






























CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contexto 
 

Apesar de não ser um tema novo, a cooperação entre empresas, e a conseqüente formação de 

redes, continua sendo um tema central em relação às novas estratégias empresariais. Portanto, 

têm sido ainda alvo de muito estudos teóricos e empíricos, principalmente buscando compreender 

quais as vantagens que esta estratégia pode trazer para as empresas. A conclusão de quase a 

totalidade destes estudos é que a cooperação é, na maioria dos casos, uma grande solução para 

o desenvolvimento empresarial. 

 

Como existem inúmeros estudos relacionados com o tema em questão, este trabalho foi baseado 

em uma seleção, com estudos razoavelmente recentes, que foram considerados apropriados para 

captar e analisar, entre outras coisas, principalmente, o conceito de redes de empresas, quais as 

formas mais usuais de cooperação, quais as vantagens para obtenção de vantagem competitiva, 

que recursos podem ser usados para otimizar as relações, como a tecnologia da informação pode 

facilitar a comunicação em rede, etc. A idéia central é mostrar como essas redes propiciam o 

incremento do fluxo de conhecimento e ativam um processo de aprendizagem institucional de vital 

importância para o desenvolvimento empresarial, tornando possível que, diversos setores 

obtenham vantagens de mercado e façam com que regiões, ou mesmo países, alcancem um 

desenvolvimento sócio-econômico cada vez maior. 

 

Há diversas modalidades de cooperação organizacional, podendo englobar empresas de um 

mesmo país ou mesmo diversos países distintos, empresas de um mesmo setor, ou empresas de 

setores diferentes que, de algum modo, se complementam, empresas concorrentes, ou seja, as 

oportunidades são ilimitadas. Em grande parte dos casos a cooperação se dá apenas de forma 

informal, ou mesmo temporária, enquanto em outros casos, existe maior formalidade, como as 

joint ventures, franshing, consórcios e outras. Outra possibilidade é a constituição de uma nova 

empresa (chamada virtual), que se constitui a partir do conjunto de várias organizações parceiras. 

 

Muitas pesquisas sobre o assunto enfatizam que, para assegurar o sucesso das redes de 

empresas, é essencial que exista um ambiente de confiança mútua. Mas nem sempre é fácil criar 

este ambiente, já que é uma questão fortemente ligada à cultura empresarial. Empresas muito 

tradicionais e com uma cultura muito conservadora e enraizada dificilmente conseguem mudar sua 

visão, não conseguem deixar de ver as demais empresas como concorrentes, dificultando o 

processo de parceria. Grande parte dos empresários ainda procura manter uma relação ganha-



perde, o que para a criação de redes bem sucedidas é impensável: a relação deve ser sempre 

ganha-ganha. 

 

As empresas ligadas em redes devem buscar ações coletivas, isto é, diferentes formas de partilhar 

suas vontades, tendo em vista o melhor para a rede e não para uma empresa individualmente. 

Para tal, deve-se procurar estabelecer relações entre um conjunto de empresas com interesses e 

objetivos similares. Assim estas se protegem mutuamente, se fortalecem e diminuem as inerentes 

incertezas de mercado, alcançando, conseqüentemente, uma performance individual também 

melhor. 

 

Diversos são os casos de sucesso de pequenas empresas que, ao atuar de forma conjunta, 

passaram a obter melhores desempenhos e alcançar mercados que seriam inatingíveis ao se 

trabalhar de forma isolada. Dentre estes, o presente trabalho cita casos bem sucedidos, tanto para 

facilitar o entendimento da teoria, como para comprovar as vantagens da cooperação. Os casos 

citados são: os já conhecidos casos italianos, sendo que foi feito um estudo mais detalhado de 

duas grandes redes (Gran Tessuto e Grupo Tessile Gulliver), da Dinamarca, também com um 

posterior estudo de uma rede consolidada (CD-Line) e, para finalizar um caso português também 

do setor têxtil (com o detalhamento da TRL – Têxteis em Rede). 

 

Como o caso estudado está inserido no setor têxtil/confecções brasileiro, é importante fazer uma 

análise do posicionamento deste setor na realidade econômica atual. Os empresários do setor 

têxtil/confecções no Brasil têm grandes expectativas em relação ao alcance de resultados 

positivos nos próximos anos, apesar de enfrentar grandes dificuldades. Pode-se notar que o setor 

apresenta falta de competitividade, principalmente a nível internacional, a maioria das empresas 

ainda adota uma administração “familiar” pouco profissional e longe das recentes tendências 

gerenciais, estando em permanente perigo de falência. Muitos chegam a rotular que o setor se 

encontra em crise. O fato é que estas empresas não se preparam adequadamente para a abertura 

de mercado e a globalização. Há alguns anos, o Brasil chegava a apresentar uma indústria têxtil 

forte, com algumas características favoráveis como: “know-how” produtivo, mão-de-obra barata e 

especializada e grande protecionismo. No passado estes fatores eram suficientes para assegurar 

bons resultados. Porém, atualmente, a mão-de-obra brasileira já não pode mais ser considerada 

barata, se comparada a outros países (como os do Oriente), muito menos especializada, devido à 

crescente necessidade de inovações. E, o fator mais importante que diminuiu a competitividade do 

setor foi a própria globalização, havendo hoje quase total liberdade para as transações comerciais. 

Portanto, a indústria brasileira não acompanhou as transformações conjunturais, ou seja, apesar 

das evidentes mudanças, a maioria das empresas continuou a manter as mesmas estratégias. A 

concorrência ultrapassou os limites previstos e as margens de lucro se tornaram mais reduzidas. 

 

É neste contexto que se deve avaliar como a cooperação pode ser uma excelente saída para as 



empresas do setor têxtil brasileiro superarem a “crise” e ainda retomarem uma posição competitiva 

no mercado internacional. Neste sentido, mais uma vez, se levanta a questão da dificuldade de 

promover um cenário cooperativo, devido ao bloqueio cultural das empresas brasileiras que são 

muito individualistas, tornando-se importante assegurar o apoio do governo e de algumas outras 

instituições. Portanto, verifica-se que, neste setor, não é nítida a existência de redes de 

cooperação formais. 

 

1.2 Objetivos do Estudo 
 

Dentro deste cenário, o objetivo principal deste trabalho é analisar como a estratégia de 

cooperação empresarial pode contribuir para a nascente rede do setor de confecções de Nova 

Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro. Para este estudo foram considerados dois eixos analíticos 

centrais: a estrutura e a dinâmica de relacionamento. Através desta abordagem, foram analisadas 

as características deste pólo produtivo, que se encontra num estágio inicial de desenvolvimento, 

como também a crescente ligação do setor com as instituições de apoio (SEBRAE, FIRJAN, 

UERJ, SENAI, etc.). Apresentam-se ainda os diversos atores institucionais evolvidos e quais são 

seus respectivos papéis; o tipo de rede em construção; os projetos em implantação e suas 

conquistas; a construção das relações e desenvolvimento da cultura de confiança. Outro aspecto 

importante é o estudo das externalidades que foram geradas com o desenvolvimento do Pólo de 

Nova Friburgo, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico de toda a região. 

 

O setor de confecção de Nova Friburgo foi escolhido pelo fato de ser reconhecido pelas diversas 

instituições locais e ser citado em diversos estudos como de crescente importância para a 

economia de toda região. Porém, é um setor que ainda apresenta grande defasagem tecnológica 

e fraca tendência à inovação. O que as empresas têm requerido não é incremento tecnológico, 

mas sim conhecimento (transferido, predominantemente, de forma tácita) que ajude a otimizar os 

seus processos produtivos. Portanto, ainda não foram atingidos grandes avanços em relação ao 

aumento da vantagem a nível tecnológico, mas sim, ao nível de know-how. Este trabalho procura 

mostrar como os projetos de desenvolvimento deste Pólo de Moda Íntima contribuíram para o 

aumento das exportações (principalmente devido aos consórcios de exportação que foram 

criados) e desenvolvimento de novos produtos (através dos centros de desenvolvimento de 

design). 

 

1.3 Metodologia Utilizada 
 

O presente trabalho caracteriza-se por utilizar a tipologia de pesquisa descritiva bibliográfica, ou 

seja, é feito um estudo analítico, com o principal objetivo de descrever e analisar as características 

e vantagens das empresas organizadas em redes de cooperação. 



 

Segundo FACHIN (2003), pesquisa bibliográfica diz respeito ao conjunto de conhecimentos 

humanos reunidos em diversas obras, tendo como finalidade fundamental conduzir o leitor a 

determinado assunto e proporcionar a posterior produção, coleta, armazenamento, reprodução, 

utilização e comunicação das informações adquiridas a partir das diversas análises realizadas. É 

um tipo de pesquisa onde não há a inferência do pesquisador, este apenas procura descobrir a 

freqüência que um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e conexões 

com outros fenômenos. 

 

É importante ressaltar que a idéia inicial deste trabalho contemplava a realização de uma pesquisa 

de campo complementar, com aplicação de questionários e coleta de dados diretamente nas 

empresas do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo. Porém, durante a fase de levantamento 

bibliográfico, verificou-se que já havia publicações mais do que exaustivas sobre o tema proposto, 

incluindo, inclusive, diversas pesquisas de campo recentes (como os estudos de HASENCLEVER, 

PROCNICK, FERREIRA, SPOLIDORO & FISCHER, LA ROVÈRE et al. que foram citados no 

decorrer deste trabalho). Assim, julgou-se mais interessante e lucrativo a realização de uma 

pesquisa descritiva bibliográfica que, pela sua própria característica, poderia dar maior ênfase à 

análise dos dados e informações coletados anteriormente em outras pesquisas. Portanto, o que se 

propôs foi, a partir das informações já existentes, realizar uma análise mais profunda e detalhada 

das características e peculiaridades do caso em questão. Tendo em vista o tema proposto e o 

tempo disponível para realização de toda a pesquisa, considerou-se que uma única pesquisa de 

estudo de caso poderia ser suficiente para fornecer todas as informações necessárias sobre o 

tema escolhido, permitindo seu amplo entendimento. Para tal, esta pesquisa foi baseada na 

metodologia proposta por YIN (1994), com a estratégia “porque e como”, ou seja, primeiramente é 

feita uma descrição do caso proposto e a seguir uma maior exploração, mais analítica.  O autor 

indica que um único estudo de caso pode ser generalizado aos propósitos teóricos, funcionando 

ainda melhor que o uso de populações ou universos, porém, esta metodologia deve ser trabalhada 

com cuidado, já que pode trazer resultados enganosos fazer generalizações a partir de um caso 

particular. 

 

1.3.1 Etapas da pesquisa 
 

Este trabalho foi elaborado em 5 fases que estão apresentadas graficamente abaixo: 
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Figura 1 – Etapas da Metodologia de Pesquisa 
 

A primeira fase é uma das mais importantes para a realização de um trabalho de pesquisa. 

Durante o processo de seleção do tema a ser exposto no presente estudo, levou-se em 

consideração diversos fatores. Em primeiro lugar era importante tratar de um assunto 

contemporâneo, que pudesse tanto servir de base para pesquisas futuras, como também como 

suporte teórico a diversos empresários interessados em desenvolver o tema em suas empresas. 

Conforme já foi falado anteriormente, a escolha pelo tema “redes de cooperação empresarial” se 

deu por este ainda ser um central em relação quando se fala em novas estratégias de gestão. 

 

A partir deste tema, formulou-se o problema a estudar: estudo da real importância da formação 

das redes de cooperação para a obtenção de vantagem competitiva pelas empresas. Esta é uma 

preocupação importante, já que, para se garantir o sucesso das redes, é necessário que os 

empresários reconheçam que esta é uma estratégia passível de garantir um diferencial que não 

poderia ser alcançado ao se trabalhar isoladamente. 

 

Em cima do problema proposto foram formuladas diversas hipóteses que deveriam ser verificadas 

no decorrer do estudo bibliográfico e dos casos expostos. As hipóteses são necessárias, pois 

possuem a função de orientar a coleta a análise de dados, direcionando melhor o estudo. É 

importante perceber que, ao se tratar de um tema que depende de tantas variáveis, apesar da 

análise da teoria existente poder comprovar as hipóteses, os estudos de caso podem comprovar o 

contrário, por conter particularidades que levam a diferentes resultados. Desta forma, a verificação 

das hipóteses deve ser feita de forma cuidadosa e isoladamente de acordo com o que se quer 



analisar. 

 

● A cooperação oferece às empresas a obtenção de maiores vantagens competitvas;

●    A cooperação só é bem sucedida quando é associada a cultura de confiança;

●    As empresas conquistam melhores resultados com a cooperação;

●    Apoio governamental e de outras instituições é essencial para cooperação no Brasil;

●    A cooperação foi fator essencial para o sucesso do Pólo de Nova Friburgo.

PROBLEMA

As redes de cooperação entre empresas são uma 
solução para obtenção de vantagem competitiva 

no mercado global?

 
Figura 2 – Formulação das Hipóteses para a Pesquisa  
 

Ao término desta fase está completa a etapa de planejamento da pesquisa. A próxima fase a ser 

realizada é a coleta de dados, quando se indaga e se obtém os dados necessários para um 

completo estudo do problema e das hipóteses formuladas. Como a pesquisa realizada trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, os instrumentos de pesquisa escolhidos foram os estudos, livros, 

dissertações, tese e artigos científicos referentes ao tema em questão. Após a coleta, os dados 

obtidos são documentados. Os dados são examinados, transformando-se em elementos 

importantes para a comprovação ou não das hipóteses. 

 

Com os dados necessários para a realização da pesquisa dá-se início ao estudo de caso, em si.  

De acordo com FACHIN (2003), este método é caracterizado por ser um estudo intensivo em que 

se leva em consideração, principalmente a busca de uma melhor compreensão do assunto 

investigado. Desta forma, o objetivo deste método se dá devido à oportunidade de se descobrir 

informações e relações que de outra forma não seriam descobertas. O trabalho em questão, 

apesar de trazer alguns casos particulares para facilitar o entendimento da teoria descrita, trata 

particularmente de um único caso – o Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo. Portanto, segue 

uma metodologia baseada nos trabalhos de YIN (1994) que afirma que o objetivo do estudo de 

caso é estabelecer os parâmetros que posteriormente serão aplicados à pesquisa e comparados 

com a teoria já existente, podendo, desta forma, um único caso ser considerado aceitável. 



 

Conforme já foi citado anteriormente, a escolha deste caso se deve ao fato de já ser um exemplo 

de redes de cooperação bem sucedido, já analisado em diversos outros trabalhos importantes. 

Entre as diversas vantagens do método do estudo de caso, evidencia-se o fato de que se pode 

obter inferência do estudo de todos os elementos, em vez do estudo de vários aspectos 

selecionados, já que o foco torna-se muito mais restrito. 

 

Para finalizar, é realizada uma análise crítica de todos os dados coletados e do estudo 

pormenorizado do caso em questão. Esta é fase em que se nota maior contribuição desta obra 

para o enriquecimento da gama de pesquisas existentes sobre o tema proposto, pois conta com 

uma interpretação analítica mais profunda. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 
 

Este estudo está dividido em 6 capítulos, incluindo a introdução e a conclusão. Inicialmente, no 

primeiro capítulo, é feita uma introdução ao trabalho proposto, mostrando quais as transformações 

econômicas que levaram a esta mudança de paradigma que tornou a cooperação como algo tão 

vital para as empresas, trata também dos objetivos que se buscou alcançar com a pesquisa, a 

metodologia utilizada e como se dá a organização do trabalho. Portanto, permite ao leitor se 

ambientar com o trabalho, conhecendo, de forma sucinta, o que será apresentado ao longo do 

estudo. 

 

No segundo capítulo é realizado um enquadramento teórico sobre o tema proposto: redes de 

cooperação entre empresas, com o objetivo fundamental de apresentar determinadas teorias de 

vários pesquisadores sobre o assunto. 

 

O terceiro capítulo apresenta, de forma resumida, a experiência de alguns países perante a 

cooperação, finalizando com a análise de casos particulares relativos aos países estudados: Itália, 

Dinamarca e Portugal. O que levou a escolha destes dois países foi o fato de que, em relação à 

Itália, o projeto realizado no Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo a tomou como “espelho” para 

desenvolvimento da proposta; a Dinamarca teve também uma particularidade interessante ao se 

comparar também ao Pólo de Nova Friburgo: o incentivo e apoio crucial de outras instituições para 

o desenvolvimento da rede; Portugal também apresenta semelhanças marcantes, já que também 

perdeu sua vantagem competitiva, principalmente em relação à Europa, após a abertura de 

mercado, tendo que buscar novas estratégias para se reposicionar. 

 

Em seguida, o quarto capítulo traz uma análise do atual panorama do setor têxtil e de confecções 

brasileiro, levando em consideração também suas perspectivas futuras, perante o cenário nacional 

e internacional. 



 

Apresenta-se, no quinto capítulo, o estudo de caso escolhido: o Pólo de Moda Íntima de Nova 

Friburgo. Sendo feita uma análise da estrutura e da dinâmica desta rede de cooperação, 

mostrando como sua formação se colocou como uma alternativa para que o setor de confecções 

local se articulasse em prol da modernização e adoção de novas práticas de gestão, aprimorando 

a competitividade das empresas. 

 

Por fim, parece que a palavra primordial é “confiar”, não só nas novas capacidades que as 

empresas brasileiras podem adquirir ao adotar modernas estratégias, mas também nas potenciais 

vantagens que os parceiros podem gerar para as empresas. É necessário abrir a mente do 

empresariado brasileiro, mostrando que é possível lucrar com relações de cooperação benéficas 

para todas as partes envolvidas. Principalmente, ao se analisar as perspectivas das pequenas 

empresas brasileiras, há a convicção de que existem novas alternativas altamente viáveis. 

 



CAPÍTULO 2 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Introdução 
 

O objetivo deste capítulo é estudar e analisar alguns dos vários pesquisadores que, em especial 

nos últimos anos, tentaram sistematizar um novo paradigma baseado no modelo de redes de 

cooperação entre empresas. A idéia básica é compreender as análises destes autores e, ao 

mesmo tempo, construir a base teórica necessária e adequada ao entendimento do estudo de 

caso que será descrito posteriormente. O propósito não é ser exaustivo em relação aos estudos e 

teorias já existentes, primeiramente porque são muitas informações, sendo muito difícil fazer jus a 

todas, e, principalmente porque não é a principal intenção do trabalho em questão. Como já citado 

anteriormente, o grande objetivo é analisar as vantagens da cooperação para as empresas do 

caso selecionado. 

 

Este capítulo inicia-se com uma análise dos fatores sociais e econômicos que levaram a este novo 

modelo de produção cooperativa. A seguir, é feita uma análise para entender porque este arranjo 

em redes ser tornou tão popular entre as organizações, explicando os fatores que condicionaram 

esta progressiva cooperação, face a necessidade de se obter vantagem competitiva, tentando 

encontrar e perceber os motivos que levam as empresas a cooperar e quais são as principais 

vantagens e desvantagens deste modelo. 

 

Dentro deste contexto, também se propôs um estudo dos diversos tipos de redes de cooperação 

entre empresas, salientando suas diferenças. Sabendo-se que existem muitas tipologias distintas 

de redes de cooperação e que analisar todas seria uma tarefa interminável, o que se tentou fazer 

foi analisar apenas as principais formas de cooperação, diferenciando as principais: horizontal e 

vertical, formal e informal, e outras. 

 

Como o foco deste trabalho está nas formas de cooperação entre micro e pequenas empresas, 

deu-se uma análise especial do ambiente que estas empresas se encontram e as características 

específicas das redes de cooperação neste tipo de organização. 

 
2.2 Formação das Redes de Cooperação: Transformações Econômicas 
 

O processo de globalização, que se iniciou no final dos anos 70, vindo a se consolidar na última 

década, envolveu muito mais do que a difusão de tecnologias e processos produtivos, padrões de 



consumo e fluxos de capital financeiros. Sua maior conseqüência foi o reforço dos vínculos de 

interdependência econômica entre as empresas e, por extensão, entre países no âmbito do 

processo produtivo – mediante realização de alianças estratégicas e outras formas de 

“networking”. Tornou-se necessário uma constante reformulação de políticas de desenvolvimento 

de novos conceitos e novas formas de organização empresarial, de forma a garantir a 

competitividade para as organizações. Com isso, surgiram novas estratégias e modelos de gestão 

empresarial na economia global. 

 

O ambiente de negócios no passado, numa visão simplificada da sociedade de consumo, pode ser 

resumido como: mercado estável, grande demanda, consumidores conformados e pacientes, 

mínima exigência de qualidade e evolução geralmente lenta na linha do produto. Esses fatores 

levaram a uma competição entre produtores calma e lenta, já que normalmente as empresas 

conhecidas podiam continuar com sua parcela de mercado. Assim, a estrutura de uma empresa 

convencional era adequada ao ambiente econômico estático de produção em massa. 

 

Atualmente, entretanto, como se pode ver, o contexto de organização empresarial mudou muito. 

Os consumidores mudaram seu comportamento, exigindo produtos individualizados e não mais 

padronizados. A variedade passou a ser importante e se tornou um diferencial competitivo. 

Quando a produção passou a ser puxada pelo consumidor, o ambiente produtivo, 

conseqüentemente, tornou-se mais dinâmico e incerto, requerendo alta qualidade e conformidade 

aos padrões estabelecidos como competitivos, associado com a transição de produtos sem 

defeitos para a satisfação completa do cliente (conceito de qualidade total). O que implicou na 

necessidade de evolução rápida do produto, paralelamente a uma considerável redução do seu 

ciclo de vida. 

 

Segundo ROBBINS (2000), as principais mudanças que estão transformando a economia são a 

globalização; as revoluções tecnológicas, especialmente nas áreas de computação, 

telecomunicações e informação; o crescimento de alguns setores de trabalho e o declínio de 

outros; a diversidade cultural; as mudanças nas expectativas da sociedade; o aprimoramento do 

espírito empreendedor e a ocorrência de clientes mais inconstantes e exigentes. 

 



VELHA ECONOMIA NOVA ECONOMIA
 ●    Fronteiras nacionais limitam a competição ●     As fronteiras nacionais são quase 

insignificantes na definição dos limites de operação 
de uma organização

 ●    A tecnologia reforça hierarquias rígidas e limita 
o acesso às informações

●     As mudanças tecnológicas no modo como as 
informações são geradas, armazenadas, utilizadas e 
compartilhadas as tornaram mais acessíveis

 ●    As oportunidades de emprego se destinam aos 
trabalhadores industriais

●     As oportunidades de trabalho se destinam a 
trabalhadores do conhecimento

 ●    A população é relativamente homogênea ●     A população é caracterizada pela diversidade 
cultural

 ●    A empresa é alienada ao seu ambiente ●     A empresa aceita suas responsabilidades 
sociais

 ●    A economia é conduzida por grandes 
corporações

●     A economia é conduzida por empresas 
pequenas e empreendedoras

 ●    Os consumidores adquirem aquilo que as 
empresas decidem fornecer

●     As necessidades do cliente conduzem os 
negócios

Fonte: Robbins (2000)  
Quadro 1 – A Economia em Transformação 
 

O paradigma clássico de produção em massa, com empresas altamente verticalizadas e vários 

níveis hierárquicos constituindo a organização, que era considerado altamente eficiente, passou a 

não ser mais competitivo. As grandes corporações, a tecnicoburocracia de Estado (GALBRAITH, 

1982), assim como as grandes mudanças sociais e econômicas, entre elas as grandes 

concentrações urbanas e seus impactos sobre a qualidade de vida da população, foram as 

conseqüências mais danosas do velho paradigma de produção industrial, que apresentava como 

uma de suas principais exigências a concentração geográfica de grandes instalações industriais. A 

revolução da informática e das telecomunicações passou a viabilizar um novo modelo de 

distribuição das instalações industriais e, conseqüentemente do tamanho do agrupamento 

industrial. Já que a concentração geográfica, em muitos casos, passou a ser desnecessária. 

 

De acordo com PENROSE (1959), a estratégia de diversificação afirma que “numa sociedade 

caracterizada por um espírito empresarial bastante difundido e por uma tecnologia altamente 

desenvolvida, a ameaça de concorrência por parte de novos produtos, novas técnicas, novos 

canais de distribuição, novas maneiras de influenciar a demanda do consumidor, constitui, sob 

vários aspectos, um tipo de influência muito mais importante que qualquer outro tipo de 

concorrência”. Isto condiciona o comportamento competitivo de grande parte das empresas. 

Considerando esta teoria, a descentralização das grandes corporações verticalizadas e o aumento 

do número de empresas, através da proliferação de pequenas e médias unidades de produção, 

tornou-se viável à obtenção de maiores economias de escala e economias de escopo. Isto porque 

passou a ser possível oferecer uma gama cada vez maior de produtos para atender a diferentes 

consumidores. Conseqüentemente, estes consumidores, tornaram-se mais exigentes, passando a 



demandar mais inovações e produtos diferenciados. Este ambiente, para uma única empresa 

verticalizada e especializada, é completamente desfavorável. 

 

Esse contexto, que teve uma mudança do paradigma tecnológico, ocasionada pelo 

desenvolvimento da microeletrônica, permitiu uma nova estratégia produtiva. As máquinas 

convencionais, altamente especializadas e dedicadas a um único produto, deram lugar a 

máquinas dinâmicas, programáveis para vários propósitos. Dessa forma, a produção de bens e 

serviços, teve que se adequar, saindo do antigo estilo de produção baseada em grandes volumes 

com pouca variedade e intensamente padronizada, para uma realidade completamente diferente, 

baseada em lotes menores e com produtos cada vez mais diferenciados. 

 

Conseqüentemente, a mudança no processo produtivo, acarretou mudanças também pra outros 

aspectos organizacionais, principalmente no que diz respeito à estrutura organizacional, condições 

de trabalho, forma de relacionamento com clientes, fornecedores e concorrentes. Ou seja, houve a 

necessidade de transformações globais, exigindo mudanças na forma de gerenciar as empresas. 

 

Dessa forma, a concepção do trabalho, fundamentada pela administração cientifica de Taylor, deu 

lugar ao surgimento de novos paradigmas organizacionais, com novas formas de organização do 

trabalho. Atualmente busca-se a integração entre percepção, entendimento e execução do 

trabalho; mão-de-obra qualificada e não mais especializada em uma única tarefa rotineira; 

necessidade de grandes investimentos em treinamento; formação de equipes de trabalho 

cooperativas; decisões mais descentralizadas; etc. Esse novo estilo, não abriga mais uma 

hierarquia rígida e formal, os funcionários devem participar ativamente da organização, devendo 

ser seus colaboradores. Esse novo paradigma de produção foi chamado por PIORE & SABEL 

(1984) e SCHIMITZ (1989) de especialização flexível. 

 

De acordo com AMATO NETO (2000), uma das grandes tendências que vem ganhando força na 

economia moderna, tendo em vista este processo de reestruturação industrial, diz respeito às 

formas de relações intra e interempresas, particularmente aquelas envolvendo pequenas e médias 

organizações. Segundo PYKE & SENGENBERGER (1992) e PORTER (1998), a tendência atual é 

a emergência de novas formas de organização industrial voltadas para a cooperação entre 

empresas; as aglomerações de empresas, ou clusters; como também a constituição de redes 

relacionais entre organizações, operando em determinada cadeia produtiva. 

 

Para AMATO NETO (2000), o ambiente competitivo das empresas é caracterizado pela 

preocupação das organizações em se tornar cada vez mais flexíveis, aprimorando sua capacidade 

tecnológica e gerencial, mantendo sua parcela de mercado e estando sempre em sintonia com as 

mudanças internacionais. Uma das mais perceptíveis mudanças foi o aumento das relações 

interempresas. Ou seja, hoje, as empresas já não podem agir isoladamente. Segundo AZEVEDO 



(2000), esse conjunto de transformações, acabou por conduzir, naturalmente, ao surgimento de 

novos paradigmas organizacionais, caracterizados por uma maior concentração das empresas nas 

suas competências e atividades principais (core competencies) e pelo estabelecimento de redes 

de cooperação entre empresas, incluindo diversas relações distintas (desde fornecedores a 

clientes). Portanto, para o autor, há uma crescente tendência de desintegração vertical, ou de 

“desagregação”, de competências, tendo em vista uma maior adaptação ao mercado global. 

 

DESINTEGRAÇÃO
VERTICAL

Fonte: AZEVEDO (2000)
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Figura 3 – A globalização da economia e a desintegração vertical 
 

É importante ressaltar também, que na economia moderna, o Estado desempenha o papel de um 

dos principais atores nos processos de geração de inovações tecnológicas, interferindo, 

principalmente por meio de sua política industrial, em vários aspectos da atividade econômica das 

empresas. ERBER (1977) evidencia que os principais aspectos da participação do Estado são: 

 

• Definição de barreiras à entrada de novos competidores, de forma a aumentar ou 

reduzir o grau de contestabilidade do mercado, como, por exemplo, a barreira 

institucional criada para a indústria de informática no Brasil, a partir da decretação da 

reserva de mercado em moedas da década de 80; 

 

• Formação de complexos industriais, como o da indústria automobilística, de 

informática e dos setores agro-industriais, atuando nas relações de compra e venda 

interindustriais, através de uma série de medidas de política macroeconômica de 

caráter fiscal, cambial e monetária; 

 



• Apoio à definição de estratégias para as empresas que compõe tais complexos. 

 

NOHRIA & ECCLES (1992) apontam também, como motivo para a crescente importância das 

redes de empresas, o forte desenvolvimento tecnológico. As novas tecnologias da informação 

encurtaram os espaços, permitindo uma série de acordos de produção mais desagregados e 

flexíveis, como também o estabelecimento de meios para que as empresas pudessem se 

organizar melhor, internamente ou em relação aos seus parceiros comerciais. 

 

Segundo ROBBINS (2000), essas mudanças no novo ambiente organizacional, que acabaram 

propiciando a formação das redes de cooperação, podem ser resumidas em: 

 

• As fronteiras nacionais estão se tornando cada vez mais insignificantes na definição das 

fronteiras dos negócios; 

 

• Os avanços na tecnologia da computação e as reduções das barreiras comerciais entre as 

nações contribuíram para a criação de uma aldeia global, onde os negócios são 

impulsionados pela procura de novos mercados e pelos esforços para a redução de 

custos e obtenção de vantagens sobre os concorrentes; 

 

• A responsabilidade social torna-se um bom negócio, estando intimamente vinculada à 

imagem da empresa junto à sociedade; 

 

• O espírito empreendedor está relacionado com o processo de iniciar um negocio, 

organizar os recursos necessários e assumir seus respectivos riscos e recompensas; 

 

• Uma vez que os negócios normalmente começam pequenos, o gerente proprietário da 

micro ou pequena empresa deve ser empreendedor e sensível ao mercado e às 

expectativas do consumidor para obter sucesso. 

 

Assim, pode-se considerar a cooperação como uma forma de reunir competências essenciais 

complementares, similares ou diferentes, de modo a atender oportunidades de mercado e reduzir 

dificuldades para alcançar o desenvolvimento tecnológico, integrando as empresas associadas na 

economia global em constante transformação. 

 

2.3 Conceito de Redes de Empresas 
 

Etimologicamente, o termo rede, do latim rete, pode significar “entrelaçamento de fios, cordas, 

cordéis, arames, etc, com aberturas regulares, fixadas por malhas, formando uma espécie de 



tecido” (FERREIRA, 1999). Ao se analisar este conceito de redes, os fios podem corresponder às 

linhas ou relações entre atores ou organizações, os quais representariam as malhas ou os nós. 

 

Uma rede de empresas é constituída por diversas organizações que tenham interesse total ou 

parcial no mesmo negócio. Os membros podem ser homens de negócio - rede interpessoal - ou as 

empresas que estes representam - rede interfirmas. Em alguns casos a rede pode ser constituída 

apenas devido a interesses financeiros - por exemplo, um cartel. Em outros casos, interesses não-

financeiros podem ser representados também - por exemplo, civis podem ser envolvidos em redes 

governamentais, tendo em vista a maior facilidade de coordenação de políticas industriais 

(CASSON, 2005). 

 

Como refere BRITO (1997), as redes de organizações interdependentes, unidas na produção, 

distribuição ou na utilização de serviços, formam um sistema onde cada ação assumida por uma 

única organização afeta, não só sua performance, mas também a das demais organizações 

ligadas à rede. 

 

O aumento da cooperação entre empresas é um fato que contrapõe as relações burocráticas e as 

relações de mercado, que são as principais características do “Fordismo”. Com este aumento, 

passa a ser necessário compreender melhor as redes de cooperação, distinguindo-as das demais 

estruturas unicamente resultantes do mercado, como é o caso das alianças, fusões e outros tipos 

de relações. As diferenças não são tão notáveis, porém, segundo LAMBOY (1994) “mercados são 

mecanismos” e “redes são estruturas”, os mercados apenas objetivam coordenação e alocação, 

enquanto redes são muito mais abrangentes, visando coordenação e organização. Para 

MATTSSON (1989), as redes são simultaneamente estáveis, já que os elevados custos 

envolvidos, levam as empresas a adotar relações duradouras e dinâmicas, pois evoluem 

constantemente, de acordo com as mudanças na economia e as necessidades dos atores da 

rede. 

 

De acordo com PORTER (1989), estas relações, em rede, não são apenas noções de “ajuste”, 

mas sim oportunidades tangíveis que visam, principalmente, a redução de custos ou aumento da 

diferenciação de sua gama de produtos em sua cadeia de valor. Estas vantagens, quando 

exploradas por algum concorrente, leva os demais a fazerem o mesmo para não perder seu 

espaço. 

 

2.4 Cooperação versus Competição 
 

Quando uma empresa opta por consolidar uma aliança, deve levar em consideração a existência 

de duas dimensões gerenciais: cooperação e conflito. A tarefa de administrar alianças é otimizar 

as relações perante estas duas dimensões. Se a empresa vai optar pela cooperação ou pela 



competição vai variar de acordo com a natureza e cultura das empresas e de como, dentro do 

ramo de mercado em questão, o esforço cooperativo renda lucro. 

 

Para NALEBUFF & BRANDENBURGUER (1996), o negócio pode ser definido como cooperação 

quando o objetivo é criar um bolo e como concorrência quando chega à hora de dividi-lo. É ao 

mesmo tempo guerra e paz. Essa idéia diverge completamente do argumento de que nas 

situações nas quais há cooperação não há competição. 

 

De acordo com LYNCH (1993), empresas deveriam entrar em alianças apenas para: alcançar 

objetivos estratégicos; reduzir riscos e, ao mesmo tempo, aumentar os ganhos e alavancar 

recursos. Se uma aliança não estiver calçada em um destes três critérios pode não ser 

estratégica, nem será bem sucedida. Alianças criadas somente por conveniência, por eficiências 

operacionais, ou para que uma empresa em colapso sobreviva, não atingirão resultados positivos. 

 

EASTON (1990) define que as além destas relações de competição e cooperação, as relações 

entre as empresas podem tomar as seguintes formas: 

 

• Conflito: quando as empresas procuram incapacitar ou destruir os concorrentes; 

• Coexistência: quando os concorrentes são independentes e vêem-se como tal: 

• Colusão: quando os concorrentes cooperam de forma a prejudicar um terceiro. 

 

Mas porque “optar” pela cooperação? Segundo BRITO (1997), dois indivíduos cooperam se os 

seus objetivos individuais estiverem ligados, ou seja, o movimento de uma pessoa de modo a 

alcançar os seus próprios objetivos facilita os objetivos do outro. A distinção entre cooperação e 

competição está ligada à existência de objetivos partilhados ou não partilhados, sendo que na 

cooperação os objetivos são positivamente ligados e na competição, negativamente ligados. 

 

O conhecido jogo do Dilema do Prisioneiro, citado por AXELROD (1980) serve de suporte para 

entender melhor esta relação de competição versus cooperação. Este jogo se baseia no seguinte: 

a dois homens que foram condenados e estão na prisão, são colocadas duas hipóteses – 

confessar um crime ou não confessar. No caso de nenhum deles confessar receberão penas 

reduzidas; se ambos confessarem serão condenados, mas não será aplicada a pena máxima; se 

um confessa e outro não, o primeiro irá certamente receber um tratamento brando, enquanto o 

segundo será condenado da forma mais severa. 

 

Neste jogo há duas alternativas a cada jogador: cooperar (não confessar) ou não cooperar 

(confessar). O dilema do prisioneiro resulta precisamente da falta de comunicação e da falta de 

confiança entre eles, ou seja, se fosse possível se comunicarem e confiarem mutuamente 

chegariam a uma solução ótima. Conclui-se que a melhor solução para ambos é a cooperação, já 



que se nenhum confessar manter-se-ão na prisão por um período menor. 

 

HARRIGAN (1986) distingue três tipos de motivações que levam as empresas a cooperar: 

 

• Internas: aquelas que podem criar benefícios internos para a empresa – partilha de custos 

e de riscos, obtenção de recursos no mercado, obtenção de novas tecnologias e clientes, 

etc. 

 

• Competitivas: conjunto de mecanismos de competitividade que podem reforçar a posição 

da empresa no mercado – influenciar a evolução da estrutura industrial, etc. 

 

• Estratégicas: opções que podem melhorar a posição estratégica da empresa – criação e 

exploração de sinergias, transferência de tecnologia, diversificação, etc. 

 

De acordo com esse autor, a cooperação permite que se criem ou reforcem vantagens 

competitivas, ao nível da diferenciação, dos custos, ou da rapidez de atuação. 

 

2.5 Razões que levam à cooperação 
 

Principalmente devido ao fenômeno da globalização, a forma como as empresas estão 

organizadas (isoladas ou organizadas com alguma forma de relacionamento), o ambiente em que 

se encontram inseridas e a maneira como mantém relações com este ambiente, são fatores 

determinantes da sua competitividade perante o mercado. 

 

Com o desenvolvimento crescente de novas tecnologias, segundo SHUMPETER (1984), criou-se 

uma espiral de inovação tecnológica. Cada vez que uma nova tecnologia é copiada pelos 

concorrentes, aquela vantagem competitiva é eliminada e atinge um novo patamar de 

conhecimento tecnológico, gerando a necessidade de inovação e surgimento de novos produtos e 

serviços, e assim por diante. Desta forma, as empresas que não participam deste espiral 

tecnológico, ficam estagnadas e bloqueadas tecnologicamente. As empresas organizadas em 

rede, que desenvolvem tecnologia em parceria, agilizam os “giros” desta espiral e aumentam sua 

vantagem competitiva em relação às demais empresas que não fazem parte da rede. 

 

Um dos objetivos que fazem as empresas atuarem de forma interligada é buscar, na atuação 

conjunta, vantagens competitivas nas funções que agregam mais valor a seu produto. Segundo 

PORTER (1989) estes pontos são: pesquisa e desenvolvimento, logística de aquisição; produção; 

tecnologia de gestão; logística de distribuição; e marketing. 

 



Para PORTER & FULLER (1996), os acordos de cooperação possibilitam um certo domínio sobre 

algumas forças competitivas que afetam a posição das empresas no mercado, mas, na prática, 

estão sujeitos a eventuais sanções decorrentes da legislação de defesa da concorrência. De fato, 

os acordos a montante ou a jusante da cadeia de valor podem permitir algum controle sobre o 

poder negocial de fornecedores e clientes. Por sua vez, a cooperação entre empresas 

concorrentes (principalmente as de maior dimensão), pode criar barreiras à entrada e influenciar o 

nível de concorrência dentro da própria industria. 

 

De acordo com AZEVEDO (2000), a necessidade das organizações se tornarem mais flexíveis 

resulta de uma maior exigência de adaptação às alterações do cenário econômico mundial e a, 

conseqüente maior complexidade do processo de criação de valor para o cliente. É fato que as 

grandes empresas, muito centralizadas e integradas verticalmente, não são suficientemente ágeis 

para se adaptarem à rápida exigência de mudança dos mercados. Esta busca por maior eficiência 

acaba alcançando objetivos um tanto quanto contraditórios: as organizações precisam ser globais 

e ao mesmo tempo locais; devem atender tanto um mercado alargado quanto um mais específico; 

têm de operar de forma coordenada e sincronizada ao nível da cadeia de fornecimento; e 

simultaneamente têm de se adaptar rapidamente às inesperadas alterações do mercado, 

garantido sempre uma gama de produtos variados a um custo reduzido. 

 

O autor sintetiza o conjunto de razões e motivações que levam as empresas a adotar formas de 

organização em rede numa matriz com duas dimensões principais: âmbito e motivação (como 

pode ser observado na figura abaixo). 
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Figura 4 – Origem das forças que impulsionam a cooperação 
 

A região I apresenta as razões e motivações de origem interna à empresa, com caráter reativo, 

por exemplo: perdas de produtividade e qualidade, dificuldades para introdução de novos produtos 

e adotar inovações, etc. 

 

A região II também se refere ao âmbito interno, mas com motivação pró-ativa, ou seja, considera 

que a cooperação de empresas visa explorar novos serviços e produtos, buscando desenvolver 

essencialmente o conhecimento interno da organização. 

 

Na região III está representado o âmbito externo com motivação reativa, evidenciando que as 

razões para as empresas cooperarem têm origem no ambiente externo e são derivadas 

basicamente da detecção de ameaças externas, como o surgimento de novos concorrentes, 

mudanças nos mercados-alvo, alterações nas políticas comerciais, etc. 

 

Para finalizar, a região IV mostra também o âmbito externo, mas com motivação pró-ativa. 

Portanto, reflete a busca pela cooperação para aproveitar novas oportunidades de mercado, como 

por exemplo: novos requisitos dos clientes, necessidade de diversificação, surgimento de novos 

mercados, etc. 

 

SIERRA (1995) aponta as principais razões que induzem as empresas mais competitivas e 



dinâmicas a adotarem algum tipo de aliança estratégia como: penetração em um novo mercado; 

competição via tecnologia, pesquisa e desenvolvimento; maior inovação e rapidez na introdução 

de um novo produto no mercado; aumento do poder de competitividade; competição via integração 

de tecnologia e mercado; construção de competências de classe mundial; estabelecimento de 

padrões globais; rompimento de barreiras em mercados emergentes e em blocos econômicos; e 

oportunidade de negócios mundiais de meio ambiente. 

 

Para BRITO (1997), os benefícios da cooperação entre empresas podem agrupar-se em duas 

categorias: operacionais, se afetam diretamente a eficiência com que as atividades das empresas 

envolvidas são desenvolvidas; e estratégicos, se traduzem um reforço da posição competitiva e 

estratégica das empresas envolvidas no acordo. 

 

Considerando-se as vantagens da cooperação operacional, o autor salienta os melhores meios de 

financiamento, permitindo que cada empresa invista menos do que seria necessário para realizar 

o mesmo projeto isoladamente, além de que o acesso ao crédito pode ser facilitado e mais 

adequado. Por outro lado, ainda deve haver uma redução de custos, segundo o autor, através de 

fatores como a possibilidade de exploração de sinergias por meio da utilização de recursos 

complementares anteriormente subaproveitados; economias de escala, já que as empresas vão 

desenvolver atividades conjuntas, permitindo o aumento da produção e reduções nos custos 

unitários; economias de aprendizagem, uma vez que a empresa ganha experiência na produção 

de determinados bens, o seu custo unitário tende a baixar, em virtude de processos de 

aprendizagem e exploração, o que pode ser fomentado por uma melhor coordenação de 

atividades e de um relacionamento mais estreito entre empresas. 

 

Existem também outras vantagens relacionadas com a posição que a empresa assume no 

mercado e que podem condicionar o desenvolvimento destas empresas, são vantagens 

estratégicas. 

 

Os fatores acima mencionados mostram que a opção de realização de acordos de cooperação 

torna menos arriscadas as decisões de investimento do que agir individualmente. 

 

Sabe-se que, apesar das relações de cooperação entre empresas indiciarem, a priore, uma certa 

estabilidade, esses vínculos, na medida que podem criar situações de dependência, também 

podem gerar problemas como a perda de autonomia. Para evitar esses possíveis problemas, é 

necessário se criar um sistema eficaz de gestão da rede, determinando os limites de atuação de 

cada empresa envolvida. Deve ser feita, antes da formalização da rede, uma eficaz preparação do 

esquema de colaboração, desde a correta análise estratégica até à cuidadosa redação de um 

contrato, levando sempre em conta todas as condições legais e o que foi acordado na negociação 

entre as partes. 



 

Para resumir os benefícios da cooperação em redes, podem-se destacar as seguintes vantagens 

principais: permite a definição de estratégias conjuntas; preserva a individualidade e protege os 

dados das empresas; valoriza marcas e possibilita marketing compartilhado; reduz custos de 

produção e riscos de investimentos; intensifica a comunicação e o acesso à informação; amplia a 

escala produtiva e as dimensões de mercado; facilita o acesso ao crédito e à capacitação 

gerencial.  

 

2.6 Compartilhar e vantagem competitiva 
 

A grande preocupação das empresas deve ser a conquista de um diferencial competitivo. 

Segundo PORTER (1989), uma das formas que pode trazer para as organizações uma vantagem 

de custo significativa é o compartilhamento de uma atividade de valor representativa de uma 

fração importante dos ativos ou dos custos operacionais (atividade de valor grande) ou se o 

compartilhamento reduzir significativamente o custo de execução da atividade em questão. A 

figura abaixo mostra como as diversas formas de relações podem se estabelecer entre as 

empresas: 

 



FONTE: PORTER (1989)
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Figura 5 – Inter-relações entre Cadeias de Valor 
 

2.6.1 Compartilhar e custo 
 
O compartilhamento só terá um impacto material sobre os custos se as atividades de valor 

envolvidas forem uma proporção significativa dos ativos ou dos custos operacionais, ou se a 

intenção das empresas torná-los, no futuro. Para PORTER (1989), o compartilhamento tem 

potencial para reduzir o custo, “se o custo de uma atividade de valor for conduzido por economias 

de escala, aprendizagem ou pelo padrão de utilização da capacidade”. O ato de compartilhar 

aumenta a escala de uma atividade e o índice de aprendizagem, como também pode melhorar o 

padrão de utilização da capacidade de uma atividade se as unidades empresariais envolvidas a 

utilizarem em momentos diferentes. Por exemplo, uma força de vendas ou o sistema logístico 

utilizado intensamente durante apenas parte do ano atendendo uma unidade empresarial podem 

ser utilizados durante outros períodos por outras. 

 



Compartilhar atividades entre unidades empresariais pode tornar empresas competitivas mesmo 

frente à existência de outra detendo grande parcela de mercado. Empresas compartilhando 

atividades sensíveis à escala ou à aprendizagem podem neutralizar a vantagem de custo de uma 

empresa com uma alta parcela de mercado competindo como uma unidade. O ato de compartilhar 

não equivale exatamente a aumentar a parcela de mercado em uma empresa, isto porque 

atividades compartilhadas envolvem uma maior complexidade do que uma atividade de escala 

servindo apenas uma única empresa. Por exemplo, a complexidade de um sistema logístico 

envolvendo dez variedades de produtos pode aumentar geometricamente, se compartilhada a 

uma que só precisa manipular cinco. A maior complexidade passa então a ser um custo do 

compartilhamento e não uma vantagem. 

 

As empresas tendem a buscar, erroneamente, o compartilhamento apenas devido ao excesso de 

capacidade em uma atividade. Contudo, se o compartilhamento não resultar em vantagem de 

escala ou de aprendizagem, os seus custos (de compartilhamento de atividade que não agregam 

valor) quase sempre irão significar uma desvantagem. Uma empresa nestas condições deveria 

reduzir a capacidade na atividade ao invés de compartilhá-la. Esse é um exemplo típico dos 

problemas causados por se seguir os “modismos” de gestão. 

 

A figura abaixo ajuda a ilustrar de que forma estes princípios podem ser usados para apontar 

atividades onde o compartilhamento é potencialmente vantajoso para a redução de custos. As 

inter-relações estratégicas (quadrante direito superior do diagrama) são de importância 

potencialmente maior, devido aos seus altos custos e à sensibilidade à escala, à aprendizagem ou 

à utilização. Já as inter-relações envolvendo atividades de alta percentagem de ativos ou custos 

operacionais, mas baixa sensibilidade à escala, aprendizagem ou utilização (quadrante esquerdo 

superior), o ato de compartilhar não reduzirá o custo, a não ser que mudanças na tecnologia para 

a execução destas atividades tornem rapidamente essas inter-relações cruciais, ou seja, torne seu 

custo mais sensível à escala, à aprendizagem ou à utilização (passando para o quadrante direito 

superior). As inter-relações envolvendo atividades de valor com alta sensibilidade à escala, 

aprendizagem ou utilização (quadrante direito inferior) podem também se tornar importantes para 

a posição dos custos, se mudanças na estrutura de custos elevarem a percentagem de ativos ou 

custos operacionais que representam. 

 



FONTE: PORTER (1989)
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Figura 6 – Compartilhamento X Custos 
 

2.6.2 Compartilhar e diferenciação 
 
O ato de compartilhar afeta a diferenciação de duas maneiras: podem acentuá-la ou reduzir o 

custo de diferenciação. Ou seja, a partir do momento que as empresas passam a trabalhar em 

conjunto, podem, por exemplo, mais rapidamente desenvolver produtos que formarão um 

diferencial competitivo para ambas, ou mesmo, reduzir seus custos com pesquisa e 

desenvolvimento para manter sempre a sua diferenciação (PORTER, 1989). O desenvolvimento 

de produtos compartilhados por unidades empresariais pode reduzir o custo de rápidas mudanças 

nos modelos, se o desenvolvimento estiver sujeito a economias de escala, por exemplo, enquanto 

a aquisição compartilhada pode reduzir o custo de compra de componentes ou ingredientes de 

qualidade superior. 

 

Porém as empresas devem atentar sempre para o fato de que a maior complexidade de uma 

atividade compartilhada é um custo que deve ser pesado em relação aos benefícios para a 

diferenciação. 

 

2.7 Alianças Estratégicas 
 

As alianças estratégicas entre empresas são, em geral, constituídas para atacar mercados 



precisos com o objetivo de se apossarem de parcelas de mercados em função dos concorrentes 

que ficam em desvantagem face às empresas ligadas por alianças. Segundo YOSHINO & 

RANGAN (1996), os principais objetivos destas alianças são: aumento de dimensão permitindo 

ocupar uma posição dominante no mercado, reforço das redes de distribuição, colocação em 

comum de atividades complementares de pesquisa e desenvolvimento. Possuem as seguintes 

características: 

 

• As empresas que se unem para cumprir um conjunto de metas combinadas permanecem 

independentes depois da formação da aliança; 

 

• As empresas parceiras compartilham os benefícios da aliança e controlam o desempenho 

das tarefas específicas. Provavelmente é este o fato que mais dificulta a gestão das 

alianças entre empresas; 

 

• As empresas parceiras contribuem continuamente em uma ou mais áreas estratégicas 

cruciais, como por exemplo, tecnologia, desenvolvimento de produtos. 

 

LORANGE & ROOS (1996) apresentam uma forma esquemática, mais ampla, de definição de 

aliança estratégica, posicionando-a numa escala contínua, indo desde o mercado livre até a 

internalização total, como mostra a figura abaixo: 
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Figura 7 – Opções de Alianças Estratégicas 
 

Para que uma aliança estratégica seja bem sucedida, ambas as partes devem ter suas intenções 

estratégicas bem claras e definidas, todos os assuntos devem ser discutidos com clareza desde o 

início, para que seja estabelecida a confiança. A aliança que não for instaurada sob este pilar está 

pré-determinada ao fracasso. Cada empresa deve entender as intenções estratégicas da outra. 

 

KANTER (1990), destaca os seguintes tipos de alianças, dentre os vários possíveis: 

 

• Alianças Multi-organizacionais de Serviços ou Consórcios: neste tipo de alianças, as 

empresas que têm uma necessidade similar (freqüentemente empresas de um mesmo 



setor industrial) unem-se, criando uma nova entidade que preencha a necessidade de 

todas as empresas. 

 

• Alianças Oportunísticas ou Joint Venture: as organizações se associam visando uma 

oportunidade para obterem algum tipo de vantagem competitiva imediata (mesmo que 

temporária), por meio de uma aliança que as levem para a formação de um novo negócio 

ou para a ampliação de algum já existente. Tais alianças são freqüentemente utilizadas, 

por exemplo, em atividades de pesquisa & desenvolvimento entre empresas de vários 

países. 

 

• Alianças de Parceria, envolvendo Fornecedores, Consumidores e Funcionários: 
neste tipo de aliança há o envolvimento de vários parceiros (stakeholders) no processo de 

negócio em seus diferentes estágios de criação de valor. Os parceiros, neste caso, são os 

vários tipos de agentes dos quais a organização depende, incluindo seus fornecedores, 

clientes e funcionários. 

 

2.8 Aglomerações de Empresas 
 

As redes de empresas são uma forma institucionalmente estruturada de organização, baseada na 

coordenação de relacionamentos cooperativos sistemáticos que se estabelecem entre agentes. 

Corresponde a uma associação entre empresas que visa garantir a competitividade do conjunto 

como um todo. CUNHA (2003) foi um dos autores que mais se preocupou com o correto uso dos 

conceitos referentes às redes de empresas. Segundo o autor, “redes de empresas são 

constituídas por várias firmas que mantém comunicação e interação, podendo ter certo nível de 

interdependência, porém não necessitam operar numa mesma indústria ou estar geograficamente 

concentrada num mesmo espaço”.  

 

Segundo o autor clusters ou aglomerados industriais são conjuntos de indústrias interligadas 

através de relações “comprador e fornecedor”, ou por tecnologias de propriedade comum, 

compradores comuns ou o mesmo canal de distribuição. Clusters ou aglomerados regionais 

constituem a aglomeração geográfica de firmas, já que têm como pressupostos uma mesma 

localização geográfica, com as empresas situando-se próximas umas das outras, auferindo 

vantagens através da especialização produtiva podendo manter interações com diferentes graus. 

PORTER (1999) conceitua os aglomerados como uma “concentração geográfica e setorial de 

empresas e instituições que em sua interação geram capacidade de inovação e conhecimento 

especializado”. Assim, coloca esta forma de cooperação como uma boa base para o nascimento 

das redes de empresas. Para o autor, a teoria dos aglomerados atua como uma ponte entre a 

teoria das redes e a competição. Sendo o aglomerado, uma forma de cooperação que se 

desenvolve dentro de uma mesma localidade geográfica, na qual a proximidade física das 



empresas e instituições levam a certas formas de afinidades e aumenta a freqüência e o impacto 

das interações. 

 

Já os distritos industriais, de acordo com CUNHA (2003), correspondem à concentração 

geográfica de firmas com processos de produção independentes, estas firmas normalmente 

pertencem à mesma indústria ou ao mesmo segmento industrial, estão envolvidas com a 

comunidade local e são delimitadas pela distância da viagem diária dos seus trabalhadores. São 

diferentes dos aglomerados regionais por focarem em um segmento industrial, enquanto os 

aglomerados abrangem os inter-relacionamentos entre as empresas. 

 

2.9 Inter-relações Empresariais 
 

Segundo PORTER (1989), existem três tipos gerais de inter-relações possíveis entre unidades 

empresariais: inter-relações tangíveis, inter-relações intangíveis e inter-relações entre 

concorrentes. Todos esses tipos podem ter impactos importantes, porém diferentes, sobre a 

vantagem competitiva, e não são mutuamente exclusivos. 

 

As inter-relações tangíveis surgem, principalmente, de oportunidades entre empresas relacionadas 

visando compartilhar atividades na mesma cadeia de valor. Essas inter-relações resultam em 

vantagem competitiva se o compartilhamento reduzir os custos ou aumentar a diferenciação o 

suficiente para superar os custos desta estratégia. Unidades empresariais que podem compartilhar 

uma força de vendas, por exemplo, talvez consigam reduzir o custo de venda. Em geral, as inter-

relações tangíveis envolvem a execução em conjunto de uma atividade de valor, enquanto os 

demais tipos de inter-relações, envolvem múltiplas atividades. 

 

Já as inter-relações intangíveis envolvem a transferência de “know-how” gerencial entre cadeia de 

valores independentes. Negócios que não têm atividades similares podem, não obstante, ser 

similares em termos genéricos. É o caso da cerveja e do cigarro que são, ambos, produtos 

recreativos vendidos com base na imagem e no sabor. Essas inter-relações intangíveis levam à 

vantagem competitiva através da transferência de qualificações genéricas ou de conhecimento 

sobre como gerenciar um tipo particular de atividade de uma unidade empresarial para outra. Isso 

pode levar a redução de custos 
 
As inter-relações entre concorrentes provêm da existência de rivais que competem com uma 

empresa em mais de uma indústria. Esses múltiplos concorrentes necessariamente ligam 

indústrias, porque as ações tomadas em relação a eles em uma indústria podem ter implicações 

em outra. Esses tipos de relações podem ocorrer sem a presença de inter-relações tangíveis ou 

intangíveis, porém as duas, em geral, coexistem porque essas inter-relações podem fornecer a 

base para a diversificação. Um concorrente em múltiplos pontos pode forçar uma empresa a 



nivelar uma inter-relação ou enfrentar uma desvantagem competitiva. 
 

Esses três tipos de inter-relações podem ocorrer em paralelo. Inter-relações tangíveis envolvendo 

algumas atividades de valor podem ser suplementadas por inter-relações intangíveis em outras. 

Atividades compartilhadas por duas unidades empresariais podem ser aperfeiçoadas com o know-

how ganho em atividades similares em outras unidades. Ao mesmo tempo, inter-relações tangíveis 

e intangíveis podem estar presentes quando há concorrentes em múltiplos pontos. Cada tipo de 

inter-relação, contudo, leva à vantagem competitiva de um modo diferente. 

 

2.10 Inter-relações na Cadeia de Valor 
 

2.10.1 Inter-relações de Mercado 
 

As inter-relações de mercado envolvem o compartilhamento de atividades de valor primário, 

visando atingir o cliente e interagir com ele, desde a logística externa até o serviço (pós-venda). 

Quando as empresas ligadas em redes possuem apenas a localização geográfica de seus 

compradores em comum, o compartilhamento geralmente se restringe ao sistema de distribuição 

física, processamento de pedidos e à assistência técnica e às vendas. (PORTER, 1989). Porém 

quando estas unidades também têm compradores e/ ou canais de distribuição comuns pode haver 

o compartilhamento de sistemas de processamentos de pedidos ou de distribuição física entre 

unidades empresariais, envolvendo menor complexidade e custos mais baixos. 

 

Um dos pontos negativos do compartilhamento é que pode causar barreiras de saída. A saída de 

uma unidade empresarial sem nenhuma vantagem competitiva para as demais pode prejudicar 

outras que com ela compartilham uma atividade. 

 



FONTE: PORTER (1990)  
Figura 8 – Cadeia de Valor de Porter Simplificada e inter-relações Tangíveis 
  

2.10.2 Inter-Relações de Produção 
 
As inter-relações de produção envolvem o compartilhamento de atividades “correntes acima” na 

cadeia de valor, como logística interna, fabricação de componentes, montagem, testes e funções 

indiretas, como manutenção e infra-estrutura do local (PORTER, 1989). Estas formas de 

compartilhamento exigem que as atividades sejam localizadas geograficamente juntas. Este fator 

acaba causando uma possível desvantagem para este compartilhamento, já que pode resultar em 

um custo de compromisso, se os fornecedores ou os compradores das unidades empresariais que 

compartilham as atividades tiverem localizações geográficas muito diferentes.  

 

Do mesmo modo que ocorre com as inter-relações de mercado, as atividades de valor indiretas 

oferecem oportunidades muito atrativas para o compartilhamento, porque os custos de 

compromisso são quase sempre baixos. Por exemplo, atividades como operações de construção, 

manutenção, infra-estrutura do local e laboratórios de testes podem ser compartilhadas, apesar 

dos processos de fabricação reais serem diferentes entre as empresas cooperantes. 

 

A tabela abaixo mostra as vantagens competitivas em potencial e algumas formas importantes de 

inter-relações de produção, assim como as prováveis fontes de custo de compromisso. 

 



FORMA DE 
COMPARTILHAMENTO

VANTAGENS COMPETITIVAS 
POTENCIAIS

FONTES MAIS PROVÁVEIS DE CUSTO 
DE COMPROMISSO

Custo reduzido de frete e manuseio de material Fontes de insumos localizadas em áreas 
geográficas distintas

Confiabilidade da entrega, redução de 
danificações, etc.

Fábricas localizadas em áreas geográficas 
diferentes

Entregas menores mais frequentes (redução de 
estoques ou melhoria da produtividade)

Características dos insumos muito variadas / 
Necessidade de frequência e confiabilidade de 

entrega interna diferente entre as unidades 
empresariais

Custo reduzido de fabricação de componentes

Tecnologia melhor para fabricação de 
componentes com mais qualidade

Custo reduzido de fabricação de componentes Altos custos de preparação para diferentes 
variedades de componentes

Tecnologia melhor para fabricação de 
componentes com mais qualidade

Necessidade de tolerância e qualidade dos 
componentes diferente entre as unidades 
empresariais 

Melhor utilização da capacidade instalada Alto custo com equipamentos com fabricação 
flexível

 Força de trabalho mais numerosa resultando em  
problemas com produtividade, sindicalização e 
contratação

Custos de montagem reduzidos Altos custos de preparação para diferentes 
produtos

Tecnologia melhor para montagem com mais 
qualidade

Necessidade de tolerância e qualidade dos 
produtos diferente entre as unidades empresariais 

Utilização aprimorada com demanda sem 
correlação perfeita

Alto custo com equipamentos com fabricação 
flexível

Sistema de manuseio de materiais compartilhado 
alimentando linhas de montagem diferentes

Força de trabalho mais numerosa resultando em  
problemas com produtividade, sindicalização e 
contratação

Custos de testes reduzido Procedimentos e padrões de testes diferentes

Aumento da qualidade dos testes e melhora do 
controle de qualidade, com o uso de melhor 

tecnologia

Equipamentos e instalações de teste flexíveis 
geram maiores custos

Custos reduzidos de atividades indiretas Necessidades diferentes de atividades diretas 
entre as unidades empresariais

Melhor qualidade das atividades indiretas
Força de trabalho mais numerosa resultando em  
problemas com produtividade, sindicalização e 

contratação

FONTE: PORTER (1989)

Controle de Qualidade 
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(idênticos utilizados 
em produtos finais 
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Instalações 
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fabricação de 
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Instalações de 
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Quadro 2 – Inter-relações de Produção 
 

2.10.3 Inter-Relações de Aquisição 
 

As inter-relações de aquisição envolvem a aquisição compartilhada de insumos. Muitas vezes, 

mesmo para empresas diferentes, os insumos são comuns, em particular os insumos além de 

matérias-primas principais e peças de equipamento capital. Para PORTER (1989), os 

fornecedores estão cada vez mais dispostos a fazer transações com base no suprimento das 



necessidades de fábricas localizadas pelo mundo todo, e negociam preços refletindo as 

necessidades da corporação como um todo. Algumas companhias, contudo, pecam ao optar pelos 

extremos de aquisições compartilhadas, pois não analisam os custos potenciais de compromisso 

ou estabelecem um processo de aquisição rígido que não permite oportunismo na negociação 

com fornecedores. 

 

O quadro a seguir apresenta a vantagem competitiva em potencial da aquisição compartilhada e 

as fontes prováveis de custo de compromisso. 

 

FORMA DE 
COMPARTILHAMENTO

VANTAGENS COMPETITIVAS 
POTENCIAIS

FONTES MAIS PROVÁVEIS DE CUSTO 
DE COMPROMISSO

Custo reduzido dos insumos

Necessidades de insumos são diferentes em 
termos de qualidade ou especificações, elevando 

os custos e exigindo menos qualidade para 
algumas unidades empresariais

Melhor qualidade dos insumos
Necessidades de entrega e assistência técnica dos 

fornecedores variam entre as unidades 
empresariais

Melhor serviço dos vendedores (manutenção, 
estoque, etc.)

Centralização pode reduzir o fluxo de informação 
da fábrica para as compras (tornando as compras 

menos responsivas)

FONTE: PORTER (1989)

Aquisição conjunta de 
insumos comuns

 
Quadro 3 – Inter-relações de Aquisição 
 

2.10.4 Inter-Relações Tecnológicas 
 
As inter-relações tecnológicas envolvem compartilhar atividades de desenvolvimento de tecnologia 

por toda a cadeia de valor. Distingue-se das inter-relações de produção, porque seu impacto é 

sobre o custo ou sobre a singularidade do desenvolvimento de tecnologia, enquanto as inter-

relações de produção englobam compartilhar atividades envolvidas na produção real do produto 

numa base contínua (PORTER, 1989). Normalmente, inter-relações de tecnologia surgem de inter-

relações nas atividades primárias.  

 

Inter-relações tecnológicas significativas envolvem tecnologias importantes para o custo ou para a 

diferenciação dos produtos ou dos processos produtivos. Muitos produtos possuem semelhanças 

tecnológicas superficiais, dificultando a identificação de inter-relações tecnológicas reais. 

 

O quadro abaixo apresenta as vantagens competitivas em potencial que podem resultar do 

compartilhamento de desenvolvimento de tecnologia, bem como as fontes mais prováveis de 

custos de compromissos. 



FORMA DE 
COMPARTILHAMENTO

VANTAGENS COMPETITIVAS 
POTENCIAIS

FONTES MAIS PROVÁVEIS DE CUSTO 
DE COMPROMISSO

Custos reduzidos de projeto do produto ou do 
processo

Massa crítica maior em P&D

Tranferência de desenvolvimentos entre áreas de 
produtos acentuando a diferenciação ou permitindo 

a entrada antecipada de tecnologias

Custos reduzidos de projeto de interface Interface não padronizada reduz o mercado 
disponível

Diferenciação através do desempenho de interface 
superior e patenteada Riscos de enfardamento

Oportunidades de enfardamento criadas por meio 
de uma interface não-padronizada

FONTE: PORTER (1989)

Tecnologias são as mesmas, porém os tradeoffs 
na aplicação da tecnologia são diferentes entre as 

unidades empresarias

Projeto de Interface 
compartilhado para 
produtos com uma 

interface tecnológica

Desenvolvimento de 
Tecnologia

 
Quadro 4 – Inter-relações Tecnológicas 
 

2.10.5 Inter-Relações de Infra-Estrutura 
 
A última categoria de inter-relações é a infra-estrutura da empresa, incluindo atividades como 

gerência de recursos humanos, de contabilidade, financeira e jurídica. Algumas atividades da 

infra-estrutura são quase sempre compartilhadas mesmo em empresas completamente diferentes 

(PORTER, 1989). Na maioria dos casos, o efeito de compartilhar sobre a vantagem competitiva 

não é grande, porque a infra-estrutura não constitui uma grande proporção do custo e o 

compartilhamento tem pouco impacto sobre a diferenciação.  Porém, a maioria da literatura 

existente sobre redes de empresas aborda o compartilhamento de infra-estrutura, principalmente 

finanças e utilização de capital. 

 

As inter-relações financeiras raramente são a base para a criação de uma vantagem competitiva 

significativa, já que há outras formas, muitas vezes até mais eficiente e barata de obtenção de 

capital. Outras formas de inter-relações de infra-estrutura podem ser importantes em indústrias 

particulares. Por exemplo, a infra-estrutura compartilhada para contratação e treinamento é 

importante em algumas indústrias de serviço. 

 

2.11 Tipologias de Redes de Empresas 
 

Do mesmo modo que há vários conceitos de redes de empresas, os autores também 

classificaram-nas em diferentes tipos, partindo da abordagem de características diferenciadas. 

 



a) Tipologia de Zaleski (2000) 
 

Esta tipologia de redes está relacionada ao processo de sua formação, baseado na competição ou 

na cooperação. 

 

• Redes que se formaram através da competição: as empresas são encaradas como 

entidades que buscam suas metas particulares, procurando manter sua autonomia e 

garantindo efetividade nas suas operações. 

 

• Redes que se formaram pela cooperação: as empresas envolvidas têm seus objetivos 

particulares, mas entendem que o benefício será maior se buscarem alcançar juntas o 

objetivo coletivo da rede. 

 

b) Tipologia de Ernst (1994) 
 

Apresenta uma classificação dividida em cinco diferentes tipos de redes, com base nas atividades 

econômicas das mesmas: 

 

• Rede de fornecedores: envolve a sub-contratação e os acordos entre um cliente e 

seus fornecedores de insumos intermediários para a produção; 

 

• Rede de produtores: abrange todos os acordos de co-produção que oferecem 

possibilidade a produtores concorrentes de juntarem suas capacidades de produção e 

recursos financeiros e/ou humanos com o fim de ampliar sua lista de produtos, assim 

como sua cobertura geográfica; 

 

• Rede de clientes: são contratos e acordos firmados entre as indústrias e 

distribuidores, canais de comercialização, revendedores com valor agregado e 

usuários finais; 

 

• Redes de coalizões-padrão: são formadas por potenciais definidores de padrões 

globais, com o objetivo de prender tantas empresas quanto possíveis a seu produto ou 

padrões de interface; 

 

• Redes de cooperação tecnológica: tem o objetivo de facilitar a aquisição de tecnologia 

para projetos e produção de produtos, capacitar o desenvolvimento conjunto dos 

processos e da produção e permitir acesso compartilhado a conhecimentos científicos 

genéricos e de pesquisa e desenvolvimento. 



 

c) Tipologia de Grandori & Soda (1995) 
 
Propõe uma nova tipologia conhecida como Redes Inter-Empresariais (ver figura abaixo). Esta 

tipologia se baseia no grau de formalização, centralização e nos mecanismos de cooperação, e se 

divide em: 

 

FONTE: GRANDORI & SODA (1995)  
Figura 9 – Tipologia de Rede de Empresas  
 

As redes sociais são tipos de redes em que o relacionamento dos integrantes não é regido por 

nenhum tipo de contrato formal. Podem ser subdivididas em Simétricas ou Assimétricas. 

 

As redes sociais simétricas se Caracterizam por um arranjo horizontal de empresas. Não há um 

pólo detentor de poder distinto, isto é, todos os participantes têm o mesmo poder de influência. 

São mais usadas para estimular desenvolvimentos de caráter mais exploratório onde as 

informações tratadas apresentam alto potencial, mas valor econômico desconhecido. São úteis 

também para regular transações entre parceiros em que as contribuições são muito difíceis de 

avaliar por meios contratuais ou burocráticos. Pólos e Distritos Industriais de alta tecnologia são 

exemplos deste tipo de rede, já que de um lado a propagação e compartilhamento de informações 

e conhecimentos entre as empresas dos distritos são bastantes eficientes e, por outro, a 

coordenação dessas trocas baseia-se em mecanismos informais. Já as redes sociais assimétricas 

são caracterizadas pela presença de um agente central, com coordenação vertical. Com 
freqüência existem contratos formais entre as firmas deste tipo de arranjo, mas se referem às 

especificações de produtos ou serviços negociados, e não à organização do relacionamento entre 

as empresas. Subcontratações são exemplos comuns desta forma de organização. 

 
Já as redes burocráticas são caracterizadas pela existência de um contrato formal que se destina 

a regular as especificações de fornecimento, como também a própria organização da rede e as 

condições de relacionamento entre seus membros. Ou seja, toda a relação é muito mais 

formalizada e burocratizada, buscando evitar problemas futuros provenientes da falta de 



informação. Também estão subdividas em: 

 

As redes burocráticas simétricas auxiliam o desenvolvimento de acordos formais de 

relacionamento entre diversas firmas dos mesmos setores, sem que prevaleçam os interesses 

particulares. As associações interfirmas, os cartéis, as federações e os consórcios são as 

organizações que melhor representam esta forma de cooperação. Enquanto as redes burocráticas 

assimétricas são redes de agências, licenciamento e franquias. 

 

As redes proprietárias caracterizam-se pela formalização de acordos relativos ao direito de 

propriedade entre os acionistas das empresas. 

 

As redes proprietárias simétricas são os jointventures e as alianças estratégicas, geralmente 

empregadas na regulação das atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e inovação 

tecnológica. Já as redes proprietárias assimétricas são encontradas com maior freqüência nos 

setores de tecnologia de ponta, como nas associações do tipo capital ventures, que relacionam o 

investidor de um lado e a empresa parceira de outro. 

 

d) Tipologia de Corrêa (1999) 
 

Considera três tipos diferentes de redes de empresas: 

 

• Rede Estratégica: aquela que se desenvolve a partir de uma empresa que controla 

todas as atividades. É o caso, por exemplo, das montadoras de veículos e sua rede de 

fornecedores. 

 

• Rede Linear: existe em torno da cadeia de valor, sendo seus participantes os elos da 

cadeia, indo dos fornecedores de matéria-prima até o cliente. 

 

• Rede Dinâmica: existe um relacionamento intenso e variável das empresas entre si. A 

liderança também não é fixa. É o modelo mais flexível e aberto de rede, assim como o 

que melhor se adapta para a formação de empresas virtuais, em que cada participante 

contribui com suas competências essenciais de modo que a rede apresenta 

vantagens competitivas significativas como um todo. 

 
O quadro abaixo resume as diversas tipologias para classificar as redes de empresa 

apresentadas: 

 

 



AUTOR TIPOLOGIA
Redes formadas através da competição: empresas buscam suas metas particulares
Redes formadas através da cooperação: empresas buscam os objetivos da rede
Rede de Fornecedores: subcontratação e acordos entre clientes e fornecedores
Rede de Produtores: acordos de co-produção
Redes de clientes
Redes de coalizões-padrão: formadas por potenciais definidores de padrões globais
Redes de cooperação tecnológica
Redes Sociais: Simétricas e Assimétricas
Redes Burocráticas: Simétricas e Assimétricas
Redes Proprietárias: Simétricas e Assimétricas
Rede Estratégica: Desenvolve-se a partir de uma empresa que controla todas atividades
Rede Linear: Cadeia de Valor
Rede Dinâmica: Relacionamento intenso e variável das empresas entre si

FONTE: Autores

GRANDORI & SODA (1995)

CORRÊA (1999)

ZALESKI (2000)

ERNST (1994)

 
Quadro 5 – Tipologias de Rede de Empresas 
 

2.12 Cooperação Vertical e Horizontal 
 

Segundo GLAS (1995), pode-se ainda dividir as redes de cooperação em 2 tipos distintos: vertical 

e horizontal. A cooperação horizontal engloba redes onde os participantes são especializados em 

diferentes produtos dentro da mesma categoria, assim a cooperação ocorre, sobretudo ao nível do 

marketing e suprimentos. Já a cooperação vertical acontece quando os vários elementos da rede 

trabalham conjuntamente, mas especializando a sua produção como parte da cadeia. 

 

Para PORTER (1990), a cooperação entre concorrentes (cooperação horizontal), muitas vezes 

justificada como uma forma de evitar duplicação de tarefas e obter economias de escala, 

enfraquece as vantagens competitivas, a não ser que se adotem determinados limites. Já a 

cooperação vertical é considerada pelo mesmo autor benéfica para as vantagens nacionais, desde 

que nenhuma das empresas envolvida exclua as outras. A cooperação vertical é vantajosa para o 

processo de inovação e produção conjunta, contudo, também pode ser prejudicial para a obtenção 

de vantagens competitivas já que limita o investimento em capital e tecnologia e pode esconder a 

rivalidade em outras dimensões. 

 

GROTZ & BRAUN (1997) apontam que há uma relativamente baixa cooperação entre empresas 

concorrentes. As principais razões apontadas para esta “relutância” é o fato de várias empresas, 

principalmente de pequeno e médio porte, serem fortemente especializadas, tornando difícil 

encontrar um parceiro para cooperarem horizontalmente; e os mercados mais especializados 

serem caracterizados por estruturas oligopolistas, mas com uma concorrência feroz entre um 

pequeno número de grandes empresas que não querem correr o risco de perder a sua posição no 

mercado permitindo que outras empresas partilhem de sua tecnologia. Ainda se nota também, 

segundo pesquisa realizada pelos mesmos autores que, mesmo nas regiões mais industrializadas, 

há uma grande resistência à cooperação explícita devido, principalmente, a uma tradição de 



“clausura” relativamente ao exterior, ou seja, há um receio de se revelar segredos que poderiam 

ser usados pela concorrência, diminuindo a capacidade de diferenciação.  

 

Para os autores, de um modo geral, a cooperação vertical, e a subcontratação são mais 

freqüentes do que a cooperação horizontal. Muitas relações, baseadas fundamentalmente na 

compreensão e confiança mútua, mantêm-se estáveis durante longos períodos e ficam confinadas 

a uma área geográfica limitada. 

 

2.13 Redes de Cooperação Formais e Informais 
 

EASTON (1990), distingue cooperação formal de cooperação informal. Segundo este autor, a 

cooperação formal é, normalmente, planejada, gerida, e evidente, enquanto a cooperação informal 

é, normalmente, menos planejada e mais baseada em características individuais e sociais das 

organizações cooperantes. 

 

A cooperação informal é em geral mais aleatória, não planejada e baseada em ações individuais. 

Podendo envolver a transferência de pessoas, informação ou partilha de normas sociais. 

 

Para HUGGINS (1997), redes formais, também conhecidas como “hard”, envolvem a cooperação 

entre empresas para produção, compra, exploração do mercado ou cooperação no 

desenvolvimento de novos produtos ou exploração de novos mercados; já as redes informais, 

“soft”, envolvem empresas que decidem cooperar para solucionar alguns problemas comuns, 

partilhar informação, ou adquirir novas competências técnicas. 

 

2.14 Requisitos para o Surgimento das Redes 
 

O nascimento, a sobrevivência, e o fim das redes depende da discussão e equacionamento de 

três aspectos fundamentais: cultura da confiança, cultura da competência e cultura da tecnologia 

da informação (CORRÊA, 1999 e CASAROTTO FILHO & PIRES, 2001).  

 



TIPO DE CULTURA DESCRIÇÃO

Cultura da Confiança
Aspestos ligados a cooperação entre empresas, 

envolvendo aspectos culturais e de interesse de pessoas e 
empresas

Cultura da Competência
Diz respeito às questões ligadas às competências 

essenciais de cada parceiro. Engloba aspectos materiais e 
imateriais como os processos

Cultura da Tecnologia de Informação A agilização do fluxo de informações é vital para a 
implantação e o desenvolvimento de redes flexíveis

Fonte: CORRÊA (1999)  
Quadro 6 – Requisitos para o Surgimento das Redes 
 

2.14.1 Cultura da Confiança 
 

Refere-se aos aspectos ligados à cooperação entre as empresas envolvendo aspectos culturais, 

de interesse das pessoas e das empresas. A ética e o conhecimento assumem um papel crucial 

sobre as pessoas ou empresas que têm interesses comuns. É o primeiro passo para a geração 

desta cultura, conforme CORRÊA (1999) o fortalecimento da confiança entre os parceiros, é 

fundamental para o desempenho das redes. As redes crescem quando há um maior contato 

pessoal. A atuação dos parceiros em grupos de trabalho diversos, necessários para a definição 

dos diversos parâmetros de operação da rede, é um instrumento eficaz para o aumento deste 

conhecimento comum, de respeito comum e da confiança. 

 

Segundo AMATO NETO (2000) o sentido de confiança é fundamental no mundo dos negócios, já 

que as transações econômicas envolvem riscos, principalmente relacionados com a 

imprevisibilidade dos acontecimentos futuros. Se estes riscos não forem controlados podem 

impedir que os negócios que trariam benefícios para as empresas da rede se concretizem. 

 

De acordo com HUMPHREY & SCHMITZ (1998), quando não é possível estabelecer grande 

confiança entre os parceiros, devem-se criar mecanismos (sanções) que garantam por escrito que 

as empresas vão cumprir o combinado. Assim, as mesmas ficam menos expostas aos riscos, 

confiando mutuamente, numa relação de parceria. Já a confiança estendida só existe em relações 

com um nível maior de interação e interdependência. Espera-se assim, que as empresas não só 

cumpram o que foi combinado, como também trabalhem juntas para o desenvolvimento da rede 

como um todo. Desta forma, as empresas passam a ter objetivos comuns. 

 



SANÇÕES CONFIANÇA

Fonte: HUMPHREY e SCHMITZ (1998)

Diminuem a exposição ao risco

Necessidade de ter por escrito os riscos a que estão expostas

 
Figura 10 – Sanções e Confiança 
 

Ainda segundo os autores, muitas redes acabam não se desenvolvendo por não apresentarem 

entre as empresas a mínima confiança necessária. Isso é altamente negativo, já que as empresas 

podem se tornar muito competitivas ao estabelecer relações de parceria. 

 

2.14.2 Cultura da Competência 
 

Diz respeito às questões ligadas às competências essenciais de cada parceiro. Engloba aspectos 

materiais, físicos, como as instalações e equipamentos e até mesmo aqueles imateriais como os 

processos e o “know how”. Os aspectos relevantes na análise da competência de cada parceiro 

que se deve analisar, entre outros, são: 

 

• Se o parceiro realmente proporciona um maior valor agregado ao cliente final. Isto pode ser 

obtido pela análise das competências relativas à diferenciação, já que os parceiros trazem um 

valor diferenciado, as empresas são complementares umas às outras; 

 

• Se a diferenciação conseguida pelo parceiro é robusta e se é forte perante a ação dos 

concorrentes nestes mercados; 

 

• Se é flexível, isto é, se permite diferentes possibilidades de aplicação nestes mercados, se 

suporta variações de volume, de “mix” de produção ou de prazo de entrega. 

 

2.14.3 Cultura da tecnologia da Informação 
 
A agilização do fluxo de informação é de grande importância para a implementação e o 

desenvolvimento das redes. Sendo cruciais para tanto, todos os aspectos ligados aos recursos 

computacionais para o correto e veloz processamento e troca de dados (MUNDIN, 1999), como 

por exemplo: 



 

• Quais são as informações transmitidas, entre quais parceiros deve haver o canal de 

comunicação e através de quais meios; 

 

• Onde estas informações ficarão armazenadas e quais as condições de acesso a elas por cada 

parceiro; 

 

• Como vai ser gerada e distribuída a base de dados relativa à operação, quais são as 

condições de acesso a estes dados; 

 

• Como estas informações podem ser utilizadas na produção de bens e serviços, como as 

organizações podem utilizar estas informações no futuro, levando em consideração o 

conhecimento sobre os clientes, novas perspectivas de negócios, aprendizado em equipe para 

as empresas que compõem a rede. 

 

2.15 Rede de Valor 
 

Em decorrência dos diversos estudos existentes sobre criação de valor para as empresas, há um 

grande número de definições para o termo "valor". A fim de se ter uma compreensão de valor no 

contexto da colaboração, tem-se que interligar duas perspectivas diferentes de valor (Martinez, 

2003): 

 

• valor interno, isto é, a perspectiva do acionista, onde valor significa riqueza; 

• valor externo, isto é, a perspectiva do cliente, na qual valor significa satisfação. 

 

De acordo com Martinez (2003), "valor reside na satisfação completa das expectativas dos 

clientes, ao mesmo tempo, que gera riqueza para as organizações". Desta forma, a criação de 

valor nas organizações colaborativas devem ser uma situação ganha-ganha para todas as partes 

envolvidas. Os parceiros devem procurar beneficiar um ao outro, aumentando o valor interno para 

seus acionistas ao mesmo tempo em que entregam maior valor para o cliente (valor externo). 

 

BITITCI et al. (2003) ressalta que o tipo de valor criado por uma colaboração específica depende 

do grau de maturidade dessa colaboração. Desta forma, os autores citam alguns estágios de 

maturidade diferenciados: 

 

• “Ad hoc”: a colaboração não vai além do tradicional relacionamento entre fornecedor e 

cliente; 

• Definido e Relacionado: a colaboração se focaliza nas relações mais operacionais e 



limitadas ao planejamento colaborativo dos materiais e das capacidades, isto é, na 

gerência do supply chain; 

• Integrado e Estendido: a colaboração se dá no nível estratégico com estratégias 

integradas e coordenadas, conduzindo a uma estratégia sinérgica, isto é, a empresas 

estendidas e virtuais. 

 

É importante ao se analisar uma cadeia de valor entender melhor a diferença entre empresas que 

trabalham de forma integrada (supply chain) e uma empresa estendida. Os autores ressaltam que 

quando se trata de Supply Chain Management, cada empresa trabalha como uma empresa 

individual, tentando maximizar seus próprios objetivos, como também trabalha como uma equipe, 

visando o desempenho total. Uma empresa estendida é uma cadeia de empresas, que se 

comportam essencialmente como uma única empresa, tentando maximizar os objetivos 

incorporados da empresa estendida, otimizando também o desempenho de cada empresa 

individual (BITITCI et al., 2003). 

 

Para os autores, a integração entre os diversos atores de uma cadeia de valor implica que as 

competências e as potencialidades individuais estão integradas e se complementam, estando 

também alinhadas com os propósitos gerais da empresa estendida ou virtual para criar valor 

particular para os clientes finais. 

 

Para DOMINGUES (2004), a criação de valor nas empresas se assenta no intercâmbio e na 

participação dos clientes na concepção e desenvolvimento de novos produtos, na análise do perfil 

dos consumidores e na descoberta de novas necessidades que ainda não foram nem descobertas 

pelos clientes. As empresas devem ter em mente que as informações mais relevantes, que 

permitirão o enriquecimento do conhecimento organizacional, baseado numa boa gestão e 

integração de conhecimento interno e externo, estão exatamente nos clientes. A autora também 

evidencia que a geração de valor pela empresa assenta-se numa estreita relação com os 

parceiros de negócio. Esta relação deve ir além das questões logísticas, as empresas devem 

adotar uma estratégia mais ativa, no sentido de colaborar com os parceiros e, conseqüentemente, 

obter melhores produtos. 

 

A autora afirma que Rede de Valor é uma realidade. As empresas já não estão mais inseridas 

numa cadeia de relações, mas sim numa intensa rede complexa de interações com o ambiente 

externo. O modelo de Rede de Valor baseia-se na integração e na gestão do conhecimento, 

partindo-se do princípio de que o valor real das empresas não depende apenas de fatores de 

natureza física ou financeira, mas principalmente de sua capacidade de gerar riqueza, 

notadamente o Capital Intelectual. 

 

Ainda segundo DOMINGUES (2004), quando uma empresa está inserida numa Rede de Valor, ela 



passa a contar não apenas com o capital gerado internamente, mas também com o capital que 

será disponibilizado pelos parceiros e seus clientes. A capacidade de potenciar e coordenar esta 

mais valia é a grande chave de sucesso para as empresas em rede. Dessa forma, o valor e o 

potencial da rede será maior conforme melhor e mais integrado for o capital intelectual dos clientes 

e das empresas da rede.  

 

2.16 Relacionamento entre Redes 
 

Para que as redes sejam bem sucedidas é imprescindível que haja uma correta e constante 

comunicação entre todas as empresas envolvidas. Porém, estas redes ainda devem contar com 

um eficaz sistema de comunicação entre diversas outras organizações, principalmente do mesmo 

setor. Segundo (CASSON, 2005), essas conexões entre redes são efetuadas por entidades que 

pertencem a mais de uma rede de cada vez. Estas entidades são denominadas “conectores”. Um 

conector é um tipo particular de intermediador. Por exemplo, um empresário que persiga uma 

estratégia de “networking” pode ser um conector porque pertence à rede de fornecedores que se 

ajusta no início da cadeia de suprimentos, obtendo entradas, e a rede de distribuição que fica no 

final, vendendo as saídas. Ou seja, este empresário acaba se tornando uma ligação entre redes 

formadoras de uma mesma cadeia. 

 

De acordo com CASSON (2005), os líderes também são, geralmente, conectores. Isto porque a 

maioria dos líderes adquire responsabilidades de todas as relações externas da rede que lidera. 

Os líderes se socializam com os também líderes de outras redes em grupos sociais da elite. 

Muitas conexões são estabelecidas através destes grupos de elite. Uma pessoa em uma rede que 

necessite estabelecer contatos de confiança com uma pessoa em outra rede pedirá que seu líder 

fale com o líder desta outra rede em uma reunião da elite. 

 

Quanto mais redes um conector pertença, maior a influência que ele exerce em cada uma delas. 

Entretanto, há um limite definido para o número de conexões que um único conector pode 

sustentar. Isso porque cada conexão requer um compromisso mínimo de tempo, porque com 

muito pouco contato, a confiança tenderá a obsolescência. Com isso, um número máximo de 

conexões é definido pelo fato de o dia ter apenas vinte e quatro horas. Os conectores também 

necessitam de versatilidade. Cada rede a que pertencem terá suas próprias normas morais e 

sociais. A diversidade entre estas normas pode tornar impossível satisfazer simultaneamente às 

exigências de determinados grupos, quando estes forem muito distintos. O conector necessita 

aprender as exigências de cada grupo a que pertence individualmente. 

 

O autor cita que quando há muitos conectores diferentes dentro de um sistema econômico, longas 

cadeias de confiança tendem a serem criadas, e isto pode levar ao desenvolvimento de maiores 

relacionamentos à distância. Assim um empresário local em um distrito industrial pode possuir 



uma ligação de elevada confiança com outro empreendedor em outras metrópoles, até mesmo em 

outros países. Quando os empresários pertencem a redes nacionais e a redes internacionais ao 

mesmo tempo, permitem uma passagem para as exportações mundiais de cada uma das regiões 

de que tratam. 

 

Portanto, pode-se verificar que quanto mais as redes estiverem interligadas com outras, maior 

pode ser o seu desenvolvimento individual. Isto se dá devido a obtenção de maiores contatos, que 

podem garantir a internacionalização das redes e a conquista de vantagens sobre as demais 

empresas que não fazem parte destas grandes ligações. 

 
2.17 Uso de Tecnologias de Informação 
 
O advento das tecnologias de informação permite, atualmente, que um grande número de pessoas 

e organizações manipulem uma crescente quantidade de informações. Essas tecnologias são 

desenvolvidas visando um ambiente colaborativo suportado por computador onde, distâncias 

físicas não são mais uma limitação. A cooperação, através do compartilhamento de informações, 

pode ser muito lucrativa para as empresas. Deste modo, o desenvolvimento de uma eficiente infra-

estrutura de informação que permita às empresas responderem a este dinamismo do negócio 

pode ser considerada uma importante vantagem competitiva. Uma eficiente tecnologia de 

informação pode encurtar espaços e tempo, unindo processos que antes se encontravam 

descentralizados e não integrados. 

 

De acordo com AZEVEDO (2000), as tecnologias de informação são vitais no ambiente 

cooperativo entre empresas, devendo disponibilizar aos empresários um conjunto de soluções que 

permitam, entre outras coisas: maior facilidade para negociação de encomendas em tempo real, 

através de uma rápida e mais precisa avaliação da capacidade produtiva (ao longo da rede de 

empresas); planejamento otimizado e sincronizado das atividades das empresas cooperantes; 

melhor monitoramento do fluxo de ordens de produção e maior apoio à tomada de decisões para 

resolver problemas referentes a ocorrências que perturbem esse fluxo, garantindo o cumprimento 

dos prazos de entrega; garantia de que o sistema de informação utilizado seja configurável e 

adaptável para se adequar à estrutura da rede empresarial. 

 

Para o autor, o desenvolvimento dos sistemas de informação empresariais está voltado para os 

processos logísticos, gestão da cadeia de fornecimento e para os processos de negócio, dando 

particular ênfase para a garantia do foco no cliente, ou seja, a produção deve estar orientada para 

o cliente. Podem ser identificadas diversas tendências de desenvolvimento do uso dos sistemas 

de informação, como forma crucial de apoio para as empresas que mantêm relações de 

cooperação: 

 



• A adoção da Internet: há uma tendência para que a integração com a Internet seja 

adotada essencialmente para os processo de entrada e acompanhamento de 

encomendas, divulgação de informações técnicas sobre os produtos, troca de informação 

entre empresas, clientes e fornecedores, etc. 

 

• Apoio à negociação de encomendas: apoio à tomada de decisões em tempo útil, 

principalmente, mecanismos de negociação de encomendas com análise em “tempo-real” 

da capacidade dos recursos críticos. O que se pretende é ultrapassar as limitações 

habituais dos sistemas de planejamento de produção, já que estes consideram fixos os 

tempos de produção. 

 

• Configuradores de produto: com a maior interação com os clientes e a conseqüente 

personalização dos produtos, os fornecedores de sistemas integrados de produção 

investem pesadamente no desenvolvimento dos chamados “configuradores de produto”. A 

idéia é buscar ultrapassar a rígida estrutura de dados geralmente associada aos sistemas 

tradicionais de gestão de produção. 

 

• Evolução para a tecnologia de componentes: tem-se procurado novas arquiteturas 

tecnológicas para os sistemas de informação empresariais. Esta evolução passa 

principalmente pela adoção da tecnologia orientada a objetos e, mais recentemente, pela 

adoção de tecnologia baseada em componentes. Esta arquitetura permite que se vá 

construindo, na medida em que vai ocorrendo o problema, novos módulos funcionais, a 

partir de macro-objetos (os componentes) que, permitem uma adequação natural dos 

sistemas de informação à dispersão geográfica do próprio problema. As vantagens são 

que, além de facilitar muito os processos de configuração e inclusão de novas 

funcionalidades, possibilita uma cooperação mais estreita com aplicações e módulos 

externos à própria solução. 

 

2.18 Gestão do Conhecimento nas Redes de Empresas 
 

O aprendizado das empresas é um importante fator de crescimento econômico. Para OECD 

(1996) existem diferentes dimensões de conhecimento: 

 

• “Know-what”: se refere a fatos, é o conhecimento normalmente chamado de informação; 

• “Know-why”: conhecimento científico dos princípios das leis da natureza. Para ter acesso 

a este conhecimento as empresas devem procurar instituições como laboratórios de 

pesquisa e universidades; 

• “Know-how”: se refere a habilidade ou capacidade de fazer algo. Uma das principais 



razões para se formar redes de empresas é a necessidade das firmas de dividirem e 

combinarem elementos de know-how; 

• “Know-who”: informação sobre quem sabe o que e quem sabe como fazer. Envolve a 

formação de relações sociais especiais que tornam possível o acesso a especialistas e ao 

uso destes conhecimentos eficientemente. A idéia é a de que se não se sabe fazer algo, 

pelo menos se sabe a quem recorrer. 

 

A teoria das redes se foca no capital social, que é o equivalente a adquirir o conhecimento de 

“know-who”. Isto pode ser relacionado com o aprendizado que ocorre nas cadeias de produção 

através das relações estabelecidas entre as empresas. As empresas que lideram a cadeia 

definem quem (“know-who”) e como (“know-how”) serão produzidos os produtos / serviços. Para 

aumentar sua lucratividade, e serem ainda mais competitivas, estas empresas transladam 

operações para as empresas fornecedoras, e nesta transação também transladam tecnologia e 

conhecimento (“know-how”). 

 

NAKANO (2001), entende que o conhecimento pode ser distinguido em diferentes dimensões, 

como visto a seguir. Para cada uma destas dimensões há uma forma diferente de gestão do 

conhecimento para as redes de empresas. 

 

O conhecimento anterior é aquele que permite às organizações decidir sobre a formação de uma 

parceria, através da análise das suas necessidades, competências e comportamentos como 

potenciais parceiros. Este conhecimento só pode ser adquirido, não podendo ser criado no interior 

da organização. A literatura destaca que o principal meio de adquirir conhecimento anterior é por 

meio de informações do comportamento anterior de outras organizações. Há várias formas de 

obter estas informações, como através de relacionamentos que a organização estabeleça, por via 

de associações de classe, contatos de diretoria, relações comerciais e projetos ou parcerias 

anteriores. Para GULATI & GARGIULO (1999) essa perspectiva enfatiza, portanto, que quanto 

maior for a exposição da organização ao ambiente, maior será sua capacidade de adquirir 

conhecimento anterior. 

 

Em relação ao conhecimento administrativo, a literatura dá grande importância para o 

conhecimento através da experiência (learning by doing). GULATI (1999) entende que quanto 

maior for o número de experiências anteriores que uma organização possua (entendendo-se como 

experiências apenas as que foram bem sucedidas), maior será o desenvolvimento das práticas 

administrativas que a tornam um parceiro promissor. 

 
O conhecimento tecnológico é o mais abordado na literatura atual, devido a sua importância num 

ambiente tão mutável.  

 



Segundo POWELL, KOPUT & SMITH-DOERR (1996), em ambientes onde a tecnologia é muito 

complexa, distribuída e com rápido desenvolvimento, as inovações são geradas através da 

cooperação entre empresas, e não no interior de cada uma delas. HARGARDON & SUTTON 

(1997) acrescentam que a participação em diferentes redes, que não sejam inter-relacionadas 

pode possibilitar a uma organização transferir e adaptar conhecimento de uma rede para outra, 

tornando-se ainda mais inovadora. Assim, a posição de uma organização em uma rede, ou mais 

precisamente, em diversas redes, pode ser um elemento que aumenta sua capacidade de 

inovação.  

 
DARR, ARGOTE & EPPLE (1995) relacionam três mecanismos pelos quais o conhecimento 

tecnológico é transferido de uma organização para outra. Em relação às redes de franquia há os 

seguintes mecanismos: comunicação regular (troca de informação por relatórios periódicos, 

telefonemas e outras fontes similares); relacionamentos pessoais (as informações são 

transmitidas informalmente) e reuniões periódicas entre as empresas da rede. Quanto mais 

próximas forem as relações, maior o estabelecimento de laços de confiança, de troca de 

informações detalhadas e resolução conjunta de problemas, aumentando a facilidade de troca de 

informações. 

 
Levando-se em consideração à grande complexidade das redes de cooperação, um aspecto é de 

especial importância: onde e como as organizações devem armazenar o conhecimento. Já que as 

dimensões do conhecimento não fazem parte do núcleo principal de operações da organização, 

ele pode ser negligenciado, se a organização não colocar sobre elas a ênfase apropriada. Como 

agravante, para DARR, ARGOTE & EPPLE (1995), se o conhecimento for pouco utilizado, pode 

ser facilmente perdido por falta de uso, pois o conhecimento organizacional, quando não utilizado, 

se deprecia rapidamente. 

 

2.19 Pequenas e Médias Empresas (PME) 
 

Principalmente na década de 70, criticou-se muito o Fordismo, modelo de produção vigente no 

capitalismo industrial baseado na massificação da produção. Defendia-se, em contrapartida, um 

modelo de produção mais flexível, baseado basicamente na criação de unidades industriais com 

menor dimensão (COSTA, 2001). Durante a década seguinte, esse processo foi se 

desenvolvendo, com a emergência de um novo modelo caracterizado pelo redimensionamento e 

flexibilização das estruturas produtivas, pela globalização, desburocratização, abertura, 

terceirização e mercantilização das estruturas produtivas de maior dimensão, permitindo a criação 

das redes de cooperação. 

 

As PME têm importância fundamental nas economias dos países, tanto como promotoras de 

desenvolvimento regional e geração de emprego, quanto pela sua capacidade de inovação e 



flexibilidade frente às alterações do ambiente em que se inserem. 

 

As PME são muito importantes nos períodos de incerteza e de refluxo das atividades econômicas, 

pois servem de verdadeiros “colchões amortecedores” dos impactos da crise, tornando mínimos 

seus efeitos negativos sobre as grandes empresas. E é justamente devido a essa característica 

que se vê a uma baixa rentabilidade e alta taxa de mortalidade nas empresas de menor porte 

(COSTA, 2001). 

 

No entanto, a autora também aponta dificuldades importantes que as PME normalmente 

encontram: reduzida capacidade de gestão; falta de formação do empresário e de seus 

funcionários; difícil acesso a crédito; descapitalização financeira; dependência de clientes, 

fornecedores e concorrentes. 

 

Todavia, estas dificuldades podem ser minimizadas mediante políticas públicas, voltadas para a 

promoção das PME`s, como o incentivo para essas empresas de menor porte se associarem em 

organizações na forma de sistemas cooperativos (como um guarda-chuva organizacional), que 

forneça às empresas serviços comuns de compras, marketing, orientações quanto à exportação, 

mecanismo de financiamento, entre outros (SEBRAE, 1992). 

 

A partir da década de 70, as pequenas e médias empresas começaram a incorporar tecnologias 

de ponta nos processos produtivos, a modificar estruturas organizacionais internas e a buscar 

novos vínculos com o meio sócio-econômico, criando uma via de reestruturação para competir 

com as grandes empresas. 

 

Para VILLELA (2000), o atual crescimento das PME é proveniente de dois movimentos 

econômicos: a descentralização e desintegração vertical das grandes empresas e a intensificação 

do processo de formação de comunidades de pequenos produtores, distritos industriais ou outras 

formas de aglomeração de pequenas empresas. 

 

Para COSTA & SILVA (s.d.), existem três razões principais para que as PME sejam suscetíveis de 

integrar redes de cooperação: 

 

• Problema de indivisibilidades face à utilização de recursos: algumas funções estratégicas 

essenciais como o marketing e o “design”, exigem recursos humanos devidamente 

qualificados, pelo que dada a sua reduzida dimensão comparativa e mesmo a respectiva 

relação custo-benefício (ou recursos disponíveis), será difícil as PME integrarem essas 

áreas; 

• As PME são normalmente muito especializadas, pelo que qualquer alteração na sua área 

de negócios é, à partida, uma operação arriscada; 



• Escassez de recursos humanos qualificados na área da gestão. 

 

Segundo SOUZA (2000), perante as limitações acima, colocam-se as PME três alternativas: A 

externalização de funções através de compra de bens/ serviços no mercado; a subcontratação; e 

a cooperação empresarial. Levando-se em consideração as limitações das duas primeiras 

alternativas, o autor elege a cooperação como resposta adequada às características próprias das 

PME. 

 

2.20 Conclusão 
 

Como pôde ser observado durante este capítulo, a obtenção de vantagem competitiva pelas 

empresas passa, cada vez mais pelo desenvolvimento constante de novas estruturas 

organizacionais. Neste novo ambiente, guiado pela globalização dos mercados e pela eliminação 

das fronteiras entre os países, surge o paradigma das redes de cooperação empresariais. Porém, 

para que a cooperação seja bem sucedida, deve haver uma infra-estrutura tecnológica e uma 

mudança de cultura organizacional que garanta o bom relacionamento. 

 

Como foi visto, existem diversos autores e inúmeras pesquisas sobre o tema proposto, porém 

ainda parece haver muito o que se debater sobre o assunto. Isto porque, além das formas de 

cooperação serem muito variadas, quando se trata de gestão empresarial, por mais que existam 

muitos estudos, cada novo caso tem suas peculiaridades e características individuais que, ao 

contrário de toda teoria anterior, traz resultados imprevisíveis. Assim, em virtude do mercado estar 

continuamente passando por transformações, os estudos sobre as características e vantagens das 

redes de cooperação têm sempre algo novo a acrescentar. De fato, encontram-se sempre 

conclusões distintas conforme o tipo de empresa, o setor que está inserida, o local onde se 

encontra, a situação econômica do momento e diversas outras variáveis. 

 

Dadas estas incertezas em relação à cooperação, é importante salientar que, mesmo tendo em 

conta as pequenas e médias empresas, esta é uma estratégia a se considerar quando não se 

consegue atingir os mesmos resultados com base apenas em recursos próprios. Além disso, 

deve-se garantir que alguns pontos vitais para o sucesso das relações de cooperação realmente 

estão presentes, como, por exemplo, a cultura de confiança, o suporte tecnológico e a definição de 

objetivos comuns. 

 

No próximo capítulo será feito um estudo de quatro casos específicos para se dar um 

embasamento mais prático de como as relações de cooperação podem ser um excelente meio de 

obtenção de vantagem competitiva pelas empresas e adequação ao mercado global. 



CAPÍTULO 3 
 

3 EXPERIÊNCIA DE OUTROS PAÍSES NA COOPERAÇÃO ENTRE 
EMPRESAS 

 

3.1 Introdução 
 

Como foi observado no capítulo anterior, a partir dos anos 90, as PME passaram a buscar formas 

de cooperação através da formação de redes complexas, baseadas na confiança e compromisso 

mútuo, e não apenas nas relações contratuais e de mercado. Porém os casos conhecidos de 

redes têm características particulares que foram determinantes de seu sucesso. Estas relações 

são suportadas por diversas instituições, tanto do setor público quanto do setor privado. 

 

A experiência pioneira ocorreu nas regiões centro-norte da Itália, a chamada “Terceira Itália” 

(Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia), onde foram estabelecidas as primeiras redes horizontais 

de cooperação. Portanto, acabaram servindo como caso de estudo para diversas outras redes de 

cooperação que vieram a se constituir depois. 

 

Estas redes de empresas têm como uma de suas grandes vantagens, uma flexibilidade que seria 

difícil de ser alcançada por qualquer uma das empresas individualmente. Desta forma, podem 

apostar em estratégias de longo prazo, investir em novos produtos e processos que envolvem 

antecipação no mercado, investir nas habilidades dos seus trabalhadores e ampliar o seu 

conhecimento através de outras empresas aprofundando a parceria. 

 

Mas, porque empresas tão pequenas, focadas para a competição, optam por cooperar? As 

empresas vêm mudando a filosofia de trabalhar individualmente, buscando conquistar sua fatia de 

mercado, pois perceberam que podem ser muito mais produtivas ao cooperar com as demais, 

partilhando informações e serviços. A estratégia destas empresas deixou de ser obter a maior fatia 

de mercado, já que viram que podem aumentar cada vez mais esta fatia através da cooperação. 

 

Para dar suporte ao estudo de caso proposto, será feita, inicialmente, uma análise do conhecido 

caso da Itália, já que se trata do país pioneiro na formação de redes de cooperação entre 

empresas, através da formação dos “distritos industriais”. 

 

Em seguida será estudada a experiência da Dinamarca, principalmente devido à sua peculiaridade 

da cooperação entre as empresas ter sido “imposta”, surgindo da grande necessidade de se 

aumentar a competitividade das empresas no país frente à ameaça do aumento da concorrência 



externa. 

 
Por fim, será mencionado um conhecido caso, também do setor têxtil, de Portugal. Este caso foi 

selecionado exatamente por se tratar de um país onde a indústria têxtil passou por problemas 

similares aos da brasileira, ou seja, sair de uma situação cômoda para uma quase crise do setor e 

ter que descobrir novas formas para superar as dificuldades e se manter competitiva no mercado 

global. 

 

A fim de se obter um estudo mais específico, este capítulo se propõe a analisar quatro casos de 

redes existentes nestes países, trazendo dois casos conhecidos da indústria têxtil italiana, um da 

Dinamarca e outro de Portugal. A idéia não é fazer um estudo exaustivo sobre cada uma destas 

redes, mas sim mostrar resumidamente suas principais características, de forma a se construir 

uma melhor base para o estudo de caso proposto. Portanto, a análise de cada uma destas redes 

foi organizada de acordo com  seguinte estrutura: objetivos da cooperação, história de sua 

formação, estrutura organizativa, principais produtos e mercados, formas e modelos de 

cooperação, principais impactos, apoios recebidos e conclusões. 

 

3.2 A Experiência da Itália 
 

Na Itália a cooperação entre as PME é o resultado da existência de um cenário bastante favorável 

para seu desenvolvimento, em função de existir um grande número de empresas, onde a cultura 

de cooperação foi facilmente aceita. Para SANTOS, PEREIRA & ABRAHÃO FRANÇA (1994): 

 

“Essas verdadeiras “ilhas de prosperidade” não só estão superando as expectativas de 

crescimento nesses tempos de recessão, como parecem estar se tornando exemplo para 

outras PME, que passam por problemas semelhantes, a nível global.”   

 

O quadro abaixo apresenta como estão distribuídas geograficamente as principais redes de 

cooperação na Itália, dentro dos diversos setores da economia. 

 



Setores Industriais Região onde se situam

Telhas, azulejos, etc Sassuolo (Emilia-Romagna)

Têxtil Prato (Toscana)

Calçados Montegranaoro (Marche)

Engenharia Mecânica Centro (Emilia-Romagna)

Móveis Nogara (Vêneto)

Brinquedos Canneto Sull´Oglio (Lombardia)

FONTE: SANTOS et al. (1994)  
Quadro 7 – Setores de Redes Italianas 
 

De acordo com os estudos de COSTA (2001), as diversas instituições que suportam esta 

colaboração são constituídas por serviços de associações independentes e governamentais, 

assim como centros de serviços. Essas associações são auto-suficientes, fundadas com a 

contribuição de seus membros e fornecem serviços de contabilidade, financeiros e treinamentos 

para as empresas das redes. Já os centros de serviço, fundados pelos governos regionais após a 

década de 70, providenciam serviços competitivos e dão fomento à colaboração entre empresas. 

 

Para a economia italiana, a formação das redes de empresas, englobando também sindicatos e o 

poder local, contribui cada vez mais o aumento da competitividade e flexibilidade. Estas 

vantagens, no atual mundo globalizado, de mudanças rápidas e grandes incertezas em relação ao 

futuro, geram, sem dúvida, um diferencial competitivo frente os demais concorrentes. 

 

No Norte de Itália constituiu-se um modelo de colaboração entre pequenas indústrias, mais 

propriamente nas regiões montanhosas e relativamente rurais da Lombardia e de Emilia-

Romagna.  

 

Segundo a autora, em Emilia-Romagna verificou-se uma grande redução da oferta de empregos 

nas grandes indústrias a partir de 1970, e, ao mesmo tempo, a proliferação de pequenos 

negócios. Já em 1971 havia 325 mil empresas registradas numa região de quatro milhões de 

pessoas. Estas pequenas empresas começaram a associar-se formando redes industriais flexíveis 

que promoveram um verdadeiro “boom” econômico local. 

 

Para se ter uma idéia da importância das redes de PME para a economia da região, BEST (1990) 

afirmou que 90% da indústria manufatureira era composta por pequenas firmas de até 99 

empregados, o que correspondia a 58% do total da força de trabalho da região. Além disso, mais 



de 1/3 da força de trabalho era autônoma. 

 

Nesta região existem centenas de redes que são constituídas por cerca de 25 mil pequenas 

empresas e disponibilizam uma grande gama de serviços, como a criação e desenvolvimento de 

centros de serviços onde são realizadas pesquisas de mercado e tecnologia para benefício de 

todas as empresas constituintes das redes. Esta é uma das características mais marcantes da 

região, que diz respeito à criação de consórcios de empresas (consortia), sendo os mais comuns 

referentes à provisão financeira e a serviços de marketing. 

 

Um dos fatores geradores de sucesso para as redes italianas foi o fato de as empresas 

providenciarem oportunidades para os executivos se encontrarem e ganharem confiança mútua, o 

que facilitou a colaboração e permitiu às empresas tirar vantagem das oportunidades de mercado 

em conjunto. 

 

O governo regional, sindicatos, e as associações comerciais também foram cruciais para o 

sucesso, já que criaram e incentivaram os sistemas de cooperação entre PME`s, desenvolvendo 

serviços como gestão da garantia de qualidade, pesquisa de mercado, gerenciamento de 

estoques de materiais, até que as próprias redes se tornassem auto-suficiente nesses serviços. 

 

COSTA (2001) ressalta que, apesar dos distritos industriais italianos terem inicialmente se 

especializado nos setores da indústria com grande necessidade de mão-de-obra, como vestuário, 

indústria têxtil, calçado, mobiliário, etc., foram evoluindo para outros setores que requerem alta 

tecnologia e intensivos em capital, como cerâmica, plástico, metalurgia, automatização industrial e 

engenharia mecânica. 

 

Para a mesma autora, a abertura dos mercados, a internacionalização das tecnologias e dos 

processos de produção, o aparecimento de concorrentes de novos países industrializados e o 

desenvolvimento acelerado das tecnologias micro-eletrônicas são elementos determinantes para a 

passagem de um sistema de produção em massa para um sistema de produção flexível, onde o 

fator de competitividade predominante é a constante capacidade de inovação, de concepção de 

novos produtos, de melhoria de qualidade e de diferenciação. 

 

Ainda de acordo com COSTA (2001), além dos diversos fatores fundamentais para o sucesso e 

aumento da competitividade destes sistemas locais, como localização, cooperação e 

conhecimento, surgem agora outros fatores importantes como as novas tecnologias de informação 

e de comunicação, as infra-estruturas modernas e a aprendizagem. Isso torna possível que estes 

“distritos industriais”, apoiados por meios políticos, se transformem cada vez mais num “sistemas 

por excelência”, logo que todos os fatores estejam reunidos. 

 



3.2.1 REDE GRAN TESSUTO 
 

a) Objetivos da Cooperação 
 

O principal objetivo de criação desta rede de cooperação foi promover o redimensionamento da 

sua capacidade, a fim de que as empresas fossem capazes de responder melhor a grandes 

encomendas (REDE TÊXTIL, 2000). 

 

b) História de Formação 
 
A GRAN TESSUTO nasceu a partir da agregação de sete pequenas empresas, localizadas no 

Vale do Prato, e que se dedicavam, na sua maioria, à atividade de tecelagem por conta de 

terceiros (funcionando como “terzisti”) (REDE TÊXTIL, 2000). Eram empresas artesanais típicas 

que no seu conjunto, além dos seus proprietários, não contavam com mais de quatro empregados. 

Portanto, os empresários constituíram um grupo homogêneo. Cada uma das empresas 

subscreveu uma quota de participação igual (correspondente ao montante mínimo que a lei 

italiana sobre consórcios estipula) no capital social da GRAN TESSUTO. 

 

O início da cooperação se deu através da criação da GRAN TESSUTO na forma jurídica de 

consórcio, tendo como objeto de atividade a mesma das empresas fundadoras (tecelagem e 

operações afins, por conta de terceiros). 

 

Recentemente, foi criada a GRAN TESSUTO TREND, com a finalidade de comercializar tecido 

não acabado. A atividade desta nova empresa ainda está numa fase inicial, mas ainda não se 

sabe se vai ter grande futuro, já que a atividade de vendedor final parece ser conflituosa com a 

atividade da GRAN TESSUTO enquanto prestadora de serviços de tecelagem para terceiros. 

Desta forma, os clientes da GRAN TESSUTO reagiram negativamente à criação da GRAN 

TESSUTO TREND. 

 

c) Estrutura Organizativa 
 



FONTE: REDE TÊXTIL (2000)

Cooperantes Iniciais que 
permanecem na Rede Criação de Empresas Entrada de Novos 

Cooperantes

TECELAGEM A

TECELAGEM B

...

TECELAGEM H

GRAN TESSUTO TREND

- Comercialização de tecido não 
acabado

  GRAN TESSUTO

      - Tecelagem e operações afins por conta 
de terceiros

TECELAGEM G

 
Figura 11 – Organograma GRAN TESSUTO 
 

d) Principais Produtos e Mercados 
 

A GRAN TESSUTO dedica-se à atividade de tecelagem em regime de subcontratação, 

desenvolvendo todas as operações da tecelagem, urdissagem, encolagem, retorcedura e 

inspeção final. 

 
Do ponto de vista geográfico, a GRAN TESSUTO tem como principal mercado o Vale do Prato, ou 

seja, o mercado local (correspondendo a cerca de 50% do total de vendas). As demais vendas 

correspondem a outras zonas têxteis da Itália (Como, Vareze, Milão). 

 

e) Formas e Modelos de Cooperação 
 
Esta rede apresenta uma cooperação horizontal extremamente aprofundada, representando quase 

a totalidade de um processo de fusão de empresas de tecelagem (REDE TÊXTIL, 2000). 

 

Na área produtiva, os equipamentos estão reunidos em um único local, como se pertencessem a 

uma só empresa. Isso se deu porque, no início da cooperação, cada uma das empresas 

consorciadas vendeu seus equipamentos e, com os meios financeiros obtidos, acrescidos dos 

créditos adquiridos através dos subsídios recebidos, foram comprados novos equipamentos, 



segundo uma lógica integrada (um único layout para a produção, organizado num único pavilhão 

industrial). Porém, cada um dos equipamentos é propriedade de uma determinada empresa do 

consórcio. A manutenção dos equipamentos é organizada pelo consórcio e não pelas empresas 

individualmente. 

 

No nível comercial, as encomendas são angariadas e geridas pelo consórcio. A repartição destas 

encomendas entre as empresas também é gerida pela administração do consórcio. Portanto, o 

faturamento de cada cliente é feito pela GRAN TESSUTO, mas o posterior faturamento de cada 

uma das empresas é feito com base no tempo de utilização dos equipamentos de cada empresa 

consorciada para as encomendas. 

 

Os serviços comuns (áreas comercial, administrativa, técnica, distribuição e manutenção), que têm 

as despesas asseguradas diretamente pela GRAN TESSUTO, são rateados para cada uma das 

empresas consorciadas, de acordo com diferentes modalidades. Em função do serviço oferecido 

são fixadas porcentagens sobre o faturamento, o grau de ocupação ou a utilização direta de um 

determinado serviço. Para a contabilidade, imputa-se uma quantia fixa e idêntica para cada 

empresa. 

 

Em relação à propriedade das empresas, com a criação da GRAN TESSUTO, cada empresa 

ainda conserva também sua personalidade individual. Cada empresa associada detém a 

propriedade dos seus equipamentos e contrata a mão-de-obra necessária para a operação, 

mesmo estes estando agrupados em uma única instalação produtiva. Os demais equipamentos e 

trabalhadores (áreas administrativas, comercial, técnica e distribuição) são propriedade ou estão 

juridicamente vinculados a GRAN TESSUTO. 

 

Por fim, em relação aos lucros obtidos, o estatuto da GRAN TESSUTO não prevê a distribuição de 

lucros entre os associados, já que cada empresa associada mantém sua personalidade jurídica e, 

entre outras, uma contabilidade própria. As suas receitas de exploração correspondem o 

faturamento que faz a GRAN TESSUTO e as suas despesas resultam do imobilizado 

(equipamentos) de sua propriedade e dos custos imputados pela rede, relativo aos serviços 

comuns oferecidos. Assim, cada empresa apurará o seu próprio resultado de exploração. 

 

f) Principais Impactos da Cooperação 
 

Indiscutivelmente, após o início da cooperação verificou-se um redimensionamento da atividade 

do consórcio. Esta expansão, suportada por um reequipamento completo, levou igualmente a uma 

melhoria sensível nos níveis tecnológicos. Este redimensionamento e o aumento da capacidade 

para responder a maiores encomendas veio igualmente a trazer uma maior diversificação de 

clientes. A GRAN TESSUTO, embora tenha continuado a operar como subcontratada, deixou de 



ter apenas clientes locais, sendo que cerca de 50% das vendas são asseguradas por clientes 

italianos externos ao Vale do Prato. 

 

Um ponto importante de se ressaltar é que ao se comparar o faturamento obtido após o início da 

cooperação com o faturamento total das empresas antes da formação do consórcio, o mesmo foi 

multiplicado por seis. 

 

Segundo o mesmo artigo (REDE TÊXTIL, 2000), os principais impactos causados pela 

cooperação foram: 

 

• Aumento do volume de vendas: o volume de vendas foi multiplicado cerca de seis 

vezes depois da criação do consórcio; 

• “Up-Grading” da gama de produtos: a criação do consórcio originou a compra de 

novos equipamentos, tecnologicamente mais avançados, portanto, esses novos 

equipamentos permitiram que o consórcio pudesse passar a trabalhar com novos 

tecidos; 

• Maior facilidade de comercialização: apesar da forma de abordar os mercados 

permanecer guiada pela subcontratação, se deu um aumento do poder de 

comercialização, com aumento da capacidade de responder as encomendas e por 

um “up-grading” das atividades de promoção e publicidade, que passaram a ser 

conduzidas pelo consórcio. Já a criação da GRAN TESSUTO TREND, com o 

objetivo de comercializar tecido não acabado e com a criação de uma coleção 

própria, ainda que sem marca, visa uma presença mais direta no mercado dos 

tecidos. No entanto, ainda é uma iniciativa incipiente, já que os empresários têm 

receio de, a partir da criação da GRAN TESSUTO TREND, perderem seus 

clientes locais; 

• Penetração em novos mercados: antes da criação do consórcio, as empresas 

apenas negociavam com o mercado local, mas, com o início da cooperação, foi 

possível atender novos mercados em outras zonas italianas (Como, Varese, 

Milão); 

• Resposta melhor a grandes encomendas: o investimento feito em equipamentos e 

sua instalação num único lugar aumentaram muito a capacidade produtiva 

instalada; 

• Publicidade e promoção: o redimensionamento associado à criação do consórcio 

permitiu uma maior presença em feiras. Também foi a importante para aumentar a 

divulgação do grupo, a criação de sua página da web (www.grantessuto.com); 

• Melhores condições na aquisição de equipamentos; 

• Racionalização do uso de instalações e equipamentos: as empresas consorciadas 



passaram a funcionar como uma única empresa, com os equipamentos 

agrupados em um único local; 

• Melhores condições de aprovisionamento e logística: estas melhorias estão 

associadas à concentração num único edifício de todas as operações; 

• Melhoria do controle de qualidade: impacto associado aos novos equipamentos 

utilizados para a inspeção e aos recursos humanos mais capacitados (com mais 

treinamento); 

• Melhoria da posição competitiva de cada empresa; 

• Aumento da capacidade estratégica para desenvolver novos negócios: apesar das 

vantagens obtidas com a cooperação, a GRAN TESSUTO continua a debater-se 

com a dificuldade de se posicionar entre o crescimento da atividade de 

subcontratação especializada na operação de tecelagem e o lançamento de uma 

atividade por conta própria, através da GRAN TESSUTO TREND; 

• Aperfeiçoamento da gestão de topo: através da cooperação, verificou-se uma 

especialização maior de cada empresário. Antes da cooperação e de acordo com 

o modelo típico dos “terzisti” do Prato, cada empresário era obrigado a dividir-se 

por todas as áreas funcionais, mas agora já podem se especializar no que fazem 

de melhor, deixando as demais atividades para o consórcio; 

• Aumento dos contatos internacionais: garantido através de maior participação em 

feiras de divulgação. 

 

g) Apoios Recebidos 
 
A criação da GRAN TESSUTO contou com apoio da região da Toscana que atribuiu um subsídio 

para a compra de equipamentos, correspondente a cerca de 20% do investimento total bruto 

realizado. A Câmara de Comércio do Prato também apoiou o projeto, através do fomento à 

participação em feiras internacionais, alugando o espaço de exposição (site da GRAN TESSUTO). 

 

h) Conclusões 
 

A GRAN TESSUTO pode ser considerada uma bem sucedida experiência de cooperação formal, 

traduzida na criação de uma sociedade do tipo consórcio. É caracterizada por um sistema 

empresarial extremamente desenvolvido e complexo, no qual a divisão do trabalho entre as 

empresas é acentuada, o que deu origem a uma grande densidade de relações de mercado e de 

cooperação. Portanto, esta rede corresponde à associação de empresas situadas na mesma fase 

do ciclo têxtil (tecelagem e operações conexas), com todas operando como subcontratadas 

(“terzisti”) de empresas finais. 

 



A cooperação trouxe vários pontos fortes para as empresas consorciadas como o que tem a ver 

com o que se pode designar genericamente por proximidade: proximidade geográfica, já que todos 

os cooperantes são do Vale do Prato; proximidade profissional, tendo em conta um percurso 

profissional idêntico quer em termos de atividade (tecelagem) quer em termos de estatuto 

(“terzisti”). Outro ponto importante é que se procurou que o grupo de cooperantes fosse estável, 

condição estritamente necessária dado o âmbito extremamente alargado do processo de 

cooperação. Pode-se observar também que a definição dos objetivos iniciais era bem clara e 

delineada: aumentar a capacidade para responder a grandes encomendas, através de um 

redimensionamento significativo; melhorar os níveis tecnológicos, através do reequipamento; 

aumentar a autonomia face aos clientes. Finalmente, adotou-se um sistema de rateio de despesas 

entre cada empresa do consórcio bem definido, bem acertado por meio de um contrato assinado 

entre cada uma das empresas. 

 

De outro lado, também podem ser identificados alguns pontos fracos que dificultaram a 

cooperação: como é comum nos casos de cooperação em que os cooperantes se situam na 

mesma fase da cadeia de valor, por um lado, e em que o serviço a prestar pelo consórcio 

corresponde igualmente à atividade de cada associado, o grau de rivalidade é também 

potencialmente importante; a angariação de encomendas e a sua divisão entre as empresas 

associadas podem gerar comportamentos oportunísticos e descontentamentos em relação aos 

benefícios obtidos por cada empresa; outra condição desfavorável é a desproporção entre capitais 

próprios e esforço de investimento. Isto é, a capacidade instalada aumentou, mas, apesar das 

vendas terem se multiplicado, fica a idéia de que a GRAN TESSUTO ainda está subutilizando 

seus equipamentos. 

 

3.2.2 GRUPO TESSILE GULLIVER 
 

a) Objetivos da Cooperação 
 

O principal objetivo visado para formação da rede era aumentar a sua capacidade para atender a 

encomendas, como também, ainda que permanecendo a atuar como “terzisti” ou subcontratados, 

aumentar a margem de autonomia face aos clientes. 

 

b) História de Formação 
 

O Grupo Tessile Gulliver foi criado em 1993 por sete pequenas empresas da área de tecelagem. 

Futuramente foram integradas novas empresas, constituindo um total de 30 empresas, com 

atividade central focada ainda na tecelagem. As empresas da rede incluem: 25 tecelagens; 3 

urdissagens; 1 encolagem; e 1 empresa de controle de qualidade (REDE TÊXTIL, 2000). 



 

O consórcio ainda admite a entrada de novas empresas, porém, normalmente, antes de 

integrarem a rede, as empresas já mantiveram alguma forma de cooperação com o consórcio. 

 

c) Estrutura Organizativa 
 

FONTE: REDE TÊXTIL (2000)

Cooperantes Iniciais que 
permanecem na Rede Criação de Empresas Entrada de Novos 

Cooperantes

TECELAGEM A

TECELAGEM B

TECELAGEM C

TECELAGENS

URDISSAGENS

ENCOLAGEM

CONTROLE DE QUALIDADE

         GRUPPO TESSILE
         GULLIVER

      - Promoção e Angariação de
        Encomendas
      - Gestão de Estoques
      - Planejamento da Produção

TECELAGEM ...

 
Figura 12 – Organograma GRUPO TESSILE GULLIVER 
 

d) Principais Produtos e Mercados 
 
As empresas associadas são empresas de tecelagem, urdissagem e encolagem. Como a maioria 

das empresas é de tecelagem, a rede é mais voltada para a tecelagem de fios de lã cordados ou 

penteados de fios provenientes de outras fibras (algodão, linho, sintéticos, fios de fantasia e 

outros). 

 
Antes da criação do consórcio, as empresas estavam voltadas exclusivamente para o mercado 

local, tendo como clientes empresas finais do Vale do Prato. Com a criação do consórcio, 

passaram a diversificar seus clientes, passando a conquistar novos clientes em outras regiões da 

Itália, como também alguns serviços de subcontratação no exterior. Porém o principal mercado 

continua sendo o mercado local. 

 

e) Formas e Modelos de Cooperação 
 



A principal forma de cooperação encontrada nesta rede é do tipo horizontal, incluindo diversos 

pontos da cadeia de valor, como: promoção e marketing (o consórcio tem um papel voltado para a 

promoção da imagem e divulgação do grupo e angariação de novos clientes); logística (a rede é 

detentora de um armazém alugado e tem projetos para adquirir meios de transporte próprios); e 

planejamento e controle da produção, sendo a área focal do consórcio. 

 

As encomendas angariadas pelo consórcio são distribuídas, em termos de produção, pelas 

empresas associadas. Sendo que cada associado compromete-se a afetar um mínimo de 30% da 

capacidade produtiva para a produção para o consórcio, afetando o restante da capacidade com 

encomendas próprias. As encomendas angariadas pelo consórcio são faturadas por este, sendo 

que também paga os serviços prestados por cada associado, ficando com uma margem de 

intermediação. 

 

O consórcio também acabou facilitando a cooperação  em outras áreas, como: obtenção de 

financiamentos bancários; adiantamento de fundos a associados com dificuldades financeiras; 

divisão de risco. 

 

f) Principais Impactos da Cooperação 
 

A criação do grupo permitiu aumentar a capacidade instalada e proporcionar uma elevada 

flexibilidade, devido à reduzida dimensão de cada empresa, fazendo com que o consórcio se 

tornasse capaz de responder rapidamente tanto a encomendas grandes como a encomendas 

pequenas. 

 

O consórcio também conseguiu aumentar sua autonomia frente aos clientes, devido ao aumento 

de capacidade para responder a encomendas maiores. Conseqüentemente, este fator gerou uma 

diversificação de clientes, tanto por aumento dos clientes locais, como pela angariação de clientes 

fora do Vale do Prado. Mesmo assim, as empresas da rede continuam a trabalhar na forma de 

subcontratação (“terzisti”). 

 

Os principais impactos percebidos após a cooperação, de acordo com o site do GRUPO TESSILE 

GULLIVER, foram: 

 

• Aumento do volume de vendas, devido ao aumento da dimensão das empresas; 

 

• Penetração em novos mercados: antes da formação das redes, as empresas apenas 

tinham como clientes as empresas finais locais. Atualmente, embora os principais clientes 

continuem a ser os clientes locais, começaram a trabalhar para o mercado Italiano em 

geral; 



 

• Atendimento a grandes encomendas: a rede aumentou a capacidade permitindo 

responder a grandes encomendas; 

 

• Publicidade e Promoção: Isoladamente não se desenvolvia qualquer atividade 

promocional. Os contatos com clientes limitavam-se a contatos pessoais com empresas 

locais. Também foi criada uma página na Internet para divulgação do consórcio: 

www.gtgulliver.it; 

 

• Melhores condições de armazenamento e logística: O consórcio implementou um 

armazém próprio e visa adquirir futuramente também transporte próprio; 

 

• Melhoria da posição competitiva de cada empresa: resultou essencialmente da maior 

capacidade para angariar encomendas e para responder em tempo útil aos pedidos; 

 

• Rentabilidade para cooperantes: aumento das vendas e melhor aproveitamento da 

capacidade instalada. 

 

g) Apoios Recebidos 
 

A rede foi apoiada pela Câmara de Comércio e Indústria, para participar em feiras e também pela 

região da Toscana sob a forma de subsídios para a compra de equipamentos. 

 

h) Conclusões 
 
A formação do GRUPO TESSILE GULLIVER acabou por trazer diversas vantagens para as 

empresas cooperantes, sendo caracterizado por um sistema empresarial extremamente 

desenvolvido e complexo, muito similar ao caso exposto anteriormente (GRAN TESSUTO), no 

qual também foi formada uma sociedade do tipo consórcio, com divisão do trabalho entre as 

empresas muito acentuada, originando muitas relações de mercado e de cooperação em regra 

informais e dominadas hierarquicamente pelas empresas finais. Portanto, o GRUPO TESSILE 

GULLIVER corresponde a um “clube de fornecedores”, já que é formado por empresas que estão 

na mesma fase do ciclo têxtil, trabalhando como subcontratadas. 

 

Os aspectos mais relevantes em relação aos pontos fortes da cooperação deste caso podem ser 

resumidos em: proximidade geográfica, já que todos os cooperantes são do Vale do Prato; 

proximidade profissional, pois o percurso profissional dos membros foi idêntico, quer em termos de 

atividade (tecelagem) quer em termos de forma de relacionamento com os clientes (“terzisti”); 



flexibilidade de adaptação (muitas pequenas empresas, com uma grande flexibilidade em se 

adaptar ou incorporar novas formas de organização); definição clara dos objetivos iniciais, ou seja, 

aumentar a capacidade para responder a grandes encomendas, mantendo a flexibilidade para 

também responder a pequenas encomendas e aumentar a autonomia face aos clientes. 

 

De outro lado, há também alguns fatores que se tornaram uma certa barreira, dificultando a maior 

obtenção de vantagens com as relações de cooperação entre as empresas, como: a grande 

rivalidade entre os cooperantes, já que estes estão exatamente no mesmo nível da cadeia de 

valor, assim, o serviço prestado pelo consórcio acaba correspondendo exatamente à atividade de 

cada associado; e os comportamentos oportunísticos que podem surgir entre as empresas, pois 

durante a angariação de encomendas e a sua repartição pelas empresas podem gerar 

descontentamentos e assimetrias entre as empresas. 

 

3.3 A Experiência da Dinamarca 
 

Em 1988 a Dinamarca enfrentou um período com um déficit comercial crescente, altas taxas de 

desemprego e uma pequena captação de investimentos (COSTA, 2001). Estudos realizados a 

pedido do Ministério de Comércio e Indústria da Dinamarca apontaram como gerador do problema 

o fato das empresas dinamarquesas serem muito pequenas, enquanto as mudanças no panorama 

de negócios ao longo da década de 70 favorecia mais às operações de larga escala das empresas 

multinacionais. Apesar do apoio governamental, as recomendações para as empresas 

aumentarem sua capacidade para obter maior vantagem competitiva, não foram seguidas, devido 

principalmente à tradição de constituição de pequenos negócios. 

 

Com a aproximação da constituição da União Européia, as mudanças tornavam-se cada vez mais 

essenciais. Para este desenvolvimento rápido da economia, foram consideradas duas alternativas: 

construção imediata de grandes empresas no país, ou tornar as pequenas empresas entidades 

capazes de obter uma performance comparável a das grandes empresas. 

 

Segundo a autora, a solução adotada foi a prevalência das pequenas empresas com unidades 

produtivas flexíveis. Portanto, para unir estas empresas em redes flexíveis, tornou-se necessário à 

existência de promotores. 

 

Durante o ano de 1989, o Ministério do Comércio e Indústria da Dinamarca, estabeleceu um plano 

geral com o objetivo de construir um grande número de redes de empresas. Para tal, passou a 

promover a idéia da criação das redes, publicando informações sobre os principais conceitos de 

cooperação e formando “brokers” de redes de empresas tendo em vista a promoção de projetos 

cooperativos. 

 



Este programa de promoção de redes de empresas foi apelidado “Strategy ‘92”, sendo criado pelo 

Ministério como um meio de mobilizar as PME’s nacionais. O objetivo era aumentar a 

competitividade das diversas empresas formadoras da rede. 

 

De acordo com a autora, desta forma, durante 1989 e 1990, mais de 3.000 das cerca de 7.300 

empresas industriais existentes na Dinamarca, constituíram redes de cooperação. 

 

As áreas chave do programa eram principalmente: marketing, tecnologia avançada, aprendizagem 

organizacional, estudos de mercado, pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade. 

 

Esta estratégia era focada em 3 pilares: fornecer às empresas informações sobre os modelos de 

redes de empresas; prover incentivos para suporte de experiências das redes de empresas; 

formar “brokers” para incentivo da colaboração. 

 

Portanto, durante a realização do programa, seus objetivos foram se desenvolvendo, incluindo 

outros pontos como: responsabilidade por todas as relações de trabalho; financiamento pelo 

governo de 100% do custo de determinação de viabilidade da rede; subsídios de cerca de 50% do 

custo de desenvolvimento; programas de treinamento para os “brokers”. 

 

A autora considera que dos fatores mais importante para o sucesso das redes foi a formação dos 

“brokers”, ou seja, consultores privados que vêem nas redes de cooperação uma forma de 

organizar as PME em grandes grupos. 

 

Portanto, o desenvolvimento das redes de cooperação dinamarquesas seguiu um caminho 

diferente dos distritos industriais italianos. Na Itália o desenvolvimento das redes de empresas 

flexíveis foi resultado de uma evolução, com o apoio dos governos regionais. Já a Dinamarca foi 

um modelo criado propositada e especificamente para a formação das redes de cooperação. 

 

3.3.1 O CASO CD-LINE – Line Corporate Design Fashion 
 

a) Objetivos da Cooperação 
 
Inicialmente, esta rede dinamarquesa foi constituída com os objetivos de: promover o 

desenvolvimento coletivo de novos produtos; trabalhar conjuntamente o marketing, vendas e 

distribuição (posteriormente, foi criada, em Hamburgo (Alemanha), uma filial especialmente para 

assegurar as funções de marketing e de venda para o grupo); melhoria da qualidade dos produtos; 

criação de mais serviços de apoio; e suporte para finanças e administração empresarial. 

 



b) História de Formação 
 

Esta rede foi criada em 1988, quando duas empresas (uma de estamparia e outra de artigos em 

malha), se uniram para possibilitar sua entrada no mercado alemão (site da CD-LINE). 

 

Como a idéia era oferecer aos clientes soluções completas, que não eram possíveis de se 

alcançar mesmo com as competências das duas somadas, procurou-se agregar outras empresas 

selecionadas no projeto. A lógica adotada foi a de complementaridade de produtos. 

 

Inicialmente, as empresas recorreram a um consultor especializado do Danish Technological 

Institute para estruturar mais as idéias iniciais e também mediar as reuniões. 

 

Decidiram por convidar para integrar o projeto empresas nacionais (dinamarquesas) com atividade 

já consolidada e bons níveis de desenvolvimento tecnológico. Surgiu então um grupo de empresas 

dinamarquesas de confecção de vestuário para ambos os sexos, em tecido ou malha como 

também uma linha de acessórios com objetivo de conquistar o mercado exterior. 

 

A CD-Line foi oficialmente criada em finais de 1989, constituída por uma administração central 

encarregada de implementar as ações necessárias para atingir os objetivos globais (inicialmente 

de concretizar a penetração no mercado alemão de fardas e uniformes para empresas industriais 

e de serviços). A administração também era responsável por, na primeira fase, promover entre as 

empresas participantes uma concepção comum quanto ao desenvolvimento do negócio 

(principalmente referente às áreas de desenvolvimento de produtos e controle de qualidade). 

 

A rede era constituída formalmente por oito empresas, representando um total de cerca de 900 

empregados. A participação de cada membro no capital da CD-Line fazia-se de acordo com a 

dimensão respectiva de cada unidade. 

 

c) Estrutura Organizativa 
 



FONTE: REDE TÊXTIL (2000)

Cooperantes Iniciais Criação de Empresas

COTTON COMPANY
(roupas esportivas, camisas e 

blusas)

BELIKA
(Vestuário em malha masculino)

ELTON
(Blusas femininas)

FALBE HANSEN
(casacos e calças masculinos)

DANSLIPS
(Gravatas e acessórios unisex)

OLINO
(casacos, vestidos, sobretudos e 

uniformes)

INTER LEATHER
(Artigos em couro, malas e 
artigos para publicidade)

JYDSK STOFTRYK
(Estamparia, têxteis para 

publicidade)

     CD LINE CORPORATE
         DESIGN FASHION

     - Desenvolvimento de produtos
     - Marketing e distribuição
     - Controle de qualidade
     - Serviços de apoio
     - Finanças e administração

        Filial na Alemanha

     - Marketing
     - Vendas
     - Assistência à Clientes 

 
Figura 13 – Organograma CD-Line 
 

d) Principais Produtos e Mercados 
 
A criação da CD-Line visava diretamente o mercado alemão, porém também passou a atender ao 

próprio mercado dinamarquês. Em particular, definiu-se como segmento alvo o mercado de fardas 

e uniformes para empresas. 

 

e) Formas e Modelos de Cooperação 
 

O objetivo inicial de criação da CD-Line foi assegurar principalmente funções de marketing, 

distribuição e vendas, permitindo a atuação no mercado externo. Posteriormente foi criada uma 

filial na Alemanha para facilitar as negociações da rede e permitir a expansão do negócio. 

Também cooperam ao nível de design e concepção de produtos, inclusive com contratação, pela 



rede, de designers alemães. A rede também permite acesso comum ao EDI (sistema de 

transferência eletrônica de dados). 

 

f) Principais Impactos da Cooperação 
 

Apenas dois anos após a formação da rede de cooperação, foi realizado o maior contrato da 

história da indústria têxtil dinamarquesa: com a companhia de Petróleo Alemã ARAL, com cerca 

de 35000 empregados, relativo ao fornecimento de uniformes com o prazo de 5 anos. 

Adicionalmente, celebraram outro contrato para fornecimento de “leisure wear” para lojas nas 

estações de serviço. Isso prova que a formação da rede foi fator crucial para conquista do 

mercado internacional. 

 

Outro impacto significativo foi percebido pelas áreas que estavam no centro do projeto de 

cooperação (marketing internacional, distribuição e vendas), ou seja, o fato da cooperação ter 

gerado um certo “up-grading” tecnológico e organizacional das firmas menores. Por exemplo, com 

a criação da CD-Line, tornou-se necessário adotar acesso comum utilizando-se o sistema EDI, 

fazendo com que as empresas tivessem que se desenvolver para se adaptar às novas 

tecnologias. 

 

g) Apoios recebidos 
 

A rede também pode se beneficiar com o apoio público. O Estado Dinamarquês contratou um 

consultor do Danish Technological Institute na fase de preparação do projeto. 

 

h) Conclusões 
 

O caso da CD-Line é sempre apontado como um referencial de cooperação na Dinamarca. Porém 

este caso pode também ser interessante de se analisar sob a ótica das empresas brasileiras que 

se dedicam ao setor de confecção de vestuário. Isto porque as razões que levaram à criação da 

CD-Line correspondem a uma das principais dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras 

do setor: a dificuldade de conquistar mercados externos. 

 

Os principais pontos a destacar do caso em questão são: definição inicial clara dos objetivos a 

alcançar através da cooperação (estrutura comum, juridicamente autônoma, para as funções de 

marketing, distribuição e vendas em mercados externos; concepção comum das coleções e 

comercialização através da rede); definição clara do segmento de mercado a conquistar, em 

termos de linha de produto (uniformes para grandes empresas industriais e de serviços); definição 

clara de segmentação geográfica, ou seja, iniciar pelo mercado alemão (principalmente devido à 



proximidade e elevado número de clientes potenciais); complementaridade dos cooperantes em 

termos dos produtos fabricados, evitando os riscos de rivalidade e concorrência interna na rede; 

definição clara das atividades a exercer em rede e das atividades a desenvolver isoladamente; 

definição, através de um contrato de cooperação, das relações contratuais entre cada empresa e a 

rede, prevenindo estratégias de apropriação irregular de benefícios. 

 

3.4 A Experiência de Portugal 
 

Com o aumento da pressão competitiva criada pelos países com mão-de-obra mais barata (como 

é o caso da China), a mudança de paradigma econômico, a rápida modificação da preferência dos 

consumidores e a evolução tecnológica, o grau de capacidade concorrencial e de flexibilidade 

exigido para a indústria têxtil portuguesa aumentou muito (IAPMEI1, 2000). Desta forma, as redes 

de empresas deixaram de ser uma mera opção, para se tornar altamente imperativo. 

 

O setor têxtil e do vestuário português ainda é composto por uma das indústrias com maior 

tradição na estrutura industrial do país. As fábricas portuguesas deste setor assumiram desde 

cedo o papel da maior indústria em termos de geração de emprego e internacionalização da 

produção. Mas, principalmente aos aspectos já citados acima, o setor foi perdendo espaço no 

mercado mundial e, segundo muitos estudiosos, está enfrentando um período de crise. 

 

De acordo com o mesmo estudo, genericamente, o desenvolvimento da competitividade 

empresarial do setor têxtil assenta-se em duas estratégias possíveis: 

 

• Liderança baseada em custos: considera que a vantagem competitiva deve ser 

conquistada com uma aposta no terreno do preço. Portanto, baseia-se no domínio de 

fatores como o volume de produção, custos, prazos de entrega, aprovisionamento e 

distribuição; 

 

• Diferenciação: considera que uma empresa obtém vantagem competitiva se tiver um 

produto com algum diferencial em relação ao concorrente. Desta forma, se baseia no 

domínio de fatores como imagem, marca, marketing, serviço e velocidade de resposta. 

 

Como pode ser constatado, ambas as estratégias tentam atender a incontestável necessidade de 

garantir a satisfação do consumidor. A liderança pelos custos busca a satisfação das 

necessidades do consumidor (que quer comprar um produto mais barato) e a diferenciação 

assenta-se na satisfação dos desejos do consumidor. 
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O estudo em questão mostra que a evolução do setor têxtil e do vestuário português passou por 

três fases distintas. Inicialmente se deu uma busca da competitividade baseada no custo de 

produção, através da utilização intensiva do fator trabalho, que permitiu a construção e o 

desenvolvimento de uma importante base industrial em Portugal, com o conhecimento necessário 

para seu desenvolvimento. Foi uma fase mais voltada para o ponto de vista produtivo, inserindo a 

estrutura industrial portuguesa numa rede internacional de intercâmbio comercial. Porém, esta 

fase começou a atingir o seu fim, à medida que as restrições à livre troca internacional se 

tornaram cada vez mais fracas e a própria vantagem de custo (principalmente da localização no 

território) foi muito reduzida. 

 

A segunda fase teve como característica central o esforço das empresas em modernizar seus 

processos produtivos, principalmente através de um grande investimento em equipamentos 

produtivos. Esta estratégia tinha em vista tentar compensar o aumento dos custos da mão-de-obra 

através da utilização mais intensiva do fator capital. 

 

A terceira fase enfrentada pelo setor é a que mais obrigou alterações em seu sistema produtivo. 

Isso se deve à crescente necessidade de adequar o setor à nova geografia mundial de produção e 

consumo, caracterizada pela globalização da economia e dos mercados. O setor têxtil e do 

vestuário português defronta-se com o dilema de apostar na estratégia de desenvolvimento de 

maiores inovações (produtivas e gerenciais) ou de tentar manter alguma liderança pelos custos. 

Investir em inovações não só significa um elevado esforço em termos de custos, como também 

poderá provocar a perda de alguns clientes e mercados tradicionais. A aposta na redução dos 

custos e na concorrência pelo preço também é perigosa, devido à crescente abertura de mercado 

para países de custos reduzidos ao investimento e comércio internacional.   

 

Portanto, pode-se verificar que o posicionamento do setor têxtil português no mercado global 

tornou-se muito pouco significativo. O setor apresenta, entre outras coisas, uma cadeia de valor 

relativamente limitada, tanto a montante quanto a jusante, orientada, sobretudo, para a prestação 

de serviços de subcontratação dependente, com, conseqüente, pequeno valor agregado. É fato 

que não há investimento adequado em pesquisa e desenvolvimento de produtos, busca por 

maiores inovações, da mesma forma que o marketing, a distribuição, comercialização e os novos 

fatores competitivos, como o design e a flexibilidade organizacional não recebem também grande 

importância. Notam-se ainda deficiências ao nível da capacidade empresarial e de gestão e 

organização, não se investindo suficientemente em formação, qualificação, aumento da motivação 

e aumento da polivalência dos trabalhadores. 

 

Outra debilidade estrutural, levantada nos estudos do IAPMEI (2000), está relacionada com as 

insuficiências existentes ao nível da cooperação interempresas e, ao mesmo tempo, da ligação, 



por parte de muitas destas, às respectivas associações empresariais, câmaras de comércio e 

indústria, infra-estruturas tecnológicas e de qualidade e as instituições de educação e formação 

profissional. 

 

Segundo estudos realizados por COSTA (2001), que visou verificar a existência ou não de 

cooperação entre as empresas do setor têxtil português, como também o grau do relacionamento, 

mostrou que 25% das empresas inquiridas afirmaram já terem experimentado algum processo de 

cooperação formal, porém, a maior parte das relações representa apenas processos de 

subcontratação. 

 

Nota-se que a maioria dos contratos de cooperação formais se dão apenas na forma de 

subcontratação. E estes são apenas periódicos (durante um determinado número de semanas, 

meses ou anos). Por vezes estas relações de cooperação têm apenas a duração de uma 

encomenda (contratos por encomenda). Já em relação à cooperação informal, aproximadamente 

75% das empresas inquiridas já experimentaram processos desta natureza. 

 

Durante este estudo verificou-se que as empresas consideram como as principais dificuldades 

enfrentadas ao longo de processos de cooperação: a falta de confiança nos parceiros cooperantes 

e a divisão desigual de benefícios e prejuízos. De outro lado, a grande maioria das empresas que 

nunca participou de um processo de cooperação disse nunca o ter feito porque não surgiu a 

oportunidade. A pesquisa apontou que cerca de 30% das empresas referiram nunca ter pensado 

na hipótese e, 15% consideraram que não teriam qualquer vantagem advinda da cooperação. 

Portanto, da mesma forma que acontece no Brasil, é necessário que seja feito um trabalho de 

outras instituições para disseminar e desenvolver a idéia da cooperação na mente do empresário 

português. 

 

Apesar da subcontratação ser, atualmente, praticamente a única forma de cooperação entre as 

empresas do setor têxtil de Portugal, as empresas parecem estar de fato abertas a outras formas 

de cooperação, mais concretamente a cooperação vertical. Apesar de ser necessário criar 

impulsos de forma a que essa cooperação seja possível, uma vez que os empresários por si só 

não estão ainda despertos para essa possibilidade. 

 

3.4.1 O CASO TRL – Têxteis em Rede 
 

a) Objetivos da Cooperação 
 
Esta rede foi criada com o objetivo de facilitar as atividades de comercialização e de 

desenvolvimento de novos produtos ou ainda, de controle de qualidade e fabricação de amostras 



(REDE TÊXTIL, 2000). 
 

b) História de Formação 
 

A rede teve seu surgimento em 1993, com a participação de 5 empresas: Fernando Valente & Cia, 

Lda; Sofite, S.A.; Onditex; Rotatêxtil; e Macrofarma (REDE TÊXTIL, 2000). 

 

Em 1996, a TRL - Têxteis em Rede teve aumento de seu capital, mas a Onditex e a Rotatêxtil 

abandonaram o projeto. Aparentemente esta saída decorreu da dificuldade destas empresas em 

participar da necessidade de aumento de capital social e não satisfazerem alguns dos requisitos à 

candidatura ao programa de apoio oferecido pelo regime de apoio à cooperação (PEDIP 2). 

 

Na mesma época, entrou na rede mais uma empresa: a TMN – Rede Têxtil e o Dr. Nunes de 

Almeida (gerente da TRL – Têxteis em Rede e acionista da Sofite). No ano seguinte a Macrofarma 

também sai, mudando por completo a estrutura da rede. 

 

c) Estrutura Organizativa 
 

FONTE: REDE TÊXTIL (2000)

Cooperantes Iniciais Criação de Empresas Entrada de Novos Cooperantes

% detida no capital da TRL

TRL - TÊXTEIS EM REDE

(Fabricação e Confecção 
de Malha)

SOFITE S.A.
(Fiação)

FERNANDO VALENTE & CIA, 
LDA

(Fabricação de malha)

28,6%

24,1%

TMN - REDE TÊXTIL, LDA
(Confecção de malha)

DR. NUNES DE ALMEIDA
(Sócio individual e gerente da 

TRL)
35,5%

2,3%

 
Figura 14 – Organograma TRL – Têxteis em Rede 
 

d) Principais Produtos e Mercados 
 
Em relação aos produtos finais da TRL, a Espanha é o principal mercado. Espanha, Portugal e 

França representam cerca de 85% do total das vendas. Os demais mercados atuais também são 

essencialmente europeus. 

 



A integração desta rede se dá em diferentes fases de fabrico (fio, malha e confecção). A Sofite, 

S.A. se dedica à fiação, sendo fornecedora da TRL. A TMN, LDA., ligada à confecção em malha é 

cliente da TRL, LDA. A Fernando Valente & Cia, LDA., além de ser compradora de fio, utiliza a 

rede para a confecção de artigos e para o fabrico da malha. 

 

e) Formas e Modelos de Cooperação 
 

A principal forma de relação que se dá ao nível da integração vertical (subcontratação), sendo que 

a TRL, ora subcontrata ora é subcontratada. Isso se dá em função das encomendas que cada um 

dos cooperantes assume e da sua disponibilidade de produção serem mais ou menos específicos. 

 
A cooperação horizontal foi uma das principais motivações para a constituição da rede em 

questão. O maior grau de cooperação se dá ao nível de fabricação de amostras, estando esta 

atividade centrada na TRL, contando, inclusive com os serviços de um modelista. Outro ponto 

importante da rede é ao nível do controle de qualidade, associado ao desenvolvimento de novos 

produtos. 

 

Em relação à comercialização e ao marketing, a cooperação ainda apresenta-se com expressão 

limitada, principalmente ao se comparar com os objetivos iniciais. Os projetos em elaboração são: 

participação em feiras e o projeto de criação de uma marca própria. 

 

f) Principais Impactos da Cooperação 
 

Ao nível produtivo, a constituição e posterior desenvolvimento da rede permitiu uma maior 

integração vertical das empresas da rede. Assim, além do aproveitamento das 

complementaridades decorrentes das empresas atuarem em diferentes segmentos da cadeia 

produtiva, a rede permite a exploração das complementaridades associadas a especificidades de 

cada firma ao nível de equipamentos e layout. 

 

Já em relação ao desenvolvimento de novos produtos, levando-se em consideração a orientação 

estratégica de cada empresa de trabalhar com uma linha específica de produtos, o principal ganho 

obtido com a cooperação foi essencialmente o desenvolvimento de um pool de competências 

originado com a cooperação e no aumento da capacidade ao nível do controle de qualidade e 

desenvolvimento de amostras. 

 

Podem-se enumerar como principais impactos da cooperação: 

 

• Aumento do volume de vendas das empresas da rede; 



• Diversificação da gama de produtos: apesar de não ser um objetivo visado, a cooperação 

em rede levou cada empresa a aumentar a sua especialização e diversificar seus produtos 

dentro de sua linha; 

• “Up-Grading” da gama de produtos; 

• Aumento da especialização e diferenciação de cada empresa: deu-se uma tendência para 

concentrar as funções terciárias na TRL (como marketing, controle de qualidade, 

desenvolvimento de produtos); 

• Facilidades para comercialização: foram definidas novas estratégias comerciais comuns e, 

nomeadamente, a presença concertada em feiras de divulgação. Mas uma marca própria 

ainda não foi criada; 

• Marca / Design: projeto avançado que tem em vista a criação de uma marca própria para 

atuar em uma linha esportiva e uma outra para atuação na área do banho; 

• Racionalização do uso de instalações e equipamentos: o trabalho em rede permite uma 

boa coordenação para responder encomendas, diminuindo o tempo de resposta para 

atender aos pedidos. Um sistema CAD existente na TRL é igualmente utilizado por todas 

as empresas da rede. Também se verifica a existência do uso comum de viaturas para a 

distribuição de produtos; 

• Melhores condições de aprovisionamento e logística: a formação da rede permitiu ganhar 

poder negocial junto aos fornecedores, além de gerar maior troca de informação sobre 

inputs. No entanto, pretende-se preservar a independência de cada firma, não sendo 

considerada uma boa alternativa a criação de uma central de compras comum; 

• Maior controle de qualidade; 

• Melhores condições na contratação de serviços de apoio: maior facilidade para 

contratação de serviços especializados, nomeadamente na área do marketing; 

• Melhoria da posição competitiva de cada empresa; 

• Aumento da rentabilidade das empresas cooperantes: decorrente da redução de custos e 

do desenvolvimento de produtos com maior valor agregado. 

 

g) Apoios recebidos 
 

Os principais apoios recebidos pela rede foram: 

 

• PEDIP I2: subsídio para cobrir custos de funcionamento associados à implementação da 

rede, incluindo também apoio financeiro para compra de equipamentos; 

• PEDIP II: subsídio para a consolidação da rede, incluindo dois estudos (nas áreas de 
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produção e marketing), bem como serviços de consultoria nestas duas áreas; 

• Apoio do Centro de Emprego: tendo em vista a reconversão de trabalhadores do setor de 

fiação para o de confecção; 

• Apoio a estágios profissionais. 

 

h) Conclusões 
 

A TRL - Têxteis em Rede é um exemplo de cooperação entre empresas que apresenta seus 

objetivos estratégicos bem definidos, centrando suas atividades em segmentos bem delimitados 

(fileira dos artigos de vestuário para banho e desporto em malhas elásticas), nos quais as 

empresas participantes da rede já detinham experiência produtiva, técnica e comercial. 

 

A rede também optou por adotar estratégias de desenvolvimento de funções terciárias (no nível 

comercial e de negócios internacionais), com o objetivo de criar uma marca própria com forte 

presença no mercado. Porém, a rede ainda tem encontrado certas dificuldades neste nível. Essas 

barreiras poderão ser ultrapassadas através da associação com agentes estrangeiros, com uma 

perspectiva de internacionalização ativa ou em cooperação, rejeitando-se uma mera atitude de 

subcontratação internacional passiva. 

 

Apesar da rede vir alcançando resultados positivos, é relevante evidenciar que o estreitamento 

verificado na base de empresas cooperantes e a expansão limitada de sua capacidade produtiva 

podem vir a condicionar um atraso no desenvolvimento das atividades acima referidas. Nessa 

medida, parece pertinente verificar a possibilidade de agregar novos cooperantes. Estes novos 

cooperantes podem ser empresas portuguesas, tendo em vista uma maior complementaridade e 

reforço das atividades geradoras de capacidade de autofinanciamento, ou empresas estrangeiras, 

buscando um reforço da função de marketing internacional. 

 

Pode-se verificar que os principais pontos fortes alcançados através da cooperação são: forte 

complementaridade das empresas que integram a rede; capital social elevado;  fato de já 

manterem relações profissionais há muito tempo; existência de uma estratégia de negócio bem 

definida; e conhecimento dos sistemas de incentivos. 

 

Já em relação aos pontos fracos, também se podem evidenciar alguns fatores presentes na rede 

como: capacidade produtiva relativamente limitada, sobretudo em relação aos mercados externos 

e ao risco associado ao desenvolvimento de novos produtos; dificuldade em desenvolver 

adequadamente as funções terciárias associadas ao marketing internacional; e o estreitamento da 

base de empresas cooperantes. 



 

3.5 Conclusão 
 

Ao fim deste capítulo pode-se verificar que a formação das redes de cooperação trouxe diversas 

vantagens para as empresas que se associaram em todos os casos expostos. É evidente que 

muitas barreiras também foram encontradas durante o processo de formação das redes, mas, em 

todos os 4 casos, estas barreiras foram superadas e a cooperação foi, sem dúvida alguma, uma 

ótima solução para o desenvolvimento destas empresas. Entre as principais vantagens pode-se 

destacar a conquista de novas parcelas de mercado, maior divulgação e conseqüente 

conhecimento dos produtos pelos clientes, melhoria da produção, maior desenvolvimento 

tecnológico, redução de custos e maior facilidade ao crédito. Porém, dentre os casos citados, 

assim como ocorre com as empresas do caso que será estudado a seguir (Pólo de Moda Íntima 

de Nova Friburgo), a cooperação não trouxe grandes diferenças em relação ao desenvolvimento 

de novos produtos, já que as atividades das redes que foram constituídas e das empresas 

cooperantes continuaram a ser basicamente as mesmas. 

 

Portanto, o estudo destes casos acaba sendo muito importante para se compreender melhor como 

a criação de um ambiente de confiança entre as empresas é essencial para o sucesso da 

cooperação. Isso porque existe o constante risco de algumas empresas se aproveitarem do 

estreitamento das relações e das negociações feitas diretamente pela rede, para tentarem obter 

vantagens individuais, em detrimento das demais empresas. Assim, é importante garantir que a 

cultura das empresas esteja aberta para o desenvolvimento de relações de parceria, onde não 

existam mais concorrentes e sim aliados. 

 

Os estudos realizados neste capítulo também foram importantes para dar a sustentação prática da 

teoria explanada no primeiro capítulo. Assim, torna-se mais fácil entender o funcionamento das 

redes de cooperação; as vantagens que podem trazer para as empresas e também para a região 

onde se localizam; as principais particularidades que devem ser trabalhadas para que a 

cooperação realmente traga benefícios; a importância da confiança; o apoio de outras instituições; 

a definição de objetivos bem definidos e comuns; e outros pontos vitais para o sucesso. 

 

Desta forma, ao fim destes estudos realizados, já foi formada a base para o início da estruturação 

do estudo de caso proposto. Porém, antes de se analisar o caso em si, julgou-se necessário fazer 

uma breve análise do setor têxtil brasileiro, de forma a permitir um melhor entendimento das 

particularidades enfrentadas pelas empresas têxteis brasileiras. Este estudo será apresentado no 

capítulo que se segue. 

 



CAPÍTULO 4 
 

4 A INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BRASILEIRA 
 

4.1 Introdução 
 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar inicialmente a evolução do setor têxtil brasileiro, 

destacando alguns aspectos conjunturais relevantes. Neste contexto serão abordadas as 

principais características e problemas enfrentados pelo setor em termos de competitividade 

mundial. Também serão abordadas as reivindicações que as partes interessadas têm feito, 

ressaltando as recentes medidas adotadas pelo Governo e outras instituições em termos de 

políticas industriais para o setor. A seguir, será caracterizado especificamente o setor de 

confecção, já que se trata do setor onde estão inseridas as redes do caso em questão. 

 

Levando em consideração o que já foi apresentado anteriormente, em relação às características e 

vantagens da cooperação entre empresas, o que se procura entender neste capítulo são as 

especificidades atuais do setor têxtil brasileiro, buscando analisar se a cooperação pode ser uma 

boa alternativa para um maior desenvolvimento do setor. 

 

O Brasil é um importante produtor de artigos têxteis, representando o sétimo maior parque têxtil do 

mundo e a terceira posição na produção de tecidos de malha (lEMI3, 2001). No entanto, no 

comércio internacional a sua participação ainda é muito pequena, estando apenas entre os 20 

maiores comerciantes de têxteis do mundo. 

 

A nível mundial, o complexo têxtil brasileiro – englobando a produção de fibras, fiação, tecelagem, 

malharia, acabamento e confecção – tem passado por transformações de sua estrutura, 

principalmente devido à necessidade de acompanhar a evolução da tecnologia, permitindo a 

automação e o conseqüente aumento de produtividade. Atualmente o setor é intensivo em capital 

nos segmentos de fiação e tecelagem, mas ainda apresenta-se intensivo em mão-de-obra no 

segmento de confecção, pela dificuldade deste ser automatizado. Além disso, em nichos de maior 

valor agregado, que envolvem fatores como desenvolvimento de design e moda, há uma 

crescente tendência à flexibilização dos processos de produção, de forma a atender mais 

rapidamente às eminentes mudanças da moda, implicando, portanto, em maior cooperação/ 

especialização entre fornecedores e clientes ao longo da cadeia produtiva têxtil. Porém, este fato 

ainda não é muito comum no Brasil, com exceção de algumas experiências isoladas. 
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O complexo têxtil também é marcado pela heterogeneidade das empresas que o constituem, 

incluindo desde grandes empresas integradas (da fiação ao acabamento) até pequenas empresas 

unicamente confeccionistas. A informalidade dessas pequenas empresas, mais intensivas em 

mão-de-obra, é evidente, provocando inclusive a saída de empresas legalizadas de certos 

segmentos. Este fator traz efeitos negativos para a competitividade do setor como ineficiências de 

escala, redução de qualidade dos produtos e outros. Esse não é um problema exclusivo deste 

setor, estando também presente em outros setores da economia brasileira, que pode ser explicado 

principalmente devido a deficiências fiscais e distorções tributárias (o chamado “custo-Brasil”). 

 

Principalmente em função da abertura econômica da década de 90, que abriu as portas para uma 

agressiva concorrência dos países em desenvolvimento (empresas asiáticas, norte-africanas e do 

Leste Europeu) e a reestruturação das empresas têxteis dos países desenvolvidos, as empresas 

têxteis brasileiras vivenciaram uma inversão da balança comercial e um forte risco em perder 

importantes parcelas do mercado interno. Era evidente que o setor precisava adotar medidas de 

reestruturação, com a modernização de seu parque de máquinas, aumento da produtividade e 

implementação de novas técnicas de gestão. 

 

4.2 A Indústria Têxtil no Mundo 
 

O comércio têxtil e de vestuário ainda é dominado pelos países desenvolvidos. As principais 

razões determinantes deste fato são o investimento em novas tecnologias, permitindo aumento da 

produtividade e, conseqüente compensação dos altos salários, como também o know-how 

acumulado ao longo de muitos anos de produção. 

 

É uma realidade atual que os países que obtiveram melhor desempenho, foram aqueles que se 

basearam em estratégias de diferenciação de produtos adicionadas à flexibilidade produtiva e alta 

qualidade, apoiadas também por eficientes estratégias de marketing. Esse fenômeno pode ser 

evidenciado em países como a Itália que obtiveram melhor performance do que a Inglaterra que 

apostou em estratégias de competição por custos. 

 

Os países asiáticos constituem-se em grandes produtores e exportares de produtos têxteis. Sua 

atual estrutura está baseada numa cadeia integrada. Foram realizados altos investimentos no 

setor, passando a dominar determinadas etapas do processo produtivo, de design e marketing. 

Suas empresas evoluíram, adaptando-se rapidamente à globalização e, além de preços baixos, 

altamente competitivos, seus governos têm sistemas de financiamento à comercialização. 

 

Em estudos realizados por GORINI (2000), verificou-se que está ocorrendo uma mudança de 

estratégia das indústrias têxteis norte-americana e européia, que investiram fortemente em novas 



tecnologias de desenvolvimento, processos produtivos, vendas e produto, tornando-se mais 

intensivas em capital. Com isso, desistiram de concorrer diretamente com as linhas asiáticas 

dominadas pelos artigos de pequeno valor agregado. Ao contrário, se especializaram em nichos 

mais lucrativos e com qualidade diferenciada, abertos pelas novas fibras químicas e pelos novos 

processos produtivos. Para aumentar a sua proximidade com os maiores mercados consumidores, 

investiram em técnicas voltadas para a diminuição do tempo de desenvolvimento, produção e 

comercialização dos artigos têxteis, permitindo uma produção “puxada” pela demanda. Este é um 

fator importante para o mundo da moda que exige forte flexibilidade para se adequar às 

constantes mudanças do setor. Observa-se assim uma importante tendência dessas grandes 

empresas abandonarem a produção de commodities e, mantendo a liderança tecnológica e 

mercadológica, passarem a simples “organizadoras” da cadeia produtiva através da terceirização. 

 

O consumo mundial de fibras têxteis vem aumentando, se acentuando principalmente a partir da 

década de 90, com o consumo de fibras químicas, decorrente do uso de novas matérias-primas e 

processos, o que possibilitou maior utilização principalmente de fibras sintéticas. 

 

Em relação à indústria brasileira, cabe enfatizar a sua deficiência estrutural, apresentando 

principalmente dois graves problemas: grande quantidade de empresas ineficientes e a 

informalidade. 

 

O sucesso ou não da indústria de um determinado país depende de um grande número de fatores, 

entre eles localização geográfica, atuação dos governos, situação econômica, relacionamento 

entre as empresas e outros. Porém, é óbvio que esses fatores não serão necessariamente iguais 

para empresas diferentes dentro do mesmo país. 

 

4.3 A Indústria Têxtil Brasileira 
 

4.3.1 Dados Gerais do Setor 
 

Os principais números do setor têxtil brasileiro são: mais de 30 mil empresas em toda a Cadeia 

Produtiva; 1,5 milhão de trabalhadores, incluindo empregos formais e informais; 7º maior parque 

têxtil do mundo; faturamento total do setor em 2004 de US$ 25 bilhões; exportações totais em 

2004 iguais a US$ 2,079 bilhões (aumento de 25,6% comparado a 2003); importações totais em 

2004 de US$ 1,422 bilhão (aumento de 33,9% comparado a 2003); saldo da balança comercial em 

2004 igual a US$ 657 milhões (aumento de 10,6%); participação no mercado mundial 

representando 0,4%; produção anual de vestuário de 6,4 bilhões de peças (site da ABIT – 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção). 

 



4.3.2 Perfil do Setor 
 

A atual estrutura da cadeia têxtil brasileira é composta por três grandes segmentos industriais, 

cada um com níveis diferenciados de escala. A jusante da cadeia está o segmento fornecedor de 

fibras e filamentos químicos, que, juntamente com o de fibras naturais (pertencente ao setor 

agropecuário), produz matérias-primas básicas. A escala de produção deste segmento acaba 

sendo determinante de sua competitividade, já que alimentam as indústrias de manufaturados 

têxteis (fios, tecidos e malhas) e de confecção de bens acabados (vestuário, linha lar etc.), cuja 

competitividade em geral está relacionada com a diversificação (MONTEIRO FILHA & SANTOS, 

2002). 

 

De acordo com dados do IEMI (2001), as dimensões dos diferentes segmentos da cadeia 

produtiva aumentam significativamente à medida que se caminha na direção dos “bens acabados”, 

tanto em número de agentes econômicos, empregos gerados, volume de produção como em 

receitas obtidas. Porém, em escala inversamente proporcional, o porte das empresas diminui. No 

setor têxtil brasileiro, a produção de fibras e filamentos químicos, por questões de escala e 

competitividade, encontra-se em mãos de um número restrito de grandes empresas, 

majoritariamente sociedades anônimas e de origem internacional. Já o final da cadeia é composto 

por um grande número de pequenas e médias empresas, intensivas em mão-de-obra e, em sua 

grande maioria, de capital fechado de origem predominantemente nacional. 

 

Segundo a mesma pesquisa, com a abertura comercial, as mudanças ocorridas na economia e a 

concorrência dos importados levaram a uma concentração industrial dos segmentos de fios e 

tecidos, com redução no número de empresas produtoras e de empregos. Para se tornarem 

competitivas, ficaram cada vez mais dependentes de fortes investimentos em equipamentos e 

tecnologia. Enquanto no segmento confeccionista, houve um aumento da pulverização de 

indústrias (aumento das indústrias informais) com a manutenção do nível de empregos, já que 

estas dependem basicamente da disponibilidade de matérias-primas e mão-de-obra abundante e 

bem treinada. Porém, as confecções que atuam no mercado internacional adotaram um modelo 

diferente, em que economias de escala representam fator determinante de competitividade. 

 

4.3.3 Balança Comercial 
 

As exportações do setor, no ano de 2004, elevaram-se em 25,5%, quando comparadas com o ano 

de 2003, já as importações cresceram cerca de 33,95%. Com isso, o superávit da balança 



comercial aumentou 10,54%, em relação a igual período de 2003 (site da SECEX4). 

 

Fonte: SECEX
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Figura 15 – Balança de Pagamentos 
 

4.3.3.1 Exportações 
 

Pode-se observar a seguir um quadro comparativo da participação dos diversos setores da 

economia nacional nas exportações brasileiras. Como se pode constatar, em 2004 o setor têxtil 

juntamente com o de vestuário e acessórios ainda representavam um percentual muito pequeno 

do total das exportações brasileiras. 

 

                                                           

4 SECEX: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC)  



Jan-Jun Jan-Jun Variação
2003 2004 (%)

Agricultura e Pecuária 3.542,5 5.081,8 43%
Exploração Florestal 9,6 7,0 -27%
Pesca e Agricultura 1,0 1,9 90%
Carvão Mineral 0,1 0,1 -
Petróleo e Gás 989,1 1.290,2 30%
Minerais Metálicos 1.705,4 2.200,6 29%
Outros Minerais 208,8 219,5 5%
Produtos Alimentícios e Bebidas 5.557,2 7.868,3 42%
Fumo 109,0 115,7 6%
Têxteis 518,9 622,1 20%
Vestuário e Acessórios 126,7 159,2 26%
Couro e Calçados 1.319,3 1.557,8 18%
Madeira 910,5 1.368,7 50%
Celulose e Papel 1.343,9 1.402,6 4%
Edição, Impressão e Reprodução 60,7 63,2 4%
Refino de Petróleo e Coque 1.455,5 1.607,5 10%
Químicos 2.060,3 2.423,7 18%
Borracha e Plástico 556,6 650,9 17%
Produtos de Minerais Metálicos 504,9 628,5 24%
Metalurgia 3.453,1 4.558,1 32%
Prod. De Metal 289,4 399,6 38%
Máquinas e Equipamentos 1.837,1 2.647,1 44%
Eq. para Escritório e Informática 129,8 141,0 9%
Máquinas e Aparelhos Elétricos 503,4 650,1 29%
Eletrônicos e Comunicação 899,9 783,3 -13%
Eq. Médicos de Precisão 150,1 185,4 24%
Veículos Automotores 3.185,5 4.088,2 28%
Transporte - outros 1.075,7 1.776,5 65%
Móveis e Outros 445,9 623,7 40%
Outros 28,5 33,3 17%
TOTAL 32.978,4 43.155,6 31%

FONTE: Sinopse Econômica BNDES (2004)

Setor

Exportação por Setores: Comparativo 2003-2004
(US$ milhões)

 
Quadro 8 – Exportações por Setores 
 

A seguir, está representado o quadro das exportações mundiais do setor têxtil. Como pode ser 

observado, os Estados Unidos ainda apresentam o maior volume de exportações, seguindo pelos 

países do mercosul e pela Ásia. 



Jan/Dez México EUA Canadá U.E. Mercosul * Argentina Ásia

2003 35.837.726 461.118.232 27.387.264 263.541.918 402.266.707 337.663.173 163.062.115

2004 43.559.239 504.781.179 32.436.064 326.612.628 456.799.575 375.679.128 333.766.131

Variação
(%) 21,55% 9,47% 18,43% 23,93% 13,56% 11,26% 104,69%

* Inclusive Argentina

FONTE: SECEX

EXPORTAÇÕES (US$)

 
Quadro 9 – Exportações Mundiais 
 

4.3.3.2 Importações 
 

Em relação aos demais setores da economia nacional, constata-se que em 2004 a participação de 

importações de produtos têxteis foram pouco significativas, porém o volume de importação 

aumentou em relação a 2003. 

 



Jan-Jun Jan-Jun Variação
2003 2004 (%)

Agricultura e Pecuária 942,4 721,1 -31%
Exploração Florestal 9,8 13,5 27%
Pesca e Agricultura 1,1 1,2 8%
Carvão Mineral 343,2 386,0 11%
Petróleo e Gás 1.977,4 3.408,2 42%
Minerais Metálicos 110,7 295,6 63%
Outros Minerais 250,4 422,3 41%
Produtos Alimentícios e Bebidas 825,0 925,3 11%
Fumo 5,0 4,6 -9%
Têxteis 294,8 368,4 20%
Vestuário e Acessórios 55,0 75,8 27%
Couro e Calçados 99,8 116,6 14%
Madeira 26,5 36,2 27%
Celulose e Papel 249,4 344,5 28%
Edição, Impressão e Reprodução 54,2 51,7 -5%
Refino de Petróleo e Coque 1.292,2 1.084,5 -19%
Químicos 4.675,6 5.942,3 21%
Borracha e Plástico 640,6 773,5 17%
Produtos de Minerais Metálicos 199,3 243,1 18%
Metalurgia 809,2 1.029,0 21%
Prod. de Metal 372,2 486,9 24%
Máquinas e Equipamentos 2.587,9 2.754,2 6%
Eq. para Escritório e Informática 591,5 716,0 17%
Máquinas e Aparelhos Elétricos 1.210,3 1.122,4 -8%
Eletrônicos e Comunicação 1.807,4 2.648,3 32%
Eq. Médicos de Precisão 859,0 1.140,1 25%
Veículos Automotores 1.550,6 1.798,2 14%
Transporte - outros 603,5 947,2 36%
Móveis e Outros 137,0 160,1 14%
Outros 1,3 2,0 35%
TOTAL 22.582,3 28.018,8 19%

FONTE: Sinopse Econômica BNDES (2004)

Setor

Importação por Setores: Comparativo 2003-2004
(US$ milhões)

 
Quadro 10 – Importações por Setores 
 

Em relação ao quadro das importações mundiais do setor têxtil, é possível verificar que, ao 

contrário das exportações, a Ásia é responsável pelo maior volume, seguido pelos Estados Unidos 

e pela Europa. 



Jan/Dez México EUA Canadá U.E. Mercosul * Argentina Ásia

2003 3.499.151 165.810.347 4.169.599 170.746.966 142.311.302 91.115.161 496.065.512

2004 9.722.039 220.005.660 3.341.707 209.302.863 196.389.846 126.575.196 698.136.550

Variação
(%) 177,84% 32,69% -19,86% 22,58% 38,00% 38,92% 40,73%

* Inclusive Argentina

FONTE: SECEX

IMPORTAÇÕES (US$)

 
Quadro 11 – Importações Mundiais 
 

4.3.4 Investimentos no setor 
 

Em relação aos investimentos dados para as empresas do setor têxtil, em 2004, o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico (BNDES) desembolsou cerca de 127 milhões, representando um 

aumento de 23% em relação ao ano anterior. Porém, ainda assim, o setor têxtil é o setor da 

economia brasileira que recebe o menor volume de investimentos. 

 



Variação
este ano % ano 2004/2003

Agropecuária 3.185,0 20 105
Indústria 7.550,0 47 32
    Metalurgia 570,0 4 8
    Mecânica 506,0 3 215
    Material de Transporte * 3.723,0 23 29
    Celulose e Papel 480,0 3 165
    Química e Petroquímica 333,0 2 20
    Têxtil 127,0 1 23
    Agroindústria 1.069,0 7 49
    Indústria Extrativa 157,0 1 211
    Outros 584,0 4 9
Infra-estrutura 4.317,0 27 39
    Construção 554,0 3 81
    Energia Elétrica 1.434,0 9 11
    Transporte Aquaviário 279,0 2 356
    Outros Transportes 1.606,0 10 29
    Telecomunicações 233,0 1 666
    Outros 212,0 1 22
Comércio e Serviços 923,0 5 13
Educação e Saúde 160,0 1 18

Subtotal 16.136,0 100 38
Aplicações Mercado Secundário 150,0 93
TOTAL 16.286,0 39
* embarcações, equipamentos ferroviários e aeronaves

FONTE: Sinopse Econômica BNDES (2004)

Setor

BNDES - Desembolsos por Setores (até Junho)
(US$ milhões)

2004

 
Quadro 12 – Investimentos no Setor Têxtil 
 

4.3.5 Mão-de-obra 
 

Em termos de utilização de mão-de-obra, o setor têxtil está entre os primeiros lugares no conjunto 

da indústria de transformação. O setor emprega diretamente cerca de 1,5 milhão de pessoas. 

Desse total, segundo estimativas do IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial), 

aproximadamente 21% estão alocados na indústria têxtil, sendo 79% na indústria de confecções. 

Este fato ocorre devido à indústria de confecção ainda utilizar meios de produção muito arcaicos, 

altamente sustentados pela mão-de-obra. Uma vez que é, como poucos outros setores, totalmente 

integrado e opera desde a produção da principal matéria-prima básica – o algodão – até o produto 

confeccionado final, fazendo com que a demanda por mão-de-obra seja altamente representativa 



e, como resultado, grande o gasto com salários. 

 

Em linhas gerais, o setor está em constante expansão da demanda por trabalho, sobretudo depois 

de recuperar-se dos efeitos negativos causados pela abertura econômica do início dos anos 90. 

Em 2004, os indicadores da ABIT atestam um aumento expressivo nos postos de trabalho formais 

(76 mil acumulados até outubro). Conforme pode ser observado no gráfico abaixo, durante todos 

os meses de 2004 os saldos de mão-de-obra foram positivos e superaram as projeções de 

abertura de novas vagas para o início do ano de 2005, que era de 55 mil ao total. 

 

Fonte: ABIT
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Figura 16 – Mão-de-Obra 
 

4.3.6 Indústria de Confecção Brasileira 

 
4.3.6.1 Conjuntura Atual 
 

A Indústria de confecções brasileira é constituída por um grande número de empresas, sendo esta 

uma característica internacional do setor, devido a sua grande atratividade. Esta atração é 

explicada pelas reduzidas barreiras tecnológicas existentes para a entrada de novas empresas no 

mercado, já que os equipamentos utilizados são básicos e a técnica é amplamente conhecida. 

Também por isso, os investimentos necessários para entrada de uma nova unidade na indústria 

não são proibitivos, evidentemente em se tratando de pequenas e médias empresas. 

 



Como pode ser observado através da análise dos dados apresentados, as unidades de pequeno 

porte constituem a grande maioria das empresas de confecção no Brasil. A sobrevivência deste 

tipo de empresa é viabilizada devido aos aspectos estruturais, como: diversificação da demanda, 

que cria nichos de mercado difíceis de serem alcançados por empresas maiores, e a flexibilidade 

exigida pela indústria de vestuário, por estar sujeita a produzir uma grande variedade durante todo 

ano devido ao contínuo lançamento das coleções. As pequenas empresas podem tirar vantagem 

destas características do setor por terem uma maior capacidade de ajuste e simplicidade 

administrativa. 

 

No Brasil, segundo dados do MTE5, este setor foi responsável pela geração de mais de 25 mil 

novos postos de trabalho em 2004, sendo de grande importância sob o ponto de vista social, visto 

que sua participação é relevante na oferta de empregos industriais. Esta intensidade de utilização 

de mão-de-obra é importante na distribuição da oferta mundial, pois torna o custo salarial uma 

vantagem competitiva na localização dos investimentos. 

     

Analisando-se a geração de empregos do setor podemos observar que, apesar de no primeiro 

semestre de 2003 ter havido um grande decréscimo, a tendência é um aumento cada vez maior 

de geração de novos postos de trabalho. Isto pode ser observado a partir dos dados do primeiro 

semestre de 2004, que mostram um aumento de 492% de postos de trabalho. 

 

FONTE: MTE/CAGED

12.827
17.644

6.395

37.849

1º Semestre
2001

1º Semestre
2002

1º Semestre
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1º Semestre
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GERAÇÃO DE EMPREGO

35
% -63%

492%

Novos postos formais 
de trabalho

 
Figura 17 – Geração de Emprego 
 

                                                           

5 MTE: Ministério do Trabalho e Emprego 



4.3.6.2 Estrutura Organizativa das empresas têxteis 
 

O trabalho de FLEURY et al. (2001) desenhou o modelo de organização de empresas de 

confecção com base na seguinte tipologia: 

 

a) Produtores com marca: 
 

Empresas inicialmente dedicadas à produção de vestuário caracterizadas pela fabricação do 

produto completo com o uso de sistemas integrados de produção. Porém, as antigas operações 

verticalizadas desde a compra de tecidos até a comercialização do produto final, foram lentamente 

se adequando às transformações e exigências do mercado. Com isso, mudaram de foco, e as 

empresas passaram a se preocupar mais com atividades específicas da cadeia de valor, mais 

especificamente, com o design, o marketing e a comercialização. As demais partes da produção 

foram terceirizadas. 

 

A característica fundamental dessas empresas é o conhecimento da evolução das tendências da 

moda e dos gostos dos consumidores, contando para tal com utilização intensiva de recursos 

propiciados pelas novas tecnologias de informação. Este setor deve ter um relacionamento muito 

próximo com empresas produtoras de fibras e insumos químicos, para garantir o desenvolvimento 

de novas fibras e tecidos para suas confecções. O esquema abaixo descreve a estrutura de 

atividades de uma empresa produtora com marca. 

 

 
Figura 18 – Estrutura dos Produtores com Marca: Mercado Mundial 



 

No setor têxtil do Brasil, as grandes empresas integradas que focam a estratégica de entender o 

cliente e lhe proporcionar exatamente suas necessidades, buscam essa estrutura organizativa. 

Portanto, precisam de alguns requisitos e capacidades especiais como: capacidade de 

gerenciamento de marcas, mantendo canais de distribuição eficazes e uma excelente operação 

dos pontos de venda para comercialização de seus produtos; desenvolvimento de P&D para 

atender as especificações dos clientes e cobrar os fornecedores; áreas de produção e logística 

podendo ser terceirizadas, desde que a empresa domine o gerenciamento da cadeia de 

suprimento. 

 

b) Comercializadores com marcas: 
 

Os comercializadores com marca têm foco no design e na comercialização, mas não se envolvem 

com as atividades produtivas, sendo estas totalmente subcontratadas. 

 

Este fato traz algumas mudanças, especialmente na gestão dos processos de subcontratação e 

recebimento de mercadorias. Ou seja, mesmo o comercializador com marca definindo todas as 

especificações do produto através de um protótipo, o subcontratado deve ter total competência 

para elaborar as especificações do processo de produção. Para garantir a qualidade de produção, 

o comercializador com marca cria sistemas de auditagem para certificação da qualidade do 

produto e realiza testes em laboratório. 

 

As tendências das relações entre os comercializadores com marca e seus subcontratados são: 

redução da cadeia de suprimentos, utilizando menos subcontratados, porém mais eficientes e com 

relações baseadas em parceria; instrução aos subcontratados para garantir a obtenção dos 

componentes necessários, reduzindo assim suas próprias atividades de compra e distribuição; 

transferência gradual de determinadas atividades de apoio para os subcontratados; adoção de 

rigorosos sistemas de monitoração e controle de qualidade e desempenho. 

 



 
Figura 19 – Estrutura dos Comercializadores com Marca: Mercado Mundial 
 

c) Varejistas: 
 

Estas empresas realizam a comercialização através de grandes redes de distribuição (como 

supermercados, hipermercados e redes especializadas de varejo de roupas) criando um canal 

alternativo que privilegia as empresas de confecção que adotem estratégias de padronização, 

produzam em grande escala e vendam a preços baixos. 

 



 
Figura 20 – Estrutura dos Varejistas 
 

4.3.6.3 Desafios e Tendências 
 

As empresas brasileiras de confecção têm uma grande dificuldade em conquistar tanto o mercado 

nacional quanto o internacional. Uma das principais barreiras é a concorrência voraz dos países 

asiáticos (site da ABIT). Países como a China, por exemplo, têm melhores condições estruturais 

de redução de custos, em face da integração da cadeia e dos grandes investimentos realizados, 

além de terem domínio das etapas do processo produtivo, de design e mesmo de marketing. 

Outras fortes concorrentes das empresas nacionais são as empresas dos países desenvolvidos 

como as norte-americanas e européias, que adotam uma estratégia de especialização em nichos 

mais lucrativos e de qualidade diferenciada, visando a maximização de sua parcela dos maiores 

mercados consumidores. 

 

Enquanto a organização da indústria têxtil nos países desenvolvidos vem se transformando e se 

adequando ao regime atual de mercado, o Brasil ainda encontra muitas dificuldades de 

implementar essa nova estrutura. Uma das alternativas que as empresas brasileiras têm tomado 

para vencer esta concorrência mundial é a cooperação entre empresas. Porém, este fenômeno 

ainda tem sido transitório e efêmero. Normalmente está associado apenas às campanhas de 

lançamento de novas coleções. 

 



Além disso, vêm ocorrendo mudanças de comportamento do cliente final, que está cada vez mais 

exigente em termos de qualidade e de desenvolvimento de novos produtos. Isso obriga às 

empresas a reduzirem seus ciclos de produção e proporcionarem um constante aumento de 

diversidade no lançamento de produtos. 

 

Segundo FLEURY et al. (2001), é essencial que seja adotada uma política comercial no Brasil 

para o setor têxtil de confecção. Esta deve procurar proporcionar melhores condições 

principalmente para os produtores com marca e comercializadores com marca e talvez até a 

alguns grandes varejistas, incentivando-os a desenvolver um modelo organizativo produtivo 

“puxado pelo mercado”. Este fato pode possibilitar ao setor desenvolvimento de processos que 

suportem as contínuas mudanças exigidas em linhas de produto, marcas globais e regionais e 

facilitar um gerenciamento em escala condizente, uma produção mais ágil, flexível e confiável em 

termos de entrega. As principais estratégias das empresas devem estar voltadas para 

investimentos em redes de distribuição, tornando-as mais dinâmicas e competitivas a nível 

mundial. 

 

Ao longo dos últimos anos, ocorreram alguns avanços tecnológicos na fase anterior à costura, na 

qual não há a necessidade de manuseio dos tecidos. Passou-se a utilizar o CAD/ CAM (Computer 

Aided Manufacturing) e equipamentos de comando numérico, possibilitando a redução do tempo 

de produção e de desperdício de matéria-prima, além de aumentar a flexibilidade produtiva. 

Porém, na fase da costura, que ainda é a fase principal do processo produtivo (representando 

cerca de 80% da produção), os avanços tecnológicos são menos freqüentes, já que esta etapa é 

intensiva em mão-de-obra, sendo esta a responsável por definir o ritmo do trabalho (site do 

SEBRAE). 

 

4.4 Conquistas recentes do Setor Têxtil e de Confecção 
 

As principais conquistas alcançadas pelo setor têxtil e de confecção brasileiro, segundo dados da 

ABIT são: 

 

• Eliminação das quotas têxteis na União Européia: Em 1º de novembro de 2003, a ABIT 

conseguiu eliminar todas as quotas de produtos têxteis junto à União Européia, tendo a 

contrapartida de não aumentar as tarifas praticadas para esses países; 

 

• Acordo de exportação com a Argentina; 

 

• Lista de ex-tarifários: Êxito nas solicitações de importação de máquinas e equipamentos 

com imposto reduzido, por não terem similaridade nacional, em regime de ex-tarifários; 



 

• Defesa comercial: O departamento de comércio exterior monitora todas as importações 

que chegam ao País e defende posições que demonstram irregularidades; 

 

• Refinanciamento das dívidas das empresas do setor; 

 

• Produção Mais limpa e Inventário Ambiental: A ABIT implantou um levantamento completo 

de dados sobre tratamento ambiental para o setor. Este Inventário Ambiental é preenchido 

pelas empresas têxteis e de confecção. Também partiu da ABIT o projeto de produção 

mais limpa para desenvolvimento no setor têxtil; 

 

•  Participação na ALCA: A ABIT tem participado de todas as rodadas da ALCA 

posicionando o setor têxtil em todas as negociações; 

 

• Criação do Texbrasil: Criado em 2000 com o apoio da APEX6, com o objetivo de 

sensibilizar e apoiar as empresas do setor para uma oferta organizada dos produtos 

brasileiros no mercado internacional; 

 

•  Superávit da balança comercial; 

 

•  Articulação e união de todos os elos da Cadeia Têxtil desde os produtores de fibras até 

as confecções. 

 

4.5 Conclusões 
 

Ao longo deste capítulo, tentou-se esboçar a situação atual da indústria têxtil brasileira, como está 

inserida no mundo atual, em constantes transformações, que força as empresas, não só do setor 

em questão, a “olhar para fora” e buscar, a todo o momento, uma forma de obter um diferencial 

em relação às demais, garantindo sua sobrevivência. 

 

É possível verificar que a indústria brasileira encontra muitos problemas, principalmente em 

relação à dificuldade de vencer a concorrência internacional tão feroz, mas, ao que parece, é 

possível transformar alguns obstáculos em vantagens. Para tal, os empresários devem lutar contra 

sua cultura conservadora e inovar, abrir novos caminhos. 

 

Outro aspecto importante é que os empresários brasileiros do setor têxtil devem cobrar dos 

                                                           

6 APEX: Agência de Promoção de Exportações e Investimentos 



governantes maiores investimentos, mostrando as diversas oportunidades do setor. 

 

A indústria brasileira, dada a sua exposição no exterior, não pode continuar indiferente às 

mudanças profundas que ocorrem. Os empresários devem se tornar cada vez menos 

individualistas e perceber novas formas de obter vantagens através da formação de parcerias. 

Principalmente devido ao grande número de pequenas empresas que constituem o setor têxtil, 

principalmente de confecção, ao atuar isoladamente, a competição torna-se impossível. Se as 

empresas brasileiras não passarem a se unir para alcançar novos mercados, vão acabar sendo 

devoradas pela concorrência, inclusive no mercado interno. Isso porque, dado o excesso de oferta 

e a crescente exigência dos consumidores, o aumento da competitividade e a incapacidade 

financeira para se adequar, em tempo hábil, às mudanças, o mercado mundial não permite mais 

espaço para grandes empresas, nem pequenas empresas, mas sim, grandes redes de pequenas 

empresas parceiras. 

 

Tanto para as instituições governamentais, associações de empresas e estudiosos no assunto, 

não há mais dúvidas sobre a vantagem da cooperação. Falta apenas dar o passo mais importante: 

convencer os próprios empresários. Estes precisam entender que podem ganhar muito mais 

constituindo parceiros do que rivais. A idéia é alargar mercados e não dividi-los. 

 

Após o estudo destas particularidades do setor têxtil brasileiro, já se tem uma base melhor para a 

realização do estudo de caso proposto – Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo. Portanto, o 

próximo capítulo traz um estudo detalhado destas pequenas empresas, analisando as 

características que podem ser capazes de garantir a obtenção de vantagem competitiva dentro 

deste setor tão complexo. 

 



CAPÍTULO 5 
 

5 ESTUDO DE CASO: REDES DE CONFECÇÃO DE NOVA 
FRIBURGO 

 

5.1 Introdução 
 

Como já foi observado anteriormente, o setor têxtil se caracteriza por, durante anos, ter se 

beneficiado da proteção contra a concorrência internacional, principalmente devido à concorrência 

desleal dos países asiáticos, não tendo sentido algum unir forças com outras empresas para 

vencer a concorrência. Todos eram mesmo tidos como concorrentes. O passado protecionista 

acabou “desprotegendo” as empresas das necessidades atuais, de larga produtividade, 

flexibilidade, qualidade dos produtos, foco no cliente, entre outras. 

 

É nítido que a cultura brasileira não está voltada para a cooperação. Provavelmente os principais 

fatores que dificultam a cooperação são o grande individualismo dos empresários brasileiros e a 

cultura de concorrência que acabam diminuindo a confiança e as empresas acabam se vendo 

como “inimigas”. Porém, há alguns casos emergentes no país que têm se destacado pela forma 

como a estratégia de cooperação pode ajudar o desenvolvimento das empresas. Várias questões 

se colocam: quais são os fatores que levam as empresas a cooperar? Quais benefícios a 

cooperação pode trazer? Até que nível é vantajoso cooperar? 

 

Ao longo deste capítulo será feita uma análise dos diversos estudos existentes sobre as redes de 

confecção do município de Nova Friburgo, enfatizando o projeto de desenvolvimento voltado para 

as exportações. O que se procura é identificar as principais características, sua estrutura, 

tendências, estratégias futuras e, por fim, fechar com uma conclusão das principais vantagens que 

a cooperação trouxe para as empresas da rede, assim como para a região em que se encontra. 

Esta análise pode ser útil não só para as demais empresas organizadas em arranjos produtivos 

locais, mas também para todos os agentes econômicos relacionados. 

 

Foi observado que os principais riscos e dificuldades para as redes de Nova Friburgo são: 

escassez de informação sobre os canais de distribuição e o consumidor final, falta de política de 

diferenciação do produto, dificuldades das pequenas empresas em aprimorar sua produção e 

exportar, limitações tecnológicas e a pouca participação dos empresários, trabalhadores e da 

população em geral no projeto. Em contrapartida as principais oportunidades identificadas foram: 

esforço político conjugado de diversas instituições, amplo acesso a recursos financeiros e grandes 

perspectivas no mercado internacional. 



 

5.2 Objetivos do Estudo 
 

O principal objetivo deste capítulo é discutir as perspectivas de crescimento e aprimoramento do 

Pólo de Moda Íntima do município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, enfatizando as 

iniciativas de desenvolvimento voltadas para exportações, que vêm sendo conduzidas com apoio 

de diversas instituições atuantes na área; a identificação dos gargalos tecnológicos que podem ser 

reduzidos através da cooperação; e análise do impacto do crescimento do pólo sobre a renda, 

emprego e educação, na região de Nova Friburgo. 

 

A análise deste caso pode também ser usada futuramente como “espelho” para outras redes 

semelhantes, principalmente no Brasil, onde ainda há grande expectativa de desenvolvimento do 

setor de confecções. 

 

Para a economia nacional, o setor de confecções é muito relevante porque oferece grande 

quantidade de empregos (formais e informais), a baixo custo de capital e tecnologia empregada. A 

produção requer baixos volumes de importação e tem grande potencial de exportação. Ainda pode 

ser caracterizado por empregar mão-de-obra de baixa qualificação técnica, podendo se valer dos 

relativamente mais pobres e carentes, contribuindo para uma melhor distribuição da renda. 

 

Para realização deste estudo, é importante analisar também as ações de diversas instituições, 

como o SEBRAE7 e a FIRJAN8, que formularam um plano para o Pólo de Moda Íntima de Nova 

Friburgo, inspirado nos distritos industriais italianos, no qual as exportações são o objetivo central 

e o aprimoramento produtivo e a cooperação entre empresas são os instrumentos para o alcance 

deste objetivo. Os apoios foram inúmeros e generalizados, com destaque para o apoio financeiro 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), apoio de divulgação e promoção junto ao 

exterior dado pela APEX (Agência de Promoção à Exportação) e, também, criação de uma 

plataforma tecnológica por um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Também foi de 

vital importância para o pólo, o apoio para captação de recursos junto aos fundos setoriais. Ainda 

deve-se considerar a criação de uma plataforma de comunicação que funciona como um foro, 

onde as partes interessadas se reúnem para identificar e superar os problemas que vêm 

enfrentando e como se aproveitar das oportunidades que vão surgindo. 

 

Espera-se que, em pouco tempo, as empresas se desenvolvam cada vez mais e passem a atuar 

                                                           

7 SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

8 FIRJAN: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 



num mercado exigente em qualidade, design, produção e atendimento ao cliente, a níveis 

internacionais. Mas, como se pretende analisar neste capítulo, as possibilidades futuras do pólo de 

Nova Friburgo são incertas, já que necessitam de mudanças em sua estrutura e, principalmente, 

no comportamento dos agentes envolvidos. 

 

5.3 Características do Comércio Internacional 
 

Para melhor analisar o Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, é importante conhecer algumas 

características econômicas do mercado internacional de confecções. 

 

O setor têxtil é um dos segmentos de maior tradição dentro do segmento industrial, contando com 

uma posição de destaque na economia dos países mais desenvolvidos e de muitos dos chamados 

países emergentes, que devem à sua indústria têxtil o papel de destaque que exercem, hoje, no 

comércio mundial de manufaturas. No Brasil, a sua importância não é menor, tendo 

desempenhado um papel de grande relevância no processo de desenvolvimento do país. 

 

Segundo o site da Textila Têxteis, verifica-se que o mercado têxtil mundial vem registrando uma 

significativa expansão, tanto no que se refere aos montantes produzidos quanto ao comércio entre 

os grandes países produtores e consumidores. Este crescimento tem sido possibilitado pela 

expansão do número de consumidores em todo o mundo, pelo aumento da renda nos países mais 

desenvolvidos e pela abertura dos mercados ao comércio internacional. A partir de 2004, com o 

término do sistema de quotas e barreiras para exportação de têxteis, é provável que o comércio 

mundial possa expandir ainda mais. Outros fatores importantes neste crescimento devem ser 

considerados, como o uso de novas matérias-primas e processos produtivos. 

 

A indústria têxtil brasileira foi fortemente abalada pela invasão de produtos advindos da China, a 

preços muito mais baixos, depois que as barreiras impostas foram retiradas, em 2004. Como a 

indústria brasileira ainda não tem muita força no mercado externo, a perda de uma grande parcela 

no mercado interno levou muitas empresas a decretar falência. Para se ter uma idéia, em 2005, o 

Brasil importou cerca de 360 milhões de dólares em roupas e tecidos da China. Porém, 

atualmente, foi fechado um acordo entre os governos do Brasil e da China que prevê que serão 

criados limites para o crescimento das exportações para o Brasil em diversas categorias de 

produtos têxteis. Os limites serão válidos de 2006 até o fim de 2008. O percentual varia de produto 

para produto. Em média, as exportações chinesas só poderão crescer 12% a cada ano. No ano 

passado, elas cresceram 43%. Entende-se que este acordo será positivo, já que atende os 

interesses do setor, evitando que desequilíbrios competitivos possam colocar em risco os 

empregos e os investimentos na indústria nacional (site da Textilia Têxteis).  

 

Um aspecto importante do setor de confecções é a sensibilidade das vendas às variações da 



moda. Por exemplo, segundo GORINI (2000), os produtos “básicos”, que são vendidos durante o 

ano todo, representam cerca de 20% das vendas de roupas norte-americanas. Os produtos de 

“estação”, com uma permanência média de 20 semanas nas lojas, formam 45% do mercado e os 

produtos de “moda”, com uma permanência de 10 semanas, representam os 35% restantes. 

Portanto, para ser competitivo neste mercado, deve-se desenvolver uma série de habilidades em 

design e marketing, para identificar as tendências da moda e atender às necessidades dos 

consumidores, antes mesmo que sejam definidas. 

 

De acordo com HAMMOND (2001), outro obstáculo importante é o desenvolvimento do Supply 

Chain Management, notadamente nos países mais desenvolvidos, sendo uma forte tendência na 

cadeia produtiva têxtil. Porém o Brasil ainda se encontra bastante atrasado na adoção destas 

técnicas, basicamente devido a sua cultura de baixa cooperação e baixo acesso à tecnologia. 

 

Como país produtor de artigos têxteis, o Brasil exerce um papel importante no cenário 

mundial. Entretanto, em termos de comércio internacional, a presença do Brasil ainda é muito 

pequena, estando, em 2002, apenas entre os 35 maiores exportadores e 31 maiores importadores 

de têxteis e confeccionados do mundo, o que lhe confere um papel secundário neste mercado 

(site do sebrae). 

 

Para PROCHNIK (2002), apenas com a utilização de outras variáveis, como a desvalorização 

cambial, o Brasil começou a aproveitar melhor às oportunidades de exportação. Depois da 

desvalorização, as importações caíram e as exportações cresceram. Mas somente esta variável 

não é suficiente para reanimar a produção, mantendo o consumo interno como principal fonte de 

dinamismo do setor de confecções e, mais particularmente, de moda íntima. 

 

5.4 Dados Gerais de Nova Friburgo 
 

5.4.1 Constatações preliminares 
 

Atualmente, Nova Friburgo vive o início do quarto ciclo sócio-econômico de sua história: ciclo da 

produção do conhecimento (site da prefeitura de Nova Friburgo). 

 

O primeiro ciclo começou com a chegada dos imigrantes suíços, quando Nova Friburgo 

desenvolveu, apesar de todas as adversidades da época, a atividade agrícola. Porém, com os 

insucessos da atividade, grande parte dos imigrantes procurou outras oportunidades, se 

deslocando para outras regiões. 

 



Devido à proximidade da capital e as facilidades advindas da chegada da ferrovia e da Companhia 

de Eletricidade, Nova Friburgo passou a atrair também investimentos industriais. Deu-se o início 

do segundo ciclo sócio-econômico que se inseriu num contexto industrial com a vinda, 

principalmente, de imigrantes alemães que transferiram os seus parques industriais para Nova 

Friburgo, trazendo investimentos em busca de melhores condições de negócios. Desenvolveu-se 

um pólo industrial, essencialmente têxtil e metal-mecânico, obtendo bastante sucesso até a 

década de 1970. 

 

Com a crise econômica da década de 1980 houve um desaquecimento muito forte das atividades 

industriais brasileiras, fazendo com que as empresas adotassem uma estratégia mais defensiva 

de sobrevivência. Como não poderia ser diferente, a indústria de Nova Friburgo também foi 

fortemente afetada pela crise. Logo, inicia-se um processo de reestruturação e enxugamento, 

desencadeando demissões em massa. Este contexto marca o inicio do terceiro ciclo. O município 

deixa de ser caracterizado por grandes empresas, dando lugar à criação de várias micro e 

pequena empresas, principalmente de confecções, levando a formação da indústria de moda 

íntima de Nova Friburgo. 

 

Na década de 1990, o município começa a ser tornar também um pólo universitário, com a 

chegada de duas Universidades, e a abertura de diversos cursos de graduação e pós-graduação 

nas mais diversas áreas do conhecimento. Com a concentração de instituições de ensino e de 

pesquisa, propicia-se um acúmulo de capacidades e de conhecimentos relevantes para a 

capacitação da mão-de-obra e para o maior desenvolvimento dos setores econômicos da região. 

 

Portanto, pode-se observar que Nova Friburgo sofreu um forte processo de industrialização - 

baseado nos setores têxtil, metalúrgico, confecção-vestuário, etc. - atraindo a população das 

zonas rurais e dos municípios vizinhos, consolidando o município como um pólo industrial, 

comercial e de serviços. 

 

5.4.2 Surgimento de Nova Friburgo e seu complexo têxtil 
 

A história de Nova Friburgo teve início em 1818, com a autorização de Dom João VI, da imigração 

de suíços para a colonização agrícola. Do total de emigrantes que saíram da Suíça, somente 

metade conseguiu chegar em Nova Friburgo, principalmente devido às condições precárias 

durante a viagem que agravavam o estado de saúde da população (site da prefeitura de Nova 

Friburgo). 

 

Estes pequenos proprietários suíços que vieram cultivar a terra com seu próprio trabalho e de 

suas famílias não obtiveram sucesso, devido à falta de apoio, às más condições das terras 

recebidas (com grande quantidade de pedras e a densidade da mata que limitava a utilização do 



solo) e à dificuldade de acesso aos mercados consumidores. Logo, grande parte dos colonos 

suíços deixou suas terras em busca de melhores condições de vida em outras regiões. Aqueles 

que permaneceram, sobreviveram com a produção de milho, batata, feijão, café, com a criação de 

animais domésticos e fabricação de laticínios. 

 

Em 1823, chegaram os imigrantes alemães. Estes receberam subsídios e ocuparam muitas das 

casas e lotes abandonados pelos suíços. Porém, ainda atravessaram grandes problemas para 

alcançarem o êxito esperado. Neste período, se deu pouca evolução, predominando uma 

produção agrícola em pequenas propriedades, voltadas para a sustentação das próprias famílias 

ou para um pequeno comércio regional. 

 

De acordo com FERREIRA (2002), de 1830 até final do século, com o desenvolvimento do café, a 

Freguesia de Nova Friburgo cresce e começa a vender os excedentes agrícolas, basicamente 

hortifrutigranjeiros, para a área de monocultura cafeeira, exercendo uma função importante na 

região. Os grandes fazendeiros de café investiram parte de sua fortuna na Região de Nova 

Friburgo, na forma de residências de verão, de estabelecimentos industriais e comerciais. Outro 

aspecto importante é que a Freguesia era passagem obrigatória para as caravanas que 

transportavam a produção de café de várias regiões e diversos outros produtos advindos de Minas 

Gerais em direção ao mercado do Rio de Janeiro. Desta forma, a Freguesia de Nova Friburgo 

passa a ser um forte centro comercial, cultural e prestador de serviços. 

 

Em 1873 foi inaugurada a linha de ferro Leopoldina Railway, reduzindo o tempo de viagem do Rio 

de Janeiro à Nova Friburgo de 4 dias para 4 horas. Este fator aumentou a circulação de pessoas e 

dinamizou o desenvolvimento da economia. 

 

Em 1890, a Freguesia de Nova Friburgo é elevada à categoria de cidade. A partir do final do 

século XIX os alemães iniciaram um grande processo de transformação na estrutura sócio-

econômica do município com a instalação das primeiras fábricas têxteis em Nova Friburgo. 

 

A proximidade com o Rio de Janeiro, aliado à instalação da ferrovia e da Companhia de 

Eletricidade, criada em 1911, permitiram a formação do pólo industrial de Nova Friburgo, já que 

atraíram grandes investimentos para a cidade, notadamente investimentos de empresários 

alemães, que trouxeram suas fábricas para a cidade. 

 

Segundo CORREA (1985), a indústria têxtil brasileira era um campo convidativo para 

investimentos de capital, atraindo tanto capitalistas como fazendeiros. Assim, inúmeras pequenas 

fábricas se proliferaram na zona rural, beneficiando-se da grande disponibilidade de mão-de-obra 

barata. 

 



Nos anos 80, deu-se início a uma forte crise econômica que inviabilizou a formulação de uma 

política industrial e tecnológica. A instabilidade econômica e a inflação crescente fizeram com que 

a indústria tivesse uma postura defensiva, retraindo os seus investimentos, estagnando a 

produção e reduzindo o seu nível de endividamento. 

 

Essa situação se agravou nos anos 90 com a abertura comercial, expondo a indústria brasileira à 

concorrência estrangeira. A indústria brasileira encontrava-se em situação desfavorável por operar 

com equipamentos e instalações tecnologicamente defasados e com limitações para a obtenção 

de crédito e financiamentos de longo prazo. 

 

Como não poderia deixar de ser, a crise também atingiu o Estado do Rio de Janeiro, causando 

muitos problemas para a indústria friburguense, como o fechamento de suas fábricas e o 

conseqüente desemprego. 

 

Com o declínio das atividades nas indústrias têxtil e metal-mecânica, a mão-de-obra despedida, 

adquiriu máquinas e equipamentos para montar o seu próprio negócio. A alternativa escolhida foi a 

confecção de peças de moda íntima, pois as pessoas já possuíam o conhecimento tácito 

necessário para à atividade das micro e pequenas confecções. Foi uma grande demonstração de 

empreendedorismo destas pessoas que, sem nenhum apoio institucional ou governamental, 

montaram suas empresas, para sobreviver à crise econômica. 

 

Segundo SPOLIDORO & FISCHER (2001), devido a esse movimento, a indústria de moda íntima 

de Nova Friburgo, pulou de 4 mil trabalhadores em 1980 para mais de 22 mil em 1998. Neste 

período, o valor da produção passou de US$ 12 milhões para US$ 48 milhões. 

 

5.4.3 Perfil Sócio-Econômico de Nova Friburgo 
 

A cidade de Nova Friburgo está localizada na região centro norte do Rio de Janeiro e é composta 

pelos municípios: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Cordeiro, 

Macuco, Sta. Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Morais. 

 

Segundo dados da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE), apesar 

de Nova Friburgo possuir grande densidade demográfica, sendo uma das maiores da região 

(184,7 hab/km2 em 2000), a sua taxa de urbanização ainda se encontra abaixo da média do 

Estado (87,6%, no mesmo ano). 

 



De acordo com o IBGE9, Nova Friburgo possuía cerca de 173.321 habitantes, sendo que deste 

total, 87,6% vivendo na área urbana e 12,4%, na zona rural. 

 

No domínio da educação formal, observa-se que a oferta escolar, em termos de estabelecimentos 

e docentes, é mais favorável que a do Rio de Janeiro, sendo o ensino privado mais numeroso que 

o público. O município possuía ainda a maior taxa de alfabetização (93,1%) da região centro norte 

fluminense, ficando acima da média do Estado do Rio de Janeiro (86,9%). O município também 

concentra grande oferta de cursos de educação profissional. São exemplos os cursos 

profissionalizantes oferecidos pelo SEBRAE, SENAI10 e SESI11. 

 

Municípios da região 
centro norte fluminense

Tx crescimento 
(anual) (%)
1991/2000

Tx urbanização
(%)

Densidade 
demográfica 

(hab/km2)
ESTADO 1,28 96 327,5

Rio de Janeiro 0,73 100 4 853,1
Bom Jardim 1,04 49,9 58,7
Cachoeiras de Macacu 2,1 84,8 50,6
Cantagalo 0,08 69,1 26,3
Carmo 0,58 72,3 47,7
Cordeiro 1,46 95,5 165,3
Duas Barras 0,48 58,3 27,4
Macuco 1 80,2 62,9
Nova Friburgo 0,41 87,6 184,7
Santa Maria Madalena (-) 0,54 53,6 12,7
São Sebastião do Alto 0,39 43,7 21,2
Sumidouro 0,98 16,5 35,6
Trajano de Morais (-) 0,65 36,7 16,9

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual, Urbanização e Densidade 
Demográfica dos Municípios da Região Centro Norte Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro - 2000

Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE, com base no resultados 
preliminares do Censo Demográfico de 2000

 
Quadro 13 – Média de Crescimento do Rio de Janeiro 
 

                                                           

9 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

10 SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

11 SESI: Serviço Social da Indústria 



Em relação ao ensino superior, o município de Nova Friburgo já conta com 3 universidades (2 

privadas e 1 pública) e 2 faculdades privadas, oferecendo atualmente 22 cursos de graduação. 

 

A Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia (FFSD) oferece cursos de graduação em Ciências 

Sociais, Matemática, Geografia, História, Pedagogia, Letras e Informática; além de 2 cursos de 

pós-graduação. 

  

A Universidade Candido Mendes (UCAM) oferece cursos de graduação em Ciências Contábeis, 

Administração de Empresas, Economia, Direito, Pedagogia, e Normal Superior; 1 curso seqüencial 

superior em Gestão de Negócios; um projeto de pós-graduação e 1 MBA em Turismo, Hotelaria e 

Entretenimento. 

  

A Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo (FONF) oferece curso de graduação em 

Odontologia e pós-graduação. 

 

A Universidade Estácio de Sá (UNESA) oferece cursos de graduação em Comunicação Social, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Informática, 2 Cursos Superiores 

em Formação Específica em Análise de Sistemas de Computação e Formação Específica de 

Executivos para Empresas de Turismo e Hotelaria. 

 

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) oferece graduação em Engenharia Mecânica e 

pós-graduação em Modelagem Computacional, ao nível de mestrado e doutorado. 

  

Segundo pesquisa do CIDE realizada em 2001, foram identificados 5.690 estabelecimentos 

agropecuários, industriais, comerciais e de serviços localizados em Nova Friburgo. O setor 

agropecuário é o que abriga o maior número de estabelecimentos (32,2%), seguido pelo comércio 

(26,2%), pelo setor de serviços (24,9%), pela indústria extrativa e a seguir pela de transformação 

(16,7%) e pela Construção Civil (3,7%). Neste ano, Nova Friburgo concentrava 73,9% das 

indústria extrativas e de transformação; 71,9% da construção civil; 71,0% dos serviços; 62,3% dos 

estabelecimentos comerciais; e 19,1% dos estabelecimentos envolvidos com a agropecuária da 

região centro norte fluminense. Estes dados podem ser observados na tabela abaixo. 

 



Total Agropecuária Extrativa 
mineral

Indústria de 
transformação

Serviços 
industriais de 

utilidade 
pública

Construção 
civil Comércio Serviços

Estado 246 884 53 680 561 15 660 328 6 834 74 313 95 508
Rio de Janeiro 107 492 663 100 7 019 139 3 265 34 692 61 614

Região Centro 
Norte Fluminense 15 290 9 599 24 969 19 292 2 390 1 997

Bom Jardim 1 107 855 5 32 1 8 116 90
C. de Macacu 1 873 1 441 3 46 4 12 210 157
Cantagalo 999 724 2 34 1 10 122 106
Carmo 606 431 1 41 2 11 82 38
Cordeiro 489 175 1 40 1 30 157 85
Duas Barras 538 460 1 18 - 1 37 21
Macuco 86 - - 3 - 2 57 24
Nova Friburgo 5 690 1 832 7 727 6 210 1 490 1 418
Santa M.ª Madalena 563 494 3 9 1 4 30 22
S. Sebastião do Alto 650 623 1 4 - - 15 7
Sumidouro 1 573 1 507 - 9 1 3 40 13
Trajano de Morais 1 116 1 057 - 6 2 1 34 16

Estabelecimentos Agropecuários, Industriais, Comerciais e de Serviços, segundo os Municípios da Região 
Centro Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro - 1999

Estabelecimentos industriais comerciais e de serviços

Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE 2001

Municípios da 
região centro 

norte fluminense

 
Quadro 14 – Estabelecimentos do Rio de Janeiro 
 

De acordo com pesquisa de HASENCLEVER (2000), no município de Nova Friburgo o setor com o 

número mais expressivo de estabelecimentos é o setor têxtil e de confecções. O agronegócio 

concentra-se principalmente na horticultura, produtos de viveiro e pecuária bovina. Encontram-se 

também alguns estabelecimentos de turismo e do setor metal-mecânico, como também algumas 

empresas produtoras de artefatos de concreto. Desta forma, se constitui no município da região 

centro norte fluminense que apresenta a estrutura econômica mais diversificada. 

 

Observando a tabela abaixo, elaborada de acordo com dados do Centro de Informações e dados 

do Rio de Janeiro - CIDE (2001), pode-se verificar que o PIB do município de Nova Friburgo 

representava 0,76% do PIB do Estado do Rio de Janeiro e 54,5% do PIB da região centro norte 

fluminense. Já em relação à composição do PIB de Nova Friburgo, os aluguéis eram responsáveis 

por 19,6% do total do PIB do município em 1999; a indústria extrativa e de transformação (19,2%); 

a construção civil (12,9%); setor de serviços (11,8%); o comércio (9,4%); o setor de transportes e 

comunicações (8,9%); a administração pública (8,7%); os serviços industriais e de utilidade pública 

(4,1%); a intermediação financeira (2,9%); e o setor agropecuário (2,5%). O PIB do Comércio de 

Nova Friburgo representava 68,4% do PIB no setor na região centro norte fluminense; da Indústria 

(54,7%); da Construção Civil (67,4%); dos Serviços (56,8%); do setor de agropecuária (19,7%). 

 



Agropecuária 
Indústria 

extrativa e de 
transformação 

Comércio Construção 
civil 

Serviços 
industriais de 

utilidade 
pública

Transporte e 
Comunicação 

Intermediação 
financeira 

Administração 
pública Aluguéis Prestação de 

serviços 
Total dos 
setores 

Estado 735 083 19 307 544 8 960 447 8 964 262 4 478 417 12 384 764 6 161 181 12 709 329 15 728 124 31 690 474 130 181 740
Bacia de 
Campos 
(Extração de 
Petróleo)

- - - - - - - - - - 9 062 114

Rio de Janeiro 5 454 9 460 783 - 4 367 035 2 256 056 7 969 816 5 225 703 8 799 120 6 387 138 25 288 127 75 761 546
Região Centro 

Norte 
Fluminense

126 531 347 886 136 226 190 158 114 819 136 888 41 019 171 343 399 776 154 193 1 818 839

Bom Jardim 2 395 9 197 4 803 5 433 2 642 4 720 2 429 7 536 25 724 1 872 66 750
Cachoeiras de 
Macacu

17 832 4 855 8340 20 551 6 769 14 397 3 121 13 552 51 959 18 391 159 767

Cantagalo 10 080 118 889 15 817 12 889 12 836 15 672 3 401 18 451 23 307 9 267 240 610
Carmo 4 791 3 294 3 633 4 058 38 311 2 523 930 5 949 17 795 2 349 83 633
Cordeiro 1 621 5 076 4 822 4 588 2 706 4 949 1 469 11 864 20 833 1 269 59 197
Duas Barras 3 596 4 998 1 364 3 017 1 089 1 612 207 1 930 11 379 889 30 082
Macuco 1 488 5 363 1 044 2 467 852 1 240 - 4 038 4 332 95 20 918
Nova Friburgo 24 957 190 448 93 210 128 269 40 852 87 547 28 256 85 809 194 726 117 141 991 214
Santa Maria 
Madalena

8 608 1 484 770 5 234 930 1 050 467 9 196 12 366 1 682 41 787

São Sebastião do 
Alto

8 022 954 421 353 819 1 019 218 2 646 9 749 317 24 519

Sumidouro 34 733 2 992 1 268 2 497 1 080 1 263 257 4 958 15 546 635 65 228
Trajano de Morais 8 407 335 734 803 5 934 897 264 5 413 12 060 286 35 134

Produto Interno Bruto - PIB, por Setor, segundo os Municípios da Região Centro Norte Fluminense do Rio de Janeiro - 1999

Municípios da 
região centro 

norte 
fluminense 

Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE 2001

PIB, por setor (1 000 R$) 

 
Quadro 15 – Produto Interno Bruto 



 

Pode-se observar que a economia de Nova Friburgo sempre esteve baseada em setores 

tradicionais e, conseqüentemente, apresenta ausência de setores mais dinâmicos em sua 

estrutura, colaborando para a falta de desenvolvimento tecnológico. Isto porque os setores mais 

dinâmicos são detentores de potencial científico e possuem ampla infra-estrutura tecnológica, 

estando mais propensos a interagir com universidades e outros institutos de pesquisa. 

 

Em relação à cultura, apresenta melhores índices de densidade para cinemas, teatros e museus 

do que o Estado do Rio de Janeiro. Porém, em se tratando de bibliotecas, a situação do município 

está muito aquém do esperado, já que possui apenas 1 biblioteca para todos seus habitantes 

(HASENCLEVER & FAURÉ, 2003). 

 

Em relação ao Índice de Qualidade Municipal (IQM), levantado pelo CIDE, em 2003, Nova 

Friburgo ficou em 25o lugar no ranking do Estado do Rio de Janeiro. Este índice foi elaborado com 

o intuito de, a partir da análise de sete grupos de indicadores (centralidade e vantagem de 

localização, qualificação e mão-de-obra, riqueza e potencial de consumo, facilidades para 

negócios, infra-estrutura para grandes empreendimentos, dinamismo e cidadania) que propiciam 

as condições básicas para a atração de novos empreendimentos, comparar os municípios do Rio 

de Janeiro, classificando-os de acordo com seu desempenho em qualidade de vida. A tabela 

abaixo mostra o desempenho de Nova Friburgo em relação aos demais municípios da região 

centro norte fluminense. 

 

Municípios Ranking IQM 1 2 3 4 5 6 7
Rio de Janeiro 1 1,00 1 1 1 3 1 2 2
Nova Friburgo 25 0,29 30 21 19 13 34 80 52
Cordeiro 49 0,21 32 45 55 29 45 77 25
Cantagalo 54 0,19 77 61 43 60 33 79 36
Carmo 64 0,17 11 66 14 45 53 69 55
Macuco 69 0,16 12 42 51 49 87 87 58
C. de Macacu 75 0,14 57 72 90 65 21 42 67
Bom Jardim 77 0,12 82 43 62 69 48 76 74
Duas Barras 82 0,09 89 44 74 79 24 82 60
Trajano de Moraes 85 0,07 53 83 79 84 71 75 69
Santa M.ª Madalena 86 0,07 90 86 78 80 50 78 64
S. Sebastião do Alto 88 0,05 88 77 82 86 77 89 65
Sumidouro 90 0,01 24 89 85 89 61 90 90

1-Dinamismo; 2- Centralidade e vantagem locacional; 3- Riqueza e potencial de consumo; 4- Qualificação 
de mão-de-obra; 5- Facilidades para negócios; 6- Infra-estrutura para grandes empreendimentos; 7- 
Cidadania.

Fonte: CIDE (2003)

Índice de Qualidade Municipal (IQM) da Região Centro Norte Fluminense - Posição dos Municípios 
no Ranking do Rio de Janeiro  (de 1 a 91)

 
Quadro 16 – Índice de Qualidade dos Municípios 
 



Apesar de ter obtido o melhor desempenho da região centro norte fluminense, Nova Friburgo, que 

já alcançou o 2º lugar no ranking das melhores cidades em qualidade de vida, apresenta hoje 

muitos problemas sócio-econômicos e políticos, que só poderão ser superados através da 

articulação de toda a sociedade civil e organizada em prol de um projeto de desenvolvimento para 

o município. 

 

Pode-se concluir que Nova Friburgo acabou por se consolidar como um pólo industrial, comercial, 

cultural e prestador de serviços (principalmente de turismo e hotelaria) no interior do Estado do Rio 

de Janeiro, configurando-se como um centro irradiador de desenvolvimento para toda a região 

vizinha. Mas, muitos projetos ainda devem ser realizados para que esta situação se perpetue por 

mais tempo. 

 

5.5 Surgimento do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo 
 

As pequenas empresas de Nova Friburgo começaram a se desenvolver a partir da década de 80 

quando, com a abertura econômica, o município teve que passar por um intenso processo de 

reestruturação industrial. Devido ao aumento da concorrência internacional, as indústrias têxtil e 

metal-mecânica tiveram um inevitável declínio. A mão-de-obra que foi despedida e que detinha o 

conhecimento fabril, começou a investir em máquinas e equipamentos para montar o seu próprio 

negócio. De acordo com SPOLIDORO & FISCHER (2001), a alternativa mais viável era a 

confecção de peças de moda íntima. Desta forma o setor de confecções de Nova Friburgo ganhou 

grande relevância na economia local. Com isso, o município deixou de ser o segundo maior 

produtor de autopeças, para se posicionar como o terceiro maior produtor de moda íntima no 

Brasil. 

 

No início da década de 90, a produção de lingerie já era de grande volume e a produção era 

distribuída pelo território brasileiro por meio de “sacoleiras” (pessoas que trabalhavam 

independentemente, comprando os produtos em Nova Friburgo a preços baixos e revendo a 

preços mais altos em outros territórios). A qualidade era resultado de um processo industrial, 

pautado na experiência passada, e não de uma visão globalizada e sistemática. A falta de 

conhecimento em processos gerenciais, marketing e o preparo para outras adversidades fizeram 

com que a maioria das fábricas falisse, mas as que sobreviveram ganharam força, sendo grandes 

fornecedoras no mercado interno e algumas exportadoras de seus produtos.  

 

Em 1998, o SEBRAE/RJ (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio de Janeiro), 

juntamente com a FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), contratou a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) para realizar o “Estudo das Potencialidades Econômicas e Competitivas da 

região centro-norte fluminense”. Este estudo apontou a forte presença, na região, do setor de 

confecção de moda íntima. No ano seguinte, a FGV foi novamente contratada para aprofundar 



este estudo, trazendo as seguintes conclusões: dinamismo e grande representatividade do setor 

de moda íntima (cerca de 25% do mercado nacional); características de aglomeração industrial; 

estrutura organizacional desorganizada. 

 

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE em julho de 2002, intitulada “Pólo de Moda 

Íntima de Nova Friburgo” (e divulgada no site da organização), as informações levantadas levaram 

a elaboração de um projeto junto a APEX, para criar melhores condições para exportação e 

transformar a região de Nova Friburgo em um Pólo Internacional de Moda Íntima. 

 

Com a contínua evolução do projeto e a identificação de novas oportunidades, este foi escolhido 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), PROMOS (Divisão Especial da Câmara de 

Milão para o Desenvolvimento de Ações Internacionais) e o SEBRAE como projeto piloto de 

desenvolvimento de organização setorial, nos moldes dos Distritos Industriais Italianos. 

 

Portanto, o surgimento da rede de conhecimento de Nova Friburgo não se deu de uma forma 

natural, tendo sido induzido, organizado e fomentado por diversas instituições de apoio, com 

destaque para o SEBRAE. Outras entidades foram importantes para auxiliar neste processo, como 

a FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), SINDVEST/NF (Sindicato das Indústrias 

do Vestuário de Nova Friburgo), SENAI/RJ (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio 

de Janeiro), IPRJ/UERJ (Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), que 

acreditaram e investiram no crescimento do setor. 

 

Posteriormente, outras entidades, como o Banco do Brasil, o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior), as prefeituras das cidades envolvidas, o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

e o Governo Federal do Brasil se interessaram pelo desenvolvimento do Pólo. Originou-se o 

projeto “Distrito Industrial do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região”, que tem também o 

objetivo de capacitar os confeccionistas, tornando-os mais competitivos a nível nacional e 

internacional.  

 

Estas entidades formam o Conselho de Desenvolvimento de Moda, responsável pelo 

gerenciamento do Pólo, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento das confecções de 

moda íntima da região, aumentando a competitividade e a produtividade.  

 

De acordo com LA ROVÈRE et al. (2001), o sistema produtivo de confecções de Nova Friburgo é 

formado pelos municípios de Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, 

Cantagalo e Nova Friburgo, sendo este o maior e o mais importante, não só por reunir o maior 

número de empresas, como também por concentrar as empresas líderes. 

 



Através de dados do site do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, pode-se concluir que a 

perspectiva dos empresários da região é que, em 2010, o Pólo seja líder no mercado nacional, 

com significativa participação no mercado internacional. Também pretende conquistar o selo de 

qualidade regional, o desenvolvimento e reconhecimento do seu núcleo de tecnologia de design e 

de sua gestão moderna e inovadora. 

 

5.6 Caracterização do Sistema Produtivo de Confecções de Nova Friburgo 
 

A região concentra mais de 4 mil empresas de confecção de moda íntima, sendo apenas cerca de 

600 formalmente registradas. Representa 25% da produção brasileira do segmento, gerando 20 

mil postos de trabalho, sendo 8 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. A maior parte das 

confecções (68,5%) são micro empresas que têm entre 1 a 9 trabalhadores. O mix de produtos 

gira em torno das linhas: dia, noite, sensual, moda praia e “fitness”, mas a base da produção é a 

lingerie para o dia-a-dia (70%), seguida da lingerie sensual (com 14,42%). A distribuição é 

concentrada para os atacadistas (28,3%) ou lojas de fábrica (27%); 15,8% da produção é 

comercializada por meio de loja própria fora da fábrica, 14,7% através da venda direta para 

terceiros (lojas comerciais) e 8,4% através de representantes. Em 2004, o faturamento do pólo 

ficou em torno de R$ 600 milhões (site do Pólo de Moda Íntima). 

 

De acordo com os estudos existentes sobre redes de empresas, citados no presente trabalho, 

pode-se caracterizar o Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo de diversas formas. 

 

Segundo a teoria de ZALESKI (2000), o Pólo de Nova Friburgo foi formado através da competição. 

Isto porque as diversas empresas que o constituem têm a mesma atividade e se vêem como 

concorrentes. Estas empresas ainda têm a visão de que seus objetivos são individuais, 

procurando manter sua autonomia e buscando apenas o seu próprio bem. Logo, pode-se observar 

que sem a presença das instituições fomentadoras do projeto, o surgimento do pólo seria apenas 

um sonho inalcançável. 

 

Ao se analisar os estudos de ERNST (1994), verifica-se que foi formada uma rede de produtores, 

abrangendo os acordos de co-produção. Desta forma, surge a possibilidade destas empresas 

juntarem sua capacidade de produção e de recursos com o fim de ampliar sua capacidade, 

atendendo a um volume de produção que antes era considerado inatingível. 

 

De acordo com os estudos de GRANDORI & SODA (1995), pode-se caracterizar a rede de Nova 

Friburgo de duas formas distintas: rede social e rede burocrática. Na verdade, ao se analisar as 

interações entre as empresas no mercado nacional, as relações são claramente sociais, já que 

não há nenhum contrato formal entre as empresas. Neste ambiente, as instituições de apoio são 

responsáveis por promover a integração das empresas e solucionar qualquer problema. Já em 



relação ao mercado externo, foram formados os consórcios de exportação, caracterizando, 

tipicamente, uma rede burocrática. 

 

Analisando-se a teoria de CORRÊA (1999), pode-se classificar o Pólo de Moda Íntima como uma 

rede dinâmica. Isto porque há um relacionamento entre empresas do mesmo ramo de atividade e 

no mesmo nível da cadeia de valor. Não existe uma liderança fixa. Verifica-se que foi constituído 

um modelo mais flexível e aberto de rede, podendo melhor se adaptar a uma futura formação de 

empresas virtuais. 

 

A rede formada se caracteriza como uma cooperação entre concorrentes (cooperação horizontal). 

Porém ainda há uma relativamente baixa cooperação entre as empresas do pólo. As principais 

razões apontadas para esta “relutância” é o fato das empresas ainda não terem adquirido uma 

cultura favorável à cooperação. Existe o receio de se revelar segredos empresariais que poderiam 

ser usados pelos concorrentes, diminuindo a capacidade de diferenciação. 

 

5.6.1 Organização 
 

O pólo existente na região ainda não pode ser caracterizado como um cluster, principalmente 

devido ao baixo grau de cooperação entre as empresas do pólo, tanto na produção, quanto na 

constituição de canais de comercialização nacionais e internacionais ou na cooperação 

tecnológica para o setor. Em termos gerais, as empresas não apresentam uma hierarquia do 

processo de tomada de decisões, que permita a presença de fortes relações de 

complementaridade e interdependência entre os atores (HASENCLEVER, 2000). 

 

Uma das causas do nível relativamente baixo de organização e cooperação é a falta de 

capacitação e o baixo nível de escolaridade dos empresários. A grande maioria dos empresários, 

como já falado anteriormente, é de ex-costureiros. Portanto, estão desatualizados e não se 

interessam pelos programas de capacitação promovidos pelas entidades atuantes no pólo. Porém, 

também se verificou que os filhos destes empresários estudaram em Universidades e já 

começaram a atuar na gestão das empresas junto com seus pais, constituindo um grupo mais 

participativo e aberto a mudanças. O que pode vir a trazer, futuramente, uma maior qualificação do 

empresariado local. 

 

Segundo a autora, de fato, a estrutura industrial do Pólo de Nova Friburgo, apesar de ser 

especializada basicamente em um único produto (moda íntima), ainda não está em um processo 

de especialização ao nível das empresas, seja gerencial ou técnico. Também se verifica grande 

desperdício de insumos na produção devido a pouca aplicação de técnicas mais modernas de 

gestão. A maioria das empresas não possui funções gerenciais especializadas como marketing ou 

pesquisa e desenvolvimento. Da mesma forma, as principais etapas do processo técnico de 



produção (como corte, costura e acabamento) são responsabilidades de uma só empresa. 

Principalmente devido à cultura de desconfiança e à concorrência destrutiva, as empresas ainda 

não perceberam os ganhos que a especialização em uma única etapa do processo produtivo pode 

trazer para todas as empresas. Assim, não há complementaridade tecno-produtiva entre as 

mesmas, e, portanto, cada uma se considera concorrente em relação às demais. 

 

5.6.2 Concorrência 
 

O setor é caracterizado por quase não impor barreiras à entrada de novos concorrentes e por se 

constituir de marcas identificadas por baixo preço e pouca qualidade (HASENCLEVER, 2000). 

Como já falado anteriormente, o pólo é formado, em sua maioria, por micro e pequenas empresas, 

com grande quantidade de empresas informais, diminuindo a competitividade das empresas 

legalizadas, já que estas empresas informais não pagam taxas e impostos, podem ter um custo 

menor de produção e preços mais atrativos no mercado. É uma concorrência destrutiva que afeta 

diretamente a rentabilidade das empresas formais. 

 

5.6.3 Mão-de-obra 
 

O setor de confecções de Nova Friburgo é intensivo em mão-de-obra, com falta de pessoal 

qualificado, dificultando o trabalho voltado para a operação e gerência de máquinas de corte 

utilizando os sistemas CAD/CAM, criando barreiras à entrada de novas tecnologias.  

 

5.6.4 Mercado Consumidor 
 

Os principais requisitos exigidos pelos grandes compradores nacionais e internacionais do pólo 

são: qualidade do produto, design moderno, modelagem adequada e nome no mercado 

(HASENCLEVER et al., 2003). Portanto, para atrair grandes compradores tornam-se necessários 

maiores investimentos, por parte dos produtores, na produção e divulgação de catálogos, 

fabricação de peças adequadas aos padrões exigidos e criação de uma marca forte. Entretanto, 

as empresas do pólo, individualmente, não são capazes de arcar com esses investimentos, devido 

a seu tamanho e a dificuldades de obtenção de créditos, sendo obrigadas a comercializar com 

clientes menores, reduzindo suas possibilidades de acréscimo de vendas. O que reforça a idéia de 

que a criação de consórcios de exportação e parcerias de produção entre estas empresas é vital 

para sua atuação e crescimento no mercado exterior. 

 

5.6.5 Participação no Mercado Externo 
 

Em 2004, as exportações chegaram a US$ 3 milhões, principalmente devido ao apoio dos 6 



consórcios de exportação formados com apoio da APEX, comercializando os produtos para o 

Mercosul, União Européia, África, Oriente Médio, Japão e Estados Unidos (site do Pólo de Moda 

Íntima de Nova Friburgo). 

 

Porém, segundo levantamento do SEBRAE, a maioria das empresas ainda enfrenta grandes 

barreiras para exportar. Em pesquisa realizada em 2001, pelo órgão, 57% das empresas do pólo 

se consideravam incapazes de identificar mercados para atuar, 67% julgavam não ter capacidade 

de negociar com estrangeiros, 71% não conheciam as exigências burocráticas e 79% 

desconheciam a legislação que rege as exportações. 

 

Apesar da pequena representatividade, o mercado externo é o principal foco dos projetos de 

desenvolvimento do pólo atualmente. O objetivo é aumentar as exportações para os países já 

conhecedores do potencial da região, como também expandir para outros, incluindo um maior 

esforço de divulgação. 

 

Segundo PROCHNIK (2003), os consórcios são fundamentais na estratégia de fomento à 

exportação. O que se pretende é que os consórcios lancem uma marca própria e um selo de 

qualidade para facilitar a aceitação dos produtos no mercado externo. Também devem elaborar 

material promocional de divulgação, realizar compras de matérias-primas e equipamentos em 

conjunto (para obter poder de barganha), contratar, coletivamente, seguros e negociar com 

bancos, para obter melhores condições financeiras. Espera-se que os consórcios estabeleçam 

unidades no exterior, como depósitos de mercadoria, “show-rooms” e escritórios para facilitar as 

negociações. Outro ponto importante é a participação em feiras (nacionais e internacionais), 

organização de missões no exterior para identificação de novos mercados, elaboração de 

pesquisas de mercado e organização de cursos de formação para desenvolver técnicas produtivas 

e gerenciais. 

 

5.6.6 Matéria-prima 
 

Pode-se verificar que há facilidade de acesso à matéria-prima, possibilitando as empresas da 

região reduzir seus custos, já que existe grande concentração de fornecedores locais. Os dados 

de uma pesquisa realizada por SHULLER & LIMA (2002), mostraram que, neste ano, 92% das 

empresas entrevistadas encontravam facilidade para a aquisição de matéria-prima, o que acaba 

se tornando um ponto forte do pólo. 

 

5.6.7 Relacionamento entre as Empresas 
 

Ainda há no Pólo, pouca presença de subcontratação ou prestação de serviço entre as empresas, 



visando apenas completar o ciclo da cadeia produtiva e, conseqüentemente, tornar mais 

produtivas as atividades produtivas locais (SHULLER & LIMA, 2002). Essa característica é mais 

visível entre pequenas empresas. O ideal seria que, no pólo, houvesse a integração da cadeia 

produtiva entre produtores e fornecedores, integração intersetorial entre as áreas industrial, 

comercial, serviços e, ainda, vínculos de solidariedade e cooperação entre as empresas. Segundo 

o estudo realizado, em 2002, apenas 40% das empresas entrevistadas realizavam algum tipo de 

subcontratação ou já atuaram como subcontratadas. 

 

O processo de comunicação entre os atores institucionais envolvidos na rede de conhecimento do 

setor ocorre de forma cada vez mais horizontalizada, através do Conselho de Desenvolvimento da 

Moda. A comunicação entre as instituições e os empresários do pólo ainda apresenta algumas 

dificuldades. Isso ocorre porque estas instituições apresentam uma linguagem muito técnica para 

expor as iniciativas e projetos em desenvolvimento, criando uma grande dificuldade para os 

empresários compreenderem os termos utilizados. 

 

5.6.8 Aprendizagem 
 

Pode-se notar, basicamente, a presença de conhecimento do tipo convencional, codificado e 

tácito. Ou seja, conhecimento convencional e codificado se refere àquele que se transfere através 

dos cursos de capacitação e palestras oferecidos pelo SEBRAE e SENAI e dos cursos de 

graduação oferecidos pelas universidades e faculdades locais. E o conhecimento tácito é aquele 

advindo da interação entre consultores, empresários e agentes institucionais envolvidos na rede. 

Outra característica importante é que o conhecimento flui em direção contrária, uma vez que os 

microempresários transmitem parte de suas experiências e conhecimentos aos consultores que, 

por sua vez, passam a conhecer cada vez mais as especificidades do setor. 

 

SHULLER & LIMA (2002), constataram que as fontes mais importantes de aprendizagem para as 

empresas do Pólo de Nova Friburgo são as diversas feiras de moda. Entre as empresas 

entrevistadas, 47% destacaram que as feiras são sua primeira opção para a obtenção de novos 

conhecimentos e informações, ficando em segundo lugar as revistas internacionais relacionadas 

com o setor e, em terceiro a Internet. Ainda com base nas entrevistas realizadas, observa-se que 

o processo de aprendizagem do setor de confecções origina-se basicamente do processo de 

“learning by doing”. 

 

A aprendizagem técnica e empresarial provém da experiência do dia-a-dia dos próprios 

empresários e empregados, a partir da tentativa de acerto e erro. Porém, são as relações entre as 

empresas que têm efeito mais positivo para proporcionar cada vez maior interação entre os 

participantes do aglomerado (aprendizado via interações), constituindo fator primordial de 

competitividade. Ainda não se constataram autênticas relações de cooperação por canais 



institucionais, mas pode-se identificar pouco a pouco a presença de um conjunto de elos que vêm 

sendo construídos entre as empresas e que devem se traduzir no foco para o sucesso do pólo. 

 

5.6.9 Tecnologia e Inovação 
 

Apesar de uma das características básicas da indústria de confecção ser a dependência de 

importações de inovações (como máquinas mais modernas, softwares de design ou modelagem e 

novos tecidos), sendo a presença desses fatores decisiva para garantir a competitividade das 

empresas do setor, em Nova Friburgo, de acordo com estudo realizado por LA ROVÈRE et al. 

(2001), a maior parte dessas empresas adquire insumos e equipamentos no mercado nacional. 

 

O estudo ainda aponta que a dinâmica de inovações é centrada na incorporação de novos 

conhecimentos através de aquisição de máquinas e no desenvolvimento de design de produtos 

(em relação à criação de novos modelos e uso de novos de novos materiais), que, na maior parte 

das vezes, não é compartilhado entre as empresas, diminuindo a possibilidade de obtenção de 

economias de escala. Também se podem citar poucas modificações nas técnicas organizacionais, 

que permitiriam aumento de produtividade. 

 

5.6.10 Acesso ao Crédito 
 

As políticas de crédito e as que fornecem a justaposição das atividades (facilidades para 

localização e oferecimento de serviços comuns) ainda são muito incipientes. Ainda não foram 

concebidas levando em conta as vantagens de aglomeração das atividades existentes, como 

ocorre em outros países que mantém facilidades especiais para os clusters (HASENCLEVER & 

MAEDA, 2002). A exceção existente é o apoio que se dá à formação dos consórcios de 

exportação, promovidos pela APEX (Agência Promotora de Exportação), e operacionalizados com 

suporte do SEBRAE/RJ. 

 

5.6.11 Quadro Geral 
 

O quadro abaixo apresenta um resumo das principais características encontradas no Pólo de 

Moda Íntima de Nova Friburgo.  

 



CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO

Instituições SEBRAE, FIRJAN, SENAI, SINDVEST, UERJ

Âmbito Geográfico Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, 
Cantagalo e Nova Friburgo

Objetivo

Promoção do comércio exterior; estruturação e capacitação 
gerencial/ técnica do setor, envolvenco o aprimoramento do 
design, aperfeiçoamento da mão-de-obra, melhoria da 
organização produtiva, distribuição e custos; e criação de 
uma marca local de qualidade

Conteúdo Intercâmbio de informações e conhecimentos e prestação 
de serviços de capacitação e serviços tecnológicos

Coordenação SEBRAE/ FIRJAN através do Conselho de Desevolvimento 
da Moda

Nível de Formalidade Processos formalizados por convênios, projetos e 
consórcios

Processo de Comunicação
Processo de comunicação entre as instituições está se 
horizontalizando via o Conselho de Desenvolvimento da 
Moda

Hierarquia Verticalizada, centrada no SEBRAE e na FIRJAN, e do tipo 
Top-Down

Tipo de Conhecimento

Convencional e Codificado: Proveniente dos cursos de 
capacitação e palestras oferecidos pelo SEBRAE e SENAI e 
dos cursos de graduação oferecidos pelas universidades 
locais
Tácito: Interação entre os consultores, empresários e 
agentes envolvidos na rede

Aprendizagem Learning by doing, e aprendizagem institucional (durante a 
fase inicial)

Capacidade de Mobilização de 
Recursos

Alta capacidade, em relação às instituições locais e, baixa, 
quando se trata da maior parte das micro e pequenas 
empresas do setor

Fonte: Adaptado de FERREIRA (2002)  
Quadro 17 – Características do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo 
 

5.7 Agentes formadores do Pólo de Nova Friburgo 
 
Conforme já foi citado anteriormente, há diversas instituições que desempenham papéis altamente 



relevantes para o desenvolvimento da emergente rede de conhecimento do setor de confecções 

de Nova Friburgo, principalmente no que diz respeito à captação de recursos e coordenação das 

atividades. Sendo as principais citadas no quadro abaixo e descritas mais detalhadamente a 

seguir. 

 

Parceiros Internacionais Parceiros Nacionais Parceiros Estaduais Parceiros Locais

● Banco Internacional de 
Desenvolvimento (BID)

● Agência de Promoção de 
Exportações (APEX)

● Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN)

● Sindicato do Vestuário de Nova 
Friburgo (SINDVEST)

● Agência Internacional da 
Câmara de Comércio de Milão 
(PROMOS)

● Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC)

● Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa 
(SEBRAE/RJ)

● Instituto Politécnico da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (IPRJ/UERJ)

● Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)

● Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(SENAI/RJ)

● Prefeitura de Nova Friburgo

PRINCIPAIS PARCEIROS DO PÓLO DE NOVA FRIBURGO

 
Quadro 18 – Instituições parceiras do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo 
 

5.7.1 Conselho de Desenvolvimento da Moda 
 

As atividades do Conselho de Desenvolvimento da Moda estão voltadas para tornar a região em 

um pólo regional da moda; criar um centro de inteligência de moda, para desenvolvimento de 

novos produtos; promover a melhoria da gestão das empresas, disseminando melhores técnicas 

de gerenciamento; gerar emprego e, conseqüentemente, aumentar a renda da população; formar 

mão-de-obra capacitada; constituir consórcios para exportação; promover a divulgação da região 

como pólo de confecção de moda nacional e internacionalmente; aumentar as exportações; 

transferir a experiência dos Distritos Italianos; e criar um centro tecnológico e de design da 

indústria de confecção de Nova Friburgo. 

 

Os meios para alcançar os objetivos propostos são: cursos e treinamentos para os empresários e 

empregados, missões empresariais, prestação de serviços de design, captação de recursos com 

outras instituições e participação e divulgação em feiras do setor.  

 

5.7.2 SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
 

O SEBRAE é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que visa orientar, informar e capacitar 

empresários de micro e pequenas empresas do território nacional. Já atua há mais de 10 anos 

com 27 unidades autônomas distribuídas pelos diversos Estados brasileiros. Dentre estas, a de 

grande importância para o desenvolvimento do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo é o 

SEBRAE/RJ (unidade do Rio de Janeiro), responsável por identificar oportunidades e 

necessidades para o fortalecimento sócio-econômico do Estado do Rio de Janeiro. 



 

Seu principal objetivo é apoiar e fomentar a criação, a expansão e a modernização de micro e 

pequenas empresas, capacitando-as para se tornarem competitivas em seu mercado, cumprindo 

seu papel de desenvolvimento econômico e social, de melhor distribuição de renda e de geração 

de mais postos de trabalho. 

 
Segundo dados do SEBRAE, a unidade do Rio de Janeiro oferece apoio às pequenas empresas 

fluminenses, representantes de 96% dos estabelecimentos instalados e cerca de 65% da mão-de-

obra empregada no Estado. Sua atuação está dividida em quatro grandes eixos de atividade: 

informação/ orientação, formação/ capacitação, promoção de negócios e tecnologia. Todos com o 

objetivo de disponibilizar ferramentas e soluções, a custos baixos e/ou subsidiados, para o 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas. 

  

O projeto de desenvolvimento do Pólo de Nova Friburgo recebeu em 2002 grandes investimentos 

da ordem de R$ 4 milhões provenientes do Sistema Sebrae e do BID (SHULLER & LIMA, 2002). O 

projeto prevê a criação de diversos programas de suporte às empresas, como capacitação técnica 

e gerencial dos empresários e empregados, consultoria em design e moda, promoção e 

prospecção de novos negócios, capacitação de empresas para facilitar a exportação e criação de 

uma central de compras de matérias-primas. O objetivo principal é facilitar as negociações com o 

mercado externo para as empresas formadoras do pólo de confecção. 

 

O SEBRAE já promoveu grande número de treinamentos para diversas empresas do setor de 

confecção de Nova Friburgo, principalmente em cursos de gestão empresarial, com os seguintes 

temas: Comportamento, estratégia e gestão; Marketing e Estilo; Planejamento de Coleções; 

Administração de canais de distribuição; Gestão Financeira. Além destes cursos de capacitação 

empresarial, o SEBRAE também oferece aos empresários o curso “Saber Empreender”, com o 

objetivo de despertar o espírito empreendedor, permitindo o conhecimento e desenvolvimento das 

características necessárias para um melhor aproveitamento dos negócios. Outro serviço oferecido 

são consultorias tecnológicas para design, gestão da produção e informatização de processos de 

modelagem, voltados para o aprimoramento de produtos e processos das empresas da região. 

 

O SEBRAE vem estudando ainda a implementação de mecanismos que facilitem o financiamento 

do setor como, por exemplo, a criação de uma cooperativa de crédito que permita acesso mais 

rápido e com custo reduzido para os empresários do Pólo de Nova Friburgo (site do SEBRAE). 

 

O SEBRAE tem ministrado diversas palestras de sensibilização dos empresários quanto à 

importância da exportação, incluindo os seguintes temas: a importância dos gestores empresariais 

na formação de consórcios e parcerias; a experiência de outros consórcios de exportação; 

vantagens tributárias da exportação; como calcular preços de produtos para exportação; como 



cobrar crédito de exportação; como estruturar a empresa tanto para o mercado interno quanto 

para o externo; características do mercado europeu de moda; competitividade e produtividade do 

setor de confecção; nível de qualidade exigido para exportação. 

 

Resumidamente, segundo o site do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, os principais serviços 

oferecidos pelo SEBRAE/RJ são: Assessoria de Comunicação Nacional e Internacional, sendo um 

serviço oferecido permanentemente pelo SEBRAE, que faz a contratação de empresas para 

assessoria na área de comunicação do Pólo, a nível nacional e internacional; Jornal Moda Nova 

Friburgo, um informativo mensal que tem o objetivo de disseminar e unificar as informações para 

todas as empresas do Pólo, promovendo uma melhor comunicação; Conversa Íntima, um evento 

temático mensal com o objetivo de tratar temas variados de interesse dos empreendedores da 

região, inclusive com a participação de profissionais de renome; Portal do Pólo (portal institucional 

para disseminação de informações, ações e serviços disponíveis que dizem respeito ao pólo); 

Catálogo de Serviços, uma publicação impressa (anual) e outra eletrônica (constante), com o 

objetivo de centralizar e promover todos os produtos e serviços oferecidos pelas diversas 

instituições e empresas da região; Prêmio Anual de Destaque da Moda Nova Friburgo e Região, 

com o objetivo de dar visibilidade às experiências bem sucedidas da Região relacionadas aos 

temas (Design, Exportação e Responsabilidade Social); Cursos Matriz Educacional Sebrae 

(cursos oferecidos permanentemente com o objetivo de oferecer aos empresários capacitação 

para gestão de seu negócio e aos profissionais autônomos e funcionários capacitação para 

melhorar o desempenho em suas atividades); Software de Gestão Integrada para Confecção, com 

a disponibilização gratuita às empresas de confecção de um software de gestão integrada; 

gerenciamento da rede de serviços de apoio ao segmento de confecções, em operação dentro do 

Portal do Pólo; Rede Associativa (programa para o desenvolvimento da cultura do associativismo 

entre as empresas do pólo). 

 

5.7.3 APEX (Agência de Promoção à Exportação) 
 

A APEX entrou em operação em abril de 1998, com o objetivo de implementar uma política de 

promoção comercial das exportações. Portanto, sua missão é estimular as exportações brasileiras, 

especialmente das empresas de menor porte. Para alcançar seus objetivos desenvolve parcerias 

com outras entidades empresariais visando o desenvolvimento de programas de promoção 

comercial. 

 

A principal atuação da APEX no Pólo de Moda Íntima é desenvolver a criação de consórcios de 

empresas de moda íntima, como é o caso da Associação Friburguense da Indústria de Confecção 

(AFRIC), constituído por dez empresas da região e formado há 5 anos, sendo o pioneiro na 

implantação do cluster de moda na Região Fluminense. Portanto, é considerado um precursor 

dentro do processo, uma vez que outros consórcios também foram aprovados após seu sucesso. 



 

A verba destinada para o financiamento dos consórcios se destinada basicamente a ações de 

treinamento, consultoria, identificação de possíveis mercados e canais de distribuição, entre 

outras. Atualmente, existem outros consórcios de exportação em fase de formação. 

 

5.7.4 FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) 
 

A FIRJAN representa a classe industrial do Rio de Janeiro a nível regional e nacional, 

congregando os interesses dos sindicatos filiados. É uma Instituição prestadora de serviços às 

empresas que atua como fórum de debates e de gestão da informação para promover o 

crescimento econômico e social do Estado. Tem o objetivo de promover a valorização da indústria 

local, auxiliando no processo de reestruturação e modernização da mesma. Suas funções também 

são apoiar institucionalmente e politicamente as diversas iniciativas de desenvolvimento, promover 

interação com universidades, outras indústrias e institutos de pesquisa, prestar assistência 

empresarial fornecendo orientações gerenciais e disseminar novas oportunidades de negócios 

(site da FIRJAN). 

 

No Pólo de Nova Friburgo, atua na coordenação e implementação, em parceria com o SEBRAE, 

dos programas de capacitação e desenvolvimento dos empresários locais, desenvolvendo o 

“Programa de Difusão de Informação” entre os membros do pólo e seus parceiros e articulando e 

coordenando diversas ações institucionais, principalmente de divulgação do pólo. 

 

5.7.5 SENAI (Serviço de Aprendizagem Industrial) 
 

O SENAI atua basicamente no desenvolvimento das empresas, através da disponibilização de 

diversos cursos profissionalizantes para os empresários e empregados. 

 

Sua atuação no Pólo de Nova Friburgo se dá através do NAD (Núcleo de Apoio ao Design), núcleo 

vinculado ao SENAI, que age em três linhas de trabalho: oferta de cursos rápidos para costura e 

modelagem; cursos de mecânica de máquinas; e oferta de serviços de design e modelagem. O 

NAD adquire catálogos no exterior e emprega modelistas altamente especializadas, 

desenvolvendo projetos de produtos que as pequenas empresas não conseguiriam desenvolver 

devido ao alto custo. 

 

Mas não são apenas as pequenas empresas do pólo que se utilizam dos serviços do NAD. 

Empresas mais sofisticadas também demandam serviços de design em cooperação tecnológica e 

artística com o NAD. Desta forma, não têm que paralisar suas máquinas para fazer os protótipos 

de produção. Outro tipo de serviço oferecido às empresas é o de consultoria, oferecendo 



consultoria de gestão e de informatização. Atualmente, o NAD está planejando inserir mais um 

serviço no seu leque de oferta: a capacitação em prospecção de mercado. 

 

Segundo o site do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, o SENAI, juntamente com a FIRJAN, 

oferece os seguintes serviços para as empresas da região: Cursos FIRJAN, com o objetivo de 

oferecer capacitação para empresários e dirigentes de empresas em temas cruciais para gestão 

de seus negócios; Café da Moda (encontro realizado mensalmente entre as empresas e 

especialistas em temas técnicos, mercadológicos e demais assuntos demandados pelo setor, 

levantados através de consulta aos próprios empresários. É também uma oportunidade de 

integração entre empresas e instituições parceiras e para disseminação de informações relevantes 

para o pólo); Serviços Consultoria SENAI – FIRJAN – SEBRAE, visando oferecer, por exemplo, 

serviços às empresas do pólo como a melhoria dos processos de etiquetagem (exigidos pelo 

INMETRO) e controle estatístico dos processos; Cursos de Educação Profissional SENAI – 

FIRJAN, cursos oferecidos para os funcionários da linha de produção como, por exemplo, cursos 

de montagem industrial e aperfeiçoamento de costureiras; Curso Técnico em Estilismo e 

Coordenação de Moda, oferecendo as bases necessárias para o desenvolvimento de 

competências para análise e aplicação das tendências de moda, desenho, criação de modelos, 

programação e desenvolvimento de coleções; Consultoria em Comércio Exterior, sendo realizado 

permanentemente com o objetivo de orientar as empresas em relação aos processos de 

exportação; Missão Empresarial para Milão – Itália (visita aos Distritos Industriais da região da 

Lombardia, em Milão, na Itália, em Março de 2004). 

 

5.7.6 SINDVEST (Sindicato da Indústria do Vestuário) 
 

O SINDVEST tem o objetivo de defender e promover os interesses do setor de confecção de Nova 

Friburgo, buscando a união entre as empresas e a articulação de parcerias institucionais. Conta 

com o apoio do SEBRAE e da FIRJAN para desenvolver a criação de grupos de consórcios de 

exportação e internacionalizar cada vez mais a FEVEST (site do pólo de Nova Friburgo). 

 

5.7.7 Instituto Politécnico da UERJ (Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro) 

 

A UERJ vem desempenhando um papel cada vez mais ativo em prol da formação de um espaço 

regional de conhecimento através do desenvolvendo e participação em vários projetos 

estruturantes para o setor de confecção. 

 

Principalmente, após a implantação do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, os 

empresários da região creditaram à Universidade o importante papel de promover o 



desenvolvimento tecnológico através da articulação de instituições de apoio e financiadores e da 

elaboração de propostas e projetos. 

 

Atualmente, o Instituto Politécnico, vem participando do projeto de desenvolvimento do pólo 

atuando como núcleo de inteligência junto às lideranças locais, no sentido de estruturar o sistema 

local de inovação, realizando diagnósticos e identificando gargalos tecnológicos e buscando a 

solução para os mesmos. 

 

O intuito é contribuir para modernizar a economia local, desenvolver e transferir tecnologia, 

capacitar recursos humanos, armazenar informações, através das seguintes ações: 

desenvolvimento e implantação de ferramentas gerenciais e técnicas para as empresas locais; 

seminários de sensibilização e qualificação; estruturação de um Banco de Dados dinâmico, que 

disponibilize as informações sócio-econômicas, os canais de distribuição, fornecedores, 

diagnósticos e estudos relevantes para o setor; elaboração e acompanhamento de propostas e 

projetos com outras instituições de apoio; diagnósticos e estudos de viabilidade técnica e 

econômica; contratação de consultorias especializadas; pesquisas de mercado; suporte na 

obtenção do Selo de qualidade; avaliação da qualidade dos insumos adquiridos; induzir o 

desenvolvimento de componentes, equipamentos e software a serem utilizados para o aumento de 

produção e eficiência do setor; capacitação de recursos humanos que atuam na cadeia produtiva. 

 

Os principais clientes são as empresas de confecção que buscam a modernização do seu 

processo produtivo e de serviços de valor agregado em toda a cadeia produtiva. Dentre esses 

serviços encontram-se: gestão do design e estilismo, criação de marca, projetos gráficos, 

softwares de soluções de melhoria e automação dos processos e comércio eletrônico, capacitação 

em gestão da produção, etc. 

 

Cabe também ao Instituto Politécnico da UERJ organizar e fomentar ações coletivas, 

principalmente entre as empresas menores, a fim de compensar o seu reduzido tamanho, 

aumentando seu poder de barganha junto aos fornecedores e clientes. Os principais serviços 

oferecidos atualmente pela UERJ, juntamente com seus parceiros são (site do Pólo de Moda 

Íntima de Nova Friburgo): 

 

• Apoio Técnico: visa desenvolver e implementar ferramentas de gestão da produção para 

as empresas, bem como prover capacitação de RH, consultoria, seminários e oficinas na 

área de padronização, design, meio ambiente, qualidade e gestão da produção. Conta 

também com o laboratório de Apoio à Produção (LAP) para prover uma estrutura de 

soluções de CAD (estilo, encaixe, modelagem e plotagem); 

• Apoio Gerencial: objetiva desenvolver e implementar ferramentas gerenciais para as 

empresas, bem como prover capacitação de RH, consultoria, seminários e oficinas na 



área de gestão empresarial, permitindo maior desenvolvimento das empresas da região; 

• NIP (Núcleo de Inteligência de Produção): conta com uma equipe própria, em tempo 

integral, objetivando desenvolver diagnósticos e propor soluções para diminuir os gargalos 

tecnológicos, realizar estudos e projetos setoriais, transferir tecnologia e armazenar 

informações das empresas do Pólo de Moda Íntima; 

• Plataforma Tecnológica da Cadeia Produtiva de Moda: visa identificar e propor soluções 

para os principais gargalos tecnológicos e outros interferentes no desenvolvimento da 

cadeia produtiva, de forma a montar e apresentar projetos cooperativos; 

• UCC (Unidade Computadorizada de Corte): disponibilização de máquinas de corte que 

tem como objetivo oferecer capacitação às empresas do Pólo na atividade de corte, além 

de prestar serviços de corte com tecnologia de ponta para as empresas do setor de 

confecções; 

• LEMEC (Laboratório de Ensaios Mecânicos): criação de um laboratório com fins 

acadêmicos (ensino e pesquisa) e de prestação de serviços para as empresas dos setores 

metal-mecânico e têxtil/confecções, em relação à aferição de máquinas e equipamentos, 

ensaios laboratoriais e certificação de produtos. 

 

5.7.8 Governos Federal, Estadual e Municipal 
 

A intervenção do Governo Federal se dá através do Programa de Plataformas Tecnológicas do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); do Projeto Oficina do Design do Programa Brasileiro de 

Design; e do Projeto Modelo em Comércio Eletrônico do Comitê Executivo do Comércio Eletrônico 

do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC) (site do Pólo de Moda 

Íntima de Nova Friburgo). 

 

Já o Estado do Rio de Janeiro vem desenvolvendo uma estratégia para a implantação de um 

conjunto de ações através do Plano de Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio de 

Janeiro. Dá suporte às atividades da UERJ, financiando atividades de pesquisa da pós-graduação 

e projetos desenvolvidos pelo NAD, como por exemplo, o Projeto Plataforma Tecnológica do Setor 

de Moda Íntima. 

 

De acordo com o site do Pólo de Moda Íntima, os serviços oferecidos pela Prefeitura de Nova 

Friburgo e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com seus parceiros são: 

Instituição do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Nova Friburgo (FDINF); Cooperativa de 

Produção / Incubadora de Cooperativas (criação de cooperativas populares de produção 

permanentes); Programa Rio Têxtil (financiamento para a locação, expansão e relocação de 

unidades fabris); InvestRio (agência de fomento para concessão de linhas de financiamento); Lei 

4182/03 – Setor Têxtil e de Confecção (benefício fiscal para o setor têxtil e de confecção). 



 

O governo municipal de Nova Friburgo assume um papel secundário no desenvolvimento do setor 

de confecções, devido às dificuldades de ordem financeira e administrativa do poder público 

municipal, não conseguindo implantar ações concretas. Desta forma, é a FIRJAN que está 

assumindo o papel de articulador de desenvolvimento em Nova Friburgo. 

 

5.8 Projetos em Desenvolvimento 
 

a) Projeto SEBRAE/APEX 
 

Como citado anteriormente, a APEX investe anualmente na formação de consórcios de 

exportação para capacitar as empresas do Pólo de Nova Friburgo a conquistarem cada vez mais o 

mercado externo. Atualmente existem 6 consórcios de exportação formados, envolvendo 

aproximadamente 60 empresas. 

 

As atividades e ações voltadas para a comercialização externa estão distribuídas em 7 programas: 

 

• Programa de Capacitação Técnica e Profissional: visa capacitar os empregados das 

empresas de confecção de moda íntima e adequar sua produção para que esta fique a 

nível das exigências internacionais; 

 

• Programa de Desenvolvimento do Design: oferece serviços de criação e desenvolvimento 

de modelos de lingerie e de consultoria de design para as empresas do setor; 

 

• Programa de Formação de “Traders” e Capacitação em Comércio Exterior: consiste em 

oferecer cursos relacionados com aspectos mercadológicos e aos procedimentos 

logísticos envolvidos com a exportação; 

 

• Programa de Prospecção e Promoção Comercial: desenvolve pesquisas de mercado 

internacionais nos EUA, Canadá, União Européia, Japão e alguns países específicos da 

América Latina; 

 

• Programa de Internacionalização da FEVEST: a FEVEST (Feira de Lingerie de Nova 

Friburgo) é a maior feira de lingerie da América Latina, contando com a participação de 

mais de 100 empresas de confecções especializadas em moda íntima, realizada 

anualmente. Este projeto visa atrair compradores internacionais previamente selecionados 

pelo programa de prospecção e promoção comercial. O SINDVEST, o SEBRAE e a 

FIRJAN são os responsáveis pela implementação; 



 

• Programa de Formação, Sensibilização, Mobilização e Constituição de Consórcios de 

Exportação: prevê a formação de consórcios de exportação, sob a responsabilidade do 

SEBRAE e FIRJAN; 

 

• Programa de Difusão de Informações e Coordenação das Ações das Instituições 

participantes do projeto: visa tornar as atividades do projeto efetivas e eficazes na difusão 

das oportunidades comerciais, participação de empresas no projeto comprador da 

FEVEST, iniciação e consecução dos negócios de exportação e no processo de formação 

de consórcios. 

 

b) Projeto SEBRAE/BID 
 

O Projeto SEBRAE/BID promove suas ações através de um planejamento participativo que prevê 

a alocação de recursos financeiros nas seguintes atividades: cursos de aperfeiçoamento para a 

mão-de-obra do setor; treinamento gerencial para os empresários; pesquisa de mercado; 

contratação de serviços de consultoria; aprimoramento de design; melhoria da organização 

produtiva; apoio à participação em feiras nacionais e internacionais; e criação e desenvolvimento 

de uma marca local. 

 

c) Projeto Plataforma Tecnológica da Cadeia Produtiva de Moda Íntima 
de Nova Friburgo 

 

Em fevereiro de 2002, foi proposta a criação da Plataforma Tecnológica da Moda Íntima de Nova 

Friburgo, com o objetivo de diagnosticar os gargalos tecnológicos e propor soluções para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da região. 

 

De acordo com o Ministério da Cultura e Tecnologia (MCT) as Plataformas Tecnológicas podem 

ser definidas como foros onde as partes interessadas da sociedade se reúnem para identificar os 

gargalos tecnológicos ligados a um determinado setor ou região e para definir as ações prioritárias 

para eliminá-los. Como partes interessadas da sociedade entendem-se os agentes do sistema de 

inovação e difusão de tecnologia: usuários e produtores de conhecimento técnico-científico, 

empresários, investidores, agências de fomento, representantes dos governos federal, estadual e 

municipal. Criadas com o objetivo geral de realizar uma ampla análise de cadeias produtivas 

regionais, diagnosticando os fatores que afetam o desenvolvimento tecnológico e a 

competitividade das empresas, propor as ações que possam promover a modernização e o 

fortalecimento de toda a cadeia produtiva e identificar as possibilidades de parcerias para a 

solução das dificuldades/ necessidades, a partir das ações propostas.  



 

O Instituto Politécnico da UERJ já vem atuando no sentido de estruturar a realização de 

diagnósticos (SPOLIDORO & FISCHER, 2001) para identificar os gargalos tecnológicos e buscar 

as possíveis soluções para os mesmos. Portanto, a criação da plataforma permite a estruturação 

destas ações de forma mais eficiente, buscando contribuir para a realização dos seguintes 

objetivos: expandir a Indústria da Moda Íntima da Região; modernizar a economia local; promover 

uma maior integração do Campus da UERJ com a comunidade regional, através de um amplo 

projeto de extensão; aumentar a rede de parcerias institucionais; consolidar o posicionamento do 

setor de confecções da região; tornar Nova Friburgo um referencial nacional e internacional no 

setor da moda íntima, como pólo de design, qualidade e competitividade; promover, através de 

parcerias com todos os órgãos e empresas envolvidas, maior integração; contribuir na formação 

dos recursos humanos da cadeia produtiva (promovendo capacitação técnica, multiplicadores, 

gestão de produção e design, etc.). 

 

d) Projeto de Apoio Técnico e Gerencial ao Arranjo Produtivo do Pólo de 
Moda de Nova Friburgo 

 

As principais ações deste projeto são estruturar, criar e implantar o Núcleo de Inteligência de 

Produção (NIP), na UERJ, com o objetivo de promover o desenvolvimento local através de apoio 

gerencial e técnico às empresas de confecção da região de Nova Friburgo. Desta forma, as 

principais ações do projeto são (SEBRAE):   desenvolvimento e implantação de ferramentas 

gerenciais/ técnicas para as empresas locais; seminários de sensibilização e qualificação para as 

empresas locais; desenvolvimento de um Banco de Dados dinâmico, onde possam ser 

disponibilizadas informações sócio-econômicas, canais de distribuição, fornecedores, diagnósticos 

e estudos relevantes para o setor de confecções; elaboração e acompanhamento das propostas e 

projetos; realização de diagnósticos e estudos de viabilidade técnica e econômica; contratação de 

consultorias especializadas para as empresas locais; realização de missões técnicas; estudos de 

mercado; desenvolvimento de mecanismos de logísticas de distribuição; desenvolvimento do Selo 

de qualidade; avaliação da qualidade dos insumos adquiridos; dar apoio e induzir a inserção de 

empreendedores no pólo de moda de Nova Friburgo que tenham por objetivo utilizar os rejeitos 

industriais do setor como novas oportunidades de negócio; dar apoio e induzir o desenvolvimento 

de componentes, equipamentos e software a serem utilizados para o aumento de produção e 

eficiência do setor, bem como conservação de energia e desenvolvimento de tecnologias limpas; 

capacitação de recursos humanos para atuar na cadeia produtiva; coordenação e apoio 

administrativo de todas as atividades que serão realizadas pelo Laboratório de Apoio à Produção 

(LAP); coordenação da Unidade Computadorizada de Corte (UCC), em parceria com a FIRJAN e 

o SENAI. 

 



O NIP prestará serviço às empresas do pólo que buscam a modernização no seu processo 

produtivo e nos serviços de valor agregado, desde o início da cadeia produtiva até o marketing. 

Dentre esses serviços pode-se listar: gestão do design e estilismo, criação de marca, projetos 

gráficos, softwares de soluções de melhoria e automação dos processos e comércio eletrônico, 

capacitação em gestão da produção. 

 

O NIP ainda possui, em sua estrutura, o LAP e a UCC que serão descritos a seguir. 

 

e) Laboratório de Apoio à Produção (LAP) 
 

O LAP será um núcleo para prestação de serviços para as empresas de confecção da região de 

Nova Friburgo. Sua estrutura será adequada para atender as empresas oferecendo laboratórios 

de CAD (com todos os principais softwares de criação, modelagem, encaixe e risco) e outros 

softwares para atender as demandas por desenvolvimento ou melhorias de processos/ produtos. 

O objetivo principal deste laboratório é oferecer serviços especializados em design, que 

conseqüentemente trarão ganhos, como por exemplo: redução de custos de produção (já que os 

processos poderão ser simplificados) e aumento da qualidade dos produtos. 

 

f) Unidade Computadorizada de Corte (UCC) 
 

A instalação da UCC visa disponibilizar à indústria de confecção da região um serviço de alta 

qualidade, fundamental principalmente para o desenvolvimento dos consórcios de exportação. A 

proposta básica refere-se à instalação, na região, de uma UCC, a partir da aquisição de máquinas 

e equipamentos de última geração, que trabalham com softwares especializados e sempre em 

versões atualizadas, gerando vantagem competitiva para as empresas a um custo reduzido. Estas 

empresas, devido a seu porte reduzido estariam impossibilitadas de ter acesso a tal tecnologia. 

 

A grande vantagem da criação da UCC é permitir às empresas um ganho de produtividade e 

lucratividade, já que diminui as perdas que normalmente ocorrem no corte manual. Desta forma, 

as empresas do pólo que passarem a desenvolver suas coleções nas instalações do NIP/LAP 

estarão criando produtos diferenciados e padronizados, mais adequados para atendimento das 

exigências dos mercados nacional e internacional. 

 

g) Projeto de Desenvolvimento Local Sustentável (DLS) 
 

Este projeto busca promover a simultaneidade do desenvolvimento social e econômico, aliado ao 

desenvolvimento do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo. 

 



Para alcançar tais objetivos as seguintes ações estão sendo realizadas: reuniões com os diversos 

segmentos representativos da sociedade; levantamento de dados sócio-econômicos; mobilização 

da comunidade; articulação de parceiros; fóruns de Desenvolvimento Locais e Municipais. 

 

5.9 Programas do Plano Estratégico 
 

De acordo com o site do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, os seguintes programas fazem 

parte do plano estratégico de desenvolvimento do pólo: 

 

a) Programa Estratégico de Comunicação e Marketing 
 

Este programa engloba os seguintes projetos: 

 

• Desenvolvimento de Comunicação Externa e Marketing Institucional: visa unificar a 

comunicação externa, fortalecer e fixar a imagem institucional do pólo, e definir futuros 

rumos das ações de marketing institucional, tomando como base a utilização de uma 

marca única (Selo de Origem); 

 

• Criação e Fortalecimento de uma Marca Única (Selo de Origem): Visando conquistar mais 

espaço no mercado externo, estão sendo formuladas ações para criação de uma marca 

única para as empresas do pólo que seja sinônimo de qualidade; 

 

• Fortalecimento da Comunicação Interna: a idéia é criar um mecanismo de disseminação e 

uniformização das informações do pólo, melhorando a comunicação entre as empresas, 

instituições parceiras e consórcios; 

 

• Padronização de um Catálogo de Serviços: disponibilização dos produtos e serviços das 

empresas do pólo e instituições de apoio através de um catálogo em formato impresso e 

eletrônico; 

 

• Gestão do Conhecimento: mapeamento dos fluxos de informação do pólo com o objetivo 

de permitir melhor gerenciamento do conhecimento armazenado; 

 

• Núcleo de Inteligência Competitiva: gerenciamento e tratamento de informações 

estratégicas do pólo permitindo a utilização destas para uma melhor tomada de decisões; 

 

• Criação do Prêmio Destaque da Moda: promoção de maior visibilidade para as 

experiências em Design, Exportação e Responsabilidade Social das empresas. 



 

b) Modernização dos Processos de Gestão 
 

Visando um aperfeiçoamento da gestão das empresas do pólo, estão sendo oferecidos os 

seguintes programas: capacitação empresarial em gestão, com oferta de cursos de capacitação 

gerencial aos empresários e dirigentes das empresas do pólo; capacitação profissional 

administrativa, com oferta de cursos de capacitação aos profissionais de apoio administrativo, 

visando à implementação de práticas mais modernas e competitivas de gestão; adoção de 

softwares de gestão integrada para confecção pelas empresas do pólo, elaborado a partir de 

pesquisa de levantamento das suas necessidades; capacitação digital, visando promover o 

desenvolvimento de competências e habilidades nos empresários e colaboradores para utilização 

das novas tecnologias digitais.  

 

c) Modernização dos Processos Produtivos 
 

Também são oferecidos programas com o objetivo de promover a melhoria dos processos 

produtivos, englobando os seguintes pontos: melhoria do processo produtivo, com a promoção da 

melhoria do processo produtivo das empresas através da oferta de serviços de consultoria 

especializados, que visam à redução de custos e aumento da competitividade; capacitação técnico 

profissional, para a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na linha de 

produção; transferência tecnológica, com a transferência de conhecimento de ponta para as 

empresas. 

 

d) Programa Qualidade na Moda 
 

O programa de qualidade da Moda, visa um maior reconhecimento da qualidade dos produtos do 

Pólo de Nova Friburgo, como também a divulgação de que estes produtos seguem as principais 

tendências da moda mundial. Envolve os seguintes projetos: certificação de Produtos e Serviços: 

desenvolvimento de processo de certificação e fiscalização dos produtos e serviços que utilizarão 

a Marca Única (Selo de Origem) com objetivo de garantir a qualidade dos mesmos; 

desenvolvimento e Certificação de Fornecedores, tendo em vista a melhoria da qualidade dos 

produtos e serviços dos fornecedores da região e do relacionamento destes com as empresas do 

pólo; qualidade de atendimento ao cliente, principalmente nos pontos de venda. 

 

e) Melhoria do Design 
 

Outro aspecto considerado importante para a maior aceitação dos produtos do Pólo de Moda 

Íntima de Nova Friburgo leva em consideração um maior desenvolvimento do seu design. Envolve: 



disseminação da cultura do design, envolvendo a sensibilização e conscientização dos 

empresários da região sobre a importância do Design como fator crítico para agregação de valor 

aos produtos e garantia de diferencial de competitividade no mercado; capacitação em design, 

buscando a garantia de qualidade e freqüente atualização dos estilistas e modelistas; Centro de 

Referência em Design (NAD). 

 

f) Acesso a Mercados 
 

Com o objetivo de ampliar o mercado do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, foram 

desenvolvidos os seguintes projetos: 

 

• Promoção da FEVEST: desenvolvimento de ações para nacionalização e 

internacionalização da FEVEST - Feira do Vestuário de Nova Friburgo; 

• Capacitação em Comércio Exterior: capacitação das empresas para atuarem melhor em 

relação ao comércio exterior; 

• Acesso ao Mercado Externo: incentivo às empresas que mais se destacaram em 

qualidade e produtividade a prospectar mercados e negócios internacionais; 

• Plano Estratégico para os Consórcios: reavaliação do direcionamento estratégico dos 

consórcios para as ações de prospecção e realização de negócios em mercados externos; 

• Acesso ao Mercado Interno: Criação de mecanismos de incentivo às empresas para 

prospectar mercados e negócios internamente; 

• Desenvolvimento de Canais de Distribuição: mapeamento e desenvolvimento de novos 

canais de distribuição com intuito de facilitar e aumentar o escoamento da produção do 

Pólo. 

  

g) Créditos Orientados e Incentivos 
 

O Programa de Créditos Orientados e Incentivos foi implementado na tentativa de facilitar o 

acesso ao crédito para os empresários de confecção de Nova Friburgo. Engloba os seguintes 

projetos principais: implantação de cooperativas de crédito, com a criação de uma linha de crédito 

através de uma rede associada para permitir crédito fácil e diferenciado; criação de novas linhas 

de crédito; sistema de monitoramento e retorno sobre o Investimento, com o desenvolvimento de 

mecanismos de monitoramento dos investimentos realizados pelas empresas através de recursos 

financeiros que garantam um bom retorno e aumento da qualidade e produtividade; tributação 

(incremento de incentivos fiscais para o setor). 

 

h) Fortalecimento dos Atores Sociais 
 



Uma das formas encontradas para garantir o desenvolvimento futuro do pólo é a divulgação das 

vantagens da confiança entre as empresas da rede e a projetos para o fortalecimento de cada 

uma destas unidades, envolvendo: desenvolvimento da cultura do associativismo 

(desenvolvimento e incentivo para o associativismo no pólo, visando o fortalecimento dos atores 

envolvidos); desenvolvimento da capacidade empreendedora, com a promoção do 

desenvolvimento da capacidade empreendedora da região; desenvolvimento de gestores de 

distritos industriais; desenvolvimento da capacidade de organização dos atores sociais, com o 

fortalecimento do Conselho da Moda; cooperativas populares de produção. 

 

i) Rede de Serviços 
 
Outro programa importante para o fortalecimento do pólo foi a criação da rede de serviços, que 

envolve: 

 

• Constituição de Rede de Serviços: desenvolvimento, definição e estabelecimento de links 

entre as instituições provedoras de serviços, visando à constituição de uma Rede de 

Serviços; 

• Criação do Portal da Rede de Serviços; 

• Serviços de Tele-atendimento aos clientes da Rede de Serviços.  

 

5.10 Riscos e Oportunidades 
 

Segundo diversos estudos realizados, o Pólo de Moda Íntima está passando por uma fase 

positiva, uma vez que diversas instituições, nacionais e internacionais, estão voltadas para os 

projetos de desenvolvimento. Portanto, há várias oportunidades emergentes que devem ser 

aproveitadas pelas empresas, a fim de garantir o sucesso do projeto e a sua sustentabilidade 

independente de outras instituições. Mas, apesar de todo apoio, ainda existem alguns riscos 

iminentes para a sobrevivência do pólo. 

 

Apesar do grande número de empresas que constituem o Pólo de Nova Friburgo, ainda não há 

informação precisa sobre os canais de comercialização e os mercados finais. Por exemplo, em 

pesquisa realizada por PROCHNIK (2002) as empresas afirmaram que conquistar os mercados da 

região Sul do Brasil é mais difícil, porque a concorrência é maior e os consumidores são mais 

exigentes. Mas as informações obtidas são quase todas abrangentes e qualitativas. Exatamente 

por este baixo conhecimento do seu mercado, as peças produzidas têm baixa aceitação pelos 

clientes. Isso se agrava em relação ao mercado internacional, que é muito mais exigente. 

 

Em relação aos canais de distribuição também não se tem grande conhecimento, principalmente 



em relação às “sacoleiras”. Este problema se agrava com a crescente concorrência de outros 

pólos emergentes e pela baixa diferenciação do produto de Nova Friburgo. Este é um mercado em 

que a concorrência é muito destrutiva, já que a produção de moda íntima é pouco intensiva em 

capital e tecnologia. Isso é nítido para as empresas do Pólo de Nova Friburgo, pois estas ainda 

não fortaleceram um marca própria ou uma distinção característica de seu produto. 

 

Alcançar as metas de maior capacitação técnica e incremento das exportações não é uma tarefa 

fácil, porque requer grandes mudanças nos hábitos já enraizados, tanto das instituições de apoio 

quanto das empresas. E, os resultados das mudanças têm que ser suficientes para superar os 

concorrentes internacionais. 

 

Um aspecto, levantado por PROCHNIK (2002), diz respeito às competências do Pólo de Nova 

Friburgo. Levando-se em consideração que o contexto internacional é fortemente concorrencial, 

para se conquistar espaço, o Brasil não pode competir baseando-se em custos baixos. Isto porque 

os salários pagos em diversos outros países são inferiores aos brasileiros e a matéria-prima 

utilizada também. Assim, deve-se apostar mais em investimentos em design e marketing, 

baseando-se no valor que o mercado internacional dá para as características culturais e sociais 

tipicamente brasileiras. Deve-se fortalecer o valor da etiqueta “made in Brazil”. Desta forma, para 

que se possa alcançar o mercado externo, devem-se primeiramente conquistar vantagens 

competitivas internamente. 

 

Outra questão diz respeito ao apoio dado às exportações, principalmente através da criação dos 

consórcios de exportação. Isto porque a maioria das empresas de confecções de Nova Friburgo é 

de pequeno porte, o que é uma restrição fundamental para a venda para mercados distantes. 

Além do que a pequena empresa tem pouca capacitação gerencial na área de vendas, sendo mais 

fácil vender para mercados mais próximos. Assim, a formação de consórcios pode ajudar a 

superar obstáculos. Estas pequenas empresas têm se unido para alcançar mercados que seriam 

inatingíveis se tivessem que trabalhar isoladamente. 

 

Porém, mesmo com o sucesso dos consórcios de exportação formados, há um direcionamento 

alternativo de se voltar prioritariamente para o mercado interno, deixando o mercado externo não 

como a maior prioridade do projeto, mas como um alvo de excelência. Ou seja, o mercado externo 

é um alvo de excelência porque promove maior competitividade para as empresas e atende ao 

interesse nacional de ampliar as exportações. Por isso se propõe que um maior apoio deve ser 

concedido aos exportadores. Ao mesmo tempo em que um excessivo direcionamento do apoio às 

empresas para as exportações pode ser prejudicial para o desenvolvimento do pólo. 

 

Os estudos realizados mostram que o empresariado é, não só, pouco capacitado como, também, 

na grande maioria, muito conservador e avesso a mudanças. Apesar dos programas nacionais 



que subsidiam os gastos em capacitação técnica serem amplamente usados, um aspecto 

importante não recebe a ênfase devida: a relação entre o atraso técnico e o mercado consumidor. 

Grande parte do consumo, principalmente aquele distribuído por “sacoleiras”, tem a qualidade 

como uma vantagem secundária, se comparada com a variável competitiva central: o preço dos 

produtos. Assim, pode-se observar que a baixa preocupação com a qualidade não decorre, 

apenas, do conservadorismo dos empresários, como também das necessidades do mercado 

consumidor. Ou seja, uma mudança mais ampla do modelo produtivo das empresas do pólo 

requer uma perspectiva de mudança também dos mercados, em que a qualidade seja fator 

primordial de vantagem competitiva. Desta forma, se voltar para o mercado internacional pode ser 

uma saída. Mas atualmente a participação das exportações no faturamento das empresas ainda é 

muito pequena. Ademais, corre-se o risco de favorecer apenas um pequeno grupo de empresas, 

que possa superar as barreiras de competitividade, passando a liderar as exportações e se 

beneficiando, desproporcionalmente, dos benefícios concedidos pelos programas de apoio em 

implementação. 

 

Uma linha de ação citada por FERREIRA (2002) é o desenvolvimento de um processo de 

diferenciação do produto através da associação da marca à região produtora. Pode-se criar a 

denominação de origem, a exemplo do que fazem as regiões francesas produtoras de vinho. Esta 

seria criada pelas instituições envolvidas no apoio ao desenvolvimento do pólo. Apenas as 

empresas interessadas iriam submeter seus produtos ao exame de certificação, para conseguir o 

selo que atesta a denominação. Devido ao baixo nível de qualidade de muitas empresas, 

provavelmente poucas alcançariam, a princípio, o certificado de denominação de origem. Mas o 

objetivo desta política industrial seria exatamente o de pressionar uma melhoria da qualidade 

desses produtores, elevando o padrão geral do Pólo de Nova Friburgo. 

 

Outra oportunidade citada pelo autor para se ampliar a eficiência do projeto de Nova Friburgo é 

relacionada com a atuação das instituições de apoio. Em alguns casos, nota-se uma distância 

entre a oferta de serviços e a real demanda empresarial. Por exemplo, eram oferecidos alguns 

cursos de costura que enfatizavam costura em linha reta, enquanto a demanda da moda íntima é 

exatamente o contrário. Mas, com a participação da FIRJAN, SEBRAE, SENAI e do crescente 

envolvimento da UERJ, já há uma grande propensão à mudança. O importante é primeiramente 

levantar as tendências de mercado e as necessidades das empresas da região para depois 

promover os cursos de capacitação adequados. Mas a tarefa a ser executada é bastante 

complexa, já que o número de empresas da região é muito grande e estas são heterogêneas. 

 

5.11 Externalidades 
 

É importante ressaltar que a proximidade de um pólo de moda íntima pode representar 

oportunidades importantes de desenvolvimento dos demais setores da região, como é o caso do 



setor metal-mecânico local. FERREIRA (2002) constatou em seus estudos que o grau de 

interação entre os setores têxtil/confecções e o metal-mecânico era bastante reduzido: das 

empresas entrevistadas apenas um número muito reduzido produziam acessórios 

complementares para o Pólo de Moda Íntima. Esta falta de complementaridade entre as atividades 

da região foi apontada pelas lideranças empresariais como um dos principais problemas para o 

desenvolvimento do setor metal-mecânico. Em especial, a produção de máquinas e componentes 

para o setor de confecções representa uma importante oportunidade de negócio para a economia 

local, devendo ser explorada. 

 

Segundo PROCHNIK (2002), na dinâmica da economia recente, o crescimento econômico não 

tem favorecido o crescimento do emprego formal, tendo um impacto relativamente baixo sobre a 

geração de empregos. Da mesma forma cresce relativamente mais o número de empregos 

ofertados no setor terciário, onde a qualificação necessária e os salários exigidos são menores, do 

que na indústria. Por último, também se pode constatar que os empregos mais bem pagos têm 

requisitos educacionais cada vez mais complexos e sujeitos a rápidas mudanças, com grandes 

necessidades de treinamento e retreinamento. Devido a esta situação desfavorável, a questão do 

emprego deve passar a ser uma meta explícita das políticas públicas, com grande investimento 

em setores estratégicos, que geram empregos. E este é o caso do Pólo de Moda Íntima de Nova 

Friburgo, já que o setor de confecções é intensivo em mão-de-obra, com forte potencial de 

geração de emprego. Assim, a criação e o desenvolvimento do pólo em questão foi uma ótima 

solução para se minimizar a crise econômica local. De fato, a situação econômica de estabilidade 

do emprego se fortalece com a expectativa de que o plano que está sendo implementado possa 

gerar um novo salto no emprego. 

 

De acordo com o autor, uma das medidas que estão sendo tomadas para aumentar a geração de 

empregos é a de se procurar novas formas de diversificar o pólo, criando novas atividades 

econômicas que possam contrabalançar as variações cíclicas comuns de regiões excessivamente 

especializadas ou monoprodutoras. 

 

5.12 Conclusões 
 

Ao fim deste capítulo, pode-se concluir que, apesar das grandes expectativas em relação ao 

desenvolvimento do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, é essencial para o sucesso do projeto 

que os empresários do setor comecem a interagir mais entre si e entre as instituições de apoio, 

para que o projeto se torne auto-sustentável. Nota-se, hoje, que o apoio dado por estas 

instituições foi fundamental para a fase inicial, porém as empresas já devem começar a atuar mais 

independentemente e, passar a tirar maior proveito das vantagens da cooperação. 

 

Pode-se observar uma participação ativa das instituições, principalmente do SEBRAE e da 



FIRJAN, na construção e articulação do pólo. Estas instituições vêm assumindo o papel de 

catalisadores de desenvolvimento local, induzindo a articulação mais direta entre os empresários, 

em prol da modernização das empresas do setor. As lideranças empresariais ainda se encontram 

afastadas do projeto de desenvolvimento do pólo, tendo uma visão individualista. 

 

Devido ao fato da estrutura do pólo ser do tipo “top-down”, com participação intensa das 

instituições de apoio dá-se uma participação passiva e inexpressiva de grande parte das micro e 

pequenas empresas, que, na verdade, são as maiores beneficiárias desta iniciativa. As relações 

também são muito institucionalizadas e formalizadas, através de convênios, consórcios e projetos, 

não propiciando a criação de uma cultura de confiança. 

 

Assim, apesar de todos os aspectos favoráveis para a consolidação do Pólo de Moda Íntima, 

como a proximidade geográfica das empresas, a facilidade de negociação e comunicação devido 

à criação do Conselho de Desenvolvimento da Moda, grande capacidade de mobilização de 

recursos e os diversos apoios obtidos, ainda há vários obstáculos que devem ser superados. 

Portanto, é crucial que os aspectos desfavoráveis sejam vencidos. 

 

Ao fim de todos os projetos em andamento, esperam-se atingir os seguintes resultados no Pólo de 

Moda Íntima de Nova Friburgo: aumento da produtividade e a lucratividade das empresas; 

sedimentação da imagem institucional (marca) das empresas; melhoria da qualidade do produto; 

aumento das vendas nas empresas que investirem num melhor design dos seus produtos; 

melhoria da comunicação das empresas com seus clientes, fornecedores, funcionários, como 

também entre empresas; contribuição na formação de recursos humanos da cadeia produtiva 

(capacitação técnica, multiplicadores, gestão de produção, design e gestão empresarial); aumento 

da exportação, com produtos diferenciados, porém mantendo as características brasileiras; 

modernização da economia local; geração de emprego e renda; desenvolvimento de uma cultura 

de confiança e parceira entre as empresas. 

 

Finalmente, ainda que numa fase inicial de desenvolvimento, este pólo vem propiciando um 

desenvolvimento, não só para as empresas do setor, como também para o município de Nova 

Friburgo como um todo. Porém, para que todo esse trabalho se perpetue e gere todos seus frutos, 

as empresas do pólo devem imediatamente mudar sua cultura individualista e passar a atuar em 

prol do todo, ou, com a iminente saída das instituições de apoio, não haverá mais “todo”. 

 



CAPÍTULO 6 
 

6 CONCLUSÃO 
 

“Para efeito de negócios, as fronteiras que separam uma 

nação de outra não são mais reais do que a linha do 
equador.” 

 
Jaques Maisonrouge, IBM 

 

6.1 Conceitos gerais sobre cooperação 
 

Definitivamente, a cooperação entre empresas é um fenômeno cada vez mais presente nas 

relações empresariais, fazendo parte das principais estratégias de gestão. É um importante tema 

de diversos estudos acadêmicos relacionados com a busca de um diferencial competitivo e 

posicionamento mais estável e abrangente no mercado global. 

 

É fato que a obtenção de vantagem competitiva pelas empresas está relacionada fortemente com 

o desenvolvimento de novas estruturas organizacionais. Estas estruturas devem permitir que as 

empresas se tornem cada vez mais dinâmicas para competir em ambientes tão turbulentos e 

mutáveis. Com a globalização e a conseqüente eliminação das fronteiras entre os países, 

tornando o mundo numa verdadeira aldeia global, o paradigma de formação de redes de 

cooperação empresariais pode ser uma excelente solução para garantir que as empresas se 

tornem competitivas sem ter a necessidade de se valer de grandes estruturas que, apesar de lhes 

proporcionar poder de barganha, diminui muito sua flexibilidade. Dessa forma, as empresas 

podem se concentrar no seu “core business”, que, evidentemente, é o que fazem melhor, e se 

valer da dimensão que adquirem com a cooperação para conquistar mercados. Esta estratégia, 

quando bem aplicada, acaba por ser a união entre qualidade (já que cada empresa só trabalha 

com o que faz de melhor); baixo custo (pois o desperdício diminui e os serviços e departamentos 

de apoio podem ser comuns para todas as empresas da rede); grande força no mercado (já que 

as empresas acabam com uma dimensão muito maior ao trabalharem em redes); flexibilidade e 

adaptatividade para mudanças. Sabe-se também que, para que a cooperação seja bem sucedida, 

existem vários requisitivos imprescindíveis como uma excelente infra-estrutura tecnológica e de 

comunicação e a adequação da cultura organizacional, de forma a garantir o relacionamento de 

parceria. 

 

Como foi visto, já existem diversos estudos sobre o tema proposto no presente trabalho, porém 

ainda parece haver muito que se debater sobre o assunto, tornando o mesmo ainda moderno, 



apesar de não ser recente. Esse fato se dá exatamente pela existência de muitas formas de 

cooperação diferentes, podendo trazer resultados completamente distintos, além disto, em se 

tratando de estratégias de gestão empresarial, mesmo com toda a gama de pesquisas teóricas 

sobre o tema, quando o plano é posto em prática, ao contrário de toda teoria anterior, os 

resultados são ainda imprevisíveis. Somadas às constantes incertezas do mercado, os estudos 

sobre as redes de cooperação têm sempre alguma novidade a agregar. 

 

Tendo em conta ainda às várias incertezas que estão relacionadas com as relações de 

cooperação entre empresas, já que esta não é uma estratégia que garante resultados sempre 

positivos, é importante sempre fazer uma análise de quais são os pós e contras da cooperação, 

verificando se todas as empresas estão realmente alinhadas com o que esta mudança vai 

significar. Isto porque, antes de se pensar em qualquer estratégia de formação de redes, deve-se 

verificar se algumas premissas necessárias se encontram presentes, como, por exemplo, 

estabelecimento de uma cultura de confiança, todos o suporte tecnológico necessário para 

assegurar um contato estreito entre as empresas e, principalmente a aderência estratégica entre 

os objetivos de cada unidade da rede com os objetivos globais. 

 

Esta estratégia começou a ter maior importância a partir dos anos 70 e 80, basicamente ao nível 

das pequenas e médias empresas, como foi o caso dos famosos “distritos industriais” italianos, 

surgindo como uma forma de fazer frente à globalização e o conseqüente aumento da 

concorrência. Ao longo deste trabalho pôde-se verificar que a formação de redes de cooperação 

acabou por trazer muitas vantagens para as empresas que se associaram. Isto pode ser 

constatado em todos os casos apresentados. Também se deve ressaltar que foram encontradas 

diversas barreiras, essencialmente, durante o início do processo de constituição das redes, por ser 

o período mais complicado para se adequar a mente dos empresários às mudanças que devem 

ser realizadas para proporcionar o sucesso da cooperação. Porém, estas barreiras foram 

superadas, obviamente de forma diferente em cada caso, e a cooperação acabou se tornando 

uma ótima solução para o desenvolvimento tanto das empresas cooperantes, como para a região 

onde se encontravam inseridas, trazendo diversas externalidades. Entre as inúmeras vantagens 

obtidas, pode-se destacar a conquista de maiores parcelas de mercado, colocação dos produtos 

com maior evidência junto ao cliente, melhoria dos processos produtivos, melhoria da infra-

estrutura tecnológica, redução de custos e maior facilidade de acesso ao crédito. 

 

Portanto, realmente a cooperação é vista atualmente como uma forma de enfrentar as dificuldades 

de se posicionar no mercado isoladamente, sendo um meio de dividir custos, aumentar os 

benefícios, promover maior inovação e conquistar os objetivos traçados. 

 

Porém, como foi explicitado no decorrer do presente trabalho, existem fortes obstáculos para o 

estabelecimento de laços de cooperação, como a falta de confiança nos potenciais parceiros e o 



risco de redução da autonomia. Isso ocorre devido às empresas se depararem com o constante 

risco de alguns parceiros tomarem proveito do maior estreitamento das relações e das 

negociações feitas diretamente através da rede, para buscarem a obtenção de vantagens 

exclusivas, prejudicando as demais. 

 

6.2 A cooperação no Brasil 

 
Em se tratando do caso particular brasileiro, onde a cultura das empresas está mais voltada para o 

individualismo, como pouquíssimos históricos de cooperação, uma alternativa para se ultrapassar 

os receios dos empresários e tentar garantir o sucesso das redes, é o estabelecimento de 

contratos bem específicos, traçando todos os pontos que devem ser cumpridos por cada empresa 

cooperante. 

 

De fato, basicamente, a única forma de cooperação que se encontra no setor têxtil brasileiro é a 

subcontratação. Desta forma, quando se fala de exportação de produtos têxteis brasileiros, não há 

um produto exclusivamente nacional, já que, na maioria dos casos, a produção nacional se 

restringe ao serviço de mão-de-obra, com os serviços de design e desenvolvimento de novos 

produtos e equipamentos realizados no exterior. 

 

Pode-se verificar que a indústria brasileira se defronta com diversos problemas, principalmente 

devido à crescente dificuldade de combater a concorrência internacional. Para garantir o 

posicionamento brasileiro no mercado, os empresários devem vencer sua cultura conservacionista 

e inovar. O setor têxtil brasileiro deve se agarrar ao que têm de positivo, como o reconhecimento 

de sua marca internacionalmente, e buscar novas estratégias para conquistar e fidelizar os 

clientes. Deve-se pensar no mercado internacional, sem perder de vista o nacional. 

 

A indústria brasileira não pode se dar ao luxo de continuar estática perante as profundas 

mudanças que ocorrem na economia global. Os empresários devem abrir suas mentes, se tornar 

menos individualistas e conservadores, para perceber e tomar como oportunidades (e não 

ameaças) as novas opções existentes de se obter vantagens. Uma destas alternativas é a 

formação de parcerias. Se as empresas brasileiras não pensarem diferente e se tornarem aliadas 

para conquistar novos mercados, vão realizar uma “autofagia” crescente, perdendo cada vez mais 

espaço para a concorrência. O aumento da competitividade internacional e a incapacidade 

financeira das empresas brasileiras dificultam que estas possam se adequar, em tempo útil, a 

todas as mudanças. É importante perceber que o mercado global não dá mais espaço para 

grandes ou pequenas empresas, mas sim, apenas para as melhores. 

 



6.3 Validação das Hipóteses 
 

Com o estudo de caso realizado ao fim deste trabalho, foi possível chegar a diversas conclusões, 

inclusive mais esclarecedoras sobre a validade ou não das hipóteses levantadas no início da 

pesquisa. O caso do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo, apesar de ter se espelhado nos 

“distritos industriais” italianos, acabou por revelar diversas peculiaridades próprias, como a falta de 

complementaridade entre as empresas cooperantes, que trabalham basicamente com as mesmas 

atividades. Mesmo com todas as expectativas e investimentos recebidos para o desenvolvimento 

do Pólo, o mesmo ainda se encontra numa fase muito inicial e dependente das instituições de 

apoio. Para que seu sucesso seja garantido futuramente, é essencial que os empresários do setor 

passem a interagir mais entre si, tornando o projeto auto-sustentável e independente. 

 

6.3.1 A cooperação oferece às empresas maiores vantagens competitivas? 
 

A constituição do Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo acabou realmente se tornando uma 

excelente alternativa para aumentar a participação no mercado (tanto interno quanto externo) das 

empresas parceiras e proporcionar maior vantagem competitiva, confirmando a hipótese 

anteriormente formulada de que a formação de redes de cooperação permite a obtenção de 

maiores vantagens competitivas para as empresas. Principalmente devido à participação das 

diversas instituições de apoio (com ênfase para o SEBRAE e a FIRJAN), as empresas do pólo 

puderam se reestruturar, se tornando mais produtivas. Outros pontos importantes foram a maior 

evidência dos produtos, com a participação em feiras de divulgação e o acréscimo das 

exportações, essencialmente através da formação dos consórcios. 

 

6.3.2 A cooperação só é bem sucedida quando associada à cultura da 
confiança? 

 

Já em relação à necessidade de se estabelecer uma cultura de confiança para o desenvolvimento 

das redes de cooperação, podem-se notar dois pontos importantes. Inicialmente, os empresários 

ainda não construíram uma relação de confiança com os parceiros, trabalhando de uma forma 

muito individual e isolada. Mesmo assim, os resultados alcançados pelo pólo têm sido positivos, o 

que, a princípio, parece ir contra a hipótese formulada nesta pesquisa, porém, ao se levar em 

conta que este sucesso está ainda sendo sustentado pela forte presença das instituições de apoio, 

parece que os efeitos positivos podem não ser garantidos com a saída destas instituições do pólo. 

Portanto, a tendência futura é que, se não for estabelecida uma maior relação de confiança entre 

os parceiros, estreitando as relações, todo o projeto desenvolvido fica comprometido, o que acaba 

por levar à conclusão de que, sem a existência de instituições presentes o suficiente para manter 

a rede coesa, a confiança entre as empresas torna-se fator essencial para o sucesso da 



cooperação. 

 

6.3.3 Resultados obtidos através da cooperação 
 

Ainda foi possível confirmar mais uma hipótese ao fim do estudo de caso. Em relação aos 

resultados conquistados com a cooperação, foram obtidos diversos resultados positivos, havendo 

ainda diversos outras conquistas que tendem a serem conquistadas no futuro, como é o caso do 

aumento do reconhecimento do Pólo de Nova Friburgo ao nível internacional, com o lançamento 

de uma marca própria. 

 

Entre os benefícios alcançados com a cooperação, pode-se citar: aumento da produtividade e a 

lucratividade das empresas; maior reconhecimento da qualidade das marcas das empresas locais; 

melhoria da qualidade do produto; acréscimo das vendas; maior desenvolvimento de design 

inovador para os produtos; aumento da proximidade com os clientes, fornecedores, funcionários e 

entre as empresas; contribuição na formação de recursos humanos da cadeia produtiva 

(capacitação técnica, multiplicadores, gestão de produção, design e gestão empresarial); aumento 

das exportações; maior investimento em equipamentos e tecnologia; geração de emprego e 

aumento da renda. Porém, como já foi falado diversas vezes, ainda falta desenvolver a cultura de 

confiança e parceira entre as empresas. 

 

6.3.4 O apoio governamental ou de outras instituições é essencial nos 
casos de cooperação 

 

Para o caso em questão, a hipótese de que é necessário o envolvimento do governo e de 

instituições de apoio para promover o desenvolvimento das redes de cooperação se confirma, 

exatamente por não haver entre os empresários a mentalidade de que o trabalho em parceria 

pode trazer vantagens que seriam inatingíveis de outra forma. Em Nova Friburgo, as instituições 

de apoio ao projeto, vêm assumindo o papel de catalisadores do desenvolvimento local, tentando 

promover uma maior articulação entre os empresários do setor. 

 

6.3.5 A cooperação foi um fator essencial para o sucesso do Pólo de Nova 
Friburgo? 

 

Apesar da cooperação ter sido um fator crucial para o desenvolvimento das empresas do Pólo de 

Moda Íntima, ainda há muito a ser feito, principalmente no que diz respeito à mudança de cultura 

empresarial e busca por maiores desenvolvimentos tecnológicos e de novos produtos, de forma a 

garantir a continuidade deste caso de sucesso. Como se pôde observar, este projeto foi de vital 

importância não só para as empresas ligadas diretamente à rede, mas também a toda economia 



local e a outros setores da região, como o de turismo e o metal-mecânico. 

 

6.4 Desenvolvimentos futuros e conclusões 
 

A partir deste estudo, diversos outros trabalhos complementares podem ser realizados. As 

possibilidades são inúmeras, já que a questão da formação de redes de empresas é um assunto 

que permite diversas variações. Um trabalho futuro que poderia ser muito enriquecedor, diz 

respeito a identificação das necessidades tecnológicas que as empresas da rede em questão 

apresentam, evidenciando quais os benefícios advindos desta inovação para um posicionamento 

mais agressivo no mercado, principalmente das empresas mais artesanais. Outra possibilidade, 

também passível de estudos interessantes, é a definição das formalidades para regular a entrada, 

manutenção e saída de entidades da rede. Este ponto poderia ser extremamente importante para 

o futuro da rede, já que seu desenvolvimento está sendo muito rápido, chamando a atenção de 

outras empresas que poderiam se associar à rede apenas para obter conhecimento e prestígio e 

sair em seguida para se tornar uma concorrente de peso. Um outro estudo também poderia trazer 

uma análise mais detalhada das vantagens e desvantagens do Pólo de Moda Íntima, evidenciando 

as diferenças das empresas antes e depois da cooperação e as tendências futuras, além de 

mostrar um cenário realista para as entidades interessadas em entrar nesta rede de cooperação, 

ou mesmo para as que têm dúvidas se devem ou não continuar parceiras. 

 

Outro desenvolvimento, não menos importante e viável, é este caso servir de espelho para outros 

projetos similares de implantação de relações de cooperação, da mesma forma que o caso de 

Nova Friburgo, cujo projeto foi todo desenvolvido com base nos “distritos industriais” italianos. Este 

aspecto torna-se ainda mais relevante, ao se falar de outros casos brasileiros, principalmente no 

setor têxtil, por já apresentar todas as similaridades gerais com que se defrontam todas as 

empresas brasileiras. 

 

Esta pesquisa acabou por se tornar um instrumento valioso para trabalhos futuros, servindo de 

base para diversos propósitos. É importante destacar que as próprias entidades envolvidas no 

caso descrito podem se utilizar deste trabalho para realizar uma auto-análise de suas perspectivas 

futuras, alternativas viáveis para a conquista de uma posição mais significativa no mercado e 

garantia da manutenção dos resultados obtidos com a cooperação. 

 

Pôde-se verificar, ao fim deste estudo, que, apesar da rede de cooperação de Nova Friburgo ainda 

estar começando a ser desenvolvida, o Pólo de Moda Íntima de Nova Friburgo já demonstrou ter 

um potencial enorme e se tornar um caso de sucesso, até mesmo um case internacional. A 

formação do pólo permitiu não só o desenvolvimento das empresas integrantes, mas também do 

município como um todo. Agora, é importante que todas as pessoas envolvidas tomem 

consciência de que o projeto não pode continuar a se desenvolver sozinho. Para que este caso 



realmente colha todos os frutos, as pessoas devem mudar sua mentalidade e passar a perceber 

que podem prosperar muito mais ao trabalhar em conjunto. Parceria, colaboração, aliança são 

palavras que devem fazer parte do dia-a-dia de todos os envolvidos nesta rede. 
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