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RESUMO

Este trabalho explora de que forma a participação das empresas em ações coletivas pode

alterar as condições de desenvolvimento de uma região. Para tanto, foi analisado o

campo empresarial de pequenas e médias empresas do segmento metal-mecânico da

cidade de Volta Red~nda - RJ em relação à existência de práticas de cooperação entre as

empresas. A metodologia consistiu em uma pesquisa exploratória baseada na análise

qualitativa do discurso de empresários e representantes do sindicato do setor metal-

mecânico da região Sul fluminense quanto à atuação coletiva e perspectivas de

desenvolvimento da região. Os resultados mostram que os empresários ainda não

percebem as vantagens de atuar coletivamente e que isso pode constituir um entrave ao

desenvolvimento da região.

Palavras-chave: Desenvolvimento local; Institucionalismo; Cooperação.
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ABSTRACT

This work discusses the participation of entrepreneurs in collective actions aimed to

change the conditions for the development of a region. The analysis focuses on small

and medium business in the metaí-mechanical sector ofthe city ofVolta Redonda - RJ,

in order to verify the existence of cooperation practices among them. The methodology

consisted of an exploratory research based on the qualitative analysis ofthe discourse of

entrepreneurs and the leaders of the metal-mechanical business association of the south

of Rio de Janeiro. The results show that the entrepreneurs have not realized yet the

benefits of acting collectively, and this may constitute a barrier to the development
•reglon.

Keywords: Local development; Institutionalism; Cooperation.
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1. INTRODUÇÃO

o trabalho tem o intuito de mostrar a importância de analisar a dimensão

sociopolítica do mundo das empresas. No âmbito da Administração, percebe-se que este

tema é pouco explorado. Durante a Iniciação Científica, minha participação em pesquisa

sobre a visão dos empresários da aviação comercial brasileira na relação com o Estado

(de Paula et aI, 2009) possibilitou ter contato com trabalhos acadêmicos sobre

desenvolvimento e despertou meu interesse para esta temática.

Pesquisas recentes1 mostram que diferentes padrões de participação em ações

coletivas são capazes de alterar as condições de desenvolvimento de uma região. Estes

estudos defendem o argumento de que as práticas de cooperação entre organizações,

poder público e sociedade civil organizada contribuem para a formação de novos

arranjos institucionais, redefinindo a dinâmica econômica territorial.

A região Sul fluminense2 representa um importante pólo industrial do estado e

tem sua economia baseada, sobretudo, no setor metal-mecânico e automotivo. Segundo

dados da Fundação CIDE de 20033, na mesorregião estão presentes 6,03% do total de

estabelecimentos industriais do estado do Rio de Janeiro que empregam 18,46% da

força de trabalho. Além disso, o setor industrial participa com 54,69% do PIB da região.

Em 2008, foi assinado um documento de constituição do Arranjo Produtivo

Local (APL) para pólo metal-mecânico da região. Essa iniciativa mostra a preocupação

do setor em promover ações conjuntas entre as empresas em prol do desenvolvimento

regional.

A sociologia econômica e o institucionalismo fornecem explicações sobre a

importância da formação de redes e a participação de instituições locais como indutoras

e facilitadoras do processo de desenvolvimento econômico regional. A densidade das

redes formadas entre poder público, sociedade civil e as firmas em um determinado

território irá compor o que chamamos de estoque de capital social. (Albagli e Maciel,

2003).

1Cf. Reis (2007); Santos (2007); Lima (2006)
2 Formada por catorze municípios, quais sejam, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia,
Parati, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda,
sendo este último de maior importância econômica para região.
3 Disponível em: http://www.cide.rj.gov.br

http://www.cide.rj.gov.br
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o objetivo principal deste estudo foi analisar o campo empresarial de pequenas e

médias empresas do segmento metal-mecânico da cidade de Volta Redonda - RJ em

relação à existência de práticas de cooperação entre as empresas.

O objetivo citado desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:

• investigar o grau de cooperação entre as empresas;

• analisar a participação das instituições em ações voltadas para o

desenvolvimento.

• analisar a relação entre pequenas e médias empresas e empresas âncoras

da região e dessas com as instituições;

• analisar a relação entre empresas locais e governo.

A metodologia consistiu em uma pesquisa exploratória baseada na análise

qualitativa do discurso dos empresários e representantes do sindicato do setor metal-

mecânico da região Sul fluminense quanto à atuação coletiva e perspectivas de

desenvolvimento da região. Para tal, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com

esses atores, bem como a análise de jornais publicados pelo sindicato.

Alguns trabalhos na região Sul fluminense mostram a evolução dos padrões de

participação interinstitucionais e o impacto nas condições de desenvolvimento.

Ramalho (2006) e Lima (2006) discutem a participação de atores locais em estratégias

de desenvolvimento a partir de um caso regional da indústria automotiva do Sul

fluminense. Santos (2007) mostra a progressiva conversão da região em um espaço de

redes sociopolíticas em prol do desenvolvimento.

Diversos estudos, realizados em diferentes localidades, contribuíram para o

debate em questão. Sacomano Neto e Truzzi (2007) mostram como a participação de

atores representativos (empresas, instituições, universidades e entidades públicas)

interfere no tipo de governança de determinadas redes em APLs. La Rovere e Carvalho

(2004) analisam a forma e o grau de cooperação entre as pequenas empresas e sua

relação com o desenvolvimento local. Os trabalhos de Borin (2006) e Suzigan, Cerrón e

Diegues Jr (2005) tratam do papel das instituições de apoio no processo de

desenvolvimento dos sistemas produtivos locais. Reis (2007) estuda a experiência de

desenvolvimento da região ABC paulista a partir da capacidade de articulação da

sociedade civil e poder público.

No entanto, na região Sul fluminense não existem trabalhos sobre as pequenas e

médias empresas do ponto de vista do desenvolvimento e cooperação. Com o aumento

da participação das associações empresariais nos últimos anos, a "contratualização"
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recente de um Arranjo Produtivo Local e a importância econômica da região, a pesquisa

pretende contribuir com o debate sobre desenvolvimento local, refletindo sobre a

percepção dos empresários a respeito da relação com clientes, fornecedores, governo e

instituições locais (sindicatos e instituições de apoio) no processo de desenvolvimento.

Diante do exposto, toma-se relevante analisar se existem práticas de cooperação

entre pequenas e médias empresas e como estas se desenvolvem e influenciam as

condições de desenvolvimento local no município de Volta Redonda -RJ.

Durante a realização desta pesquisa, houve facilidade de aproximação com o

MetalSul, possibilitando conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos por esta

instituição. No entanto, houve dificuldade em entrevistar os micro e pequenos

empresários. Tal fato suscita uma reflexão sobre as perspectivas de cooperação entre as

empresas da região, visto que grande parte dos empresários não quis sequer contribuir

para o debate sobre o tema.

O trabalho está divido em duas partes, além desta introdução e uma conclusão.

A primeira parte trata do referencial teórico e é composta por três seções. A primeira

seção apresenta as abordagens sociológica e institucional sobre desenvolvimento

econômico. A segunda seção explora o conceito de redes, território e capital social. Na

terceira seção, são abordados alguns estudos sobre a participação das PMEs no

desenvolvimento local.

A segunda parte consiste na análise empírica dos resultados da percepção de

empresários sobre práticas de cooperação entre as empresas, realizada no município de

Volta Redonda-RJ. Na seção quatro, são apresentadas as definições metodológicas deste

estudo. Na seção cinco, são realizadas a análise e a discussão dos resultados.

Por fim, a conclusão busca sintetizar os resultados do estudo, relacionando o

conhecimento teórico com os resultados obtidos, além de apresentar as limitações do

trabalho e sugerir novos estudos sobre o tema.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A contribuição da Sociologia Econômica e a evolução da abordagem
institucionalista

A sociologia econômica analisa a maneira pela qual as instituições e estruturas

sociais conformam a divisão do trabalho e a dinâmica dos mercados. Para sociologia

econômica, o mercado deve ser analisado de acordo com as particularidades históricas e

sociais que regem seu funcionamento (Steiner, 2006).

A sociologia econômica contrapõe-se às teorias econômicas clássica e

neoclássica, que se baseiam em uma concepção atomizada e subsocializada da ação

humana. Essas teorias, como salienta Granovetter (2007), ignoram o impacto da

estrutura social e das relações sociais sobre o comportamento econômico. Para o autor,

essa é uma visão idealista dos mercados de concorrência perfeita, uma vez que afasta a

influência das relações sociais da análise econômica. Além disso, ele observa que a

economia clássica e neoclássica, quando considera o fato de que os atores podem ter

relações sociais, trata este fato como um obstáculo aos mercados competitivos.

Segundo Swedberg (2003), a sociologia econômica propõe uma nova forma de

análise dos fenômenos econômicos. Ao contrário das teorias econômicas e sociológicas,

que procuram explicar o papel dos interesses e do comportamento social isoladamente,

a sociologia econômica acredita que tais fenômenos devem ser estudados de forma

integrada. Neste campo de estudo, o comportamento econômico dos atores e instituições

é condicionado não apenas por seus interesses utilitaristas, mas também pela interação e

estrutura social presente.

Nesse sentido, aspectos como reciprocidade, confiança, credibilidade e

cooperação, quando considerados na análise das relações econômicas, constituem fontes

de previsibilidade e redução de incertezas (Vinha, 2003). Tais aspectos condicionam a

forma como os atores coordenam e governam as interações com clientes, fornecedores,

parceiros, Estado, comunidade, investidores, inclusive, concorrentes (Sacomano Neto e

Truzzi, 2007).

A abordagem institucional surgiu, como explicam DiMaggio e Powell (2004),

diante da necessidade de compreender a relação existente entre política, economia e

sociedade e, ainda, em explicar como as escolhas sociais são modeladas, mediadas e
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canalizadas pelos arranjos institucionais. Segundo os autores, "as organizações

competem não apenas por recursos e clientes, mas por poder político e legitimidade

institucional, pelo social como pelo resultado econômico" (DiMaggio & Powell, 2004,

p.114-115).

A abordagem institucional possui diferentes vertentes. Dentre as principais estão

o institucionalismo econômico, o institucionalismo histórico e o institucionalismo

organizacional.

Os estudiosos do institucionalismo econômico analisam a forma como as

instituições orientam o comportamento dos indivíduos e firmas nos mercados. De

acordo com Bronzo e Honório (2005), o institucionalismo econômico apresenta três

abordagens teóricas fundamentais - a economia dos custos de transação, a perspectiva

evolucionista e a abordagem das interações estratégicas da firma. Essas abordagens

partem da premissa de que as instituições podem afetar diretamente a natureza e a

direção das estruturas de relacionamento interorganizacional.

As instituições afetam, fundamentalmente por sua presença e pela direção das
suas decisões, a maneira através da qual os agentes econômicos irão procurar
satisfazer racionalmente todos esses objetivos imediatos, a partir de interações
estratégicas com outros agentes, sejam estes indivíduos, empresas, instituições
governamentais, sindicatos patronais e de trabalhadores, escolas técnicas,
câmaras de comércio, entidades certificadoras, entre outros (Bronzo & Honório,
2005, p.3).

A economia dos custos de transação teve influência nas correntes do

institucionalismo econômico, sobretudo a partir dos trabalhos de Williamson (1979).

Segundo essa teoria, as empresas percebem vantagens em integrar operações e

processos que antes eram adquiridos com outras empresas do mercado com o intuito de

reduzir os custos de transação (Bronzo & Honório, 2005). Os custos de transação seriam

originados das ineficiências das transações de determinada organização com seu

mercado, que ocorre, principalmente pelas seguintes razões: a "racionalidade limitada",

as incertezas sobre o futuro; e a possibilidade de um "comportamento oportunista" por

parte dos agentes econômicos. Deste modo, a redução dos custos de transação estaria

ligada à confiança nas inter-relações entre os agentes (Balestrin & Arbage, 2007).

Os teóricos evolucionistas reconhecem a contribuição da abordagem das firmas,

no entanto, acreditam que o enfoque não deve se limitar aos aspectos contratuais das

transações. A perspectiva evolucionista avança no sentido de abranger os limites



14

internos da organização, como a capacidade das firmas em criar e utilizar suas

competências e envolver-se em um processo de aprendizado em longo prazo. Nesse

sentido, além da especificidade dos ativos, a teoria evolucionista sustenta o argumento

de que as competências da fmna - internas e relacionais - irão permitir sua

sobrevivência ao longo do tempo. Dessa forma, as habilidades em recriar competências

para responder às mudanças ambientais e a capacidade de aprendizado com as

experiências e com o relacionamento com outras empresas podem ser fontes de

vantagens competitivas (Bronzo & Honório, 2005).

A abordagem das interações estratégicas da firma pressupõe que as decisões

tomadas pelas firmas estão ligadas à estrutura institucional que fornece suporte às

dinâmicas de relacionamento dos agentes econômicos em um mesmo campo

interorganizacional. Assim, as firmas percebem vantagens do apoio institucional

recebido para desempenhar suas atividades específicas. (Bronzo & Honório, 2005).

O institucionalismo histórico chama a atenção para o papel das instituições na

vida política. Hall e Soskice (2001) identificam alguns elementos básicos para essa

abordagem: a visão relacional da firma; os tipos de economia de mercado; as regras das

instituições e organizações; e as regras culturas, informais e a história.

(1) A visão relacional da firma - A qualidade dos relacionamentos das firmas

depende de sua habilidade de coordenar, tanto internamente - com seus

próprios empregados - como externamente - com um conjunto de atores,

tais como: fornecedores, clientes, colaboradores, stakeholders, sindicatos,

associações comerciais e governos.

(2) Os tipos de economias de mercado - Os autores comparam dois tipos de

economia - economias liberais e economias de mercado coordenadas. Em

economias de mercado liberais, as firmas coordenam suas atividades via

hierarquias e arranjos competitivos de mercado. Por outro lado, em

economias de mercado coordenadas, as firmas dependem mais fortemente de

relacionamento não-mercado para coordenar esforços com outros atores e
. "". . .construIr suas competencIas essencIaIS.

(3) As regras de instituições e organizações - Segundo essa perspectiva, as

instituições, organizações e cultura participam da análise, pois apóiam a

forma como as firmas desenvolvem relacionamentos para solucionar

problemas coordenados.
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(4) As regras culturais, informais e a história - A presença de um conjunto de

instituições formais são freqüentemente precondições para atingir o

equilíbrio necessário em contextos de coordenação. No entanto, instituições

formais são raramente suficientes para garantir este equilíbrio. Os autores

enfatizam a importância de regras informais e entendimentos partilhados

para assegurar o equilíbrio nas várias interações estratégicas. Os

entendimentos partilhados são elementos importantes do conhecimento

comum que fazem parte da análise da cultura e da história.

o institucionalismo organizacional, por sua vez, tem seu foco na análise das

redes de relações e aspectos culturais que modelam e sustentam a estrutura e as ações

das organizações (Fonseca, 2003). Segundo DiMaggio e Powell (1991), os objetivos do

institucionalismo organizacional estão ligados à necessidade de oferecer respostas a

respeito da forma como as escolhas sociais são configuradas, mediadas, e canalizadas

por arranjos institucionais.

A abordagem organizacional rejeita os modelos de escolha racional e vêem a

institucionalização como state-dependent (a passagem de um estado a outro é

influenciada pelo estado original), o que limita as escolhas possíveis, tomando as

organizações menos racionais. Enquanto a visão econômica enfatiza as instituições

como escolhas para resolver os problemas do oportunismo, dos custos de

monitoramento e constrangimento, não se perguntando de onde vêm as preferências dos

atores, a visão sociológica reconhece que os indivíduos fazem escolha o tempo inteiro e

que estas devem ser entendidas no interior de referências históricas e culturais no qual

estão imersas (DiMaggio & Powell, 1991).

Powell (1991) propõe considerar as pressões técnicas e institucionais

influenciando em diferentes dimensões as organizações, definindo assim o grau de

heterogeneidade e homogeneidade nos diferentes campos organizacionais e como os

efeitos de composição influenciam os níveis de difusão de diferentes práticas de uma

firma para outra. Outra questão sugerida é entender o quanto fatores institucionais

reforçam ou atenuam a luta competitiva entre as organizações.

Scott e Meyer (1991), por sua vez, utilizam o termo societal sector para referir-

se a uma coleção de organizações, que operam no mesmo domínio, sendo identificado

pela similaridade de seus serviços, produtos ou funções. Os autores enfatizam a idéia de



16

que a estrutura e o comportamento de uma organização depende das características do

setor no qual opera.

Alguns autores têm mostrado que as instituições não refletem apenas os

interesses em jogo (e o equilíbrio de poder entre eles), mas também que as próprias

instituições moldam os interesses e a distribuição do poder. Dessa forma, as instituições

são constituídas pelos atores, mas também contrangem-nos (DiMaggio & Powell,

1991).

Nesse sentido, pode-se concluir que a dinâmica econômica não pode ser vista de

forma dissociada da dimensão social, uma vez que os atores econômicos se relacionam

entre si e estão imersos em um ambiente repleto de regras, normas e costumes que

orientam o comportamento em sociedade.

2.1.1 A abordagem institucionalista do desenvolvimento local

Em complementaridade à sociologia econômica e ao institucionalismo, a

abordagem institucionalista do desenvolvimento local explora a contribuição dos

organismos e instituições locais como impulsionadores do desenvolvimento econômico.

Como salienta Muls (2008), este novo modelo emerge diante do enfraquecimento dos

modelos de desenvolvimento econômico tradicionais, que consideram apenas o papel do

Estado nacional ou do mercado como agentes promotores do desenvolvimento. Nesta

abordagem, as instituições locais podem constituir formas intermediárias de intervenção

para o desenvolvimento.

Para o autor, isto não significa dizer que os Estados deixam de desempenhar um

papel no plano econômico, mas a função estatal passa a ser muito mais de regular as

interações e os conflitos entre os demais agentes sociais do que exercer seu poder

autocrático.

Fauré e Hasenclever (2004) destacam dois fenômenos que contribuíram para a

importância da escala local na problemática de desenvolvimento econômico. Em

primeiro lugar, a acentuação do processo de globalização, que tende a relativizar o nível

nacional-estatal das economias e, paradoxalmente, reaproximar as escalas globais e

locais. Em segundo, o processo de descentralização administrativa e política que, após

a Constituição de 1988, deu aos municípios responsabilidades importantes em matéria

de desenvolvimento local.
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Hollingsworth e Boyer (1997) fIZeram uma taxonomia, destacando além do

Estado e mercado, outras formas de coordenação intermediária para o desenvolvimento

(tabela 1).

Tabela 1: Formas intermediárias de coordenação

Lógica de ação e tipo de
coordenação (horuontalou

vertical)

Contribuição ao desenvolvimento
local

Poder público local Guiado pelo interesse coletivo, com
relações verticais.

Importante.

Comunidade Intercede sob o registro da obrigação
social. Relações a priori igualitária

(locus da confiança).

Fornecimento de bens coletivos locais
e de solidariedade: papel limitado
quanto à promoção de inovações.
Papel positivo em matéria deRede Combina obrigações e interesse.

Diversas modalidades em função do
seu caráter mais ou menos igualitário.

inovação.

Associação Interesses econômicos e políticos. Em
princípio, relações igualitárias, mas

depende da estrutura de poder.

Ambíguo: oferta de alguns serviços
coletivos (códigos, normas,

formação), mas possivelmente com
alguma captação de renda.

Hierarquia (firma) Lógica de ação coordenada pelo
interesse individual. Relações

desiguais verticalizadas.

Junto com o mercado, papel positivo
na divisão do trabalho e nas

inovações.
Fonte: Adaptado de Hollingsworth & Boyer (1997, p.15-16)

Para ilustrar as formas de arranjos institucionais e de coordenação, os mesmos

autores sugerem uma matriz (figura 1) que combina duas dimensões: o motivo da ação

(interesse próprio ou obrigação) e a forma de distribuição do poder (horizontal ou

vertical).

Ao longo da dimensão vertical, a visão dos economistas de um agente com

interesse próprio é contrastada com uma perspectiva mais sociológica, em que

obrigação e conformidade com regras sociais são os princípios que guiam as ações

humanas.

Ao longo da dimensão horizontal, é apresentado um conjunto de formas de

coordenação. Em um extremo, a coordenação horizontal toma lugar quando muitos

agentes relativamente iguais interagem. No outro extremo, diferenças de poder resultam

em uma forma hierárquica pela qual tanto uma hierarquia pública ou privada estrutura a

relação entre um diretor e um agente ou entre um líder e um seguidor.
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Figura 1 - Taxonomia geral de arranjos institucionais

Fonte: Hollingsworth & Boyer (1997, p.9)

Nessa matriz, duas varáveis são consideradas para análise dos arranjos

institucionais - o motivo da ação (interesse próprio ou obrigação) e a forma de

coordenação (vertical e horizontal). Quanto ao motivo da ação, o mercado e a hierarquia

estariam motivados por interesse próprio, enquanto as comunidades e o Estado seriam

induzidos pela obrigação. Em relação à distribuição de poder, o mercado e as

comunidades representam estruturas verticais, ao passo que a hierarquia e o Estado

formam estruturas horizontais. Tanto as redes como as associações se localizam em

zonas intermediárias de motivação e de coordenação econômica.

Na análise do desenvolvimento local, sob uma perspectiva institucionalista,

toma-se relevante analisar o papel das redes sociais e dos fatores subjacentes que
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favorecem o crescimento econômico de uma determinada região. Tais aspectos serão

tratados na próxima seção.

2.2 Redes, território e ca · a ocial

Se até a década de 1960, as análises organizacionais estavam direcionadas

somente para o estudo dos aspectos internos da organização, hoje, existe uma

preocupação maior em considerar o ambiente externo e as relações com outras

instituições. O crescente número de fusões, aquisições, consórcios, joint ventures

mostra o dinamismo e a complexidade do relacionamento entre as organizações

(Sacomano Neto e Truzzi, 2004).

Nessa nova dinâmica econômica, as redes apresentam-se como alternativas para

pequenas e médias empresas que buscam maior competitividade. Powell e Smith-Doer

(1994) apresentam duas abordagens para o estudo de redes na economia. A primeira

refere-se a redes como forma de govemança, ou seja, considera as redes como um tipo

de lógica de organização ou um mecanismo para coordenar as relações entre os atores

econômicos. A segunda, abordada na Sociologia e na Teoria Organizacional, utiliza as

redes como uma forma de análise das relações sociais.

De acordo com Nohria (1992), o aumento do interesse no estudo sobre redes no

contexto organizacional deve-se a três razões principais: primeiro, a emergência da

"nova competição", como os casos de sucesso dos distritos regionais da Califórnia e da

Itália; segundo, o surgimento de novas indústrias de computadores e tecnologia de

computadores e biotecnologia junto à emergência de novas economias asiáticas, como

Japão, Coréia e Taiwan e o grande desenvolvimento tecnológico que leva as

organizações a adotarem novas formas de organização da produção; e terceiro, o

amadurecimento da análise de redes como uma disciplina acadêmica.

Baseada nas diversas tipologias interorganizacionais propostas por Maicon e

Moinet (2000), Balestrin e Arbage (2007) propõem um mapa de orientação conceitual

(figura 2), indicando o modo de gerenciamento e formação de elos nas redes.
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HIERARQUIA

rede ertical)

CO TRATO
(rede formal)

.. CONIVÊNCIA
(rede informal)...

COOPERAÇÃO

(rede horizontal)

Figura 2 - Mapa de orientação conceitual das redes

Fonte: Balestrin e Arbage (2007), baseado em Maicon e Moinet (2000)

No mapa conceitual, o elo vertical refere-se à natureza dos elos estabelecidos

entre os atores da rede, podendo representar uma rede de cooperação (por exemplo,

entre PME) ou representar uma relação hierárquica (por exemplo, uma rede vertical do

tipo matriz e filial). Já o elo horizontal diz respeito ao grau de formação estabelecido

entre os atores. Pode assumir o caráter formal (representado pelos contratos entre as

partes) até uma conivência informal entre os atores (relações de amizade, parentesco,

afinidade, entre outras).

Logo, cada um dos quatro quadrantes representa um tipo específico de rede

interorganizacional: (1) hierarquia - rede vertical; (2) cooperação - rede horizontal; (3)

contrato - rede formal; (4) conivência - rede informal.

Balestrin e Arbage (2007, p.7) definem as redes horizontais ou redes de

cooperação, objeto deste estudo, como "redes constituídas por empresas que guardam

cada uma sua independência, mas que optam por desenvolver atividades específicas de

maneira conjunta para atingir determinados objetivos comuns". Alguns exemplos de

redes horizontais podem ser citados: os consórcios de empresas, as redes de cooperação

entre PME, as redes de lobbying e os clusters.

Bronzo e Honório (2005) ressaltam que a habilidade de relacionamento das

empresas está diretamente relacionada com a capacidade de aprendizagem e a forma

como a empresa gerencia o fluxo de informações e de recursos no interior da rede.
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No que tange aos processos e às economias de aprendizagem no interior das
formas em rede, a estratégia empresarial deve estar orientada à criação de valor
e ao aumento da capacidade relacional da empresa, posto que uma maior
habilidade das organizações em identificar e gerenciar suas estruturas de
relacionamento implica também uma melhor gestão dos fluxos informativos e
dos recursos no interior da cadeia produtiva. Portanto, quanto maior a
habilidade na gestão dos relacionamentos por parte da empresa, mais
consistente tende a ser a sua capacidade associativa, isto é, de absorver
diferentes contribuições externas. A aprendizagem, no contexto de redes, está
diretamente associada ao êxito da firma em intemalizar e explorar
eficientemente um conhecimento ou uma contribuição externa útil (Bronzo e
Honório, 2005).

Um elemento intimamente ligado ao processo de aprendizado e à cooperação em

redes é o capital social. Albagli e Maciel (2003, p.425) conceituam capital social como

"o conjunto de instituições formais e informais, normas sociais, hábitos e costumes que

afetam os níveis de confiança, solidariedade e cooperação em um grupo ou sistema

social". Para Granovetter (2007), as redes sociais são potencialmente criadoras de

capital social, podendo contribuir na redução de comportamentos oportunistas e na

promoção da confiança mútua entre os agentes econômicos.

Robbinson e Williams (2001) destacam que o capital social refere-se à

capacidade de associar-se em prol de benefícios mútuos ou um propósito comum. Os

autores definem capital social como um conjunto de recursos a que um indivíduo ou um

grupo tem acesso em razão de fazer parte de uma rede de relações proveitosas. Aspectos

da estrutura social tais como relações, normas e confiança social, ajudam a desenvolver

a coordenação e a cooperação entre os atores com vistas a produzir benefícios comuns.

Peter Evans (1996), por fim, desenvolve a noção de sinergia público-privada

para explicar como a combinação entre instituições públicas fortes e comunidades

organizadas é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento. Para o autor, a

burocracia estatal tem uma importante contribuição para a formação de capital social, na

medida em que as redes ligam cidadãos mobilizados e agências públicas a aumentarem

a eficiência econômica.

Cassiolato e Lastres (2003) reforçam a importância da análise das relações entre

as empresas e destas com as instituições, além de inserir uma variável importante no

estudo das redes que é a dimensão espacial.
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Na busca de um melhor en endimento sobre os fatores subjacentes ao melhor
desempenho competiti o das empresas, verifica-se uma crescente convergência
de visões entre as di ersas escolas de pensamento. O foco de análise deixa de
centrar-se e cl si amente na empresa individual, e passa a incidir sobre as
relações entre as empresas e entre estas e as demais instituições dentro de um
espaço geograficamente definido, assim como a privilegiar o entendimento das
caracte 'sticas do ambiente onde estas se inserem (Cassiolato & Lastres, 2003).

A proximidade física das empresas cria condições para uma interação

cooperativa, por meio de relações horizontais, em que empresas podem atingir

economias de escala maiores do que se estivessem atuando individualmente. A

proximidade também permite a criação de um espaço de aprendizagem coletiva,

possibilitando a inovação (Borin, 2006).

Nesse contexto, destacam-se os Arranjos Produtivos Locais, visto como uma

forma de produção de grupos de empresas concentradas territorialmente, indutores do

desenvolvimento econômico. As atividades econômicas e especializadas em um mesmo

território são também denominadas distritos industriais (no sentido amplo), sistemas

produtivos locais, pólos de industrialização difusa, clusters de empresas, configurações

produtivas locais (Fauré & Hasenclever, 2004). Segundo La Rovere e Carvalho (2004),

investigar o grau de cooperação entre as empresas em determinado APL, fornece

elementos de reflexão sobre o potencial de desenvolvimento desta configuração.

Pode-se perceber que os três elementos - redes, território e capital social - são

primordiais para análise de práticas de cooperação entre as empresas e estão interligados

entre si. As redes sociais são construídas a partir de relações de confiança, em que os

atores envolvidos buscam atingir objetivos comuns. A proximidade física facilita a

interação interorganizacional e o processo de aprendizagem coletiva, fortalecendo o

capital social e contribuindo para o desenvolvimento da região na qual as redes estão

inseridas.

Na próxima seção, serão apresentados alguns casos de práticas de cooperação

entre empresas que induziram o processo de desenvolvimento local.

2.3 A importância socioeconômica das PMEs

As pequenas e médias empresas são responsáveis por grande parte da produção

nacional e mundial, e por isso, estão merecendo crescente reconhecimento por parte dos
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governos, órgãos empresariais, estudioso e pesquisadores do tema. (Colossi e Duarte,

2000).

Os autores ressaltam que as PMEs são componentes importantes na composição

do parque empresarial dos países e, à medida que esses avançam em seu processo de

desenvolvimento, elas não são simplesmente substituídas por empresas maiores, já que

apresentam características próprias que garantem o seu lugar em qualquer nível de

industrialização. Grandes empresas comumente desenvolvem parcerias com pequenas e

médias empresas que precisam atender clientes específicos de forma especializada. Ou

seja, pequenas e grandes empresas não representam alternativas, mas complementos.

As PME's são reconhecidamente mais flexíveis e menos burocratizadas, o que

lhes permite respostas mais rápidas e mais adequadas às demandas do mercado.

(Teixeira et aI, 1998). Por outro lado, essas empresas apresentam uma série de

limitações à competitividade, como o uso de máquinas e equipamentos obsoletos;

devido, sobretudo, à dificuldade em conseguir crédito, a baixa capacitação gerencial; e a

dificuldade de acesso a novos mercados. (La Rovere, 2001). A autora observa que essas

limitações são agravadas quando as empresas atuam isoladamente em vez de estarem

em redes de empresa.

Cypriano (2004) apresenta os motivos mais consensuais sobre a importância

socioeconômica das pequenas empresas:

(1) a importância relativa para as economias nacionais em termos da

participação na formação dos produtos nacionais, sobretudo em países em

desenvolvimento;

(2) a função social, com a absorção da mão de obra devida à geração de emprego

e renda;

(3) de sua menor capacidade relativa de acumulação face às grandes empresas;

(4) da necessidade de políticas públicas de apoio e fomento.

Solomon (1986) destaca o papel social das empresas de porte modesto. As

PME's absorvem uma grande parcela da força de trabalho e são as maiores geradoras de

emprego por capital investido. Apesar de pagar salários inferiores aos das grandes

empresas, e, de forma geral, ter condições de trabalho comparativamente piores,

representam, para muitas pessoas, a oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

Além disso, diz o autor, são capazes de gerar, em épocas de crise, maiores

oportunidades de empregos.
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Como se pode observar, as P têm importante papel na economia nacional,

sobretudo no que diz respeito a geração de emprego e renda e fornecimento de produtos

e serviços para grandes empre as.

2.3.1 Classificação da ·cro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs)

Os principais critérios utilizados para definir o porte da empresa são o número

de funcionários e o faturamento anual. Quanto ao número de funcionários, adotou-se a

classificação utilizada pelo SEBRAE, conforme tabela a seguir:

Tabela 2 - Classificação das MPMEs segundo o número de empregados
EmpregadosPorte

Microempresa
No comércio e serviços: até 09
empregados
Na indústria: até 19 empregados

Empresa de Pequeno Porte
No comércio e serviços: de 10 a 49
empregados
Na indústria: de 20 a 99 empregados

Empresa de Médio Porte
No comércio e serviços: de 50 a 99
empregados
Na indústria: de 100 a 499 empregados

Empresa de Grande Porte
No comércio e serviços: mais de 99
empregados
Na indústria: mais 499 empregados

Fonte: SEBRAE (2004)

A Lei Federal 9.841, de cinco de outubro de 1999, instituiu o Estatuto da Micro

e Pequena Empresa, definindo micro e pequenas empresas de acordo com o faturamento

bruto anual (tabela 3).

Tabela 3 - Classificação das MPEs segundo faturamento bruto anual
Porte Faturamento Bruto Anual
Microempresa Até R$ 244.000,00
Empresa de Pequeno Porte Entre R$ 244.000,000 e R$ 1.200.000,00
Fonte: Lei Federal 9.841/99 - Estatuto da Micro e Pequena Empresa

2.4 Práticas de cooperação e estratégias de desenvolvimento ocal

A experiência de sucesso dos distritos industriais italianos despertou o interesse
.•

de diversos estudiosos de desenvolvimento local. O modelo de desenvolvimento local

consolidado nas regiões central e nordeste da Itália, conhecida como "Terceira Itália",
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foi objeto de vários estudos em razão

econômica e social (Borin, 2006 .

As regiões do orde e e entraI (NEC) que antes tinham sua economia baseada

resultados positi os alcançados, nas esferas

essencialmente na tradição agrícola passaram por um vigoroso e inesperado processo de

industrialização. região do NEC que até então fornecia mão-de-obra barata para as

grandes empresas do Noroeste, mostrou forte crescimento, sobretudo devido ao

aumento da participação das pequenas empresas na economia nacional (Raud, 1999).

O sistema de produção industrial fordista, fundamentado na produção em massa

de bens padronizados pelas grandes empresas, em que o aumento de produtividade se

dava graças a economias de escala, deu espaço a novos modelos de produção.

As PMEs que antes eram desconsideradas em razão das desvantagens em termos

de estruturas de comercialização, de escala produtiva, de acesso ao crédito e de

intervenções nos mercados estrangeiros, passaram a complementar o trabalho das

grandes empresas, seja na linha de subcontratação ou em espaços de produção

diferentes das lógicas de economia de escala, tais como artesanato artístico e

manufaturas de qualidade (Raud, 1999; Borin, 2006).

Com a mudança no cenário econômico, marcada pela globalização das

atividades produtivas e o conseqüente aumento da competitividade, emergiu os sistemas

de especialização flexível. A flexibilidade do modo de produção permitiu que as

empresas fornecessem uma maior variedade de produtos e produtos de melhor

qualidade. Os distritos italianos souberam responder melhor às mudanças do ambiente

externo. As PMEs, estruturadas em redes, conseguem obter as vantagens da "eficiência

coletiva", devido à proximidade e o desempenho positivo alcançado com a divisão de

trabalho (Raud, 1999; Borin, 2006).

Nesse modelo de interpretação dos distritos industriais marshallianos, também não se
pretende afirmar que a pequena empresa possa ser em si tão ou talvez mais ·eficaz que a
grande empresa, mas que, quando as condições mencionadas anteriormente são
reunidas, um grupo de pequenas empresas implantadas em uma mesma região pode
atingir, na sua produção de bens para uma demanda fracionada e ariá e ní eis de
eficácia superiores (e, em conseqüência, comparáveis) aos de uma grande empresa que
produz mais ou menos os mesmos bens. Indiscutivelmente o modelo de distrito
industrial italiano constitui a matriz das estratégias que têm por base a concentração de
MPEs no espaço geográfico'! razão porque se considera necessário continuar no exame
dessa experiência (Borin, 2006, p.32).

Além das condições econômicas gerais, como o processo de descentralização

produtiva, a evolução da demanda por produtos menos padronizados ou o papel das
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novas tecnologias, Raud (1999) desta a o tros aspectos responsáveis por favorecer o

desenvolvimento da Terceira

culturais e a ação das institui õ

dos fatores exógenos.

A análise da e periência italiana pode ser considerada o ponto de partida para os

á ·a: a estrutura socioeconômica local, os valores

ocais que contribuíram para o melhor aproveitamento

estudos sobre práticas de desenvolvimento local baseadas em pequenas e médias

empresas.

Fauré e Hasenclever (2004) reuniram no livro 'Desenvolvimento local no estado

do Rio de Janeiro' o resultado de uma pesquisa realizada sob a forma de estudos

exploratórios sobre quatro configurações produtivas localizadas no estado do Rio de

Janeiro: Campos, Itaguaí, Macaé e Nova Friburgo. A pesquisa buscou aproximar as

quatro experiências de organização e analisar os efeitos dos projetos de apoio sobre as

empresas. O estudo constatou nos municípios pesquisados que os projetos de apoio são

muito pouco difundidos no meio empresarial. Além disso, observou-se a fraca

cooperação entre as PMEs locais, apesar de a literatura especializada em sistemas

produtivos locais mostrar os benefícios da concentração espacial de empresas de

tamanho modesto.

Santos (2006) discutiu em seu trabalho o processo de desenvolvimento do Sul

Fluminense, vivenciado a partir de meados dos anos 1990, com a implantação de um

pólo automotivo e a privatização da CSN. O autor propõe analisar a questão do

desenvolvimento regional com base na construção das relações sociopolíticas por atores

socialmente legitimados. Santos constatou que as representações industriais, assim

como o segmento empresarial têm empreendido as principais ações de articulação entre

os atores em tomo do desenvolvimento regional, enquanto o Sindicato dos

Trabalhadores do Sul Fluminense apresenta pouca participação neste tema.

Lima (2005) analisou o processo histórico de constituição do município de Porto

Real - RJ, a partir da descrição de um caso de sinergia público-privada. O município,

emancipado em 1995, passou por mudanças que transformaram a decadente região em

uma importante cadeia automobilística do país. O autor mostrou que a condição

economicamente favorável hoje vivida pelo município deve-se a mobilização da

sociedade civil organizada e ao apoio de autoridades políticas em prol do

desenvolvimento. Porém, Lima ressalta que a mobilização do capital social de Porto

Real passa pela necessidade de pensar o desenvolvimento endógena e regionalmente, ao

contrário, o agir "individualmente" pode condenar o município ao fracasso.
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No campo de PMEs na cidade 'o ta Re ond~ especificamente, os trabalhos

de Neville Júnior (2007) e ar 8 a respeito do impacto da tecnologia de

informação (TI), evidenciaram e ssas empresas não têm conhecimento das vantagens

competitivas que as e n agias de informação podem proporcionar. Além disso,

observou-se que a maioria das empresas utiliza a TI apenas para organizar-se

internamente por não perceberem as vantagens competitivas provenientes da adoção

planejada desta tecnologia. Tal fato pode ser considerado preocupante, visto a

importância das tecnologias de informação para o desenvolvimento das pequenas e

médias empresas.

Os estudos realizados no estado do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista

institucional, contribuem para a reflexão sobre o potencial de desenvolvimento da

região. As experiências em outras localidades do estado supõem que a interação entre

sociedade civil organizada, autoridades políticas e segmento empresarial, assim como a

atuação coletiva entre as empresas são importantes para o crescimento econômico, mas

ainda mostram-se fracas.
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3. METODOLOGIA DA PE Q

Este trabalho busca re er o seguinte problema de pesquisa: existem práticas

de cooperação entre p e as e médias empresas e como estas se desenvolvem e

influenciam as con ·çõe de desenvolvimento local no município de Volta Redonda -

RJ?

A meto ologia consistiu em uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa,

baseada no discurso de ,empresários e representantes do sindicato do setor metal-

mecânico da região Sul fluminense quanto à atuação coletiva e perspectivas de

desenvolvimento da região. A pesquisa exploratória, segundo Gil (1999), visa

proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim de tomá-lo explícito ou a

construir hipóteses.

A característica qualitativa deve-se ao fato de a pesquisa se basear na

interpretação dos discursos dos entrevistados.

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com empresários e representantes

do MetalSul. As entrevistas realizadas junto aos empresários tiveram como objetivo

conhecer a trajetória do profissional, identificar se as empresas trabalham em parceria

com outras empresas da região, a percepção dos empresários sobre as principais

barreiras para a competitividade, as vantagens em filiar-se ao MetalSul, a relação das

empresas com sindicatos, governo, instituições de apoio e empresas âncoras, e a

perspectiva de crescimento da região.

O trabalho foi complementado com a análise de jornais publicados pelo

sindicato. O jornal do sindicato (MetaiSui Notícias) busca divulgar as empresas

associadas, os processos desenvolvidos pelo MetalSul, notícias relevantes do segmento

metal-mecânico e aproximar o associado do sindicato. 4

4 Divulgado em: www.metalsul.org.br/jomal

http://www.metalsul.org.br/jomal
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4. RESULTADOS DA PESQUISA

4.1 Caracterização das empresas participantes

As entrevistas foram realizadas com quatro empresários de Volta Redonda e um

representante do MetalSul. Os empresários participantes da pesquisa são proprietários

de empresas do segmento metal-mecânico que atuam nas áreas de comércio e/ou

serviços. Os empresários serão identificados como "1", "2", "3" e "4" e, Ronaldo Alves,

por se tratar de um representante do MetalSul, será identificado pelo nome.

As empresas foram classificadas segundo os critérios de número de empregados,

estabelecido pelo SEBRAE; e o faturamento anual, de acordo com a Lei Federal

9.841/09 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa).

Quanto ao critério de número de empregados, a pesquisa identificou três

empresas de pequeno porte (10 a 40 empregados) e uma microempresa (até 9

empregados ).

Quanto ao critério de faturamento, foram identificadas duas empresas com

faturamento de R$ 240.000,00 a R$ 1.200.000,00 (pequena empresa) e duas empresas

com faturamento entre R$ 1.200.000,000 a R$ 2.400.000,00 (média empresa).

As empresas pesquisadas atuam em diferentes áreas, sendo fornecedoras de

produtos ou prestadoras de serviços ligados ao segmento metal-mecânico: telefonia,

engenharia elétrica, segurança e medicina do trabalho e comércio de equipamentos e

gases.

Um dos empresários não permitiu que a entrevista fosse gravada.

4.2 Perfil dos empresários

Os profissionais entrevistados são homens, com idade superior a 40 anos,

fundadores e sócios-proprietários das empresas, com tempo de atuação como

empresário acima de 10 anos. Segundo os entrevistados, a principal motivação que

levou a iniciar o próprio empreendimento foi a experiência de trabalho anterior com o

mesmo ramo de atividade em grandes empresas.

Vale registrar que três dos quatro entrevistados são ex-funcionários da CSN, que

vislumbraram uma oportunidade na região de abrir seu próprio negócio, buscando

oferecer serviços flexíveis, em geral, mais fáceis de serem fornecidos por empresas de

pequeno porte.
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4.3 Cooperação x competição entre as empresas

Apenas um empresário afirmou que busca desenvolver parcerias com outras

empresas, na forma de consórcio, para prestar serviços às empresas de grande porte.

Para este empresário, associar a empresas que prestam serviços similares é uma forma

de aumentar a competitividade e garantir qualidade nos serviços prestados, uma vez que

permite que cada empresa atue na sua especialidade.

Um dos empresários afirma que em vez de desenvolver consórcios, opta por

qualificar o corpo técnico da empresa para tomá-la capaz de prestar os serviços

demandados.

Parceria, a título de consórcio pra iniciar um trabalho, não. Nós temos vários técnicos,
médicos. Então 90% das atividades são desenvolvidas por esses profissionais. O que
nós geralmente fazemos é capacitação do grupo, nós temos parceria nesse sentido.
Quando tem um trabalho que nós ainda não temos todo conhecimento técnico, eu vou
até alguns fornecedores, procuro dar um treinamento pra esses profissionais e eles
executam. (Empresário 1)

Outra forma de cooperação identificada está relacionada ao compartilhamento de

informações entre empresas, fornecedores e clientes. Isso mostra a preocupação das

empresas em gerenciar o fluxo de informação no interior da rede.

Então, a gente inclusive vai todo ano a três, quatro feiras fora do estado, ou dentro do
estado também, onde a gente tá sempre atualizado em termos de novas tendências,
busca no site informações com os fornecedores, pra que a gente possa tá pegando essas
informações e levando pra dentro das empresas. E em 90% das vezes, isso é a custo
zero. A gente banca todo esse custo, pra quê? Pra que a gente possa ter um diferencial,
pra que a gente possa envolver o nome da empresa. Não é um atendimento somente de
balcão. Então, tudo acontece lá fora, dentro das empresas mesmo. (Empresário 2)

Em geral, a cooperação não se manifestou como uma prática freqüente entre as

empresas analisadas. Como um dos empresários afirma, apenas em alguns casos são

abertas exceções.

Olha, a parte difícil nós temos que estar abertos a alguma exceção. Já fizemos inclusive,
obras. Uma empresa pegou uma obra pra fazer em determinado local e ela não dispõe
daquele capital pra executar aquela obra. E aí? A gente tem todo esse material. Então, a
gente banca aquilo ali, comércio de materiais. E depois a gente faz toda uma negociação
pra que todo mundo ganhe. Na verdade, não vai deixar de pegar aquela obra pelo fato de
não ter um capital pra tocá-la, pra comprar os produtos. A gente faz e depois vê o que
isso representa em termos da obra. Dá pra ser feito tudo. (Empresário 2)
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Algumas empresas justificaram a falta de práticas concretas de cooperação

afirmando que competem pelo mesmo cliente.

A gente já é meio específico, porque a gente tá brigando, mas dentro de um cliente só e
tá todo mundo brigando por ele. (Empresário 2)

Um dos empresários afirmou que o relacionamento com as empresas âncoras da

região, com a CSN, a Votorantim, a Saint Gobain, a MAN (antiga Volkswagen

Caminhões), a Peugeout-Citroen, é unilateral. Eles reclamam da falta de espaço para

negociação e da falta de favorecimento às empresas regionais.

o relacionamento com essas empresas é muito unilateral, não é um relacionamento de
mão dupla não. Enquanto nós estamos atendendo, ótimo. A partir do momento em que a
gente precisa de ajuda, não existe do outro lado não. Não existe um favorecimento pra
fechar negócio com empresas da região. Vai da habilidade que nós temos pra negociar,
tanto da parte técnica como na parte comercial. Agora, aquele favorecimento 'não,
vamos dar prioridade pra empresa da região' 'olha, empresa da região temos que
negociar pro seu preço chegar no preço da empresa de São Paulo, por exemplo, porque
tecnicamente está equalizada, mas eu preciso que você melhore'. Isso não existe.
(Empresário 3).

'Votorantim'. A Votorantim analisando 'Olha, a empresa de São Paulo e a empresa de
Volta Redonda da região. Está equalizada tecnicamente, comercialmente está próxima'.
O que ela poderia fazer? Tentar favorecer, sem intenções escusas nenhuma, mas com
uma intenção de manter viva a empresa regional falar 'Olha você tá numa diferença,
você pode negociar isso?' Isso vai muito do comprador, mas se existisse uma
determinação da direção da empresa pra que o departamento comercial, sempre, em
todas as oportunidades tivesse negociação, tentando favorecer a empresa da região, seria
bastante interessante. E isso não ocorre. (Empresário 3).

Um dos entrevistados fala sobre a falta de flexibilidade das empresas âncoras

com as pequenas e médias empresas. Ele diz que são empresas altamente burocráticas,

que impõem uma série de regras nos contratos de prestação de serviços.

Complexa. [relação com as empresas âncoras] Sinceramente? Essas empresas são muito
burocráticas, essas empresas são extremamente rígidas no trato com... São inflexíveis.
Tem que se tomar muito ~uidado. Agora, são empresas importantes. Quem não quer
trabalhar para o Grupo Votorantim, o Grupo CSN, o Grupo Peugeot? Elas não têm
muita flexibilidade com a pequena e média empresa não. Muito pelo contrário, o
tratamento é sempre pesado, em questão de contrato, regras. Mas, dá pra se trabalhar.
Tendo cuidado né. Geralmente a PME tem mais agilidade no trato com o cliente, com o
fornecedor, com prestação de serviço. A grande empresa não, por se tratar de uma
empresa departamentalizada, ela cria uma série de burocracias, depende de um
departamento, depende de outro. E isso começa a engessar a gente no desenvolver do,
trabalho e também no pagamento de serviços. E complicado, mas preCiSalTIOStrabalhar
né? (Empresário 1)
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o empresário diz que com a CSN, por exemplo, observa uma tendência e

contratar empresas de outros estados. E as empresas da região são procuradas

geralmente para prestar serviços emergenciais.

Existe sim. O que a gente observa? Há uma tendência dessas empresas trazerem outras
empresas de fora. Não sei o porquê. Por estar presente o escritório da CSN lá em São
Paulo. Eles têm uma tendência de envolver pessoas mais de São Paulo, do Rio de
Janeiro. E a regional mesmo, geralmente a gente entra quando essas empresas não
resolvem, não executam Ou eles precisam de alguma coisa pra fugir a regra, pra
contratar na emergência. Aí, imediatamente eles procuram a empresa da região.
(Empresário 1)

Segundo um dos empresários, a falta de favorecimento de empresas regionais é

prejudicial à geração de emprego. Ele acredita que uma forma de incentivar as empresas

é dando oportunidade para desenvolver consórcios visando a atender a demanda das

"empresas ancoras.

Se a CSN fizesse 'Olha, vamos fazer um consórcio com as empresas da região que
podem nos atender. Empresa mecânica. Quem que é forte de mecânica na região?'.
Linka uma ou duas empresas, que se consorciem. 'Quem é forte de elétrica?'. Se
concorcia duas ou três. 'Quem é forte de civil? Duas, três ou quatro. 'Empresa da
região, vamos tocar isso'. Então vamos tocar isso em conjunto. [...] Então, se a CSN, a
Votorantim, as demais empresas abrissem essa oportunidade, nós poderíamos atender
uma parada da CSN agora, onde várias empresas de fora, Belas Horizonte, São Paulo,
estão pra lá sem usar a mão-de-obra disponível no mercado. (Empresário 3).

Um segundo perfil de empresário afirmou que não tem problemas na relação

com as empresas âncoras e que tem espaço para negociar.

Ronaldo Alves, secretário executivo do MetalSul, fala sobre a resistência de

algumas empresas em buscar se modernizar. Ele diz que o Metal Sul sempre

disponibiliza treinamentos de gestão, mas nem sempre as empresas buscam participar

destes projetos.

A gente tá abrindo oportunidade, fornecendo curso e treinamento. Eles não enxergam
isso como uma oportunidade. Eles estão mais preocupados em vender. 'Ah da minha,
empresa entendo eu'. E bom, enquanto você estiver pensando assim, você vai continuar
dando tropeçada nos meio fios da vida. A nossa relação com as pequenas empresas é de
catequizar, de dar o catecismo pra eles. 'Olha aprende a se modernizar, usa sistemas
modernos de administração, usa a informática como uma ferramenta de apoio, busca
tecnologias novas, tem órgãos governamentais fornecendo tecnologia de graça.
(Ronaldo Alves)
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o dirigente diz que um dos objetivos do MetalSul é aproximar as empresas

pequenas das empresas âncoras, fazendo com que elas se tomem mais capacitadas para

atender a demanda de serviço da região.

A nossa relação com as empresas âncoras da região ela tem sido de vender a imagem do
sindicato nesse segmento. Buscar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Fazer com que elas entendam que nosso papel é procurar aproximar as empresas
menores, porém melhor capacitadas, melhor qualificadas. (Ronaldo Alves)

Os depoimentos apresentados mostram que ainda predomina o individualismo

nas ações dos empresários. A maioria dos entrevistados justificou a falta de ações

coletivas dizendo 'competir pelo mesmo cliente' ou então 'nosso negócio é específico'.

Eles não reconhecem a importância de formar parcerias, a fim de superar a limitação

das pequenas e médias empresas quanto a economias de escala e, assim, aumentar a

competitividade. Por outro lado, os empresários reclamam da falta de favorecimento das

empresas âncoras a empresas da região, afirmando que têm pouco espaço para

negociação e que essas empresas são burocráticas.

4.4 Sinergia público-privada

Os empresários afirmam que o governo municipal não dá nenhum tipo de

incen i o as empresas regionais. Pode-se observar o desânimo dos empresários em

relação a políticas governamentais de incentivo às PMEs.

Eu só pago imposto pra eles, pago imposto pra prefeitura, dou emprego pra região, mas
incentivo nenhum. (Empresário 3)

Não vejo [incentivo do governo]. Confesso que hoje eu nem me preocupo muito com
isso. Acho que o pequeno e médio empresário tem que arregaçar a manga, sabe, e
procurar desenvolver seus trabalhos e, o governo não ajuda, só sabe cobrar impostos.
Isso aí é complicado. (Empresário 1)

Eles reclamam da alta carga tributária, que é uma barreira à competitividade das

empresas e ao desenvolvimento da região.

Isso sem contar que o ISS que é cobrado pela prefeitura de Volta Redonda é um dos
mais caros que tem no Brasil, muito caro. Então, isso dificulta muito até as empresas
virem pra cá e tentar desenvolver alguma coisa. Mão-de-obra a gente tem. Empresas,
boas empresas, a gente tem tudo. Falta realmente ter uma vontade política de incentivo
que não tem. (Empresário 2)
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o discurso de um dos entrevistados evidencia um distanciamento na relação

entre o governo local e os empresários. Ele afirma que prefere nem contar com apoio do
. , .governo para gerIr o negocIo.

A prefeitura, a cidade de Volta Redonda, depende muito da CSN, por ser uma empresa
de grande porte. Tem todo um trato político. [...] A prefeitura, tivemos contato com a
área de desenvolvimento, o coordenador foi lá na outra fábrica, achou interessante e
sumiu. Acho melhor nós não dependermos muito deles, muito pelo contrário, se deve tá
procurando nosso nicho de mercado, desenvolver nossos serviços e pagar nossos
impostos, temos que fazer isso. [...] Então, a relação nossa com o governo, seja
prefeitura ou o estado, é restrita, quase inexistente. (Empresário 1)

Segundo Ronaldo Alves, uma das principais barreiras à competitividade das

MPMEs é a relação conflituosa entre a CSN e o governo municipal.

Enfim, a gente procurou enfatizar, fazer entender esse conjunto de empresas que se
organizassem a gente fortalecia as MPMEs pra serem bons fornecedores dessas grandes.
Nós perdemos o mercado da CSN pra empresas de São Paulo, Minas Gerais. Aqui hoje
em dia não se fornece nem 2% do que a CSN compra. Até empresas de construção eles
trazem de São Paulo. Isso tem uma conotação, um fator de composição, que é a relação
com o governo local, que se deteriorou nos últimos dez anos. Houve uma fragilidade de
relacionamento por problema de visão. O governo enxerga de uma forma e a CSN
enxerga de outra. Então, o conflito foi muito grande. Sintetizando, o governo vê a CSN
como aquela vaquinha que tem que dá leite pra cidade o tempo inteiro. Ela só quer
extrair da CSN, tirar, tirar ... Em contrapartida, mete imposto alto, aumenta imposto. E a
CS quer ser competitiva no mercado internacional. (Ronaldo Alves)

Ronaldo Alves revela a intenção do sindicato em reaproximar as empresas

regionais da CSN. Para ele, a constituição do APL é uma forma de fortalecer o setor

para que o governo do estado perceba a importância do segmento para a região e, dessa

forma, atenda as reivindicações das empresas, como a redução do ICMS.

As empresas aqui da região tinham na CSN uma grande cliente, hoje não tem mais.,
Poucas delas fornecem alguma coisa pra CSN. Então o papel do sindicato, qual é? E
fazer essa reaproximação, que é muito dificil, muito cOUlplicado.Nós estamos brigando
perante o governo do estado, pra que o governo do estado olhe diferente pro nosso pólo,
pro nosso arranjo produtivo local metal-mecânico, pra que ele faça o que já fizeram em,
outras regiões. Hoje, nós temos aqui o ICM de 19% sobre a produção. E o mais alto do
país. E isso nos tira a competitividade. Ou seja, a CSN contrata uma empresa de SP que
opera com ICM de 120/0. (Ronaldo Alves)

Os empresários entrevistados não percebem nenhum tipo de incentivo por parte

do governo local. O discurso dos entrevistados mostra certo desânimo pela falta de

apoio político para gerir pequenos e médios negócios. Todos os empresários

entrevistados reclamam da carga tributária e, esta representa, segundo Ronaldo Alves, a

principal reivindicação do MetalSul. Além disso, segundo o dirigente do sindicato, a
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falta de preferência da CSN a empresas regionais passa pela relação conflituosa entre a

âncora e o governo local.

4.5 A participação das instituições no desenvolvimento local

o sindicato analisado na pesquisa é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,

Mecânicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletro-Eletrônico do Médio

Paraíba e Sul Fluminense (MetaiSui). Em sua missão, o MetalSul pretende "promover o

desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do setor metal mecânico do Médio

Paraíba Fluminense de forma participativa e integrada,,5. Recentemente, o MetalSui

assinou junto a FIRJAN, o SEBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, um

documento para criação do Arranjo Produtivo Local (APL), um Pólo Metal-Mecânico

da região.6 Com essa iniciativa, o sindicato espera uma centralização do

desenvolvimento do trabalho no Pólo, através do APL.

Segundo Ronaldo Alves, até 2000 o sindicato se limitava a participar das

negociações coletivas.

O sindicato atuava meramente no momento de fazer a negociação coletiva com o
sindicato dos trabalhadores, pedir aumento de salário, beneficios etc. Estava na época
que ele chegou aqui, ele se limitava a fazer só isso. Ele não tinha uma postura proativa
em busca de oportunidades. Quando ele foi criado, no momento em que ele foi criado,
na década de 80, ele ainda teve uma visão dessas, mas buscando oportunidade de
egócios aqui na região, junto com a CSN. As empresas que buscaram construir o

s· dica o tinham essa percepção de ser parceira da CSN, de ta trabalhando com a CSN,
de ender pra CSN. Era o mais próximo do que poderia chamar que a gente tem de
isão. O nosso pensamento não era só isso, mas isso também era importante. (Ronaldo

AI es)

Ronaldo Alves diz que com a eleição de Roberto Balbi o MetalSul passou a

adotar uma visão mais desenvolvimentista.

Então, nós conseguimos abrir um novo ciclo de trabalho e de visão do MetalSul, dando
a visibilidade pra ele como um ente que busca trabalhar para o desenvolvimento das
empresas, antes até de cuidar da parte sindical da relação com os trabalhadores, que é
uma das funções do sindicato. Ele existe pra isso, pra regular as negociações, a relação
trabalhista. E isso, lógico, em prol do beneficio das empresas. (Ronaldo Alves)

Atualmente, o principal projeto do MetalSul é a organização do APL metal-

mecânico, que busca unir as empresas para trabalhar associativamente.

5 Disponível em: www.metalsul.org.br/missao
6 METALSUL Notícias, p.7. n.4, outubro de 2008

http://www.metalsul.org.br/missao
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Então, a gente começou a buscar, em primeiro lugar, a tentativa de poder organizar esse
pólo industrial que a maioria é metal-mecânica. Tentar organizar ele pra que as
empresas tivessem esse espírito de união, de poder trabalhar associativamente, de
buscar resultados em conjunto. (Ronaldo Alves)

o MetalSul foi visto pelas empresas como o órgão que fornece informações

sobre o setor e reúne as empresas que atuam no mesmo ramo, ou seja, possibilita uma

forma de contato.

Nós não fabricamos, propriamente dentro do MetaISul. .. O MetalSul são empresas
ligadas à metalurgia, a transformação, construção. Mas, a gente tem uma relação íntima
porque nós estamos ali numa parte de fornecedor, e a gente conhece todo mundo e é
uma maneia da gente tá envolvido, em contato, e parcerias até. Havendo alguma
necessidade de desenvolver um evento qualquer que há necessidade também da gente ta
participando. E pra gente é muito importante 'tájunto', vamos botar assim, não somente
como fornecedor, mas também como o que sofre, que tem a sua parcela também dentro
do contexto (Empresário 2).

Apenas um dos empresários afirmou participar de programas de instituições de

apoio para gestão da empresa.

Nós participamos de vários projetos do SEBRAE, quando eu tenho algumas dúvidas de
como gerir a empresa. A própria capacitação dos funcionários, eu uso o SEBRAE. Não
só o SEBRAE como o CDL, que é o Clube de Diretores Lojistas, a ACIAP, a gente
procura ta sendo orientado por esses órgãos. Agora, às vezes eu participo, nós já
artic· amos no passado de feiras. Também quando a gente não participa, eu procuro

.. sitas (Empresário 1).

Para a maioria das empresas pesquisadas, a principal vantagem na relação com

insti ições de apoio como o SEBRAE e o SENAI, é o fornecimento de cursos de

capacitação para os funcionários. As instituições também são responsáveis por formar

mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. As empresas afirmaram que

fornecem emprego ou estágio para pessoas formadas nessas instituições.

4.6 O papel das PMEs no desenvolvimento local

Foram identificados dois perfis de empresários. O primeiro perfil refere-se ao

empresário que não tem boas perspectivas de desenvolvimento da região. Este

empresário reclama da falta de apoio do governo e da falta de crédito concedido pelos

bancos.
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A perspectiva pra 2009, sinceramente, eu não tenho boas não. Nós temos que fazer
esforços, até mesmo com corte de pessoal, de até pessoas mais graduadas, manter o,
básico, pra que a gente consiga passar por essa crise aí. E a crise existe. E complicada.
Falta dinheiro, falta pedido, falta fluxo de caixa, falta capital de giro, falta tudo. E
suporte nenhum, eu te falei, só sai, entrar que é bom nada. A gente vai em banco,
governo. Não ajuda em nada, só segura. (Empresário 3)

Um segundo perfil de empresário acredita que a região tem condições para

crescer e se desenvolver. Para ele, as pessoas estão migrando para o interior em busca

de melhor qualidade de vida. O investimento em educação e transporte na região é

reflexo disso.

A perspectiva pra região são muito boas. A UFF ta trazendo esse pólo educacional, de
formação de profissional. Ta saindo dos grandes centros. Por que não monta um pólo
desses lá no Rio de Janeiro, em Niterói ou até na baixada? Então, tá todo mundo
querendo sair dos grandes centros, as empresas, a própria mão-de-obra mais
especializada. O cara não quer fichar no Rio de Janeiro, a violência que tá. Então, todo
mundo ta procurando uma qualidade de vida. E a vinda da UFF pra cá, voltando aí, até
engenharia naval, construção naval vem pra cá, por que não em Angra? Mas é porque
aqui, vamos dizer assim, é onde se junta, onde tem essa formação, tanto da CSN como
das grandes indústrias, que precisam desse tipo de formação profissional. Trem bala
fazer uma parada aqui, não é à toa, porque tem o aeroporto de conexão que ta vindo pra
cá. Então, essa ligação Rio - Volta Redonda pelo trem bala é rapidinho, 40 min, meia
hora, já ta lá. (Empresário 2)

Outro empresário diz que a região tem potencial de crescimento, mas isso

depende de políticas governamentais de geração de emprego e incentivo à educação.

Tem perspecti as sim. Depende da política do prefeito. Se ele entender isso como
importante, como criar uma política de geração de emprego, de valorização do micro
empresário, naturalmente isso vai se expandir. A cidade de Volta Redonda tem área pra
isso. O prefeito, Francisco Neto, ele conhece Volta Redonda, porque ele já foi prefeito
outras vezes. Na minha visão, ele deu ênfase a outras coisas, principalmente a saúde e
não deu muita ênfase à educação e a parte de empregabilidade. Se investir, tem. Não é
pouco não, porque a cidade é muito grande, é uma cidade que tem recursos, gera
riquezas. Tem capacidade de gerar riquezas. Depende de políticas do governo. Não tem
uma política de geração de empregos. (Empresário 1)

Dois empresários compartilham da mesma opinião a respeito da contribuição das

empresas para o desenvolvimento local. Eles acreditam que contribuem no sentido de

qualificar os funcionários para atender a demanda de serviço da região.
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Bom, a contribuição é qualificação. Nós empresários estarmos qualificando os nossos
funcionários de forma que quando houver a necessidade de uma contratação, de uma
prestação de serviço, onde vamos utilizar mão-de-obra qualificada, a gente possa,
atender a demanda do mercado. Então, como é que a gente contribui? E mantendo a
nossa empresa com mão-de-obra qualificada, com capacitação técnica dos funcionários
pra que a gente possa suprir a demanda de serviço que venha a ocorrer, que não tá
ocorrendo agora. (Empresário 3)

A gente tem trabalhado muito essas questões dentro das empresas e tem incentivado os
funcionários a buscar cursos profissionalizantes, até acadêmicos, é que não só
desenvolver internamente, mas também como pessoa. Isso aí, querendo ou não, como
você busca, você acaba contagiando outras pessoas. E isso aí, é importante. E sem
educação, não tem como se desenvolver nada. (Empresário 2)

Um dos depoentes acredita que a contribuição do empresário é a geração de

riquezas através do trabalho. Ele observa a importância das microempresas para a

geração de emprego.

Eu vejo que o empresário acaba gerando riquezas. A gente sabe aí, por exemplo, a
empresa emprega quinze pessoas, vai estender a quinze famílias que dependem de
decisões nossas e sobrevivem do trabalho aqui executado na empresa. Ou seja, a gente
acaba sendo importante. Imagina hoje, várias microempresas parando seu negócio?
Muitas empresas deixariam de trabalhar. A gente entende que a geração de riquezas
vem através de trabalho, das decisões empresarias. E cada vez mais eu estou convicto
disso. (Empresário 1)

erspectivas dos empresários para o desenvolvimento são diferentes.

En o I empresário diz que as perspectivas não são boas, principalmente pela falta

de a 0·0 do go emo, os outros empresários têm boas perspectivas, mas também

argumentam que o desenvolvimento depende de ações governamentais.

Ob erva-se que a percepção quanto à contribuição para o desenvolvimento

econômico dos empresários ainda é limitada. Os empresários disseram que contribuem

no que se refere à qualificação do corpo funcional. Apenas um empresário tem uma

visão mais ampla a respeito do papel do seu trabalho para o desenvolvimento

econômico. Este empresário percebe a contribuição das microempresas para a geração

de emprego e riquezas.
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5. CONCLUSÕES

Este trabalho buscou se aproximar do campo de pequenas e médias empresas do

município de Volta Redonda a fim de identificar a visão dos pequenos empresários na

relação com outras empresas, instituições e governo. Houve muita dificuldade em

acessar as empresas, o que justifica a limitação do trabalho quanto aos resultados

apresentados.

O foco do trabalho foi analisar se as empresas estão atuando de forma

cooperativa ou ainda apresentam a visão tradicional de que cada um deve competir

individualmente, buscando seus próprios resultados. O que se pôde observar foi que a

maioria dos empresários ainda opta pelo individualismo ao trabalho cooperativo.

Embora muitos empresários reconheçam a importância de estabelecer relações duráveis

com fornecedores e clientes, o mesmo não acontece quando se trata de desenvolver

parcerias com empresas do mesmo ramo de negócios, visando a aumentar a

competitividade e atender a demanda de empresas de grande porte.

Se, as pequenas empresas apresentam vantagens de ser mais flexíveis na oferta

de produtos e serviços; por outro lado, uma série de barreiras é identificada, como a

imita ão da e trutura, a falta de acesso ao crédito, a carga tributária e os altos custos de

• i eratura sobre sociologia e institucionalismo e os trabalhos empíricos

e sa área de conhecimento nos mostram que a formação de redes é uma

pro

desen •
1

forma e 1 ·en e de superar as desvantagens das pequenas empresas. A experiência dos

distritos in triais italianos prova que "um grupo de pequenas empresas implantadas

em uma me ma região pode atingir, na sua produção de bens para uma demanda

fracionada e 'ariável, níveis de eficácia superiores (e, em conseqüência, comparáveis)

aos de uma grande empresa que produz mais ou menos os mesmos bens" (Borin, 2006,

p.32).

Além da cooperação entre MPMEs, outros fatores podem contribuir para o

aumento do potencial de desenvolvimento de uma determinada região. Peter Evans

(2006) mostra o papel da sinergia público-privada como catalisador do

desenvolvimento. Neste aspecto, podemos perceber que existe um afastamento entre os

empresários e o governo local. Os empresários não percebem nenhum tipo de incentivo

por parte do governo e reclamam das altas taxas e imposto cobradas. Ronaldo Alves,

dirigente do sindicato das empresas do segmento analisado, acrescenta que uma barreira
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ao desenvolvimento da região passa pelo relacionamento entre a CSN (principal

empresa da região) e o governo municipal. Para ele, a falta de incentivo ou de

preferência pelas empresas regionais, deve-se a diferentes visões e à fragilidade do

relacionamento entre CSN e prefeitura.

Outra importante constatação diz respeito à falta de percepção do papel das

instituições por parte dos empresários acessados. Os empresários apresentaram uma

visão limitada do trabalho do sindicato e das instituições de apoio. O MetalSul que,

antes se limitava a atuar em negociações coletivas, há poucos anos, passou a trabalhar

em projetos em prol do desenvolvimento regional. Contudo, Alves percebe uma

resistência dos empresários em trabalhar associativamente e participar dos projetos da

instituição.

Com re ação às demais instituições de apoio citadas (SENAI e SEBRAE), os

empresários enxergam a vantagem de capacitação dos funcionários, mas ainda têm

pouco conhecimento sobre outros trabalhos desenvolvidos por estas instituições.

Somente um empresário afirmou procurar ajuda destas instituições para gerir o negócio.

As perspectivas de desenvolvimento da região são boas para a maioria dos

empresários. No entanto, eles acreditam que o desenvolvimento somente é possível a

partir de iniciativas do governo, principalmente em relação à geração de empregos,

conce ndo incentivos a empresas via redução de impostos e investimentos em

educa ão. Por outro lado, os empresários acreditam que contribuem para o

desen imento da região ao qualificar os funcionários para atender as demandas por

serv· ço. omente um empresário apresentou uma visão mais ampla a respeito da

importância do seu trabalho na geração de emprego e riquezas para a região.

Caso esta pequena amostra reflita em alguma medida o campo das PMEs da

região, pode-se concluir que os micro e pequenos empresários ainda não percebem as

vantagens de atuar coletivamente com vistas a aumentar a competitividade e alcançar

resultados positivos. Isso pode constituir um entrave ao desenvolvimento local.

Para o desenvolvimento de novos trabalhos na região, sugere-se realizar uma

pesquisa com um número maior de empresários, utilizando métodos quantitativos, que

possa melhor caracterizar o campo das PMEs. Além disso, convém explorar o papel das

instituições de apoio no desenvolvimento local, a fim de verificar se os projetos

desenvolvidos por estas instituições estão sendo bem difundidos no meio empresarial,

uma vez que as empresas analisadas mostraram pouco conhecimento e participação em
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tais projetos. Outra sugestão é analisar a relação entre as empresas e o governo

municipal, caracterizada por distante ou quase inexistente pelos empresários acessados.
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