimentos 

para as demais empresas tende a ocorrer, mesmo que posteriormente.  

Vale ressaltar que as principais implicações destes pontos estão relacionadas 

com o papel do conhecimento na dinâmica industrial e na geração de vantagens 

competitivas para os SLPs. Outra implicação, de ordem normativa, está na 

estruturação e formulação de políticas voltadas para fomentar mecanismos e canais 

de conhecimento para o adensamento de SLPs. 
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APÊNDICE A 
INSTITUIÇÕES LOCAIS DE APOIO DO SLP TÊXTIL-VESTUÁRIO 

CATARINENSE 
 
 

Instituição 

Educação Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Atividades 
Associativas Outras 

Supe- 
rior 

Profis- 
sional 

Centro 
Tecnoló

gico 

Labora-
tório 

Organização 
empresarial 
e patronal 

Organi-
zação 

sindical 

Crédito e 
Fomento 

Outras 

ACI – Associação Comercial e Industrial     X    

ACIB – Associação Empresarial de Blumenau     X    
ACIBr – Associação Comercial e Industrial de 
Brusque     X    

AMPE – Associação de Médias e Pequenas 
Empresas     X    

BADESC - Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina S.A.       X  

BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul       X  

CEPETEX – Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento de Estudos Têxteis   X      

CETTEX– Centro de Tecnologia Têxtil (SENAI)   X      

CTV – Centro de Tecnologia do Vestuário 
(SENAI)   X      

FACISC - Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina     X    

FAMPESC - Federação das Associações de 
Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina     X    

FAPESC - Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica do Estado de Santa 
Catarina 

       X 

FBET – Fundação Blumenauense de Estudos 
Têxteis    X     

FETIESC - Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado de Santa Catarina       X   

FIESC – Federação das Indústrias do Estado 
de Santa Catarina     X    

FURB – Universidade Regional de Blumenau X        

IEL - Instituto Euvaldo Lodi        X 

Incentivos Fiscais (Poder Público Municipal)        X 

IPTB - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 
Blumenau (FURB)   X      

Laboratório de Ensaios Químicos (SENAI)    X     

Laboratório de Ensaios Tecnológicos (SENAI)    X     

LANAE - Laboratório de Análise de Água e 
Efluentes Industriais (SENAI)    X     

LEFQT - Laboratório de Ensaios Físicos e 
Químicos (SENAI)    X     

PRODEC – Programa de Desenvolvimento da 
Empresa Catarinense (Poder Público Estadual)        X 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas        X 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial  X       

SINDIVEST - Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria do Vestuário de Blumenau      X   

SINDTÊXTIL - Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Fiação, Tecelagem e do 
Vestuário de Rodeio 

     X   

Continua 
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APÊNDICE A  
INSTITUIÇÕES LOCAIS DE APOIO DO SLP TÊXTIL-VESTUÁRIO 

CATARINENSE 
 

 

Continuação 

Instituição 

Educação Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Atividades 
Associativas Outras 

Supe- 
rior 

Profis- 
sional 

Centro 
Tecnoló

gico 

Labora-
tório 

Organização 
empresarial 
e patronal 

Organi-
zação 

sindical 

Crédito e 
Fomento Outras 

SINTEV - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação, Tecelagem, Vestuário, 
Malharia, Artefatos de Couro, Calçados, 
Acabamento de Confecções, Tinturaria e 
Estamparia de Tecidos de Timbó 

     X   

SINTEX – Sindicato das Indústrias de Fiação, 
Tecelagem e do Vestuário de Blumenau      X   

SINTIVEG - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Vestuário, Couro, Calçados e 
Assemelhados de Gaspar e Ilhota 

     X   

SINTRAFI - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, 
Tecelagem e Assemelhados de Brusque 

     X   

SINTRAFITE - Sindicato dos Trabalhadores 
Têxteis de Blumenau      X   

SITRVEST - Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Vestuário de Itajaí      X   

STIVEST - Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria do Vestuário de Brusque      X   

UFSC – Universidade Federal de Santa 
Catarina X        

UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque X        
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APÊNDICE B  
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Dados gerais 

a) Nome da empresa: 

a) Endereço: 

b) Cidade: 

c) Endereço eletrônico: 

d) Data fundação: 

e) Número de empregados: 

f) Faturamento anual bruto (R$): 

g) Nome do entrevistado: 

h) Função: 

i) Tempo de trabalho na empresa: 

 

2. Descrição atividade produtiva e de comercialização 

a) Segmento: 

b) Capacidade produtiva instalada (anual): 

c) Capacidade produtiva média utilizada (anual): 

d) Principais produtos (relação faturamento anual): 

Produtos  % Faturamento anual 

  

  

  

e) Destino das vendas e forma comercialização:  

Total anual % Brasil 

Principais destinos  
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Formas de comercialização Brasil:  

 Canais de distribuição % Faturamento anual 

Canais próprios 

Loja de fábrica atacado: 
Loja de fábrica varejo: 
Representante comercial (varejo, atacado): 
Outros: 

Franqueados  
Rede de produção nacional  
Subcontratantes  
Redes varejistas no Brasil  
Outros  

Total anual % Exterior 

Principais destinos  

 
 
 

Formas de comercialização Exterior:  

 Canais de distribuição % Faturamento anual 

Canais próprios 

Loja de fábrica atacado: 
Loja de fábrica varejo: 
Representante comercial (varejo, atacado): 
Outros: 

Franqueados:  
Rede de produção internacional  
Subcontratantes  
Redes varejistas no exterior  
Outros  

 

f) Características para a comercialização dos produtos  

(1: decisivo; 2: muito importante; 3: importante; 4: não muito importante; 5: sem importância) 

Característica Importância  
para as vendas 

no Brasil 

Importância  
para as vendas 

no Exterior 
Marca do produto   

Tradição da empresa   

Preço do produto   

Qualidade do produto   

Prazo de entrega   

Canais de distribuição   

Outros   
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3. Mão-de-obra, rede de fornecedores e transbordamento de conhecimento  

a) Quais as vantagens da empresa estar localizada no SLP: 

Economia externa Importância * 

Mão-de-obra qualificada  

Custo da mão-de-obra  

Acesso às matérias-primas  

Proximidade dos fornecedores  

Proximidade dos consumidores  
Apoio da Universidade, Senai, Sebrae, Instituições de Pesquisa, Incubadoras, 
dentre outras  

Apoio do poder público local / estadual  

Outras observações  
* Escala, categorização e hierarquização da importância: 
 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

4. Ações conjuntas deliberadas (locais) 

a) A sua empresa é associada à entidade de classe, sindicato ou outra 

instituição local? 

b) A sua empresa participa de iniciativas coletivas locais inter-empresariais 

(cooperativa de crédito, consórcio de exportação, importação, centros de 

treinamento, de pesquisa, reuniões/encontros para discussões, dentre 

outros)? 

c) A sua empresa participa de programas, coordenados por instituições locais de 

apoio como Senai, Sebrae, universidades, incubadoras, instituições de 

pesquisa, governo estadual, BRDE, BADESC, dentre outros? 

d) A empresa já se beneficiou de resultados de ações coletivas locais 

coordenadas pelas empresas ou por instituições locais de apoio? 

e) Quais são ou foram os resultados, para a sua empresa, das ações 

empreendidas e lideradas pelas instituições locais de apoio (Senai, Sebrae, 

universidades, incubadoras, instituições de pesquisa, universidades, 
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sindicatos, entidades de classe, governo estadual, BRDE, BADESC, dentre 

outros)? 

f) Avalie a importância das ações coletivas, empreendidas pelas próprias 

empresas e por outras instituições locais de apoio: 

Contribuição 
Ações das 
Próprias 

empresas * 

Ações das 
Instituições locais 

de apoio *  

Resultados 
para a sua 
empresa * 

Auxílio na definição de objetivos 
comuns para as empresas do SLP 

   

Auxílio na definição de ações 
estratégicas para as empresas 

   

Informações e apoio relacionados à 
compra de matéria-prima, máquinas, 
consultoria etc. 

 
 

 

Capacitação de mão-de-obra    

Disponibilização de linhas de crédito     

Identificação de linhas de crédito    

Apoio no desenvolvimento de produtos    

Organização de eventos, como feiras, 
reuniões 

   

Apoio ao desenvolvimento tecnológico    

Outros    

 
* Escala, categorização e hierarquização da importância: 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

5. Ligações locais e externas  

a) Quem são seus principais concorrentes locais, no Brasil e no exterior? 

b) Quais os tipos de parceria/cooperação que a sua empresa tem com empresas 

concorrentes? Se, não tem parceria/cooperação, por quê? 

Local Brasil Exterior 
 

Tipo de parceria/cooperação 
 

Resultados para a sua 
empresa 

   Na compra/arrendamento de máquinas 
e equipamentos 

 

   Na distribuição dos produtos  

   No desenvolvimento de produtos   

   No desenvolvimento de matérias-
primas 

 

   No marketing  
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   No treinamento de funcionários  

   Na compra de matéria-prima  

   Troca de idéias ou discussão de 
dificuldades 

 

   Outros  

c) Quem são seus principais clientes locais, no Brasil e no exterior? 

d) Quais os tipos de parceria/cooperação que a sua empresa tem com 

clientes? Se, não tem parceria/cooperação, por quê? 

Locais Nacionais Exterior 
 

Tipo de parceria/cooperação 
 

Resultados para a sua 
empresa 

   Na distribuição dos produtos  

   No desenvolvimento de produtos   

   No desenvolvimento de matérias-
primas 

 

   No marketing  

   No treinamento de funcionários  

   Na compra de matéria-prima  

   Troca de idéias ou discussão de 
dificuldades 

 

   Outros  

 

e) Quem são seus principais fornecedores locais, no Brasil e no exterior?  

f) Quais os tipos de parceria/cooperação que a sua empresa tem com os 

fornecedores? Se, não tem parceria/cooperação, por quê? 

Locais Nacionais Exterior 
 

Tipo de parceria/cooperação 
 

Resultados para a sua 
empresa 

   Na compra/arrendamento de 
máquinas e equipamentos 

 

   No desenvolvimento de produtos   

   No desenvolvimento de matérias-
primas 

 

   No marketing  

   No treinamento de funcionários  

   Troca de idéias ou discussão de 
dificuldades 

 

   Outros  
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g) A empresa atua: 

Atuação 
Número de 
empresas 

do SLP 

Número de empresas 
fora do SLP – Brasil 
(principais Estados)  

Número de 
empresas fora do 

SLP – Exterior 
(principais países) 

 
Apenas como subcontratante    

Apenas como subcontratada    

Como subcontratante e 
subcontratada    

Não tem relações de 
subcontratação    

 

h) Nas relações que a sua empresa tem como subcontratante e/ou subcontratada, 

existem dificuldades enfrentadas pela sua empresa? Como as ações planejadas 

e/ou implementadas para enfrentar tais dificuldades? 

i) Nas relações que a sua empresa tem como subcontratante e/ou subcontratada, 

quais os benefícios/resultados obtidos pela sua empresa? 

 

6. Competências locais e externas  

a) O relacionamento com clientes, fornecedores e concorrentes contribuem para 

a qualificação de seus funcionários? 

b) O relacionamento com instituições de apoio (locais e externas) contribuem 

para a qualificação de seus funcionários? 

c) Como os seus funcionários contribuem para o desenvolvimento de novos 

produtos e processos na sua empresa?  

d) Como você avalia a qualificação de seus funcionários (diretores, gerentes, 

técnicos)?  

e) Quais são as principais fontes de informação para a concepção e inovação em 

produtos e processos? 

Fonte Produtos ** Processos ** Detalhamento 

Departamento interno de P&D *    

Visitas a feiras na região    

Visitas a feiras em outras regiões do Brasil    

Visitas a feiras no exterior    

Catálogos, revistas e sites na internet    
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Clientes no Brasil    

Clientes no exterior    

Fornecedores no Brasil    

Fornecedores no exterior    

Funcionários (com reuniões periódicas 
internas)    

Funcionários (com cursos externos à empresa)    

Funcionários (com learning-by-using e/ou 
learning-by-doing)    

Imitação de concorrentes locais    

Imitação de concorrentes fora do SLP (no 
Brasil)    

Imitação de concorrentes fora do SLP (no 
exterior)    

Contratação de especialistas locais    

Contratação de especialistas de fora da região    

Universidades /Centros de 
pesquisa/Incubadoras    

Visitas a outras empresas da região     

Visitas a outras empresas no Brasil    

Visitas a outras empresas no exterior    

Outras    

* Departamento interno de P&D: número de pessoas; origem das pessoas; qualificação profissional; 
relevância de ligações externas para o desenvolvimento de projetos e design de produtos; cooperação 
com instituições de apoio locais e/ou externas. 

 

** Escala, categorização e hierarquização da importância: 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

7. Governança  

a) Como subcontratada, como são definidas as especificações dos produtos, do 

processo produtivo, da distribuição e comercialização? 

b) Como subcontratante, como são definidas as especificações dos produtos, do 

processo produtivo, da distribuição e comercialização? 

c) Como subcontratante, o relacionamento entre a sua empresa e as empresas 

subcontratadas é marcado por: 
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Descrição 

No SLP Fora do SLP - Brasil Fora do SLP - Exterior 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitor
amento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Etapas do processo 
produtivo          

Desenvolvimento do 
produto (design, 
projeto) 

         

Desenvolvimento do 
processo          

Distribuição/Comerci
alização          

Serviços 
especializados *           

Outras          

* Laboratórios, engenharia, manutenção máquinas e equipamentos, apoio no processo produtivo. 

d) Como subcontratada, o relacionamento entre a sua empresa e as empresas 

subcontratantes é marcado por: 

Descrição 

No SLP Fora do SLP - Brasil Fora do SLP - Exterior 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitor
amento 

Parce
ria 

Médio a 
fraco 

monitora
mento 

Forte 
monitora

mento 

Etapas do processo 
produtivo          

Desenvolvimento do 
produto (design, 
projeto) 

         

Desenvolvimento do 
processo          

Distribuição/Comerci
alização          

Serviços 
especializados *           

Outras          

* Laboratórios, engenharia, manutenção máquinas e equipamentos, apoio no processo produtivo. 

e) Quais as principais dificuldades que você pode apontar no relacionamento entre a 

sua empresa e as empresas que você subcontrata? Como são ou poderiam ser 

enfrentadas essas dificuldades? 

f) Quais as principais dificuldades que você pode apontar no relacionamento entre as 

empresas que subcontratam a sua empresa? Como são ou poderiam ser 

enfrentadas essas dificuldades? 
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g) Em relação à cooperação externa (clientes, fornecedores, concorrentes, 

instituições de apoio) quais são as principais dificuldades e, como estas são 

enfrentadas por sua empresa? 

h) Em que proporção a questão do tamanho (dimensão) da empresa dificulta ou 

ajuda a cooperação local e externa? 

 

8. Externalidades dinâmicas 

 

a) Quais os investimentos realizados na capacitação de funcionários (engenheiros, 

pesquisadores, técnicos) ligados diretamente à atividade de inovação em 

produtos e processos? 

b) Quais são os esforços empreendidos por sua empresa para desenvolver novos 

produtos e/ou processos? 

c) Considerando investimentos na formação de habilidades e competências 

internas, quais os resultados obtidos por sua empresa, relacionados à inovação 

de produtos e processos? 

d) As inovações em produtos e processos são resultantes dos esforços internos, 

externos ou da conjugação de ambos?  

e) Qual é o tempo médio da empresa para criar um novo produto ou processo? 

f) Qual é o tempo médio da empresa para incorporar (de clientes, concorrentes, 

fornecedores) os avanços nos produtos e processos? 

g) Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela empresa na apropriação de 

inovações nos produtos e processos? 

 

9. Local upgrading  

 

a) Com os esforços voltados para a melhoria em processos e produtos, você 

considera que a sua empresa, avançou em: 
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Upgrading Escala* 
Detalhamentos das 

melhorias/inovações 
Quais os principais 

fluxos de conhecimentos 
para a melhoria? 

Melhoria e reorganização do 

processo produtivo 

  
 

Criação de linhas de produtos    

Apropriação de novas funções, 

como design, marketing, logística 

e distribuição 

  

 

Outros comentários (gerais)    

 
* Escala, categorização e hierarquização da importância: 

Escala Categorização para a empresa Hierarquização para 
avaliação da importância 

1 - decisivo Excelente 9 - 10 
2 - muito importante Muito bom 7 – 8 
3 - importante Bom 5 – 6 
4 - não muito importante Médio 3 – 4 
5 - sem importância Ruim ou pouco significante 0 - 2 

 

10. Industrial upgrading  

 

a) Quais são as funções ou atividades que a sua empresa já desempenhou e 

desempenha: 

Atividade/Função Passado Detalhamento Presente Detalhamento 

Montagem e fabricação de 

produtos originais 

    

Fabricação de produtos de marca 

original 

    

Fabricação de projetos (design) 

originais 
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APÊNDICE C 
RESUMO DO ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Vantagens para a empresa estar localizada na região. 

2. Benefícios para a sua empresa de ações coletivas locais.  

3. Tipos de parceria/cooperação da sua empresa com clientes, fornecedores, 

concorrentes. 

4. Canais de distribuição de seus produtos. 

5. Inovações em seus produtos e processos resultam de: esforços internos, 

externos (clientes, fornecedores) e/ou da união de ambos. 

6. Principais fontes de informação para a concepção e inovação em produtos e 

processos. (Por exemplo: Departamento interno de pesquisa e desenvolvimento; Visitas a 

feiras na região, no Brasil e no exterior; Catálogos, revistas e sites na internet; Clientes locais, 

no Brasil e exterior; Fornecedores locais, no Brasil e exterior; Funcionários; Imitação de 

concorrentes locais, no Brasil e exterior; Contratação de especialistas locais e/ou de fora da 

região; Universidades /Centros de pesquisa/Incubadoras; Senai; Visita a outras empresas da 

região, Brasil, exterior, etc.).  

7. Principais avanços de sua empresa em processos e produtos. 

8. Comentários gerais. 
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ANEXO A  
MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ  

SANTA CATARINA 
 

 Código RAIS / Município                         Código RAIS / Município 

1 MUN420020 - Agrolândia  28 MUN420915 - Jose Boiteux 

2 MUN420030 - Agronomica  29 MUN420950 - Laurentino 

3 MUN420125 - Apiuna  30 MUN420990 - Lontras 

4 MUN420170 - Ascurra  31 MUN421000 - Luis Alves 

5 MUN420180 - Atalanta  32 MUN421085 - Mirim Doce 

6 MUN420190 - Aurora  33 MUN421130 - Navegantes 

7 MUN420200 - Balneario Camboriu  34 MUN421250 - Penha 

8 MUN420210 - Barra Velha  35 MUN421270 - Petrolândia 

9 MUN420220 - Benedito Novo  36 MUN421280 - Piçarras 

10 MUN420240 - Blumenau  37 MUN421320 - Pomerode 

11 MUN420245 - Bombinhas  38 MUN421350 - Porto Belo 

12 MUN420270 - Botuvera  39 MUN421370 - Pouso Redondo 

13 MUN420285 - Braco do Trombudo  40 MUN421400 - Presidente Getulio 

14 MUN420290 - Brusque  41 MUN421410 - Presidente Nereu 

15 MUN420320 - Camboriu  42 MUN421450 - Rio do Campo 

16 MUN420419 - Chapadão do Lageado  43 MUN421460 - Rio do Oeste 

17 MUN420510 - Dona Emma  44 MUN421470 - Rio dos Cedros 

18 MUN420515 - Doutor Pedrinho  45 MUN421480 - Rio do Sul 

19 MUN420590 - Gaspar  46 MUN421510 - Rodeio 

20 MUN420630 - Guabiruba  47 MUN421530 - Salete 

21 MUN420690 - Ibirama  48 MUN421635 - São João do Itaperiu 

22 MUN420710 - Ilhota  49 MUN421780 - Taió 

23 MUN420740 - Imbuia  50 MUN421820 - Timbó 

24 MUN420750 - Indaial  51 MUN421860 - Trombudo Central 

25 MUN420820 - Itajaí  52 MUN421920 - Vidal Ramos 

26 MUN420830 - Itapema  53 MUN421935 - Vitor Meireles 

27 MUN420850 - Ituporanga  54 MUN421940 - Witmarsum 

Fonte: RAIS (2010) 

 

 


