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RESUMO 

Este presente trabalho tem como objetivo investigar o fenômeno dos Arranjos 

Produtivos Locais (APLs), a partir de uma contextualização histórica sobre onde e como 

surgiu o conceito de Distrito Industrial e onde posteriormente derivaram as mais 

diversas nomenclaturas e conceitos correlatos. Centralmente o trabalho busca trazer luz 

do porque a cooperação entre os agentes envolvidos em um APL não ocorre de maneira 

que todas suas potencialidades sejam aproveitadas. Por consequência possui os 

seguintes objetivos específicos: a) identificar conceitos de Distritos Industriais, Arranjos 

Produtivos Locais, Clusters, e outros, suas aplicações práticas e diferenças conceituais; 

b) verificar quais os tipos de cooperação mais praticados no APL estudado, suas 

motivações; c) verificar quais propostas de cooperação são mais repelidas e suas 

motivações; d) identificar a percepção sobre a realização de atividades cívicas 

(solidárias, comunitárias); e) verificar se a rede de contatos é ativa e dinâmica, se há 

intensa troca de informações entre os envolvidos; f) identificar a presença de alto 

estoque de capital social no APL estudado; g) identificar qual a percepção do 

empresário envolvido sobre os limites e fronteiras entre cooperar e competir. Para tal é 

realizada então pesquisa exploratória, explicativa e qualitativa com o objetivo de 

verificar como é percebida a cooperação no APL de moda do município de São 

Gonçalo, localizado no Estado do Rio de Janeiro. São também trazidos à compreensão 

fatores que favorecem ou desfavorecem a cooperação no APL estudado. Foram 

realizados levantamentos em livros, artigos científicos e sites da internet para que fosse 

possível adquirir massa crítica que propiciasse reflexão sobre a questão da cooperação 

em arranjos empresariais em geral antes da execução da pesquisa de campo. A pesquisa 

de campo conta com entrevistas abertas a empresários para levantamento de dados e 

posterior análise. Por fim a presente pesquisa está direcionada à análise da percepção 

sobre cooperação de empresários do APL do setor de moda do município de São 

Gonçalo. Na análise foram consideradas as atividades exercidas pelos empresários com 

os demais agentes do APL, sua percepção sobre benefícios da cooperação e possíveis 

receios sobre a interação intra-firmas. Além disso, foram analisadas as interações do 

empresário com a sociedade local, assim como o grau de envolvimento de seu cotidiano 

em atividades (não empresariais) com aqueles que residem na mesma região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cooperação - Arranjo Produtivo Local - Pequena Empresa - 

Capital Social – Cluster 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This present study aims to investigate the phenomenon of Local Productive 

Arrangements (APLs), from a historical context of where and how the concept of 

industrial district emerged. Centrally this text seeks to bring light on cooperation 

between the agents involved in an APL does not occur as its potential to be. Therefore 

has the following main objectives: a) identify concepts of Industrial Districts, Local 

Production Systems, Clusters, and others, its practical applications and conceptual 

differences; b) determine what types of cooperation practiced in most APL studied, their 

motivations; c) determine which proposals for cooperation are more repelled and their 

motivations; d) identify the perception of conducting civic activities (solidarity, 

community); e) verify if the network of contacts is active and dynamic, if there is 

intense exchange of information among stakeholders; f) identify the presence of high 

stock of social capital in group studied; g) identify the perception of the entrepreneur 

involved on the limits and boundaries between cooperate and competition. To this is 

then performed exploratory, explanatory and qualitative research with the goal of 

checking how it is perceived cooperation in APL fashion in São Gonçalo, located in the 

State of Rio de Janeiro. Are also brought to understanding factors that favor or disfavor 

cooperation in APL studied. Surveys were researched in books, journal articles and 

websites to provide a critical mass and promote reflection on the issue of cooperation in 

business arrangements. The field research has data collection and subsequent analysis 

interviews. Finally this research is directed to the analysis of the perception of 

cooperation of businessmen of APL in the fashion sector in São Gonçalo. In the analysis 

we considered the activities performed by entrepreneurs with the other agents of the 

APL, their perception of benefits of cooperation and possible fears about intra-firm 

interaction. Furthermore, we analyzed the interactions of the entrepreneur with the local 

society as well as the degree of involvement in their daily activities (non-business) with 

those who reside in the same region. 

 

KEYWORDS: Cooperation - Local Productive Arrangement - Small Business - Social 

Capital - Cluster 
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Introdução 

 

 A importância da resistência e fortalecimento das Médias, Pequenas e Micro Empresas 

(MPMES), para a economia e toda a sociedade vêm crescendo desde a década de 1970.Em 

escala mundial, com o fim da hegemonia do Fordismo como modelo de produção, as MPMES 

vêm tendo maior destaque em vários setores da sociedade: academia, governos, meios de 

comunicação e mundo dos negócios. 

 Desde então, inúmeros estudos têm sido feitos pelas mais diferentes áreas do 

conhecimento – economia, sociologia, administração, ciência política, etc - para compreender 

como as MPMES podem, através do melhor funcionamento de seus processos internos e das 

suas interações com todos os envolvidos ao seu redor, funcionar com maior eficiência. 

 Para Schmitz (1999), aglomerações territoriais de empresas são benéficas em estágios 

iniciais de industrialização, principalmente em países em desenvolvimento. 

 Por conta das mudanças econômicas mundiais ocorridas nas últimas décadas,  as 

MPMES, que tinham papel marginal em relaçãoàs grandes indústrias, começaram a ter acesso 

a posições mais vantajosas no mercado, tornando-se relevantes para inúmeras instituições de 

fomento, governamentais ou não, que passaram a aportar grandes somas de recursos para 

desenvolvê-las. 

 Uma importante área de estudo desenvolvida para compreender como se organizam as 

MPMES trata de sua organização, de modo que possam atuar de maneira mais sinérgica, 

fortalecendo-se mutuamente e, consequentemente, gerando benefícios para o território onde 

estão inseridas. 

 As aglomerações territoriais de empresas possuem diversos modos de funcionamento e 

dinâmicas de interação com a sociedade ao seu redor. Essas dinâmicas e suas singularidades 

refletem-se no grande universo de nomenclaturas desenvolvidas para tipificá-las. No Brasil, o 

termo mais difundido é o Arranjo Produtivo Local (APL). Segundo Hasenclever e Zíssimos 

(2006), este termo é o mais abrangente. 
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No Brasil, tanto aglomerados com interação incipiente como aqueles com grandes 

articulações entre as empresas que o compõe, são denominados APLs. 

Os Arranjos Produtivos Locais encontrados no Brasil possuem diferentes níveis de 

desenvolvimento, articulação econômica e social com o meio onde estão inseridos. A 

tipificação desses arranjos quanto ao seu grau de evolução ainda não é consenso entre os 

estudiosos do assunto.  

 Entretanto, existe consenso sobre sua importância, principalmente para gerar 

crescimento econômico em áreas pouco desenvolvidas. Há consenso também para que sejam 

otimizadas as potencialidades desses arranjos econômicos territoriais,  e as dificuldades 

quanto à cooperação entre os agentes envolvidos devem ser superadas.  

A base do problema e relevância da presente pesquisa está nas dificuldades 

encontradas entre os agentes envolvidos nos arranjos para a cooperação, que impedem e 

atrasam seu desenvolvimento enquanto grupo. 

 

1. Problema e Relevância da Pesquisa 

 

 Devido a diversos sucessos ocorridos em várias regiões do mundo, onde empresas 

situadas em um dado território e especializadas em determinados setores passaram a trabalhar 

em conjunto para crescer economicamente, muitos aglomerados de empresas têm sido 

incentivados a tornarem-se APLs.Entretanto, desde o fomento até as tentativas de 

funcionamento, esses grupos encontram dificuldade para atuar de modo cooperativo. 

 Neste ponto se situa o problema que motiva a pesquisa, pois muitos esforços e 

recursos são utilizados para fomento de APLs. Entretanto, muitos relatos acadêmicos 

apontam para questões como: reduzido nível de confiança, medo da cooperação, isolamento, 

entre outros, que impedem o pleno funcionamento de um aglomerado territorial empresarial. 

 Com a finalidade de constatar a relevância do tema, foi realizada uma busca no banco 

de dados de publicações acadêmicas do site da ANPAD (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração). A fonte foi escolhida por pertencer à 
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organizaçãonacional fundada em 1976 que representa e reúne mais de sessenta programas 

associados, pertencentes ao campo das ciências administrativas, contábeis e afins. 

 No banco de dados da ANPAD, onde é possível pesquisar publicações da instituição e 

materiais utilizados em eventos da mesma, buscou-se trabalhos com os termos “Arranjo 

Produtivo Local” e “APL”. Pela escolha por utilização de definições conceituais brasileiras, 

optou-se por não realizar busca com termo “cluster”. 

Como resultado dessa busca foram apresentados pelo sistema vinte artigos. Após 

análise da descrição contida no resumo de cada um dos artigos, apenas oito trabalhos 

apontaram estudar assuntos relacionados à cooperação e/ou funcionamento da relação entre 

empresas participantes de um dado APL.Dentre os oitos artigos selecionados, pôde-se 

observar a ocorrência de relatos dos pesquisadores a respeito da pouca maturidade das 

relações de cooperação nos Arranjos estudados. 

 Como é possível observar no quadro 1 elaborado para resumir o conteúdo dos artigos, 

independente da região, porte ou área da economia, a colaboração entre empresas em seis dos 

oito Arranjos descritos não é percebida como satisfatória. Salvo no caso do Arranjo Produtivo 

Local de Santa Rita do Sapucaí – conhecido como Vale da Eletrônica - e no Arranjo Produtivo 

Metalmecânico no ABC. 

 No caso de Santa Rita do Sapucaí, existem instituições de ensino de eletrônica há 

cinco décadas e duas incubadoras de negócios. A estas instituições é atribuído o fomento e 

construção de um contexto sócio cultural que propicia a existência de uma história entre os 

participantes do Arranjo, reconhecido, neste caso, como fator responsável pela boa relação de 

cooperação entre os agentes envolvidos no APL. 

 Já no Arranjo Produtivo Local Metal Mecânico do grande ABC paulista existe 

aparente satisfação com o funcionamento cooperativo entre os cinquenta empresários 

pertencentes ao grupo, existindo troca de informações, com intuito de melhorar processos, 

apoio de empresas maiores às menores e obtenção de melhores condições de crédito.  

Embora os resultados satisfaçam ao grupo pertencente ao Arranjo, esse grupo conta 

com a participação de cinquenta empresas de um universo de três mil, ou seja: apenas 1,66% 

das companhias da região são diretamente beneficiadas. O empenho e adesão do grupo 
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pertencente ao APL é atribuído ao pagamento de mensalidade, o que faz seu funcionamento 

assemelhar-se ao de uma câmara lojista ou clube. 

 No caso do Arranjo de Petróleo e Gás de Campos e Macaé e no de Transformados 

Plásticos da Região Norte do Estado de Santa Catarina há predominância de relações de 

cooperação verticalizada. Isso ocorre devido à existência de empresas que desempenham o 

papel de âncora, ou seja, são as principais de suas regiões e responsáveis por grande parte da 

geração de negócios, fazendo com que exista em ambos os Arranjos uma extensa rede de 

subcontratações.  

Na configuração de APLs com a presença de empresas-âncora, com grande 

disparidade de força em relação às demais empresas do território, há predominância de 

cooperação vertical com baixo poder de barganha entre fornecedores e clientes. Neste cenário 

não ocorrem parcerias com características de equivalência bilateral, onde existe cooperação e 

confiança. 

 É observado no Arranjo de Turismo na Região de Lagos em Alagoas e no de 

Agronegócio do Leite em Jaru no estado de Rondônia, ambos envolvidos em atividades de 

baixa complexidade, a ocorrência de cooperação incipiente. Mesmo com falhas e pouca 

sinergia na estrutura de governança, as atividades desenvolvidas geram benefícios aos 

empresários envolvidos. Nos dois APLs, embora as parcerias que ocorram sejam informais, 

dando-se em troca de informações e indicação de serviços, são consideradas como 

satisfatórias devido à baixa compreensão das potencialidades por parte dos empresários 

envolvidos e o nível inicial de maturação do Arranjo. 

 Nos casos dos APLs de moda Íntima de Friburgo e do Arranjo de Aquicultura da 

Região do Baixo São Francisco, ocorrem esforços institucionais para que sejam promovidas 

ações de integração dos agentes envolvidos.No caso de Friburgo,atribui-se a um foco 

demasiado no retorno econômico por parte das instituições de fomento a falta de maturidade 

social no que diz respeito diretamente a uma vivência que propicie sinergia entre os agentes 

envolvidos no Arranjo. Já no caso do Arranjo de Aquicultura do Baixo São Francisco, mesmo 

com a existência de uma grande infra-estrutura, que conta com instituições de ensino e 

unidades de beneficiamento, as estruturas de governança ainda se encontram deficientes. Isso 
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faz com que não ocorram significativas relações de parceria, sendo observada cooperação 

incipiente e baixo nível de confiança. 

O problema a ser investigado, portanto, é que, apesar de inúmeros recursos 

financeiros, humanos, dentre outros, não há garantias para que um APL funcione conforme o 

esperado. Na maioria das vezes, conforme constatado através dos artigos selecionados, não há 

cooperação satisfatória por parte dos agentes envolvidos, pelo contrário: o observado é a 

ocorrência do oposto à cooperação, reduzido nível de confiança, medo da cooperação, 

isolamento.



 

 

Artigos/ Autores Características Gerais Ações Problemas Trecho

O Setor de Petróleo do Rio de Janeiro: Arranjo

Produtivo Local ou Modelo dos Keiretsu de

Produção Japoneses? 

Autores: Bruno dos Santos Silvestre, Paulo Roberto

Tavares Dalcol

Petrobrás é empresa âncora, grande

rede de subcontratações. Cerca de

400 empresas de atividades offshore,

no total cerca de 1.400 empresas dos

mais variados produtos e serviços

relacionados a atividades de

exploração de petróleo.

não foram específicadas

pequeno poder de barganha das empresas

(subcontratadas) junto a empresa compradora

(empresa-mãe) por conta da estrutura

verticalizada.

"percebemos um pequeno poder de barganha das

empresas fornecedoras

(subcontratadas) junto à empresa compradora

(empresa-mãe), que é a PETROBRAS, em

virtude desta ser uma cliente única dentro do

sistema."pg.8

O Papel e o Potencial das Instituições na

Governança do Arranjo Produtivo Local de

Confecções de Moda Íntima de Nova Friburgo/RJ. 

Autores: Lamounier Erthal Villela, Antonio Martinez 

Fandiño, Lidia Micaela Segre, Rejane

Prevot Nascimento

organização de microempresas (+/-

800) em consórcios de cooperados,

surgimento espontâneo do APL devido

a desemprego na região, produção

corresponde a cerca de 25% da

produção nacional,

Visita à Itália (distritos industriais); formação de

consórcio para exportação; acordo Firjan/Sebrae

para promoção de sinergias, que resultou na

criação do Conselho de Moda composto por

diversas prefeituras e instituições com a função de

desenvolver um planejamento estratégico para a

região, as dificuldades relatadas são relativas a

desconfiança dos empresarios com relação ao

cooperativismo, a baixa qualidade da mão de obra

local

falta de sinergia na relação entre instituições

(SEBRAE, FIRJAN, SENAI) e as empresas que 

compõe o APL, medo da cooperação,

"isolacionismo", baixa qualidade da mão de

obra, baixa capacidade gerencial dos

empresários, instituições de fomento

(SEBRAE, FIRJAN) focadas demasiadamente

no retorno econômico em detrimento da

maturação social do Pólo.

"Evidencias estas que remetem a necessidade da

cooperação social, que tem por base a confiança

recíproca e um bom clima social, que no caso

analisado deve ser propiciado por forma de governança

que priorize a vivência bem sucedida de trocas de

informações e conhecimentos de mercado de modo a

gerar um conhecimento coletivo e sinérgico com os

objetivos do APL." Pg. 15

Arranjo Produtivo Local de Aqüicultura do Baixo

São Francisco. 

Autores: Claudia Souza Passador, Joao Luiz

Passador, Albert Bartolomeu de Sousa Rosa,

Thiago Alves.

associações de produtores e Câmara

Setorial de Aqüicultura; área superior a

1.000 hectares de tanques escavados,

centenas de tanques-rede instalados

em grandes reservatórios e no rio São

Francisco, fábricas de ração, unidades

de beneficiamento de pescado,

estações de produção de alevinos,

dezenas de técnicos especializados

em aqüicultura, cerca de 1.000

produtores e cooperativas.

criação do Centro de Referência em Aquicultura do

São Francisco; criação do curso de Engenharia de

Pesca na Universidade Federal de Alagoas;

construção de unidade de Beneficiamento em

Própria/ Sergipe

assistência técnica deficiente; produtores

descapitalizados; reduzido nível de cooperação, 

confiança e governança.

"Verificou-se também que, apesar de contar com

grande número de organizações de produtores e de

uma Câmara Setorial de Aqüicultura atuante, ainda é

necessário ampliar as relações de cooperação,

confiança e governança para atingir as condições

necessárias de competitividade e de desenvolvimento."

Pg.14

O Arranjo Produtivo Local como Potencializador

da Vantagem Competitiva: A visão dos

Participantes do APL de Turismo Região Lagoas

em Alagoas. 

Autor: Victor Souza Sgarbi.

Engloba seis municípios. APL

implementado pelo SEBRAE

Incremento da sinergia entre pólo gastronomico e

infraestrutura turística. Conta com a parceria de

agentes financeiros, entidades de ensino e

tecnologia, federações e entidades de classe,

prefeituras municipais, fóruns e câmaras setoriais.

Evento gatronômico para atrair turistas. Ampla

divulgação dos atrativos da região. Cursos de

capacitação. Colaboração incipiente entre as

pousadas participantes, relatada colaboaração para

hospedar grandes grupos de turistas em mais de

uma pousada.

foram relatadas deficiências na estrutura devido

ao APL ser incipiente.

"As reuniões promovidas pelo APL têm sido úteis de

diversas maneiras. Nós conseguimos trocar idéias para 

planejar algo, ou tentar resolver algum problema. Mas

também têm sido interessante porque muitas vezes

nós podemos saber como outras pessoas estão

lidando com algo. Muitas vezes nós aqui do Pontal

ficamos sabendo como o pessoal da Massagueira (em

Marechal Deodoro) estão lidando com algo e vice-

versa." Pg.10



 

Artigos/ Autores Características Gerais Ações Problemas Trecho

Processos de Inovação nas Micro e Pequenas

Empresas do Arranjo Produtivo Local do

Agronegócio Leite em Jaru - Estado de Rondônia. 

Autores: Mariluce Paes de Souza, Dércio

Bernardes de Souza, Theophilo Alves de Souza

Filho,

Carlos André da Silva Muller, Fabiana Rodrigues

Riva.

Composto em sua maioria por

microempresas; desenvolve atividades

de baixa complexidade; colaboração

incipiente.

percepção incipiente sobre importância da

colaboração, ocorre para obtenção de

financiamento, participação em feiras e compra de

equipamentos. 

fraca estrutura institucional na articulação de

ações conjuntas.

"A cooperação entre estas apresentou índices baixos,

revelando a falta de estruturação e articulação dessas

atividades no APL neste Município." Pg. 15

INOVAÇÃO, COOPERAÇÃO E RELAÇÕES ENTRE

EMPRESAS: UM ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO

DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL

METALMECÂNICO NO GRANDE ABC. 

Autores: Marcos Eduardo Zambanini, Luis Paulo

Bresciani, Thais Ettinger Oliveira,

Marco Antonio Pinheiro da Silveira.

Criado em agosto de 2004, é

conduzido pela Agência de

Desenvolvimento Econômico Regional.

As empresas que compôe o APL

possuem dependência comercial de

grandes clientes; três grupos de

empresas fornecedoras: produtora de

produtos padronizados (negociam

preço, possuem parceria ou contrato

de fornecimento), produtores os quais

é exigida certificação (vínculo de

parceria ocorre com frequência),

produtores de grande porte como

grandes siderúrgicas (impõe preços).

Todos os grupos fornecem somente ao

mercado nacional.

Funcionamento de comitê gestor com quatro

grupos de trabalho, aumento de comprometimento

atribuído a cobrança de mensalidade dos

empresários. Parceria para procura de bens e

serviços, apoio de empresas mais experientes na

melhoria de processos. Facilitades no acesso ao

crédito.

Apenas cerca de 50 empresas de 3.000 fazem

parte do projeto de APL. Relatado pelos

empresários desconhecimento sobre

instrumentos institucionais de fomento a

inovação (FINEP, etc.), distância entre

universidade/ instituições de pesquisa e

empresas.

"as empresas entrevistadas consideram a interação

com os demais empresários participantes do grupo do

projeto APL como importante para a inovação da

empresa, pois, por meio dessa interação, discutem

melhoria de processos produtivos com colegas mais

experientes, trocam informações sobre ferramentas

mais produtivas, fornecem indicações de fornecedores

de serviços mais eficazes, e muitas vezes evitam

cometer os mesmos erros cometidos por outra

empresa do projeto." Pg. 13

Processos Interativos e Estruturas de Governança

do Arranjo Produtivo Local de Transformados

Plásticos da Região Norte do Estado de Santa

Catarina – Brasil. 

Autores: Carla Cristina Rosa de Almeida, Silvio

Antonio Ferraz Cário.

Produção de vários tipos de plásticos,

principalmente para utilização

industrial, predominância de micro e

pequenas empresas (86,37%), 4 das

10 maiores do setor no país estão

instaladas neste APL, o APL envolve 6

municípios e conta com 154 empresas

Somente MPES realizaram cooperação horizontal

com empresas do mesmo setor, a região conta

com desenvolvida infraestratura educacional,

pesquisa e apoio tecnológico (embora não

consigam estimular o aprendizado interativo e o

fluxo de informações entre as empresas) 

na cooperação existente prevalecem as ações

verticais, ou seja há o predomínio de

cooperação entre forncedores de insumos e

clientes. Esse tipo de cooperação se deve, em

grande parte, ao grande número de

microempresas que são subcontratadas por

outras empresas do APL. Microempresas não

realizaram nenhum tipo de parceria com a

infraestrutura de ensino e tecnologia. 

"No âmbito da governança pública, os relatos não

sinalizaram a existência de ações do setor público que

sejam relevantes, internas ou externas ao arranjo.

Além de não existir políticas específicas voltadas para

o setor ou para o arranjo, as expectativas das

empresas em relação aos órgãos que ministram

políticas públicas restringem-se à captação de crédito,

visto que vislumbram o setor público como um

articulador de políticas setoriais mas diretas." Pg.12

Proposição de um Modelo Explicativo das

Relações de Cooperação Construídas entre as

Organizações do Arranjo Produtivo Local de Santa

Rita do Sapucaí (MG). 

Autores: Ana Rosa de Sousa, Mozar José de Brito,

Conrado Gomide de Castro.

Conhecido com "Vale da eletrônica"

possui concentração de pequenas

empresas de eletro-eletrônica de

telecomunicações e base tecnológica.

Possui Escola Técnica de Eletrônica

fundada em 1959, conta com mais

duas instutuições voltadas para o

ensino de eletrônica e duas

incubadoras de negócios. Possui 82

empresas compondo o APL, a maioria

micro-empresas.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais lançou em 2009 edital de fomento a

inovação e fomento a incubadoras da região. Apoio

financeiro do CNPQ a ações inovativas,

capacitação e pesquisa que promovecem o APL.

Não foram relatados

"Outro fator relevante nesta relação positiva entre os

construtos é o contexto sócio-cultural local, incluindo a

história das relações entre os diferentes atores da rede

organizacional." Pg. 13
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 Desta forma, ao identificar uma carência na literatura sobre Administração que 

busque auxiliar na compreensão dos porquês da dificuldade dos agentes de aglomerados 

empresariais cooperarem entre si, a presente pesquisa considera pertinente a seguinte 

questão a ser respondida: “Que fatores impedem um empresário voluntariamente integrante 

de um APL atuar cooperativamente com os demais agentes integrantes do Arranjo?”. 

 Para verificar como a questão acima acontece na prática, foi selecionado o APL de 

Moda de São Gonçalo, localizado no município de mesmo nome no Estado do Rio de 

Janeiro.  

A escolha por um APL do setor de confecções se deu por conta da importância 

econômica e social para o Estado, pois, segundo a Secretaria de Desenvolvimento do 

Estado do Rio de Janeiro,  este segmento emprega cerca de 67.000 pessoas.Soma-se a isso 

o fato dos APLs dessacategoriapossuírem similaridades com os casos clássicos de sucesso 

de alguns aglomerados empresariais. São eles: demanda flexível de produção e  

prevalência de pequenas e médias empresas. 

 A opção por um APL situado no município de São Gonçalo foi feita levando-se em 

conta informações sobre acessibilidade dos empresários, e características do município 

similares as de um grande número de outros municípios do Brasil, número de empresários 

e empregados envolvidos, empregos diretos e indiretos. 

1.1.Objetivos 

 O objetivo principal deste trabalho é verificar porque a cooperação entre os agentes 

envolvidos em um APL não ocorre de maneira que todas suas potencialidades sejam 

aproveitadas.Os objetivos específicos são: a) identificar conceitos de Distritos Industriais, 

Arranjos Produtivos Locais, Clusters, e outros, suas aplicações práticas e diferenças 

conceituais; b) verificar quais os tipos de cooperação mais praticados no APL estudado, 

suas motivações; c) verificar quais propostas de cooperação são mais repelidas e suas 

motivações; d) identificar a percepção sobre a realização de atividades cívicas (solidárias, 

comunitárias); e) verificar se a rede de contatos é ativa e dinâmica, se há intensa troca de 

informações entre os envolvidos; f) identificar a presença de alto estoque de capital social 

no APL estudado; g) identificar qual a percepção do empresário envolvido sobre os limites 

e fronteiras entre cooperar e competir. 
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I.Aglomerações Territoriais de Empresas 

 

I.1.Distritos Industriais de Marshall 

 

  No ano de 1890,  Marshall foi um dos primeiros a levantar a discussão acerca das 

vantagens da organização industrial em aglomerações,em seu livro intitulado “Princípios 

de Economia – Tratado Introdutório” (1996), no qual denominou essas aglomerações de 

Distritos Industriais. Esses eram formados por pequenas empresas manufatureiras, logo 

após a Revolução Industrial, constituindo-se principalmente ao redor de metrópoles 

industriais. Essas pequenas e médias empresas na Inglaterra tinham como principal foco 

atender demandas da sociedade local que não eram atendidas pelas grandes 

indústrias.Essas pequenas e médias empresas eram constituídas na proximidade da origem 

das matérias primas e tinham como vantagens a troca de mão de obra especializada, a 

possibilidade de troca de informações para inovação e ganhos de escala na compra de 

matérias primas. 

 Marshall salientou como a organização da indústria em geral passara a ser plástica, 

onde os processos, já naquela época, evoluíam com rapidez. Propunha que as organizações 

industriais fossem deliberadamente melhoradas com uso da inteligência, de modo que as 

oportunidades geradas nas indústrias consideradas por ele como de categorias superiores, 

fossem disseminadas nas categorias inferiores. Essas oportunidades geradas e propostas 

deveriam ter como alvo acompanhar a rápida sucessão de novos sistemas propostos, para a 

rápida reorganização da sociedade sobre novas bases. 

 Marshall via grande potencial e importância na organização industrial, para que ela 

propiciasse melhorias qualitativas para a sociedade que a circundava,  de maneira que as 

trocas entre os agentes envolvidos no entorno de uma localidade industrial pudessem, além 

dos salários, receber benefícios de outra ordem, presentes e desfrutáveis por meio do 

ambiente existente na região. Abaixo um trecho que exemplifica isso: 

(...) vantagens que as pessoas que seguem uma mesma profissão especializada 

obtêm de uma vizinhança próxima, (...) Os segredos da profissão deixam de ser 

segredos, e, por assim dizer, ficam soltos no ar, de modo que as crianças 

absorvem inconscientemente grande número deles. Aprecia-se devidamente um 

trabalho bem-feito, discutem-se imediatamente os méritos de inventos e 

melhorias na maquinaria, nos métodos e na organização geral da empresa. Se um 

lança uma ideia nova, ela é imediatamente adotada por outros, que a combinam 

com sugestões próprias e, assim, essa ideia se torna uma fonte de outras ideias 
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novas. Acabam por surgir, nas proximidades desse local, atividades subsidiárias 

que fornecem à indústria principal instrumentos e matérias-primas, organizam 

seu comércio e, por muitos meios, lhe proporcionam economia de material. 

(Marshall, 1996, p.320) 

 

 De acordo com Becattini (2002), Marshall se opunha à ideia de que o sistema de 

produção no qual ocorria elevada integração vertical na mesma fábrica era melhor que 

sistemas tecnicamente menos integrados, mas concentrados geograficamente.Nos seus 

exemplos apontou que a proximidade entre indústrias pode proporcionar que refugos de 

uma companhia sejam utilizados em outra, como no caso da indústria têxtil, onde as aparas 

do refugo podem ser insumos de outra fábrica.  

 A respeito do tamanho das organizações, reconheceu algumas limitações das 

pequenas empresas, como a disponibilidade de grandes aportes financeiros no 

aprimoramento de processos e dificuldades em ganho de escala. Porém, enumerou grandes 

vantagens dos pequenos empresários, tais como menor ruído na transmissão de 

informações, devido aos poucos níveis hierárquicos; foco nas tarefas e eficiência; 

economia de infra-estrutura devido à estrutura enxuta. 

 Ao cunhar o conceito de Distrito Industrial,  Marshall (1996) salientou a 

importância e viabilidade da localização geográfica na organização industrial, onde 

empresas com atividades correlatas e posição geográfica próxima usufruíam de vantagens, 

ao cooperarem entre si. Abordou a vantagem gerada pelas relações inter-firmas como 

possível impulsionador de vantagens competitivas, como inovação de processos e 

produtos. Nesse sistema, todos os agentes envolvidos usufruiriam das vantagens geradas na 

região. 

 Visto isto, é possível observar o quanto a visão de Alfred Marshall acerca da 

organização industrial ultrapassava os limites puramente econômicos, voltados a grandes 

indústrias.A partir de suas observações a respeito do funcionamento social e econômico na 

Inglaterra no final do século XIX, onde pequenas indústrias manufatureiras – 

principalmente do setor têxtil – aglomeravam-se comumente ao redor das grandes 

indústrias, cunhou-se o conceito de Distrito Industrial. 

 Esse conceito, como será visto mais adiante, foi e é fundamental para a 

compreensão de potencialidades econômicas em diversas regiões e economias do mundo. 
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I.2. Fim da predominância do Fordismo 

 

 A partir da segunda metade do século XX, o mundo corporativo assistiua volta da 

valorização de pequenas organizações empresariais, fenômeno que se deu a partir da 

decadência do modelo Fordista de organização industrial. Desde então, diversos estudos 

vêm sendo elaborados a respeito das vantagens, desvantagens, oportunidades e importância 

das pequenas e médias empresas para economias locais e regionais. 

 A Administração, a partir da Revolução Industrial no final do século XIX, contou 

com paradigmas norteadores que se espalharam por diversas organizações – 

principalmente grandes companhias - e ditavam sob quais parâmetros as organizações 

deveriam ter suas estruturadas organizadas. Durante décadas do século XX, o Fordismo e o 

Taylorismo. com sua grande estrutura verticalizada, ou seja, com diversas fases da cadeia 

produtiva sobcomando de uma única corporação, foram adotados como modelo mais 

adequados e, consequentemente, mais utilizados na grande indústria.  

 Com alta produtividade, um dos símbolos do estilo de vida americano, o Fordismo 

foi adotado como modelo em indústrias de todo o mundo. O interior da cadeia produtiva 

caracterizava-se principalmente pela organização produtiva comconceitos tayloristas - 

cientificamente elaborados - que visavam fundamentalmente à sistematização e 

padronização minuciosa da produção.Alguns traços marcantes do Taylorismo foram: a 

mecanização do processo produtivo com a introdução da linha de montagem; padronização 

de ferramentas, métodos de trabalho e do produto final; segregação de funções e divisão 

das tarefas nas menores unidades de tempo e movimentos possíveis. Estas práticas 

industriais atenderam muito bem às necessidades da grande indústria da época. As 

demandas por produção em grande escala, foram satisfeitas com o uso dosprocessos 

disseminados por essas teorias. 

 Segundo Hobsbawm (1994, p.243) o sistema de produção fordista, original dos 

EUA, atravessou oceanos e em seu país de origem passou a ser largamente utilizado nos 

mais variados setores industriais, como o de alimentos e habitação. O que atesta o quanto 

revolucionário foi o modelo proposto e propagado por Henry Ford.  

 A grande produção industrial, envolvendo grandes contingentes de trabalhadores 

que produziam bens cada vez mais baratos, contribuiu para que aclasse 
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assalariadaaumentasse seu poder aquisitivo: quanto mais a indústria produzia, mais 

trabalhadores empregava e isso aumentava a parcela da população apta ao consumo. Desta 

forma, a demanda permaneceu crescente durante décadas estimulando a produção, 

principalmente para os bens de primeiro consumo, pouco sofisticados e facilmente 

padronizáveis. Formou-se assim um ciclo que se retroalimentava. 

 Assim, bens e serviços que até então somente podiam ser consumidos por pequenas 

parcelas da população dos países ricos, tornaram-se acessíveis a uma grande massa de 

consumidores que, com recursos financeiros disponíveis, adquiriram novos hábitos de 

compras. A indústria, por sua vez, tornava a produzir mais eficientemente; sua produção, à 

medida que aumentava, era escoada para novos mercados ao redor do mundo.  

 Valendo-se de conceitos que atualmente são considerados simples, mas que em sua 

época foram revolucionários – padronização, produção em massa, linha de montagem – 

essas teorias satisfizeram durante longo período o objetivo principal da organização 

capitalista: maximizar e aumentar taxas de lucro. 

 Entretanto, a partir da segunda metade do século XX, mais precisamente nos anos 

1970, mudanças sistêmicas – segundo Gurgel (2001), econômicas - passaram a interromper 

o ciclo da produção em massa, aumento das taxas de vendas e expansão de mercados. Não 

encontrando oportunidade de continuar vendendo a novos estratos do mercado consumidor, 

as grandes companhias viram diminuir suas vendas. Tiveram que desacelerar seus ciclos de 

produção massificada, diminuindo, assim, a expansão de mercados e aumento das taxas de 

vendas. Iniciou-se um período de crise econômica, denominada de crise da 

superacumulação. A superacumulação e a crise a ela atribuída originou-se nos modelos de 

produção fordista e taylorista que, ao longo de décadas, somente ocuparam-se de expandir 

seus mercados ao redor do globo, sem – aparentemente – vislumbrar que em algum 

momento os mercados ficariam saturados. 

 Com a ameaça apresentada pela quebra do ciclo supracitado e constatação de crise 

iminente, as organizações viram-se, para garantir sua sobrevivência, impelidas a buscar e 

implementar mudanças. Nesta procura, por quais caminhos seguir, como e o que mudar, 

foram apontadas como possíveis soluções a flexibilização/ redução das estruturas 

organizacionais, segmentação de mercado e produção diversificada. Passou-se a voltar 
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atenção a outras formas de organização produtiva, como as que desenvolviam no oriente e 

em regiões que até então não eram alvo de estudos aprofundados. 

 Com a indústria mundial ávida por ofertar produtos que não mais fossem 

produzidos em larga escala, mas, ao contrário, possuíssem características que os 

diferenciasse dos produtos até então disponíveis, grandes estruturas organizacionais – 

rígidas e inflexíveis - tornaram a não mais corresponder às necessidades da grande 

indústria presente nos chamados países desenvolvidos.Segundo Toffler (1997), uma 

oportunidade na sociedade apta ao consumo se abriu. Visto que os consumidores possuíam 

recursos para adquirir novos e diferentes produtos, que não fossem réplicas dos que 

existiam até então,  as pequenas e médias empresas, por possuírem estruturas mais enxutas 

- consequentemente mais flexíveis e aptas a produzir uma maior variabilidade de itens - 

puderam galgar posições mais competitivas.Essa mudança da compreensão de como era a 

melhor maneira de organizar uma empresa transformou radicalmente a lógica 

organizacional praticada até então. A ideia de expandir mercados para escoar uma 

produção crescente e com poucas modificações perde lugar para uma forma de 

organização.  

 A partir de então, busca-se constantemente modificar a produção e convencer o 

mercado consumidor a incessantemente adquirir novos produtos. Como consequência, a 

competição, que até então se dava nos custos, passou a ocorrer na capacidade de inovação 

e lançamento de novos produtos.A partir desta ruptura de paradigma, as organizações 

passaram rapidamente a mudar e implementar novos conceitos que culminam no que 

observamos atualmente,  como por exemplo: obsolescência programada, flexibilização das 

relações de trabalho, globalização do capital e organização empresarial em estruturas mais 

enxutas. 

 Com a breve contextualização histórica exposta acima, verificamos que 

organizações com estruturas mais enxutas e flexíveis passaram a crescer em importância 

porque são mais aptas a atender a mudanças necessárias para que a produção da indústria 

continue a ser consumida. Portanto, essas mudanças estruturais na organização industrial 

foram fundamentais para a superação da crise ocasionada pela saturação do modelo 

fordista de produção. 
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I.3. Revalorização do conceito de Marshall – Terceira Itália 

 

 No final da década de 1970, as regiões norte e nordeste da Itália passaram a chamar 

atenção e serem associadas ao conceito de Distrito Industrial de Marshall. Essas regiões 

ficaram conhecidas como Terceira Itália.O êxito econômico da região, em contraste com 

declínio de outras regiões, colocou a dinâmica econômica e social dessas cidades em 

evidência. Sua forma de produção – especialização flexível – divergia da mais vigente até 

então, a produção massificada. Algumas das cidades e seus produtos: Sassuolo, na Emilia 

Romagna, especializada em cerâmica; Prato da Toscana, em têxtil; Montegranaro na 

Marche, em sapatos; e Nogara, situada em Veneto, em móveis de madeira. 

 As características que originaram e despertaram a atenção para seu funcionamento 

e que fizeram com que fossem relacionadas ao conceito de Marshall foram: forte divisão 

do trabalho, cooperação entre firmas, concentração geográfica de empresas do mesmo 

segmento, forte ligação com a comunidade local. Essas aglomerações industriais 

pertenciam a áreas de baixa complexidade, tais como: têxtil, calçados e cerâmicas. A 

grande quantidade de empregos gerados nesta região, assim como o grande volume de 

exportações que alcançou, contribuiram para a visibilidade dessa região italiana e sua 

dinâmica de funcionamento. 

 De acordo com Becattini (2002), alguns economistas italianos ficaram surpresos 

com um interessante desenvolvimento em certas regiões da Itália – como na Toscana. Os 

dois principais fatos causadores de surpresa foram: a) enquanto grandes companhias de alta 

tecnologia e grande volumes de capital envolvidos mostravam claros sinais de fraqueza, 

ocorria um estranho “florescimento” de pequenos negócios manufatureiros, que 

provocavam aumento da renda local, empregos e exportações; e b) as pequenas 

companhias envolvidas nessas regiões estavam equipadas adequadamente para a produção 

que faziam.  

 Esses fatos foram de encontro ao pensamento de muitos estudiosos que acreditavam 

que essas regiões seriam cada vez mais desindustrializadas, condenadas à decadência, visto 

que não teriam como competir com regiões industrializadas de países com maior poder 

econômico e avanços tecnológicos,nem tão pouco com países em desenvolvimento com 

matérias-primas e mão-de-obra barata (Becattini, 2002). 
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 Segundo Sforzi (2009), as teorias dominantes na época pregavam que economias de 

produção – advindas das vantagens da intensa divisão do trabalho – somente seriam 

obtidas em grandes indústrias. Das indústrias de menor porte era esperado que fossem 

subcontratas das grandes indústrias, ocupando o espaço marginal às grandes aglomerações 

industriais e obtendo benefícios dessa proximidade.  

 Outro fato que surpreendeu os estudiosos foi o dessas regiões industriais não 

estarem localizadas onde teoricamente esperavam, isto é, em cidades industriais ou ao 

longo de regiões industrializadas.  Os Distritos Industriais Italianos se estabeleceram em 

uma vasto território entre a área economicamente desenvolvida e a região economicamente 

retraída do sul. Além disso, especializaram-se em nichos de mercado considerados 

saturados, como têxtil, calçados, couro, mobílias de madeira. 

 A sinergia existente entre a sociedade local, a indústria e o crescimento econômico 

fez com que rapidamente o caso da denominada Terceira Itália fosse associado ao conceito 

de Distrito Industrial de Marshall, a partir do qual diversos estudos passaram a ser 

elaborados a fim buscar melhor compreensão das dinâmicas de funcionamento de um 

Distrito Industrial.Em virtude do sucesso econômico alcançado pela Terceira Itália e da 

necessidade de outras economias do mundo terem em realizar mudanças, esse caso passou 

a inspirar diversas reflexões. Havia necessidade de mudanças que auxiliassem a resolução 

de problemas de ordem econômica e social – entre eles os econômicos, ocasionados pela 

Crise da Superacumulação. Desde então, diversas tentativas de implementação de modelos 

inspirados no caso italiano começaram a ser feitas. 

 

I.4. Capital Social e suas implicações em aglomerações empresariais 

 

 Grande parte do sucesso que surpreendeu os estudiosos a respeito do 

funcionamento da Terceira Itália foi atribuído à sinergia e à cooperação existentes entre as 

empresas que compunham as regiões, assim como sua integração com a sociedade na qual 

estavam inseridas. Porém, o que fez com que naquela região houvesse tal integração e 

cooperação tão benéfica à atividade industrial composta por pequenas e médias empresas? 
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 Um dos fatores de sucesso da Terceira Itália ocorreu devido ao não isolamento das 

empresas que, apesar de pequenas, dispunham de bom relacionamento com aquelas que 

estavam ao seu redor; desse modo, podiam superar possíveis dificuldades relacionadas à 

escassez de recursos humanos e materiais, recursos financeiros, tecnológicos e outros, 

ampliando, assim, sua capacidade competitiva e permanecendo no mercado.Entretanto, 

esse funcionamento sinérgico não ocorre somente devido a compreensão racional da 

necessidade de cooperação para superar dificuldades e aumentar chances de sucesso. 

Existem vários fatores socioculturais que facilitam a integração dos agentes envolvidos em 

um aglomerado empresarial. Ao bom funcionamento desses fatores é atribuída a existência 

de elevado capital social. 

 O capital social vem sendo utilizado para análise de grupos sociais por: sociólogos, 

antropólogos, economistas, cientistas políticos e teóricos do desenvolvimento 

macroeconômico e social. De acordo com Burt (2000, p. 3), “estruturas sociais que podem 

constituir um tipo de capital, o qual pode criar uma vantagem competitiva para 

determinados indivíduos ou grupos na perseguição dos seus objetivos”.É também 

amplamente utilizado no auxílio à compreensão das redes empresariais.  

De acordo com Putman (1993), não há definição única para capital social. Em relações em 

rede, onde existem altos níveis de capital social, os agentes envolvidos possuem forte 

confiança uns nos outros, reciprocidade e relações bilaterais, normas compartilhadas 

(implícitas e explícitas). Desta forma, aqueles que vivem em uma cultura permeada por 

forte capital social tendem a praticar fortes níveis de cooperação. 

 De acordo com Ferraz et al (2011, p.80), o capital social pode ser compreendido de 

um modo geral como: “um bem coletivo que se constitui por meio da convergência de 

objetivos e da produção de resultados viabilizados por relações sociais que proporcionem o 

acesso de indivíduos e de organizações a recursos intelectuais, institucionais e materiais”. 

Além disso, está diretamente ligado à qualidade das interações de agentes de um território, 

para modificar impasses históricos, assim como suas realidades sócio econômicas. 

 Visto isso, o enfoque dado ao capital socialcontribui para a análise e compreensão 

das relações sociais em Distritos Industriais, Arranjos Produtivos Locais, Clusters, e 

outros. 
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 Putnam (1994), em seu artigo intitulado “Social Capital and Public Affairs” e 

financiado por instituições como Fundação Ford e Fundação Rockefeller, deu maior 

visibilidade ao conceito ao aplicá-lo ao estudo da Terceira Itália. Para ele, capital social se 

refere a recursos da organização social, como redes de contato, normas, confiança, que 

facilitam a coordenação e cooperação para benefícios mútuos. O capital social traz, ainda, 

benefícios para os investimentos em capital humano e material. 

 De acordo com Filho (2002), capital social é o acumulo de compromissos sociais 

construídos pelas interações sociais em uma determinada localidade. Esse tipo de capital se 

manifesta por meio da confiança, normas e cadeias de relações sociais e, ao contrário do 

capital físico convencional, que é privado, ele é um bem público. 

 Burt (2002, p. 4), exemplifica os mecanismos da rede de capital social e como 

funciona: “algumas pessoas se encontram frequentemente, algumas requisitam outras para 

fins específicos, algumas realizaram trocas entre si, em algum momento na rede são 

variavelmente ligadas umas as outras em função de um contato prévio”. Para o autor, 

empresários são naturalmente ativos em redes de capital social, realizam contatos entre os 

papéis-chave da rede. 

 Um grande estoque de capital social se reflete em um aglomerado empresarial, 

quando suas atividades conseguem ser bem coordenadas; assim, grupos de pequenas 

empresas conseguem mostrar sua força diante grandes indústrias. Deste modo se mostra a 

força competitiva do grupo, cujo capital social é fundamental. 

 

I.4.1.Estudo sobre o capital social na Terceira Itália 

 

 Putnam (1994) realizou um estudo sobre a Itália e suas regiões, entre elas as que 

formaram a chamada Terceira Itália, com a finalidade de verificar como ocorriam as 

relações sociais – especialmente o que fortalecia o capital social – para, do resultado, obter 

reflexões que pudessem auxiliar na replicação de experiências similares a da Terceira 

Itália. 

 De acordo com o autor, nos anos 1970, a Itália estabeleceu uma forte estrutura de 

governos regionais. As vinte instituições que compunham esta estrutura possuíam idêntica 
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estrutura organizacional, porém estavam imersas em contextos sociais, econômicos, 

políticos e culturais que faziam com que se diferenciassem enormemente entre si.  

 As vinte regiões que compõe administrativamente a Itália possuem grandes 

diferenças. Putnam (1994) utilizou esses exemplos para ilustrar que a amplitude entre as 

diferenças regionais italianas possui extremos do pré-industrial ao pós-industrial; da 

devoção católica ao comunismo; do feudalismo ao modernismo frenético. 

 Devido a essas diferenças, as estruturas governamentais funcionavam de maneira 

inteiramente disforme entre si: umas eram suscetíveis à corrupção e ineficiência, enquanto 

outras desempenhavam importante papel junto às suas comunidades, promovendo 

satisfatoriamente negócios locais, educação, saúde, etc. 

 Putnam verificou que a resposta para essas diferenças abissais estava no 

engajamento cívico. Ele verificou que as pessoas de algumas regiões, como Emília 

Romagna e Toscana (pertencentes à Terceira Itália) participavam ativamente de atividades 

comunitárias, acreditavam uns nos outros como sendo confiáveis; lideravam suas 

comunidades com compromisso e honestidade, tendo redes sociais horizontalizadas ao 

invés de hierarquizadas, o que promovia um elevado nível de capital social nessas regiões. 

No outro extremo,  regiões como  Calábria e Sicília não possuíam forte 

engajamento cívico da população e, consequentemente, fracas relações sociais, que 

resultavam em pouco senso de responsabilidade sobre a qualidade social, econômica e 

política da região. Resultavam, portanto, em grupos sociais com baixo capital social. 

 Putnam (1994, p.9) frisa que “uma sociedade que se baseia em uma reciprocidade 

generalizada é mais eficiente que uma baseada na desconfiança, (...), a confiança lubrifica 

a vida social”. 

 Segundo Costa (2005), o comportamento oportunista prejudicial às relações de 

negócio é minimizado onde existe presença de instituições e relações sociais que contam 

com a confiança da população. Nesse caso, há maior possibilidade de ações cooperativas 

tornarem-se mais efetivas. Existe, ainda, o sentimento enraizamento, pelo qual os 

indivíduos compartilham história, normas e valores comuns,  tornando o capital mais 

desenvolvido e funcionando como um anteparo, um controle a comportamentos 

oportunistas (COSTA, 2007). 
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 Putnam (1994) salienta ainda que o engajamento cívico não deriva do 

desenvolvimento econômico, pelo contrário: essas regiões se tornaram ricas por serem 

cívicas. Daí concluiu que um elevado capital social, com fortes normas e redes de 

relacionamento, seria pré-condição ao desenvolvimento econômico e eficiência dos 

governos locais na região denominada Terceira Itália. Segundo ele, estoques de capital 

social formam um ciclo virtuoso; diferentemente do capital monetário, que é propriedade 

privada, o capital social é um bem público. 

 

I.5. Derivações e aplicações do conceito de Distrito Industrial 

 

 Após as mudanças econômicas ocorridas na década de 1970, diversos governos 

passaram a considerar alvo de políticas de incentivo não mais a unidade empresarial 

isoladamente, mas o conjunto aglomerado de empresas. Com objetivo de alavancar as 

economias nacionais através da recuperação de regiões econômicas degradadas, o fomento 

às médias, pequenas e microempresas (MPMEs) passou a integrar a agenda econômica de 

muitos governos. 

 Além disso, segundo Filho (2002), nas últimas duas décadas do século XX 

observou-se grande registro de abertura e crescente número de empregos por parte das 

MPMEs e, por outro lado, o declínio dos números de postos de trabalho em grandes 

corporações. Isso, aliado ao sucesso estudado e propagado da Terceira Itália, contribuiu 

para que o interesse pelo fomento de MPMEs aumentasse e se expandisse pelo mundo. 

 Estudos sobre desenvolvimento econômico local são recentes em países como o 

Brasil; segundo Hasenclever e Zíssimos (2006), este tema possui muito mais pesquisa 

ligada à história ocorrida em países da Europa e Estados Unidos, onde esses termos e 

classificações tendem a categorizar contextos históricos e econômicos muito distintos. 

Ainda não existe consenso sobre o significado de cada conceito, talvez devido à 

heterogeneidade da economia e dos territórios locais,  ou não exista ainda unidade na 

utilização dessas classificações. Porém, ainda segundo Hasenclever e Zíssimos (2006), 

diferentes termos são usados como sinônimo. 

 Becattini (2002) argumenta que outro fato que explica a explosão de variedades de 

terminologias para distritos industriais: a compreensão da usabilidade desse modelo para 
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estudar diversas regiões. Isso fez com que diversos pesquisadores utilizassem o modelo 

inicialmente cunhado por Marshall e, a partir dele, desenvolvessem outras nomenclaturas. 

 De acordo com Pyke, Becattini e Sengenberger (1990), “qualquer definição de 

„distrito industrial‟ jamais estará livre de controvérsia.” No entanto, abaixo vamos mostrar 

os conceitos mais encontrados nesta pesquisa, oriundos de literatura estrangeira e nacional. 

 

I.5.1. Distrito Industrial 

 

 De acordo com Marshall (1996), um Distrito Industrial possui como características 

básicas: a composição por pequenas empresa; ocupa uma mesma localidade; possui alto 

grau de especialização e divisão do trabalho; conta com fácil acesso à mão de obra 

qualificada;  possui fornecedores locais de insumos e bens intermediários;  alcança 

mercado internacional e conta com sistema de troca de informações técnicas e comerciais 

entre os agentes. Filho (2002) salienta que uma característica importante é sua concepção 

como conjunto econômico e social. Por conta disso, o sucesso dos distritos não está 

somente ligado ao “econômico real”, mas largamente ao social e ao político-institucional. 

 De acordo com Hasenclever e Zíssimos (2006), a ampla utilização do modelo 

construído por Marshall para analisar aglomerações de empresas ocorre devido à 

dificuldade de construção de um conceito que abranja todas as diferenças de formação e 

funcionamento que os aglomerados podem ter. 

 Segundo Keller (2008) discorre sobre os conceitos mais vistos na literatura para 

tipificar distritos industriais,  que são a ênfase na rede de pequenas empresas com 

desintegração vertical e seu enraizamento no sistema social onde se encontram localizadas. 

 Já para Rabelotti (1995, apud: Keller, 2008), quatro fatores chave tipificam um 

Distrito Industrial ideal: maioria de médias e pequenas empresas aglomeradas 

geograficamente e especializadas setorialmente; integração a montante e a jusante, para 

intercâmbio de bens, informações e pessoas; uma raiz social e cultural que una os 

integrantes do distrito, fazendo-os partilhar de um código de comportamento (implícito ou 

explícito); e, por fim, uma rede de instituições locais, governamentais ou não, que atuem 

em apoio aos envolvidos na região. 
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I.5.2.Cluster 

 

 Embora comumente Cluster seja usado como sinônimo de Distrito Industrial, esses 

conceitos tratam de aglomerações que possuem dinâmica distinta de funcionamento. 

Cluster é uma concentração geográfica e setorial de empresas, não tão sofisticada 

socialmente como um Distrito Industrial. 

 Segundo Sforzi (2009), o modelo de análise de Clusters contempla o conjunto 

interligado de empresas agrupado geograficamente, enquanto a análise por Distritos 

Industriais considera e comunidade local e a indústria como parte integrante dela. 

 Para Schmitz (1995), um Distrito industrial está além de um Cluster, pois um este 

último não conta com uma profunda divisão do trabalho e com cooperação explícita entre 

firmas. Pode-se considerar, portanto, que um Distrito Industrial é um Cluster que, além das 

externalidades positivas geradas pela aproximação geográfica, possui laços estreitos de 

cooperação. 

 Apesar de ser considerado inferior, no que diz respeito a interações sociais que 

promovam interações positivas, Schmitz (1999) afirma que Clusters são benéficos 

principalmente em estágios iniciais de industrialização em países em 

desenvolvimento,ocorrem comumente em uma ampla variedade de países e setores e com 

uma grande variedade de diferenças; vão desde primordialmente artesanais, que possuem 

pouco dinamismo e capacidade de inovação, até aqueles com profunda divisão do trabalho 

e com capacidade de competir em mercados internacionais. 

 

I.5.3. Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

 

 O termo Arranjo Produtivo Local é o mais observado nos estudos nacionais. De 

acordo com o conceito desenvolvido pela RedeSist (CASSIOLATO:LASTRES, 2003, 

p.27), “Arranjos Produtivos Locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que 

apresentam vínculos mesmo que incipientes”. 
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 Sendo assim, o conceito desenvolvido e mais difundido pela academia brasileira 

condiz com a realidade encontrada na profusão, autoproclamada, de APLs encontrados em 

nosso território nacional, nos quais ainda que sejam observados vínculos, na maioria das 

vezes como será observado no decorrer da pesquisa, os mesmos são incipientes ou quase 

inexistentes. No entanto, para efeito de promoção de políticas econômicas, o termo APL 

vem sendo amplamente utilizado para fomento de territórios com aglomerações 

empresariais.  

 Hasenclever e Zíssimos (2006) considera o conceito de Arranjo Produtivo Local  

aberto e abrangente, não levando em conta a qualidade, intensidade dos vínculos 

empresariais e a abrangência geográfica onde operam as empresas. 

 

I.5.4. Sistemas Produtivos Locais 

 

 Também desenvolvido pela RedeSist (LASTRES e CASSIOLATO, 2003, p. 27), o 

conceito de Sistema Produtivo e Inovativo Local, embora não tão difundido, classifica 

territórios onde os vínculos são de qualidade mais elevada que os encontrados na maior 

parte das regiões classificadas como Arranjos Produtivos Locais e diz respeito 

àqueles arranjos produtivos em que interdependência, articulação e 

vínculos consistentes resultam em interação, cooperação e 

aprendizagem, com potencial de gerar o incremento da capacidade 

inovativa endógena, da competitividade e do desenvolvimento 

local. 

 

 Esse conceito de Sistemas Produtivos Locais prevê eficiência ao contar com 

interação, cooperação, incremento da capacidade inovativa. Deste modo, pode-se 

considerar que o termo correspondente ao conceito de Distrito Industrial de Marshall na 

realidade brasileira é o Sistema Produtivo Local, cunhado pela RedeSist. 

 

I.5.5. Considerações sobre a grande quantidade de conceitos 
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 O fenômeno da aglomeração de pequenas e médias empresas gerando benefícios 

econômicos a todo o grupo participante, inicialmente estudado por Marshall,  ressurgiu 

com o êxito econômico italiano. O sucesso alcançado pela experiência da Terceira Itália fez 

com que diversas pesquisas fossem dirigidas a compreender a dinâmica de experiências 

semelhantes em outras regiões do mundo. 

 O fato de ambos os conceitos apresentados acima terem raiz no mesmo conceito 

inicial – Distrito Industrial – implica uma grande interseção existente entre suas definições. 

De acordo com Sforzi (2009), pode-se dizer, metaforicamente, que embora as definições 

sejam parecidas, não partilham do mesmo DNA. 

 Muitas vezes, Cluster é utilizado como sinônimo de Distrito Industrial,  porém 

esses termos guardam diferenças entre si. Segundo Sforzi (2009), uma das confusões 

envolvendo o conceito de Clusters e Distritos Industriais deve-se à crença de que Marshall 

elaborou seus conceitos a respeito de „localização industrial‟ remetendo-o aos estudos de 

Porterenquanto, na realidade, seus conceitos são sobre a „organização social da indústria‟. 

Alémdisso, foram cunhados a partir de experiências empíricas, o que aumenta ainda a 

variedade de diferenças de especificidades entre si. 

 Segundo Hasenclever e Zíssimos (2006), essas conceituações visam tipificar 

diversas formas de aglomeração de empresas e instituições, suas atividades e como 

interagem. Por terem diversas propostas analíticas e cada aglomeração estudada uma 

formação histórica diferente, os conceitos diferem em sua abordagem e detalhes. Ocorre, 

ainda que, por vezes, um mesmo território é denominado por pesquisadores com termos 

diferentes; além disso, diferentes termos são usados como sinônimos. 

 

I.5.6. Contraponto brasileiro ao capital social de algumas regiões italianas – reflexão 

sobre a constituição histórico social do Brasil 

 

 Ao primeiro contato com as explicações sobre o ambiente social favorável a 

comportamentos cooperativos de algumas regiões da Itália, notam-se diferenças com o que 

ocorreu na formação da sociedade brasileira.  
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 Embora se saiba da dificuldade e  dos riscos provenientes da comparação entre as 

duas culturas, principalmente com constituições tão distintas, neste caso surge, 

inevitavelmente, um paralelo entre a formação dos dois países.Por já contarmos com uma 

breve descrição de Robert Putnam sobre a formação da Itália e os fatores que favoreceram, 

em algumas regiões, o ambiente cívico e com alto estoque de capital social, vamos agora 

contar com alguns pontos da descrição de um autor brasileiro sobre a formação social do 

Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. 

 Segundo Holanda (2004), o Brasil foi colonizado inicialmente – espanhóis e 

portugueses – por uma cultura que valorizava o indivíduo que não dependesse de ninguém 

e fosse, portanto, capaz de se bastar e vencer única e exclusivamente por seus esforços. 

Ressalta ele, “cada qual é filho de si mesmo, de seu esforço, de suas virtudes” (p.32). 

 Devido às características culturais daqueles que primeiro, a partir da Europa, 

empreenderam negócios que visavam exclusivamente acumulação de riquezas em um curto 

espaço de tempo as relações verticalizadas de exploração e individualistas prevaleceram. 

De acordo com Holanda (2004, p. 33): 

elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente, com a 

cumplicidade ou a indolência displicente das instituições e 

costumes. As iniciativas, mesmo quando se quiseram construtivas, 

foram continuamente no sentido de separar os homens, não de os 

unir.  

 

 Não obstante,o autor afirma que nas Nações Ibéricas, das quais herdamos boa parte 

de nossa cultura, a responsabilidade pela organização social foi sempre majoritariamente 

dos governos, e incessantemente predominaram forças exteriores de organização políticas 

mantidas artificialmente. Segundo ele, nos tempos modernos encontraram formas 

características nas ditaduras militares. 

 Além dos fatores acima expostos, que naturalmente denotam baixa coesão social, 

Holanda (2004, p. 38) frisa que fora sempre observada nos povos colonizadores 

“invencível repulsa que sempre lhes inspirou toda moral fundada no culto ao trabalho”. 

Como esta moral do trabalho sempre representou fruto exótico a esses povos, as ideias de 

solidariedade tornaram-se precárias nessa gente,sendo observável somente onde existam 

vínculos de sentimentos, no ambiente familiar ou de amigos. O autor ressalta que, para 

superar essa falta de aptidão a solidariedade e individualismo, nomeada por ele autarquia 
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do indivíduo, há uma forma: "à exaltação extrema da personalidade, paixão fundamental e 

que não tolera compromissos, só pode haver uma alternativa: a renúncia a essa mesma 

personalidade em vista de um bem maior". (HOLANDA, 2004, p. 39) 

 

 Relacionando o culto à personalidade individual, relações de solidariedade e 

necessidade de organização exterior, Holanda (2004, p. 32) afirma:  

singular tibieza das formas de organização, de todas as associações 

que impliquem solidariedade e ordenação entre os povos. Em terra 

onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável, a não 

ser por uma força exterior respeitável e temida. 

 

 O autor afirma que a organização do modo de trabalhar daqueles que no Brasil chegaram  

não ocorreu com método ou racionalidade, sendo ausente vontade construtora, pelo 

contrário: teve como característica desleixo e certo abandono. Ele classifica, ainda,  “essa 

ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis”,  

como espírito de aventura. Essa característica em nossa vida nacional, “responsável por 

todas essas fraquezas, teve influência decisiva (não a única decisiva, é preciso, porém, 

dizer-se em nossa vida nacional(HOLANDA, 2004, p. 46)”.  

 Visto isso, é possível retornar ao exposto inicialmente, onde chama a atenção o 

quão diferente são as explicações para a maneira de operar dos dois países, Itália e Brasil. 

Para tanto, é viável também relacionar o desempenho das aglomerações empresariais no 

Brasil à explicação da formação da sociedade brasileira exposta acima. Isso será feito, com 

inferências a partir dos relatos obtidos, na medida em que couberem na análise do grupo 

feita nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

II. Metodologia 

 

II.1. Tipo de Pesquisa 

 

 Esta é uma pesquisa exploratória, explicativa e qualitativa. Exploratória, pois tem o 

objetivo de verificar como é percebida a cooperação no APL de moda de São Gonçalo. 

Mesmo sendo o tema Arranjo Produtivo Local amplamente estudado no meio acadêmico 

nacional, nas suas mais variadas tipificações, existe uma carência de pesquisas sobre 

motivos da ocorrência ou não de cooperação em APLs no Brasil. A pesquisa é explicativa, 

pois foram trazidos à compreensão os fatores que favorecem ou desfavorecem a 

cooperação no APL estudado. Para levantamento de dados, essa pesquisa é 

primordialmente bibliográfica, tendo sido realizados levantamentos em livros, artigos 

científicos e sites da internet para que fosse possível adquirir massa crítica que propiciasse 

reflexão sobre a questão da cooperação em arranjos empresariais em geral. 

 Este trabalho, devido à pesquisa qualitativa realizada por meio de levantamento 

bibliográfico e entrevista, é caracterizada como qualitativo.A pesquisa de campo, como 

exposto no próximo item, conta com entrevistas abertas para levantamento de dados e 

posterior análise. 

 

II.2. Desenho de Pesquisa 

 

 A presente pesquisa está direcionada à análise da percepção sobre cooperação de 

empresários de um APL do setor de moda do município de São Gonçalo, localizadono 

Estado do Rio de Janeiro. Na análise serão consideradas as atividades exercidas pelos 

empresários com os demais agentes do APL, sua percepção sobre benefícios da cooperação 

e possíveis receios sobre a interação intra-firmas. Além disso, serão analisadas as 

interações do empresário com a sociedade local, assim como o grau de envolvimento de 

seu cotidiano em atividades (não empresariais) com aqueles que residem na mesma região. 

 A decisão por estudar o APL de moda do município de São Gonçalo não estava 

contemplada na ideia inicial da pesquisa, que estavainclinada a estudar algum APL que 
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envolvesse grande quantidade e variedade de agentes envolvidos, assim como grande soma 

de recursos financeiros. Entretanto, APLs com essas características são mais bem 

enquadradas na tipificação de Cluster, além de socialmente terem a potencialidade de 

possuir grande quantidade de agentes não pertencentes ao território onde o APL está 

instalado. 

 Por conta de a pesquisa bibliográfica ter associado à questão da cooperação a 

importância do capital social, a opção foi feita por um APL que potencialmente tivesse 

características tais como: pouca amplitude nas diferenças sociais e econômicas entre os 

empresários; estar instalado em uma região que não seja alvo comum de emigrantes – 

nacionais e estrangeiros; possuir características econômicas e sociais – em geral, salvo 

especificidades típicas de cada região - próximas à maioria das regiões do Brasil. 

 Para verificação entre o que foi levantado na bibliografia e o que pode ser 

percebido na prática foi feita a opção pela realização de entrevistas com empresários do 

APL de Moda de São Gonçalo. De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a entrevista é 

adequada à investigação social, para coleta de dados ou para o auxílio no diagnóstico de 

um problema social. 

 Entre as vantagens apresentadas por Lakatos e Marconi (2003), destacam-se a 

possibilidade de obter dados não disponíveis em fontes documentais, mas que sejam 

importantes e significativos, assim como a possibilidade de conseguir dados mais precisos 

cujas veracidades podem ser comprovadas imediatamente. 

 Para Gil (2002), a entrevista como técnica de investigação possibilita a obtenção de 

dados a partir do ponto de vista do entrevistado, o que condiz com os  propósitos desta 

pesquisa, pois a interrogação a respeito do tema 'cooperação' pode trazer à tona aspectos 

sobre como o empresário percebe sua inserção dentro do APL, suas expectativas, crenças, 

desejos, planos e atividades desenvolvidas. 

 Entre diversos objetivos que podem ter uma entrevista para esse levantamento de 

dados, os mais importantes, segundo Lakatos e Marconi (2003), são: a determinação de 

opiniões sobre os fatos; a determinação de sentimentos; a conduta atual ou do passado; e 

motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas. 
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 Entre as vantagens da entrevista, além de sua flexibilidades, há a possibilidade de 

análise de comportamento não verbal e de,pela interação, explorar mais profundamente 

informações trazidas pelo entrevistado que não haviam sido contempladas no planejamento 

da pesquisa. 

 O tipo de entrevista escolhida e selecionada como mais adequada a esta pesquisa é 

a despadronizada ou não estruturada. De acordo com Lakatos e Marconi (2003), possui 

como característica permitir maior flexibilidade ao entrevistador, pois nela é possível 

desenvolver cada situação na direção que julgar mais adequada, deste modo quando uma 

questão se mostrar mais interessante e/ou pertinente poderá ser mais explorada. Por conta 

disso, a entrevista possui perguntas abertas, respondidas em uma conversa informal. 

 

II.3. Roteiro da entrevista 

 

 O objetivo da entrevista nesta pesquisa foi obter informações a respeito de 

atividades cooperativas no APL de moda de São Gonçalo e relacioná-las com o estoque de 

capital social presente no grupo e aos traços de formação da sociedade brasileira apontados 

por Holanda (2004).  

 As questões abordadas estão relacionadas a percepções do empresário sobre 

parcerias com outros agentes do APL em suas mais diversas formas, com intuito de 

verificar o quanto seu comportamento está propenso a práticas solidárias; suas motivações 

e expectativas, o quanto está disposto a empenhar-se em atividades que gerem benefícios 

ao grupo; o quanto ele está envolvido e entrosado com a estrutura institucional do APL, 

além de como ele se comporta e interage com a comunidade local. 

 Inicialmente, para contextualizar o envolvimento de cada um dos entrevistados com 

a sociedade local, será feita pergunta aberta para saber se foi nascido na região, se reside 

no mesmo local a vida inteira, se gosta de morar na cidade e como percebe o contexto local 

de modo geral. A introdução da entrevista busca captar as ligações mais gerais do 

entrevistado com a região.  

 A fase inicial da entrevista está relacionada à questão do capital social, pois, de 

acordo com Putnam (1994), grupos com elevado capital social costumamapresentar 
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engajamento cívico, senso de responsabilidade sobre a qualidade social, amplas redes de 

contato e forte senso de pertencimento. 

 A segunda etapa visa saber como o entrevistado percebe e o que espera da 

cooperação entre os agentes do APL. Para tal, o roteiro conta com uma questão sobre o que 

tem sido realizado nesse sentido, quais as modalidades de colaboração e resultados 

alcançados, se existe confiança nas relações e se o relacionamento entre eles extrapola 

situações empresariais. De acordo com Putnam (1994), a confiança facilita a interação 

entre agentes de uma sociedade e está diretamente ligado ao sucesso de uma iniciativa 

colaborativa. 
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III. Análise do Caso 

 

III.1. O município de São Gonçalo 

 

 De acordo com Araújo (2004), até o século XIX, a localidade onde hoje se situa o 

município contava com propriedades rurais, e suas principais culturas eram: mandioca, 

milho, arroz, feijão e cana. Em 1893 ocorreu a fundação do município, através do decreto 

nº 124 de 22 de setembro. 

 No século XX, entre as décadas de 1920 e 1950, o município de São Gonçalo viveu 

seu ápice econômico, foi considerado o distrito industrial mais importante do então Estado 

do Rio de Janeiro. De acordo com Araújo (2004), na década de 1920, a cidade possuía a 

maior receita em arrecadação de impostos do estado e o terceiro maior produto industrial 

somados à atual capital estadual, então Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro. 

 Segundo Araújo (2004) entre as décadas de 1940 e 1950, houve grande relação 

entre as economias de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Por conta de sua grande 

industrialização, o município chegou a ser apelidado de “Manchester Fluminense” por seus 

habitantes. 

 Um fato pertinente para a contextualização do APL de Moda nesta pesquisa é o 

relato da ocorrência de manufaturas em residências da cidade no início do século XX. 

Essas manufaturas produziam principalmente brinquedos, doces e forjas. Já na década de 

1980, ocorreu um movimento de abertura de confecções domiciliares para fabricação de 

roupas feitas de jeans. Porém, segundo Araújo (2004), uma série de equívocos na 

formulação e implementação de políticas públicas contribuiu para o esvaziamento 

econômico da cidade de São Gonçalo a partir da década de 1960. 

 São Gonçalo faz limite com os municípios de Niterói, ao sul, Itaboraí, ao norte, 

Maricá, a leste e com a Baía de Guanabara, a oeste. Possui 248,7 quilômetros quadrados e 

faz parte o conjunto de dezessete municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Segundo dados do IBGE, contava em 2007 com população de 960.631 habitantes. Isso faz 

com que seja a décima quinta cidade mais populosa do Brasil. De acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, ela fica em 23º lugar do ranking estadual e na 

posição de número 1012 em relação às demais cidades brasileiras. 
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 São Gonçalo está ligada às demais cidades por meio das rodovias BR-101 e RJ-104. 

A BR-101 acessa Niterói, ao sul, e Itaboraí, ao norte. A cidade de Maricá é acessada, a 

leste, pela RJ-106. Além das estradas, o município possui acesso ao mar pela Baía de 

Guanabara e ferrovia,  alternativas de ligação e integração da cidade com demais pontos do 

estado quevêm sendo negligenciadashá décadas.  

 

III.2. APL de Moda de São Gonçalo 

  

 De acordo com Araújo (2004), nas últimas três décadas o município de São 

Gonçalo passou a apresentar significativa produção nos setores de calçados, vestuário e 

têxtil. O autor analisou a evolução da participação de diversos setores nas economias do 

Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Gonçalo, nos quais se encontrou um 

agrupamento que compreendia os setores de têxtil, confecção e calçado. 

 Em sua obra, o autor ainda discorre sobre a indústria de confecções de São 

Gonçalo, se formou na década de 1970, como resultante de dois processos: o esvaziamento 

econômico local e o adensamento populacional. O esvaziamento econômico ocorreu 

devido a quatro fatores específicos: (i) falta de políticas públicas que incentivassem e 

mantivessem o desenvolvimento local, (ii) ausência de uma elite industrial na cidade, (iii)  

carência de infra-estrutura adequada para escoamento da produção industrial existente e  

(iv) exclusão do município nos projetos referentes ao I e II Plano de Desenvolvimento 

Nacional. 

 Aliado ao esvaziamento econômico, o crescimento e adensamento da população, 

São Gonçalo é, segundo dados do IBGE de 2012, o terceiro município mais populoso do 

Brasil. Esse crescimento populacional ocorreu a partir da década de 1950, em virtude da 

demanda por mão de obra em função do crescimento econômico e da existência de 

aglomerado de indústrias. Assim, mesmo com o início do decréscimo econômico da região, 

a população seguiu aumentando. 

 Araújo (2004) salienta que, com a saída de empresas de grande porte -  como de 

cimento, fósforo, siderurgia e metal mecânica – a economia da cidade passou por uma 
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grande alteração no seu perfil, chegando nos anos 2000 direcionada principalmente para 

bens de consumo: têxtil e calçados, químico-farmacêutico e de alimentos e bebidas. 

 Nesse cenário,  no fim dos anos 1970, houve um intenso movimento de abertura de 

confecções e lojas de vestuário em São Gonçalo. Muitos empregados egressos das grandes 

indústrias, que deixaram a região com capital das indenizações trabalhistas recebidas em 

decorrência de suas demissões, investiram em novas atividades, inicialmente chefiadas 

pelas donas de casa que possuíam, ainda que sem caráter técnico ou profissional, 

conhecimentos de costura. 

 Esse movimento coletivo, onde uma família, ao ver que vizinhos estavam 

prosperando com suas confecções, motivou um efeito em cadeia, do qual resultou a 

abertura de diversas confecções informais, na maioria dos casos, nas próprias residências. 

 As lojas se concentraram no bairro de Alcântara – até hoje conhecido por seu 

grande movimento comercial – onde a conhecida Rua da Feira concentra grande parte de 

lojas com vendas em sistema de atacado e varejo. As maiores fábricas e confecções 

concentram-se nos bairros de Nova Cidade e Trindade; já as confecções com organização 

informal estão espalhadas em diversos bairros e até mesmo em cidades vizinhas. 

 

III.3. Dinâmica de funcionamento do APL de Moda de São Gonçalo 

 

 O setor de confecções e vestuário de São Gonçalo é formado principalmente por 

confecções, com cerca de 200 confecções formaissegundo dados de 2011 da Firjan. Na 

cadeia de produção do APL de moda de São Gonçalo, geralmente as empresas recebem 

encomenda dos seus clientes atacadistas ou demandas de suas próprias lojas, cortam as 

grandes peças de tecido e enviam esse material já cortado e modelado para as costureiras 

prestadoras de serviço. Muitas confecções do município são informais e terceirizam sua 

produção para empregados autônomos que trabalham em suas residências. Esse 

terceirizado é geralmente uma costureira que recebe os cortes de tecido para uni-los e 

transformá-los em uma peça de vestuário e éremunerada por peça produzida. 
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IV. Entrevistas e Análises das entrevistas 

 

IV.1.Os empresários entrevistados 

 

 Foram entrevistados empresários que integram o Arranjo Produtivo de Moda de 

São Gonçalo, selecionados anteriormente por contato através de e-mail, obtido no site do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro com a Superintendente de Arranjos Produtivos 

Locais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Energia Indústria e Serviço. 

 Inicialmente,  a pesquisa se propunha à entrevista de cerca de dez pessoas, 

adotando o uso da amostra por cadeia ou bola de neve, onde os próprios entrevistados 

sugerem outros sujeitos que possam contribuir com a pesquisa. Entretanto, mesmo com a 

indicação inicial de dois nomes de empresários tendo sido feita por um membro do 

governo estadual e após outros nomes terem sido colhidos para compor a pesquisa após as 

primeiras entrevistas, apenas cinco pessoas, de um total de treze contatados,tiveram 

disposição de colaborar com a presente pesquisa; destes,  quatro empresários e um analista 

do SEBRAE.  

 Embora o número de entrevistas realizadas esteja aquém do inicialmente planejado, 

as informações obtidas propiciaram a saturação dos dados, visto que se pode observar 

repetição de um mesmo discurso entre os empresários. Além disso, devido ao tema da 

pesquisa, as recusas em colaborar também fazem parte dos resultados, possibilitando 

inferências que integrarão as conclusões. 

 Devido às inferências realizadas a partir dos dados colhidos nas entrevistas não 

salientarem em grande parte aspectos positivos, e também para proteger os entrevistados 

dos vieses adotados na pesquisa, seus nomes e gêneros serão omitidos. Sendo somente 

identificados por letras (A, B, C, D, E) e sem identificação de gênero, serão sempre 

referenciados como entrevistado ou empresário, embora no grupo existam mulheres. 

 Vale ressaltar que, para manter a fidelidade das declarações dos entrevistados, 

eventuais erros gramaticais serão mantidos nas transcrições das entrevistas. 
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IV.2. Coleta de dados 

 

 As entrevistas, como já mencionado, foram planejadas no modelo não estruturado 

para que ocorressem de maneira aberta, de modo que a fluência da conversa pudesse 

permitir a emergência de aspectos subjetivos das opiniões e vivências dos entrevistados. 

Seguem abaixo os aspectos que nortearam as entrevistas. 

 Inicialmente foi feita uma reapresentação, pois já havia ocorrido a apresentação por 

e-mail e por telefone nas abordagens para agendamento dos encontros. Após isso,  foi feita 

uma explicação em linhas gerais, do que se trata a pesquisa e que objetivos gerais o 

trabalho busca atender.  

 Em todas as entrevistas, após observado receio por parte das pessoas contatadas em 

expressar opinião sobre governança, direção do APL e temas similares, foi frisado 

enfaticamente que não é objetivo da pesquisa avaliar instituições e/ ou indivíduos que 

estiveram ou estão à frente de tentativas de melhorar o funcionamento do Arranjo. Essa 

etapa se mostrou importante para que fosse possível o estabelecimento de um diálogo livre 

e franco onde, após a apresentação (quebra de gelo), um diálogo “livre de receios” pudesse 

ser estabelecido. 

 É válido ressaltar que, como as entrevistas foram não estruturadas, esse roteiro 

serviu tão somente como um norteador, em cada encontro sua utilização se desenrolou de 

maneira distinta. 

 Era solicitado que a conversa fosse gravada, salientando que isso objetivava que o 

pesquisador não precisasse anotar tudo o que era dito, tornando a conversa mais fluída e 

rápida. Dos cinco entrevistados, dois não ficaram à vontade para terem as conversas 

gravadas, sendo, portanto, respeitadas suas vontades. 

 A primeira solicitação feita ao entrevistado era que ele se apresentasse e falasse 

sobre seu envolvimento com o APL de Moda de São Gonçalo. Caso julgasse a 

apresentação insuficiente, solicitava que informasse local onde nasceu, onde reside 

atualmente e há quanto tempo trabalha no setor de moda. 
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 Em seguida,havia uma abordagem sobre o assunto do trabalho junto a outros 

empresários integrantes do APL, buscando-se entender as opiniões sobre parcerias, 

experiências e tentativas passadas, assim como planos e expectativas futuras. 

 A partir do assunto “parceria”, entrava-se nas opiniões sobre o quanto o 

entrevistado julga viável trabalhar em união com outros empresários. De acordo com o 

desenrolar da conversa, diversas possibilidades de cooperação foram abordadas, como: 

para capacitação, desenvolvimento de novos produtos, compra de insumos, atuação na 

promoção e desenvolvimento do APL, entre outros. Essa abordagem teve por finalidade 

captar a percepção do entrevistado sobre limites, riscos e oportunidades de cooperar,  assim 

como compreender como ele enxerga seu papel e suas possibilidades e dos demais 

empresários no APL. 

 Já com alguma compreensão das opiniões e sentimentos do entrevistado a respeito 

o tema pesquisado, inseria-se no diálogo questões sobre como ele gostaria e como acredita 

que o APL estaria no futuro. 

 Por fim, voltava a alguma questão que porventura não houvesse ficado clara 

durante a entrevista. Em seguida, abria-se espaço para que o entrevistado, caso quisesse, 

colocar alguma questão de seu interesse. 

 

IV.3. Análise dos dados 

 

 Esta fase se baseou na análise da transcrição das gravações das entrevistas e das 

anotações feitas a partir da observação de comportamentos dos entrevistados. 

 Cada entrevista gravada foi ouvida mais de uma vez  para que, além da transcrição, 

o discurso do entrevistado fosse assimilado e associado a conteúdos do referencial teórico 

que não tiveram sua leitura cessada na fase de coleta de dados, o que propiciou a 

ocorrência deinsights sobre inferências feitas a partir dos dados, mesmo após anotações e 

transcrições realizadas em seguida a cada entrevista.   

 Já as duas entrevistas que não foram gravadas tiveram somadas as anotações feitas 

durante o encontro com os entrevistados, impressões e conclusões do pesquisador feitas 

logo após a realização das mesmas. Essas anotações e transcrições foram lidas outras 
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vezespara que, como as que foram gravadas, pudessem ser associadas a outros conteúdos 

do referencial teórico e também às entrevistas gravadas. 

 Os seguintes temas, devido a sua recorrência (saturação) no discurso dos 

entrevistados, foram elencados para análise. No estabelecimento da lista não há ordem de 

prioridade, entre os tópicos. 

1. Ausência de cooperação entre os empresários; 

2. Valorização e expectativa por atividades governamentais em detrimento da ação do 

grupo; 

3. Desconfiança; 

4. Falta de unidade no grupo do APL  e possível baixo estoque de capital social. 

 Nos próximos sub-itens serão expostos as análises de cada tópico. 

 

IV.3.1.Ausência de cooperação entre os empresários 

 

 Para que possam ocorrer relações ainda que incipientes entre os agentes de um 

APL, pressupõe-se que deva existir uma predisposição, mesmo que só ocorra no nível do 

discurso, ao trabalho cooperativo com seus pares – agentes presentes no aglomerado. 

Entretanto, essa assertiva não pôde ser confirmada nas entrevistas, que mostraram que a 

disposição para o trabalho individual (no âmbito da empresa) prevalece ao cooperativo, 

como é possível observar nos relatos abaixo. 

 O pensamento de que o trabalho individual prevalece ao cooperativo pôde ser 

observado em diversos momentos das entrevistas, como neste trecho extraído do discurso 

do entrevistado D: “(...) as empresas já estão acostumadas a viver por conta própria – tipo 

bicho do mato – nasceu e se criou sozinho (...)”.  

 Em outro momento, é possível dizer que o entrevistado enfatiza o seu trabalho 

individual e julga ter vencido de maneira independente: “(...) a minha empresa começou há 

30 anos atrás, não tinha APL, não tinha governo - não tinha ninguém tinha só trabalho - se 

criou, foi para o mercado, venceu e continuou trabalhando (...)”.  
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  Tanto essa exaltação do trabalho individual, no qual a vitória depende única e 

exclusivamente de si mesmo e conquista-se tudo aquilo que se quer de maneira 

independente, como a maneira de sempre que possível exaltar as conquistas de forma 

gloriosa está, segundo Holanda (2004), presente no pensamento dos colonizadores 

espanhóis e portugueses, e se instalou na sociedade brasileira também na forma da 

exaltação extrema a própria personalidade.  

 Aparentemente essa mentalidade, nomeada por Holanda (2004) autarquia do 

indivíduo, encontra-se viva no ideal do entrevistado D, que se orgulha de ter conseguido 

administrar seu negócio em outros tempos em que não haviam movimentos que 

propusessem alguma forma de união, como o APL.A mentalidade do quanto julga 

importante vencer sozinho sem depender de outros, não obstante repelindo veementemente 

quaisquer tipo de cooperação, fica mais nítida na afirmativa: 

[...] a maioria dos empresários que fica querendo trabalhar em 

grupo ou em sociedade, é primeiro que ele não tem objetivo. Se ele 

tivesse objetivo ele teria vencido sozinho, não precisava de APL, 

que APL não vai dar suporte pra ninguém vencer, não vai dar. 

 

 É possível associar seu discurso ao que Holanda (2004) classifica como 

característico do espírito de aventura presente no colonizador. Esse espírito aventureiro é 

utilizado para exemplificar o comportamento daqueles que não estavam dispostos a traçar 

muitos planos, focavam em ganho de riquezas em curto prazo, no resultado final e 

independente de quem estivesse à sua volta.  

 Traços desse espírito aventureiro que ousa e vence surgem em outras afirmativas do 

entrevistado D, em alguns momentos da entrevista, pontuando seu discurso, como nos 

exemplos: “se não tiver nada aqui, vou buscar em algum lugar”; “não sou de desistir, sou 

de vencer”; “não tenho habito de desistência, tenho hábito de continuidade”; “dificilmente 

recuei em qualquer situação da minha vida”. 

 Quando questionado sobre a possibilidade de trabalho cooperativo entre os 

empresários do APL, o entrevistado D afirma que não acredita na viabilidade de que ocorra 

algum sucesso nesse sentido. É possível verificar no seguinte trecho: 

as pessoas que pensarem que o APL vai criar união pra comprar em 

grupo, pra vender em grupo, ele tá enganado, porque ninguém quer 
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abrir onde compra,  nem onde vende, isso não vai existir nunca 

porque o APL não é uma cooperativa. 

 

 Já outros entrevistados percebem a importância de algum grau de cooperação para 

estabelecimento de vínculos entre os agentes do APL, mas veem a heterogeneidade de 

comportamento dos empresários como prejudicial ao grupo. O entrevistado A, quando 

questionado sobre cooperação entre os empresários, afirma: 

Aí é complicado, têm gentes e gentes, a APL era pra isso, pra que 

todos se reunissem e se descobrisse alguma coisa, fosse em 

benefício para todos, mas nem todos – ainda – agem com essa 

mentalidade. As pessoas ainda enxergam o outro como concorrente, 

e você não pode, a APL vem pra isso, pra você enxergar o outro 

como oportunidade. 

 

 Embora  entrevistado A perceba que quando não há troca de informações o grupo 

perde, quando fala sobre cooperação mais frequente como maior presença em reuniões, 

demonstra separação entre cooperar e obter lucro em seu negócio.  

 Aparentemente, ele enxerga a possibilidade de sua maior participação junto ao 

grupo como de caráter assistencialista e não como parceria comercial, pois não demonstra 

acreditar que haverá retorno financeiro caso participe mais do grupo. Isso é possível 

observar no trecho: “hora você quer ajudar, mas hora também você se vê muito assim, eu já 

vivi os dois lados como microempresária, tenho que ganhar dinheiro.”. Desse modo, 

justifica sua não tentativa em participar de atividades cooperativas no APL. 

 Segundo a percepção do entrevistado B, que trabalha com tecidos e estampas, 

muitos empresários não desejam dividir o trabalho de criação de estampas, com o seguinte 

argumento/ pensamento: “não quero associar meu trabalho a ninguém”, mostrando, talvez, 

mais um traço do comportamento aventureiro e individualista classificado por Holanda 

(2004).  

 O entrevistado B ignora, ainda, que ocorram parcerias técnicas ou comerciais no 

grupo. Atribui à “fogueira das vaidades” o fato de não haver solicitação ou abertura para 

que empresários com alguma dificuldade técnica peçam ajuda aos outros participantes do 

grupo; segundo ele, existe a tentativa de resolver os problemas internamente nas empresas. 

Relata com relação a isso que “poucas pessoas são solicitas nessas questões”. 
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 Deixa explícita sua insatisfação com a não ocorrência de cooperação no grupo: 

Fiquei desanimada de achar que as coisas não funcionam em grupo, 

sabe!? Sabe aquele papo de você reunir um grupo com coisas sérias 

para serem resolvidas e de repente começar a discutir o cafezinho 

[...]. 

 

 Preocupa-se, portanto, com a pouca maturidade do grupo para deliberar a melhor 

maneira de se organizar, crê que isso prejudica que possam pleitear suas reivindicações 

junto a órgãos do governo. Percebe como favorável a disposição do governo do Estado do 

Rio de Janeiro em atendê-los; entretanto, teme que a pouca capacidade de organização do 

grupo faça com que percam boas oportunidades junto ao governo. Com relação a isso, 

afirma:  

eles tão lá, mas a gente têm que começar a andar aqui pra virar e 

começar a apresentar alguma coisa mais consistente. Se começar 

essa picuinha com pouca gente, discutindo e não resolvendo, eles 

olham e vão dizer: desenrola aí e quando tiver alguma coisa, 

projeto acontecendo, vocês voltam. 

 

 O entrevistado C, quando questionado sobre a interação e cooperação entre os 

participantes do APL, mencionou que os empresários julgavam perder tempo ao largar a 

fábrica para se dedicar a qualquer atividade ligada ao APL. 

 Já o entrevistado E atribuiu parte do insucesso cooperativo entre os empresários a 

falhas ocorridas em outras tentativas de movimentos associativos entre os empresários de 

moda da região. Em outras ocasiões, houve tentativas de montagem de um showroom e até 

mesmo um shopping no qual somente empresários de moda fariam parte; entretanto, esses 

empreendimentos não foram a diante.  Um fator adicional, segundo ele, é que quando 

ocorre mudança dos grupos políticos na prefeitura municipal, em decorrência de eleições, 

sempre há o risco de descontinuidade dos laços firmados entre o grupo de empresários e o 

governo municipal.  

 Somado a isso, o entrevistado E ressalta que a característica imediatista dos 

empresários os impede de investir tempo para colher resultados de médio e longo prazo no 

APL. Afirmou, em síntese, que “o coração do empresário bate no bolso”, por isso não se 

dispõe a realizar planos de médio e longo prazo. Não obstante, as maiores expectativas 
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relatadas em todas as entrevistas estão relacionadas a crédito para incremento de infra-

estrutura e capital de giro.  

 Claro que é notória a dificuldade que a maioria dos brasileiros passa, 

principalmente pequenos e médios empresários; no entanto,  centrar as expectativas da 

participação em um grupo – APL – somente nessa questão, é ter expectativas aquém das 

potencialidades – teoricamente – possíveis. 

 

IV.3.2. Valorização e expectativa por atividades governamentais e detrimento da ação 

do grupo 

  

 É recorrente a expectativa de que diversas instâncias do governo além de outras 

instituições como: Serviço de brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas 

(SEBRAE),Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Rio de Janeiro (SENAI), etc auxiliem 

com recursos de várias naturezas o desenvolvimento do APL. Em alguns momentos é 

enfatizado por parte dos entrevistados o quanto essa questão da ausência de apoio 

governamental os faz sentirem-se desamparados. 

 Os conceitos e os casos clássicos de APLs e Distritos Industriais relatam ganhos de 

diversas naturezas para os participantes de Arranjos, por conta das inúmeras relações,  

ainda que incipientes, com agentes econômicos, políticos e sociais. Porém, em outros 

momentos, os empresários parecem buscar prioritariamente e primordialmente apoio 

governamental, colocando maior peso de responsabilidade sobre a estrutura do Estado, 

como é possível observar em diversos trechos das entrevistas. 

 O entrevistado D, quando questionado sobre suas expectativas em participar do 

APL de moda de São Gonçalo, deixa explícito o que deseja ao participar do grupo:  

[...] tomar pé do assunto, o quêque o APL favorece, o quê que 

importa, o que interessa pra as empresas e que tipo de suporte o 

governo federal, estadual e municipal vai dar, se não tiver apoio 

nenhum governamental não vai adiantar nada, [...] Não tem base de 

proteção, não tem base de suporte nenhuma. 
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 Em outro trecho, o entrevistado D enfatiza o quanto anseia que possa colocar-se em 

melhor posição ao estabelecer contato com a estrutura governamental: 

O APL é uma forma de você angariar junto aos governantes 

vannnnt (quase disse a palavra vantagens, mas titubeou) é-é-é..., 

situações que você tem necessidade, vai buscar ajuda do governo, 

orientação sobre um curso, um negócio, um espaço,... Isso como 

um APL, senão você não sabe nem o que vai pedir. 

 

 Ao observar os relatos acima, estabelece-se relação com as  já mencionadas  

afirmativas de Holanda (2004). Primeiramente, com a necessidade, até mesmo 

contraditória, de proteção de instituições governamentais para aqueles que tanto exaltam 

suas virtudes individuais de vencer. Por outro lado, a presumida vontade de obter 

vantagem,implícita no discurso do entrevistado D, pode denotar uma aspiração a “barão”, 

como classifica Holanda (2004).  

  Essa expectativa de apoio governamental é apontada também pelo entrevistado A 

como algo fundamental para que o empresário possa crescer: “Chega um dado momento na 

vida do empresário que ele precisa do arranjo, do governo do estado, prefeitura, governo 

federal, ele precisa disso, senão ele não tem como crescer.” 

 A expectativa em dados momentos mostra-se além de incentivos e infra-estrutura. 

Quando menciona a preocupação de sobrevivência da empresa frente à competição com 

grandes marcas, nacionais e internacionais, ainda o entrevistado A explicita o seguinte: 

“Não tem como a gente não ser protegido de alguma forma e ser ajudado pelo governo, em 

todas as instâncias.” 

 Esse maior peso nas expectativas de ações governamentais do que nas suas próprias 

ações enquanto grupo, remete ao comportamento daqueles que primeiro instalaram no 

Brasil seus negócios. De acordo com Holanda (2004), sempre quiseram tirar mais da terra 

do lhe davam em retribuição, queriam grandes benefícios da terra, porém livre de grandes 

esforços.  

 É possível estabelecer uma relação - com muita cautela -  de que a auto-imagem 

dos entrevistados como dependentes de instâncias superiores esteja ligada à herança 

clientelista que permeia a sociedade brasileira em decorrência do histórico com que foram 

construídas as relações políticas desde a colonização. 
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 Segundo Lustosa (2010), os praticantes do clientelismo retratados na história do 

Brasil por diversos estudiosos se transfiguraram nos dias de hoje em comerciantes, 

médicos, gerentes de banco. Ainda que não fiquem explícitas relações clientelistas, é 

possível dizer que dentre os entrevistados ainda está viva esta possibilidade. Ela pode ser 

percebida, por exemplo, quando o entrevistado D afirma que “nem o governo federal dá 

nada pra ninguém, faz-se uma troca”, quando ele explica suas expectativas em participar 

do APL. Além do momento posterior, como já supracitado em que ele hesita e quase diz 

“vantagens” quando questionado sobre as possibilidades do APL.  

 No entanto, esse tipo de anseio mostra uma aparente contradição com as 

declarações de individualismo, demonstrado nas falas de que alcançaram sucesso sem 

mencionar auxílio de outras pessoas ou instituições. Esseponto é enfatizado na fala do 

entrevistado D, que afirma que os empresários nascem e se criam sozinhos e exalta que  

criou sua empresa e venceu sem ajuda de governo ou de ninguém.  

 Esse comportamento, no qual se colocam em uma estrutura verticalizada, na 

expectativa de que benesses venham de instâncias superiores, corresponde ao oposto 

daquilo que Putnam (2006) coloca como favorável ao comportamento cívico com presença 

de relações horizontais, que são terreno fértil  para as práticas cooperativas.  

 O clientelismo, seus resquícios ou até mesmo a aspiração de ingressar neste tipo de 

relação, estão mais consonantes com práticas observadas por Putnam (2006) nas regiões da 

Itália onde a sociedade possuía fracas práticas cívicas e associativas. Segundo ele: 

 

a apatia e os antigos vínculos verticais do clientelismo restringiam 

a participação cívica e inibiam as manifestações voluntárias e 

horizontalmente organizadas de solidariedade social. (Putnam, 

2006, p.159) 

 

 Esse tipo de comportamento, por vezes, parece permitir que os entrevistados 

participantes do grupo possam se eximir da mútua responsabilidade pela eficiência e 

sucesso do grupo. 

 

IV.3.4. Desconfiança 
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 Dentre as informações coletadas nas entrevistas, um tipo de comportamento 

chamou a atenção durante a fase de coleta de dados: a contraditória alternância entre a 

aparente disposição em colaborar com a pesquisa e o recuo em participar mais afundo da 

mesma. 

 O segundo contato a ser feito na tentativa de marcar uma entrevista chamou atenção 

pelo excesso de cautela observado. Ao ser contatado, o empresário não respondeu à 

mensagem nos dias subsequentes, o que levou à realização de ligação telefônica.  

 Após ter sido explicado o conteúdo da pesquisa, o mesmo não se mostrou à vontade 

para conversar a respeito do APL, mostrou-se até mesmo nervoso, a julgar pelo titubear de 

palavras e timbre de voz. Além disso, frisou que estava com a agenda de compromissos 

muito comprometida, explicitou que não sabia se poderia falar de suas atividades no 

Arranjo e solicitou que entrasse em contato dali a alguns dias. Argumentou, ainda, que 

necessitava de autorização de pessoas que compunham o grupo atuante do APL junto a ele, 

para que pudesse marcar uma conversa presencial.  

 Após dois dias, entrou em contato via e-mail, relatando que havia conversado com 

outros empresários e que devido ao grande número de compromissos que tinham não 

poderiam conversar pessoalmente. Sugeriu, então, que entrasse em contato com um 

consultor - que por intermédio do SEBRAE trabalhou junto a eles - e o presidente do 

Sindicato da Indústria de Alfaiataria e de Confecção,  fornecendo os telefones de ambos na 

mensagem. Essa segunda pessoa a ser contatada, portanto, não fez parte do grupo 

entrevistado. 

 Posteriormente, traços de desconfiança também surgiramem alguns momentos 

como, mesmo tendo explicado que o motivo da solicitação do uso do gravador de voz na 

entrevista era obter um registro mais fiel do diálogo e poupar tempo fazendo muitas 

anotações, não obtive autorização para gravar o diálogo. 

 Dois entrevistados não autorizaram a gravação. Esses dois entrevistados, mesmo 

tendo se mostrado bastante solícitos e receptivos para marcar a entrevista, além de 

indicados por outros empresários como pessoas bastante abertas, para surpresa, recusaram 

a utilização do gravador.  
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 O entrevistado E foi muito bem recomendado pelo entrevistado C como alguém 

aberto e propenso a colaborar com a pesquisa. Entretanto, demonstrou extremo desconforto 

com a solicitação para gravação, em seguida não autorizou sua utilização. No decorrer da 

entrevista mostrou outra reação que, de algum modo, pode refletir desconfiança. Mesmo 

tendo sido explicado nos contatos anteriores ao encontro presencial – por e-mail e por 

telefone – que a entrevista seria uma conversa informal sobre o APL, levou o que diria 

anotado em tópicos. Deste modo, em alguns momentos quase transformou a entrevista 

aberta em estruturada e fechada devido às suas respostas padronizadas e ensaiadas. Como 

exemplo, é válido citar que, quando perguntado sobre a interação das instituições 

envolvidas no APL, desconversou, baixou a cabeça e retornou aos seus tópicos, 

demonstrando-se fechado a essa pergunta. 

 Já o entrevistado C, que recorreu a uma maneira jocosa inicialmente – “vai que 

você é um agente infiltrado” – também não permitiu a gravação da conversa,  mas foi 

solícito e aberto no decorrer da entrevista. Entretanto, durante a conversa, apesar de 

afirmar que certamente seria possível a presença do pesquisador na reunião do APL, que 

ocorreria na semana seguinte, tal fato não ocorreu. Afirmou que entraria em contato por 

telefone para confirmar o horário, mas não o fez. Ao ser contatado duas vezes para 

confirmação da presença na reunião, mesmo reafirmando a viabilidade do convite e 

afirmando que telefonaria para avisar o horário em que ocorreria, não o cumpriu.  

 Embora seja possível que tenha ocorrido um cancelamento da reunião, um motivo 

de força maior ou até mesmo puro esquecimento, há grande probabilidade de o convite ter 

sido rejeitado pelos outros participantes da reunião. Isso pode ser inferido ao cruzarmos 

essa informação com o comportamento da segunda contatada para entrevista. 

 Ainda tratando de desconfiança, vale mencionar o comportamento do entrevistado 

D que, de maneira defensiva, antes de autorizar a gravação da entrevista, realizou 

perguntas que demonstraram preocupação com o conteúdo do diálogo que estava 

iniciando, assim como quais empresários já haviam sido entrevistados e o que disseram. 

Além disso, tentou evitar a realização da entrevista, perguntando se pelo fato de terem sido 

realizadas entrevistas com outras pessoas, realmente ele necessitava ser entrevistado. 

 Esse comportamento de tangenciar algumas informações, recorrendo-se a respostas 

padronizadas, não autorização de gravações, aparente veto à presença do pesquisador na 
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reunião do grupo e tentativa de não conceder a entrevista, pode denotar que exista uma 

atmosfera de desconfiança.Caso a presença dessa atmosfera seja verdadeira, é prejudicial 

ao estabelecimento de vínculos proveitosos entre os agentes do APL. De acordo com 

Putnam (2007), a predisposição a desacreditar em qualquer tipo de relação, nesse caso  

entre pesquisador e entrevistado, é frequente em sociedades onde as relações verticalizadas 

e hierárquicas prevalecem, com ocorrência de exploração. Como forma de defesa, o 

indivíduo parte sempre do pressuposto de que todos estão mal intencionados em relação a 

ele. 

 

IV.3.5. Falta de unidade no Grupo e capital social 

 

 Embora todos os entrevistados tenham sido criados e tenham iniciado suas vidas 

profissionais em São Gonçalo, chamou a atenção o fato de entre os cinco entrevistados, 

apenas dois residirem no município de São Gonçalo. Os outros três vivem em Niterói.  

 É importante ressaltar que mudar-se de São Gonçalo e estabelecer-se em Niterói é 

comum na região. Cabe frisar que esta mudança, por observação empírica e cotidiana do 

pesquisador, ocorre em decorrência do aumento de renda das famílias, pois o município de 

Niterói possui melhor infra-estrutura urbana, além de outros atrativos, como estar mais 

próximo da capital do estado, por exemplo. O fato de deixar São Gonçalo e estabelecer-se 

em Niteróié percebido na região como aumento de nível social. 

 Entretanto, mesmo após mudarem de município, os empresários mantêm sua 

produção em São Gonçalo, por conta da disponibilidade e preço da mão de obra neste 

município. Niterói não possui tradição em confecções e grande número de costureiras, 

além de possuir população com perfil profissional distinto,  o que tornaria difícil a 

transferência da produção. 

 Além disso, impressionou o fato de todas as entrevistas terem sido – por 

conveniência dos entrevistados - realizadas em Niterói. Embora pertençam ao APL de 

Moda de São Gonçalo, os entrevistados realizam grande parte de suas atividades 

profissionais em Niterói.Como a fase de criação e idealização das roupas pode ser 

realizada em qualquer lugar, suas idas a São Gonçalo ocorrem mais frequentemente 

quando necessitam tratar da fase operacional da confecção de seus produtos. Todos os 
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empresários entrevistados utilizam mão de obra terceirizada na sua produção, costureiras 

que trabalham em sua maioria em suas próprias casas de maneira autônoma. 

 Uma segmentação do grupo pode ser observada na fala do entrevistado B; ao 

mencionar as dificuldades existentes para o grupo conseguir se reunir, diz: “São Gonçalo e 

Niterói, um torce o nariz pro outro” além de usar o termo “fogueira das vaidades” para 

ilustrar o comportamento de participantes do grupo. Afirma, ainda, existir um “bairrismo” 

entre os habitantes dos dois município que, a seu ver, prejudica o funcionamento do grupo. 

Pois quando as reuniões são marcadas em São Gonçalo, os que residem em Niterói ficam 

descontentes e vice-versa.A aparente divisão do grupo, entre habitantes de duas cidades, 

pode ainda prejudicar a ocorrência do sentimento de enraizamento, importante para a 

proteção e bom funcionamento do grupo, segundo Costa (2007). 

 Visto que, segundo Putnam (2006), a cooperação voluntária está ligada a grupos 

com bom estoque de capital social e devido aos relatos de pouca confiança e dificuldades 

em empreender atividades cooperativas, é possível inferir que há no grupo baixo estoque 

de capital social.O fato de alguns dos entrevistados não terem seus cotidianos atrelados ao 

município de São Gonçalo, além não mais residirem no município, pode ter relação com a 

pouca coesão do grupo. 

 É valido ressaltar que todos os entrevistados foram questionados sobre a existência 

de algum tipo de subgrupo no APL, como por exemplo: voluntários de alguma igreja, 

colegas de bairro, de colégio ou de algum clube.Em todas as entrevistas foi respondido que 

não há esse tipo de formação dentro do grupo, tendo os entrevistados salientado, ainda, que 

não conheciam os participantes do APL antes de seu envolvimento profissional.Embora 

alguns deles participem de atividades assistencialistas pontualmente, como distribuições de 

cestas básicas, não são engajados em nenhum tipo de atividade cívica.Fato curioso é que, 

dentre os cinco entrevistados, dois deles são evangélicos, dado que só emergiu no final da 

última entrevista, e outros participantes do APL também partilham da mesma fé.  

 Entretanto, eles mesmos demoraram e se descobrir correligionários, isso ocorreu 

por acaso. Perguntado se isso de algum modo facilita a interação entre eles, o entrevistado 

E disse que nunca utilizaram esse possível fator de identificação para unirem-se – os 

evangélicos – participantes do APL. Pareceu até mesmo que existe um constrangimento em 

afirmar sua própria religião por parte do entrevistado E. Com relação ao presente item 
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de análise, é possível perceber que de acordo com o exposto, não existem fatores 

aproveitados no grupo que propiciem êxito na promoção de algum tipo de unidade que 

favoreça seu bom funcionamento e empreendimento de atividades em conjunto. 
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Conclusões 

 

 A respeito do objetivo principal do presente trabalho de pesquisa, é possível afirmar 

que este foi alcançado. No grupo estudado foi possível verificar indicações de motivos 

pelos quais os agentes envolvidos não são capazes de cooperarem entre si, como se espera 

num Arranjo Produtivo Local. 

 Sob a perspectiva do referencial teórico utilizado, é possível afirmar que o grupo 

possui formação histórico-social completamente distinta do caso clássico, denominado 

Terceira Itália. De acordo com as explicações para a formação social brasileira, trazidas por 

Holanda (2004), estejamos, talvez, no oposto extremo daquilo que seria terreno fértil ao 

comportamento solidário e cooperativo. 

 Quanto aos objetivos específicos, alguns foram plenamente contemplados, 

diferentemente de outros. Vamos primeiro aos objetivos considerados respondidos. 

 No capítulo 2 da dissertação, foi abordado desde o início o conceito de Distrito 

Industrial a partir de Marshall (1996). Após, discorreu-se sobre a volta a estecomo oriunda 

da crise do modelo de produção fordista que, ao tornar-se em parte obsoleta ao mercado 

capitalista, rapidamente cedeu espaço a outros modelos de produção. Dentre eles, modelos 

chamados flexíveis, o Distrito Industrial foi relembrado por estudiosos do assunto, ao ser 

associado ao sucesso da região batizada de Terceira Itália, e ganhou notoriedade mundial. 

 Com isso, o conceito de Distritos Industriais foi desdobrado em diversos outros. Os 

mais utilizados e apresentados na presente pesquisa foram:  Cluster; Arranjo Produtivo 

Local e Sistemas Produtivos Locais. Além da explicação da origem e utilização desse 

conceitos, foi também mostrado um dos principais fatores responsáveis pelo bom 

funcionamento de uma aglomeração empresarial, o capital social. 

 Isto dito, evidencia-se que o objetivo específico número 1 – identificar conceitos de 

Distritos Industriais, Arranjos Produtivos Locais, Clusters, e outros, suas aplicações 

práticas e diferenças conceituais – pode ser atendido. 

 O objetivo específico número 3, que propôs verificar que propostas de cooperação 

são mais repelidas e suas motivações, foi plenamente atendido,pois no grupo pesquisado 

foi possível concretizar esta observação,assim como as motivações de repulsa, explicadas 
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com auxílio do referencial teórico de Sérgio Buarque de Holanda. Além disso, não foi 

relatada cooperação que tenha sido bem sucedida, assim como não há troca de informações 

nem tampouco foi observada rede dinâmica de contatos dentre o grupo que fez parte da 

amostra. É possível, inclusive, dizer que, sob os instrumentos de levantamento de dados e 

no presente momento, deste recorte histórico, relações de cooperação são repelidas pelo 

grupo entrevistado, seja por convicção, mostrada no discurso individualista de um dos 

entrevistados, ou por expectativas de ganhos individuais e a curto prazo relatados por 

outros entrevistados. 

 O objetivo 6, identificar a presença de alto estoque de capital social no APL 

estudado, pode ser considerado – com ressalvas – satisfeito, pois, apesar de ser possível 

inferir que no grupo há baixo estoque de capital social, seria necessário um estudo com 

outra abordagem, maior profundidade e mais disponibilidade de tempo para que essa 

questão fosse plenamente atendida. 

 O objetivo específico 7, identificar qual a percepção do empresário envolvido sobre 

os limites e fronteiras entre cooperar e competir, foi parcialmente atendido. Tendo em 

vista, que aborda a questão da cooperação, ele está relacionado ao objetivo 3. No entanto, 

não houve tempo e abertura para que fosse explorada a questão da competição. Pode-se 

somente inferir que por oposição, se não ocorre cooperação, a competição é acentuada. 

Entretanto, essa questão envolve uma série de outros fatores que não foram abordados 

nesta pesquisa. 

 Agora vamos aos objetivos que não puderam ser atendidos. 

 O objetivo específico número 2, verificar que tipos de cooperação são mais 

praticados no APL estudado, suas motivações, não pôde ser satisfeito, tendo em vista que 

não foram relatadas nas entrevistas realizadas, nenhum tipo de cooperação. Caso a 

amostragem dos entrevistados fosse maior e a presença do pesquisador nas reuniões 

houvesse ocorrido,  talvez o resultado pudesse ser diferente.  

 Já o objetivo número 4, identificar a percepção sobre a realização de atividades 

cívicas (solidárias, comunitárias), não foi atendido. Talvez por inexperiência do 

pesquisador. Durante as entrevistas, somente foi questionado se realizavam algum tipo de 

atividade cívica e/ ou solidária. No entanto, faltou habilidade e tempo para abordar esta 
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temática em maior profundidade a fim de compreender a percepção dos entrevistados sobre 

o tema. 

 De um modo geral é possível concluir que, através do trabalho exposto, a 

implementação de um APL que efetivamente funcione, com base no grupo estudado, de 

acordo com suas potencialidades no setor de moda em São Gonçalo, necessita de maior 

maturidade social. 

 Aparentemente, a mera insistência na realização de reuniões e busca de maiores 

apoios institucionais não promoverá ganhos qualitativos e incremento nas relações entre os 

envolvidos, ganhos esses que promovam melhor funcionamento do grupo à luz daquilo que 

teoricamente  se pode conceber como um APL. Sob a perspectiva adotada nesta pesquisa, 

mudanças que envolvam a maneira dos agentes perceberem uns aos outros seriam mais 

eficazes nesse sentido. 

 Um dado chamou atenção ao fim das entrevistas: os agentes do APL aparentemente 

não  se conhecem uns aos outros. Isso foi verificável, pois, como os entrevistados foram 

indicados uns pelos outros, sempre no momento da indicação ocorriam observações que 

frisavam que o indicado entenderia bastante do assunto APL. No entanto, não foi isso o 

demonstrado, visto que a maioria dos entrevistados percebe o APL como uma entidade de 

representação onde buscam amplificar suas vozes para fazerem reivindicações enquanto 

classe. Seria interessante que fosse as eles explicado a real função e potencialidade de um 

Arranjo Produtivo Local. 
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