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RESUMO 

Título: Uma Análise dos Fatores de Influência do Processo de Compartilhamento de 

Conhecimento em Cluster: O Caso do Cluster Automotivo Sul Fluminense 

 

Objetivo do trabalho: Analisar o direcionamento dos fatores de influência no 

processo de compartilhamento de conhecimento em cluster, tomando como referência 

um estudo de caso do Cluster Automotivo Sul Fluminense (CASF). 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Esta é uma pesquisa 

descritiva, com abordagem predominante qualitativa e aplicada quanto a sua 

natureza. Seus procedimentos técnicos se organizaram em duas etapas: pesquisa 

bibliográfica sobre os conceitos que abrangem a temática de clusters e 

compartilhamento de conhecimento; e um estudo de caso, que utilizou de pesquisa 

documental e entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados. A análise de 

conteúdo se deu com o auxílio do software ATLAS.ti 8 Windows, tendo sido 

posteriormente realizada a triangulação teoria/caso/teoria com os dados encontrados. 

 

Resultados: A partir da problemática proposta pelo trabalho, foi possível pela análise 

do CASF, contextualizá-lo de acordo com os fundamentos definidos de cluster, 

apresentar os tipos de conhecimento compartilhados por eles, assim como visualizar 

o fluxo de seu processo de compartilhamento de conhecimento em específico. Por 

essas entregas constatou-se que os fatores de influência, assim como a governança, 

desempenham papel relevante no referido processo que, a partir das interações entre 

os atores que dele participam, transforma, deliberada ou involuntariamente, o 

conhecimento individual em interorganizacional. Com destaque para a criação de um 

ambiente que favorece a transmissão de conhecimentos tácitos. 

 

Implicações práticas: Pela exposição da pesquisa, espera-se contribuir para a 

superação de resistência ao compartilhamento de conhecimento em redes e de tornar 

esta atividade mais profícua tanto para o cluster estudado, assim como para outros 

clusters automotivos. Além de gerar uma melhor compreensão do processo pela 

visualização de como o mesmo ocorre em um caso real. 



 

Originalidade e contribuições: Levando-se em conta a revisão da literatura 

realizada, apesar da temática de cluster ser amplamente discutida nas últimas 

décadas, verificou-se haver ainda uma escassez de trabalhos que associam 

especificamente o processo de compartilhamento de conhecimento em cluster ao 

direcionamento dos fatores de influência, tomando como referência um caso real, 

atribuindo originalidade e relevância acadêmica ao estudo. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: A descrição do fluxo do processo de 

compartilhamento de conhecimento do CASF tem potencial para servir como 

instrumento de análise para outros clusters e ambientes em rede, apesar das 

restrições de generalizações impostas pelo método do estudo de caso. 

 

Palavras-Chave: cluster; processo; compartilhamento de conhecimento; fatores 

influenciadores; CASF. 



ABSTRACT 

Title: An Analysis of the Influence Factors of the Knowledge Sharing Process in 

Cluster: The South Fluminense Automotive Cluster’s case 

 

Paper Objective: To analyze how the influencing factors affects the knowledge 

sharing process in cluster, taking as a reference the case of the South Fluminense 

Automotive Cluster (CASF). 

 

Procedures / Method for solving the problem: This is a descriptive research with 

predominant qualitative approach and applied as to its nature. Its technical procedures 

are organized in two stages: bibliographic research, based on the concepts related to 

clusters and knowledge sharing; and a case study, which used documental research 

and semi-structured interviews for the data collection. The content analysis was carried 

out with the aid of ATLAS.ti 8 Windows software, and the theory / case / theory 

triangulation was subsequently performed with the data found. 

 

Results: From the problematic proposed by the work, it was possible by CASF 

analysis, to contextualize it according to the defined cluster fundamentals, to present 

the types of knowledge shared, and to visualize the flowchart of the CASF knowledge 

sharing process. These deliverables show that the influence factors, as well the 

governance, plays a relevant role in this process, which, based on the interactions 

between the actors who participate in it, deliberately or involuntarily transforms 

individual knowledge into interorganizational knowledge. Besides the cluster, notably 

create a favorable environment to the tacit knowledge transmission. 

 

Practical Implications: By exposing of the research, is expected to contribute to 

overcoming resistance to networks knowledge sharing and make this activity more 

fruitful both for the cluster studied as well other automotive clusters. By the visualizing 

of this real case, the research also generates a better understanding of the knowledge 

sharing process in cluster. 

 



Originality and contributions: Considering the literature review, although the cluster 

theme has been widely discussed in recent decades, there is still a lack of studies that 

specifically associate the knowledge sharing process in cluster with the influencing 

factors, taking as reference a real case, attributing originality and academic relevance 

to the study. 

 

Technical / Technological Production: The flow description of the CASF knowledge 

sharing process has potential as an analytical tool to be used by other clusters and 

networked environments, despite the generalization constraints imposed by the case 

study method. 

 

Keywords: cluster; process; knowledge sharing; influencing factors; CASF. 
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1. INTRODUÇÃO 

Existem diferentes abordagens que tratam da questão do relacionamento em 

redes. Dentre os estudos possíveis, encontram-se aqueles relacionados ao cluster, 

que se trata de uma aglomeração geográfica de empresas interconectadas, 

fornecedores, provedores de serviços, firmas de indústrias relacionadas e instituições 

associadas de um setor em particular que competem, mas também cooperam 

(PORTER, 1998). A organização em clusters sugere que existem oportunidades 

competitivas posicionadas fora das empresas, podendo ser encontradas nos locais 

onde se baseiam. Assim, a questão geográfica se torna importante não somente por 

seu recorte espacial, mas pelo campo de forças e pela rede de relações sociais que 

gera (CALDAS et al., 2005). 

Os estudos sobre as aglomerações identificam conexões de firmas e indústrias 

em termos de tecnologia, habilidades, informações, marketing e necessidades de 

usuários, que geram vantagens provenientes do aproveitamento das sinergias 

coletivas geradas pelas interações entre firmas, e destas com o ambiente onde se 

localizam, fortalecem o seu crescimento, constituindo-se em uma fonte significativa 

geradora de vantagens competitivas duradouras (LATRES e CASSIOLATO, 2003).  

Esta sinergia pode subsidiar também a formulação de políticas e estratégias, 

fornecendo a possibilidade de uma nova caracterização do papel do setor privado, 

governo, instituições educacionais e de pesquisa, bem como apresentar 

oportunidades às firmas de todos os tamanhos (PAIVA, 2016). Por meio dessas 

vantagens adquiridas é possível aos participantes do cluster reduzir os custos de 

produção e desenvolvimento de novos produtos, ultrapassar determinadas barreiras 

legais, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região em que 

estão situados, expandindo os benefícios de criação de valor que emergem de redes 

de empresas (MANZINI; DI SERIO, 2017). 

Porter (2000) indica também que os clusters auxiliam na competitividade das 

empresas e na entrada delas em novos mercados, servindo também para a difusão e 

transferência de tecnologia, permitindo acessar os canais de distribuição já 

estabelecidos, auxiliando no processo de complementariedade tecnológica e 

permitindo também partilhar riscos através da cooperação com seus concorrentes.  

Dentre as oportunidades derivadas dessa conexão em cluster, será destacado 

neste trabalho a questão do compartilhamento de conhecimento entre as 
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organizações que fazem parte do aglomerado.  

Esse compartilhamento pode ser entendido como a partilha de informações, 

ideias, sugestões e experiências organizacionalmente relevantes (BARTOL; 

SRIVASTAVA, 2002), cabendo ressaltar que, em âmbito organizacional, esse 

compartilhamento transcende os indivíduos (FIORAVANTI, 2017), estando sujeito a 

diferentes variáveis que podem impactar esse processo, gerando inúmeros resultados 

(NONAKA & TAKEUCHI, 1995; TONET; PAZ, 2006). No nível de clusters, amplia-se 

interorganizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o 

como parte da base de conhecimento da rede (FAGGION; BALESTRIN; WEYH, 

2002).  

Assim, além das oportunidades já citadas, a vantagem do cluster pode estar 

baseada também no quanto o conhecimento é partilhado e nos mecanismos que 

permitem sua disseminação, que pode ocorrer inclusive de maneira informal e sem 

compensação explícita (FIORAVANTI; MACAU, 2017). 

Guo e Guo (2011) argumentam que existem diversos canais nos clusters que 

contribuem para a ocorrência do compartilhamento de conhecimento, sendo eles: os 

relacionamentos entre as empresas do cluster tipo cliente-fornecedor; os processos 

de imitação; a mobilidade da mão de obra; o ambiente cultural; o desenvolvimento de 

conhecimento explícito por meio de patentes e licenciamento; a formação promovida 

por centros tecnológicos, clientes e universidades; e os relacionamentos com 

universidades e instituições de pesquisa e associações empresariais (SOHN, 2010). 

 Estes e outros fatores foram discutidos por diferentes autores e compilados no 

trabalho de Fioravanti (2017), com o intuito de auxiliar estudos que buscam 

compreender o processo de compartilhamento de conhecimento em clusters, e 

agrupados de acordo com as quatro dimensões de Hoffmann, Lopes e Medeiros 

(2014): 1) as relações cooperativas entre as empresas aglomeradas; 2) relações com 

instituições de apoio locais; 3) mobilidade da força de trabalho e 4) proximidade 

geográfica entre empresas. Esses fatores podem facilitar o compartilhamento de 

conhecimento, influenciando positivamente no fenômeno, assim como inibir ou agir 

como um obstáculo, obstruindo a sua ocorrência (PAULIN; WINROTH, 2013). 

Neste contexto, em que se observa uma multiplicidade de elementos 

relacionados ao compartilhamento de conhecimento em clusters, surge o problema 

de pesquisa deste trabalho: Como os fatores de influência direcionam o processo de 

compartilhamento de conhecimento em cluster? 
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Dado o referido problema, serão apresentados a seguir os objetivos geral e 

específicos do estudo. 

1.1. Objetivos Geral e Específicos 

Considerando o problema de pesquisa apresentado, o objetivo desse trabalho 

é analisar os fatores de influência do processo de compartilhamento de conhecimento 

no Cluster Automotivo Sul Fluminense (CASF), arranjo que envolve a parceria entre 

empresas do setor automotivo da região Sul Fluminense, suportados 

operacionalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN). 

Com o intuito de atingir esse objetivo, a presente pesquisa se desdobrou nos 

objetivos específicos descritos a seguir: 

a. Identificar os fatores que influenciam o processo de compartilhamento de 

conhecimento em cluster; 

b. Apresentar as características do Cluster Automotivo Sul Fluminense (CASF) 

e os tipos de conhecimentos que são compartilhados; 

c. Detalhar como os fatores identificados agem no processo de 

compartilhamento de conhecimento do CASF; 

d. Propor um plano de ação para enfrentar os problemas encontrados no 

processo de compartilhamento de conhecimento do CASF.  

1.2. Justificativa 

Do ponto de vista acadêmico, observa-se que apesar da temática de cluster ser 

amplamente discutida, o compartilhamento de conhecimento neste tipo de arranjo 

ainda demanda estudos, principalmente devido às diversas particularidades 

relacionadas a multiplicidade de fatores que abarcam a temática, oportunizando a 

realização de trabalhos que levem a uma melhor compreensão do tema. 

Além disso, pela pesquisa realizada para compor a revisão da literatura deste 

estudo, revelou-se haver ainda uma escassez de trabalhos que abordam 

especificamente o processo de compartilhamento do conhecimento em cluster e que, 

ao mesmo tempo, tomam como referência a análise de seus fatores de influência em 
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contextos específicos. 

Em adição à importância acadêmica, este trabalho também apresenta 

relevância empírica, associada à superação da resistência de compartilhar 

conhecimento em redes de cluster ou de tornar esta atividade mais profícua, podendo 

assim gerar ganhos competitivos a partir da percepção dos fatores que influenciam 

este processo, assim como o tipo de atuação que desempenham. 

Além do apresentado, o presente trabalho tem também potencial para a 

visualização de oportunidades de melhorias ao processo do próprio cluster escolhido 

para a análise, o que justifica a elaboração de um trabalho que aborde essa questão. 

1.3. Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco seções mais as de 

referências bibliográficas e apêndices.  

Na introdução, é exposto o contexto que despertou o interesse pela realização 

dessa pesquisa, a questão problema e a justificativa para a realização do estudo. 

Nesse capítulo também são apresentados os objetivos geral e específicos, assim 

como a presente estruturação do trabalho.  

A segunda seção se refere ao referencial teórico do presente estudo, e tem por 

objetivo promover uma revisão da literatura, descrevendo o conceito de cluster, com 

suas definições e características; assim como os conceitos que abordam o 

conhecimento e seu compartilhamento; e, mais especificamente, sobre a ocorrência 

desse compartilhamento em um cenário de cluster e os seus fatores de influência.  

Na seção 3 são descritos os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa e na seção 4 é apresentado o caso, além da discussão dos resultados 

vinculados as subunidades e unidade de análise da pesquisa e da validação das 

proposições do trabalho.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais, verificando se os objetivos 

da pesquisa foram atingidos, além da apresentação das restrições e das 

oportunidades de pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo contempla a revisão teórica, que serve de suporte para o 

desenvolvimento da pesquisa, e está divido em cinco subcapítulos que contemplam 

os conceitos relacionados ao cluster, a visão baseada em recursos versus a visão 

Porteriana, a gestão e o compartilhamento de conhecimento, os conceitos 

relacionados ao compartilhamento do conhecimento especificamente ocorrido em 

clusters e sobre os fatores influenciadores desse processo.  

2.1. Definição de cluster e conceitos relacionados 

As organizações, apesar de serem estruturas independentes, estão envolvidas 

em redes sociais (POWELL, 1990), onde estão inseridos, por exemplo, os arranjos 

cooperativos entre parceiros, que se formulam com o objetivo de gerar benefícios para 

ambos os envolvidos (MINTZBERG; AHLSTRAD; LAMPEL, 2000). 

Fombrun (1982) em seu trabalho sobre redes, se refere as mesmas como um 

conjunto de nós e relações que os conectam, podendo ser aplicado a indivíduos e 

organizações. Elas se baseiam na articulação conjunta entre as organizações, visa à 

diluição de riscos e o compartilhamento de recursos, a fim de evitar a duplicação 

onerosa de esforços individuais e obter maior sucesso através do compartilhamento 

de conhecimentos e nas informações (CLEGG; HARDY,1999). 

Costa (2002) apresenta a rede como sendo um número expressivo de 

empreendimentos coordenados por uma grande inteligência voltada para a 

coletividade, onde as empresas pertencentes são movidas pela força da cooperação, 

além da concorrência.  

Assim, pela perspectiva interoganizacional, competição e cooperação podem 

coexistir e assumir um papel estratégico, onde à presença simultânea desses dois 

elementos, chamamos coopetição (LUO, 2007). Este termo foi originado por Nalebuff 

e Brandenburger (1996) e trata de um conceito emergente a respeito do 

comportamento de cooperação competitiva entre empresas. Ou seja, elas cooperam 

para atingir determinado objetivo e competem na hora de dividir os ganhos 

(WINCKLER; MOLINARI, 2011).  

Gulati, Lavie e Singh (2009) argumentam que experiências de interações como 
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parcerias é um fator que podem gerar ganhos para as firmas em alianças, pois 

desenvolvem capacidades relacionais que elevam as habilidades de extrair valor de 

alianças subsequentes e geram benefícios mútuos aos parceiros. Este argumento 

também é reforçado por Balestrin e Verschoore (2009), que expõe a atuação coletiva 

das empresas por meio de uma cultura de cooperação, como uma forma de obter 

resultados que beneficiarão todas as partes envolvidas nessa relação, gerando um 

posicionamento superior inclusive aos que estão fora da rede. 

Parte da literatura que aborda o “capital social” indica que além dos 

mecanismos próprios do mercado, elementos como normas sociais de reciprocidade 

e confiança, serão essenciais para essa cooperação (COOK; CLIFTON, 2004). 

Conejero e César (2017) discorrem que a abordagem sobre redes traz também 

diversos outros temas relacionados, como os limites físicos da organização; a 

interação da organização com seu ambiente; a coordenação das atividades 

econômicas dos atores para o alcance de objetivos comuns; a cooperação intra e 

interfirmas; a interdependência das firmas e complementariedade de recursos e 

capacidades; entre outros. 

Nesta perspectiva de relacionamento em rede e coopetição, Porter (1989, 

1998) ressalta a importância do posicionamento espacial na busca pela 

competitividade. Ele argumenta que a competitividade das empresas não se encontra 

espalhada uniformemente por toda a nação, mas sim na forma de agrupamentos 

geograficamente localizados, denominados clusters.  

Os clusters podem ser percebidos como um sistema evolutivo, cujo resultado 

das interações é maior do que as empresas atingiriam atuando de forma isolada 

(ZACCARELLI et al., 2008). A respeito da definição de cluster, Altenburg e Meyer-

Stamer (1999) o definem como sendo uma concentração local de uma atividade 

econômica determinada. Já Schmitz e Nadvi (1999) apresentam uma definição 

simples, como a de uma concentração setorial e espacial de firmas. Ele também é 

caracterizado como uma aglomeração geográfica de empresas interconectadas, 

fornecedores, provedores de serviços, firmas de indústrias relacionadas e instituições 

associadas de um campo em particular que competem, mas também cooperam entre 

si (PORTER, 1998).  

Dessas definições, pode-se destacar a necessidade de que as empresas 

obtenham alguma vantagem competitiva do relacionamento com outras empresas ou 

atores na rede. Torna-se relevante ressaltar também que o cluster sugere a existência 
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de oportunidades competitivas posicionadas fora das empresas, podendo ser 

encontradas nos locais onde se baseiam. Dessa forma, a questão geográfica se torna 

importante não somente por seu recorte espacial, mas pelo campo de forças e pela 

rede de relações sociais que estabelece (CALDAS et al., 2005).  

Altenburg e Meyer-Stamer (1999) apontam também que termo cluster é usado 

indiscriminadamente para uma grande variedade de arranjos comerciais. Assim, uma 

série de outros termos emergiu de suas várias aplicações, como "distritos industriais", 

e "arranjo produtivo local (APL)" (MANZINI; DI SERIO, 2017).  

Cabe ressaltar que, por essa perspectiva, os termos podem ser entendidos 

como sinônimos, no entanto, é possível encontrar na literatura distinções entre eles. 

Para Figueiredo e Di Serio (2007) há, por exemplo, uma diferenciação entre os 

termos cluster e APL centrada na atuação governamental. Para eles, enquanto 

clusters nascem de forma não induzida, os APL’s dependeriam de um envolvimento 

do governo para existirem, criados por meio de órgãos de fomento. Já outros autores 

como Galdámez, Carpinetti, Gerolamo (2009) tratam os arranjos produtivos locais, 

como um tipo específico de Cluster, que abrange as Pequenas e Médias Empresas. 

O termo “distritos industriais” é frequentemente associado ao de cluster, 

conforme destacam Lazzeretti et al. (2012), pois ambos os conceitos fazem referência 

à influência da localização/ aglomeração na competitividade e desempenho 

econômico das empresas (KETELS, 2011; GARCÍA-LILLO, F. et al., 2018).  

Garcia-Lillo et al. (2018) informam que alguns trabalhos, principalmente de 

estudiosos da administração, usam os termos “distritos industriais” e cluster de forma 

intercambiável, como Schmitz (1995) e Tallman et al. (2004), enquanto alguns outros 

identificam os “distritos industriais” mais precisamente como um tipo particular de uma 

categoria mais geral chamada cluster (MARKUSEN, 1996; GORDON E MCCANN, 

2000; PORTER; KETELS, 2009). 

Em termos conceituais a abordagem sobre “distritos industriais” tem origem nos 

trabalhos de Marshall (1920) e associa-se à consolidação de sistemas flexíveis de 

produção estruturados ao nível local (PAIVA, 2016), cujo estudo demonstra 

preocupação com temas relacionados a especialização flexível, a terceirização, a 

complementaridade empresarial, a escala produtiva e suas repercussões no 

diferencial competitivo do território (VALE; DE CASTRO, 2010). Enquanto abordagem 

de “cluster”, valorizado com os trabalhos de Porter, enfatiza a dinâmica territorial da 

competição (entre empresas concorrentes) com a cooperação (ao longo da cadeia 
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produtiva) (VALE; DE CASTRO, 2010). 

Diante dos variados termos apresentados, cabe ressaltar que neste trabalho é 

adotada, então, a nomenclatura cluster, visto vez que esse conceito abarca estudos 

que enfatizam a temática do conhecimento e sua relação com a interação entre as 

empresas e organizações presentes nos territórios (VALE; DE CASTRO, 2010), 

elementos importantes para a investigação pretendida no trabalho. Assim, para a 

análise, é utilizado os fundamentos próprios desse tipo de arranjo como referência 

para investigar as características do CASF. 

Além dessa multiplicidade de termos que carregam características específicas, 

estudos também apontam que o conceito de clusters expandiu-se para um amplo 

campo de disciplinas, admitindo uma dimensão global que possui propriedades 

multidisciplinares e transdisciplinares (LAZZERETTI et al.; 2012).  

Dentre as principais dimensões que cercam a temática de clusters, Manzini e 

Di Serio (2017) citam três áreas de conhecimento principais: geografia econômica, 

gerenciamento estratégico e gerenciamento de operações (Quadro 1). 

Quadro 1: Áreas de conhecimento debatidos na temática Clusters 

Área de Conhecimento Conteúdo 

Economia Geográfica 

Tópico de maior produção e diversificação na área; varia desde uma 
compreensão de externalidades, através de problemas de 
concentração da indústria, culminando com a construção de uma teoria 
de cluster 

Gerenciamento 
Estratégico 

Tópico com baixa produção; os temas variam de questionar o 
desempenho superior em cluster, a metodologia para identificação de 
cluster, a pesquisa de capacidades de colaboração e conhecimento 

Gerenciamento 
Operacional 

Tema com baixa produção na área; as pesquisas abordam vários 
aspectos, como estudos de caso, inovação, desempenho e relação 
com a cadeia de suprimentos 

Fonte: adaptado de Manzini e Di Serio (2017). 

A ênfase da geografia econômica diz respeito aos princípios e processos 

(localização, organizacional e comportamental) associados à alocação de recursos e 

aos comportamentos e consequências espaciais (diretas e indiretas, sociais, 

ambientais e econômicas) resultantes dessa alocação (MANZINI; DI SERIO, 2017). 

Já o gerenciamento estratégico tem a ver com a direção e o alcance de uma 

empresa à longo prazo, de forma a obter uma vantagem competitiva através da 

configuração de recursos dentro de um ambiente dinâmico e atender às expectativas 

de seus stakeholders (MANZINI; DI SERIO, 2017), que são um grupo de pessoas que 

possuem algum tipo de interesse nos processos e resultados da empresa.  
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O gerenciamento de operações, segundo Manzini e Di Serio (2017), refere-se 

ao gerenciamento sistemático e controle dos processos que produzem e entregam 

produtos e serviços. O que contribui, consequentemente, para a implementação da 

estratégia corporativa de uma empresa. Entre as questões que são tratadas pelo 

gerenciamento de operações estão incluídas a determinação do tamanho e 

localização das plantas de produção, centros de distribuição, estruturas de serviços e 

redes de comunicação, etc.  

Tópicos relacionados à "localização" são comuns a todas as três áreas e são 

baseadas principalmente na disponibilidade e alocação de recursos (MANZINI; DI 

SERIO). 

Na literatura é possível encontrar diferentes trabalhos que abordam 

características para definição de clusters. O conceito elaborado pelo SEBRAE (2002) 

aborda a necessidade de uma proximidade física, uma forte relação com os 

agentes da localidade e também ter em comum uma mesma dinâmica econômica. 

Essa dinâmica poderia ser determinada por razões diversas, seja pela realização de 

atividades semelhantes, por utilizar mão de obra específica, a mesma matéria-prima, 

necessitarem da mesma condição climática ou de solo, por fornecerem para um 

mesmo cliente que exige proximidade, entre outros.  

Eles destacam que, independentemente da dinâmica que determina a 

formação de um cluster, a característica mais marcante e que é comum a todos os 

clusters, será a forte aglomeração/concentração em uma mesma região. Assim, a 

identificação desse tipo de estrutura passa obrigatoriamente pela análise dessa 

variável, pelo menos para identificar os clusters em potencial (SEBRAE, 2002). 

Ante a multiplicidade de conceitos que envolvem a temática de clusters, 

Zaccarelli et al. (2008) definiram um conjunto de fundamentos que servem como 

referência para caracterizar este tipo de rede. Os fundamentos e suas características 

estão descritos no Quadro 2. Estes atributos são utilizados como referência para 

avaliar se a organização escolhida para análise se enquadra no conceito de cluster. 
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Quadro 2: Fundamentos determinantes dos Clusters 

Fundamento Características 
1 - Concentração 
geográfica em área 
reduzida 

Elemento básico para a formação do cluster, sendo que quanto maior a 
concentração, maior a qualidade da aglomeração. Essa dimensão irá variar 
conforme a complexidade do negócio.  

2 - Abrangência de 
negócios viáveis e 
relevantes 

Indica o nível de maturidade do cluster, na medida em que incorpora 
empresas e instituições que dão suporte às atividades principais. 

3 - Especialização 
Nível de focalização e especialização das empresas participantes. Quanto 
maior o número de empresas especializadas no cluster, maior é o seu nível 
de maturidade. 

4 - Equilíbrio 
Ausência de posições privilegiadas entre as empresas integrantes, 
assegurando competição interna e orientada para o mercado. 

5 - Complementaridade 
Reaproveitamento dos subprodutos gerados entre as empresas 
participantes (recicláveis, rejeitos etc.), de modo a reduzir custos e 
aumentar margem de lucro. 

6 - Cooperação 
Existência de cooperação entre os integrantes do cluster de natureza 
voluntária e espontânea 

7 - Substituição seletiva 
de negócios 

Exclusão e inclusão dinâmica de empresas de acordo com o desempenho 
que apresentam perante as demais 

8 - Uniformidade Homogeneidade de tecnologia entre os integrantes 

9 - Cultura da 
comunidade 

Comportamento social orientado para o cluster, com compartilhamento de 
valores e normas de conduta, envolvendo aspectos profissionais e 
pessoais. 

10 - Caráter 
evolucionário 

Introdução constante de novas tecnologias, evitando que o cluster se torne 
ultrapassado. Esse aspecto pode não se manifestar de forma espontânea. 

11 - Estratégia de 
resultado orientada 
para o cluster 

Este fundamento não surge espontaneamente. Adoção de estratégia de 
supremacia dos interesses do cluster em relação à estratégia das empresas 
individuais, também necessário para evitar o declínio do cluster.  

Fonte: adaptado de Zaccarelli et al. (2008). 

Os fundamentos descritos no Quadro 2 correspondem a aspectos associados 

às variáveis ou aos fatores de um sistema complexo que, em conjunto, determinam a 

maioria dos efeitos considerados relevantes. No caso de clusters, o efeito considerado 

relevante é a capacidade competitiva e, por isso, são focalizados os fundamentos que 

determinam a performance competitiva dessas entidades supra empresariais 

(ZACCARELLI et al., 2008). 

Para a formulação dessa construção teórica, Zaccarelli et al. (2008) levaram 

em conta três conceitos a respeito da perspectiva estratégica de clusters (Quadro 3), 

sendo eles: o da entidade supra empresarial, o da auto-organização e o da 

governança supre empresas. 
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Quadro 3: Conceitos relacionados a perspectiva estratégica dos clusters 

Conceito Características 

Entidade supra 
empresarial 

Se constitui em um sistema instituído pela inter-relação de um conjunto de 
negócios relacionados a um determinado produto, linha, categoria ou mercado, 
em que o processo de integração e a dinâmica das relações entre as organizações 
implicam efeitos sistêmicos de amplificação da capacidade competitiva do sistema 
e de seus componentes em relação a empresas situadas externas a ele. 

Auto-
organização 

Constitui um processo de caráter espontâneo e evolutivo resultante do conjunto 
de efeitos sistêmicos decorrentes das relações estabelecidas em uma entidade 
supra empresarial (dos negócios entre si e com o ambiente), caracterizado pelo 
desenvolvimento de condições mais complexas e progressivamente mais 
competitivas ao longo do tempo. 

Governança 
supre empresas 

Constitui o exercício de influência orientadora de caráter estratégico de entidades 
supre empresariais, voltado para a vitalidade do agrupamento, compondo 
competitividade e resultado agregado e afetando a totalidade das organizações 
componentes do sistema supra empresarial. 

Fonte: adaptado de Zaccarelli et al. (2008). 

Levando-se em conta os conceitos descritos no Quadro 3 entende-se, 

resumidamente, que na governança supra empresarial haveria uma empresa maior 

coordenando as demais que fazem parte do cluster, funcionando como uma “empresa 

âncora”. Já o segundo conceito, o de auto-organização, ocorreria quando as 

empresas se coordenam sem necessitarem da articulação de uma empresa âncora. 

As empresas participantes do cluster estabelecem suas relações, dialogam e se 

relacionam sem uma empresa sobressair frente as demais. Enquanto a governança 

supre empresas se daria com uma organização externa assumindo o papel da 

governança, como em casos em que entidades de fomento da indústria, ou de 

desenvolvimento regional, direcionam o funcionamento de um cluster. 

É pertinente ressaltar que, quando se relaciona os conceitos do Quadro 2 ao 

Quadro 3, tem-se que os Fundamentos 1 ao 9 são viáveis por auto-organização, ou 

seja, podem progredir até um dado estágio limite, isto é, numa condição de cluster 

completo de forma independente dos aspectos restantes. Já os fundamentos 10 e 11 

do Quadro 2 são inviáveis por auto-organização, demandando uma governança 

específica, podendo assim se manifestar e passar a existir antes dos aspectos da 

auto-organização estarem completos). 

Fioravanti (2017) destaca que não há a obrigatoriedade da presença de todos 

os fundamentos listados no Quadro 2 para que se caracterize um cluster. Entretanto, 

a presença dos fundamentos de forma parcial conduzirá a efeitos primários, enquanto 

a presença de todos os fundamentos leva o cluster a obter os efeitos de natureza 

sistêmica. 
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Os efeitos primários são: diversificação de produtos, atração de empresas 

fornecedoras de matérias primas, uniformidade de preços, facilidade de 

especialização operacional, facilidade de reciclagem e obtenção de produtos 

reciclados e rapidez na adaptação ao mercado. Ao passo que os efeitos sistêmicos, 

assim chamados porque não dependem apenas do agrupamento inicial em uma 

determinada área, mas do agrupamento enquanto sistema, são: flexibilidade 

operacional, colaboração inevitável, cultura adaptada, surgimento de instituições de 

apoio e negócios correlatos (FIORAVANTI, 2017).  

No que diz respeito aos benefícios proporcionados pelos clusters, Roelandt e 

Hertog (1999) destacam que esse tipo de estrutura apresenta a interdependência de 

sinergia entre as organizações envolvidas. Segundo os autores, os estudos sobre as 

aglomerações identificam conexões de firmas e indústrias em termos de tecnologia, 

habilidades, informações, marketing e necessidades de usuários.  

Assim, o aproveitamento das sinergias coletivas geradas pelas interações entre 

firmas, e destas com o ambiente onde se localizam, fortalecem o seu crescimento, 

constituindo-se em uma fonte significativa geradora de vantagens competitivas 

duradouras (LATRES e CASSIOLATO, 2003). O estudo deste fenômeno pode então 

subsidiar a formulação de políticas e estratégias e fornecer a possibilidade de uma 

nova caracterização do papel do setor privado, governo, sindicatos, instituições 

educacionais e de pesquisa, bem como apresentar oportunidades às firmas de todos 

os tamanhos (PAIVA, 2016).  

Paiva (2016) enfatiza que apesar da cooperação produtiva e/ou tecnológica não 

estar necessariamente presente nos clusters, a estruturação do mesmo estimula um 

processo de interação local que torna possível maior eficiência produtiva, e cria um 

ambiente propício ao aumento da competitividade dos agentes integrados ao arranjo 

produtivo. Além desse aspecto, destaca a intensificação das articulações e das 

interações entre as empresas nessas aglomerações, o que poderia produzir um 

impacto importante no compartilhamento de conhecimento e na dinamização do 

processo de aprendizagem e inovação na escala regional ou local. 

Assim um cluster além de auxiliar na competitividade das empresas e na 

entrada delas em novos mercados, serve também para a difusão e transferência de 

tecnologia, permitindo acessar os canais de distribuição já estabelecidos, auxiliando 

no processo de complementariedade tecnológica e permitindo também partilhar riscos 

através da cooperação com seus concorrentes (PORTER, 2000).  
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Através dessas vantagens adquiridas é possível aos participantes do cluster 

reduzir os custos de produção e desenvolvimento de novos produtos, ultrapassar 

determinadas barreiras legais, além de contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região em que estão situados, expandindo os benefícios de 

criação de valor que emergem de redes de empresas (MANZINI; DI SERIO, 2017). 

Após essa explanação sobre o conceito de clusters e suas características, será 

apresentada a seguir uma revisão dos conceitos da Visão Baseada em Recursos e da 

visão Porteriana, essencial para embasar a análise proposta neste trabalho. 

2.2. Visão Baseada em Recursos versus Visão Porteriana 

A teoria da Visão Baseada em Recursos, em inglês Resource Based View 

(RVB), parte da percepção de que as empresas são compostas por um conjunto de 

recursos únicos (SPANOS; LIOUKAS, 2001) onde reside o desempenho diferenciado 

delas. Assim, as empresas passam a ser entendidas como o resultado das 

potencialidades e restrições de sua carteira de recursos e não apenas de sua carteira 

de produtos, uma vez que cada produto é, em última análise, resultado da combinação 

de recursos (SARAIVA, 2007; CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010). 

Fahy (2000) aponta que o início da estruturação da teoria RBV provém dos 

estudos de Chamberlin (1933) e Robinson (1969) em que sugeriam que os ativos e 

capacitações singulares de cada organização eram responsáveis pela geração de 

lucros acima da média, em ambientes de monopólios ou de competição imperfeita 

(SOARES PEREIRA; FORTE, 2008). Mas que o marco inicial da teoria em si foi 

proposto pela pesquisa de Penrose (1959), que contribuiu pela concepção da Teoria 

das Firmas e por enfatizar a importância de um “pacote” de recursos únicos para 

obtenção de vantagens competitivas da empresa frente aos seus concorrentes.  

Em termos gerais a RBV pode ser conceituada, então, como uma abordagem 

em que os recursos organizacionais são vistos como fontes de vantagens 

competitivas sustentáveis a partir do sentido estratégico que desempenham nas 

empresas (BARNEY, 1991; CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008). 

Dentro da abordagem do RBV, Barney e Hesterly (2007) apresentam a 

definição de recursos como sendo ativos tangíveis e intangíveis que a empresa 

controla e que podem ser usados para criar e implementar estratégias. Pela visão dos 
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autores, e em contraponto a visão Porteriana, os recursos figuram como os 

potencializadores da vantagem competitiva, em vez do ambiente externo.  

Atributos, como marcas, reputação, conhecimento tecnológico desenvolvido 

internamente, informações acumuladas sobre clientes, força de trabalho 

especializada, habilidade gerencial, contratos, equipamentos, cultura organizacional, 

processos eficientes e recursos financeiros, são exemplos de recursos que uma 

empresa pode dispor (CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010). 

Para que o recurso represente de fato um ativo estratégico para organização, 

Barney e Hesterly (2007) destacam quatro características a serem levadas em conta 

na formulação da estratégia das empresas, são elas: o Valor, a Raridade, a 

Imitabilidade e a questão da Organização (BARNEY, 1991; BARNEY; HESTERLY, 

2007). A partir dessas características os autores desenvolveram um modelo com o 

intuito de gerenciar os recursos com base na RBV, denominado VRIO. 

Este modelo é fornecido como um método de análise de casos e cenários de 

negócios e parte de quatro questões principais: 

a. A questão do valor: O recurso permite que a empresa explore uma 

oportunidade e/ou neutralize uma ameaça? 

b. A questão da raridade: O recurso é atualmente controlado por apenas um 

pequeno número de empresas concorrentes? 

c. A questão da imitabilidade: As empresas sem esse recurso enfrentam 

problemas de custo para obtê-lo ou para desenvolvê-lo? 

d. A questão da organização: As outras políticas e processos da empresa 

estão organizados para apoiar a exploração de seus recursos valiosos, 

raros e custosos de imitar? 

A abordagem RBV contribui, então, ao propor que o crescimento de uma 

determinada organização pode ser otimizado, requerendo a combinação de recursos 

internos e externos à firma, numa sequência particular. Contribui também ao informar 

que esse processo de crescimento é dependente de características de gestão da 

organização, da sua experiência adquirida e da capacidade de aprendizado 

(RUGMAN; VERBEKE, 2002). 

Dessa forma, é possível pensar na importância dos recursos também em nível 

interorganizacional, embora a visão baseada em recursos não seja frequentemente 

associada à análise estrutural do ambiente, referenciado em autores como Porter 
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(1989). Apesar de na literatura essas visões serem por muitas vezes apresentadas 

como antagônicas, uma abordagem integralista contribui para interpretar as fontes de 

obtenção e de manutenção da vantagem competitiva e a explicar as razões de 

algumas empresas obterem desempenho superior. 

 Tendo em vista o aumento da complexidade ambiental, aliado a influência 

deste sobre o comportamento das firmas e também a importância dos processos e 

recursos organizacionais, Oening (2010) defende que a convergência conceitual e 

metodológica dessas visões, contemplando tanto a análise interna quanto a externa, 

poderia favorecer uma compreensão mais abrangente da maneira pela qual a 

empresa cria valor num todo. O que parte da compreensão de que a estratégia 

corporativa notável e que diferencia uma empresa das demais, é representada pela 

conversão dos recursos e atividades combinadas em produtos ou serviços voltados 

especificamente ao seu setor de atuação. 

 No que diz respeito a análise externa, Porter (1989) propõe uma abordagem 

focada em aglomerações chamada “Diamante de Porter”, constituído de quatro lados: 

(i) condições de fatores (recursos, habilidades, tecnologias, capital, etc.), (ii) condições 

de demanda, (iii) indústrias correlatas e de apoio, (iv) estratégia, estrutura e rivalidade 

das empresas (Figura 1). Onde cada atividade econômica é vista como parte de um 

aglomerado de atividades e agentes, ao invés de isoladamente (DE SOUZA; ARICA, 

2006). 

Figura 1: Diamante de Porter 

 
Fonte: Adaptado de Porter (1989). 
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No que se refere as atividades descritas na Figura 1, as “condições de fatores” 

englobam os recursos necessários para que haja efetiva vantagem competitiva gerada 

pela produção local, onde os custos, a produtividade, especialização e qualidade dos 

fatores de produção constituem elementos fundamentais para que se possa 

determinar o sucesso da competitividade empresarial (PAIVA, 2016).  

Porter (1990) faz uma distinção entre os fatores de produção os classificando 

em básicos, como matéria-prima e mão de obra; físicos, como clima, disponibilidade 

energética; recursos humanos, como escolaridade; e os recursos adiantados, que 

representam recursos mais específicos e avançados, como conhecimento, 

infraestrutura e capital (PAIVA, 2016).  

Cabendo destacar que deter somente os fatores básicos, como grande 

disponibilidade de matéria-prima, não é o bastante parar garantir competitividade. 

Segundo Porter (1990), a vantagem competitiva mais significativa e mais sustentável 

ocorre quando um país possui os fatores necessários à competição numa 

determinada indústria que sejam, ao mesmo tempo, adiantados e especializados.   

Já as “condições de demanda” estão relacionadas à natureza da demanda para 

os produtos ou serviços oferecidos pelas empresas. Ela se caracteriza pela magnitude 

da demanda interna, ou seja, pela presença de consumidores ávidos por inovações, 

nos produtos e serviços, pressionando as empresas por melhorias (PAIVA, 2016, 

p.52). 

A resposta que os clientes fornecem em termos de seu poder de compra, 

preferências e exigências sobre os produtos ou serviços, irá influenciar a 

competitividade das empresas, que buscarão adequar-se às expectativas, 

promovendo inovações em suas cadeias. Cabendo ressaltar que quanto mais 

exigente for a demanda doméstica pelo produto ou serviço, mais competitivo será o 

cluster (PORTER, 1990). 

As “indústrias correlatas e de apoio” referem-se à disponibilidade de indústrias 

correlatas, que atuam em atividades que complementam direta ou indiretamente suas 

ofertas, podendo assim estabelecer relações de parceria entre elas. Para Porter 

(1999), a proximidade proporciona o fornecimento no próprio local da aglomeração, o 

que contribui pela menor necessidade de estoque diminui e também por facilitar a 

comunicação e prestação de serviços auxiliares ou de suporte competitivos 

internacionalmente.  
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Enquanto a “estratégia, estrutura e rivalidade das empresas” representam 

condições de criação, organização e administração das empresas do país ou região 

em questão (PORTER, 1989). Aliando esses fatores às condições em que se 

estabelece a rivalidade interna das empresas, faz com que a competição local no 

cluster gere competitividade para explorar novos mercados. 

De Souza e Arica (2006) acentuam que este modelo de Diamante busca uma 

visão da vantagem competitiva centrada na habilidade de uma nação em utilizar 

produtivamente seus insumos e recursos através da formação de clusters. 

 Dado estes conceitos, Oening (2010) mostra que quando se focaliza a RBV, a 

diferença de desempenho entre as empresas é explicada pela heterogeneidade de 

recursos. Deste modo, nesta teoria, as diferenças entre os recursos serão o cerne do 

problema estratégico. Segundo o autor, isso significa que a fonte básica para a 

vantagem competitiva são os recursos e competências desenvolvidos e controlados 

pelas firmas.  

Em contrapartida, são as imperfeições do mercado que possibilitam a obtenção 

de desempenho acima da média. Assim, a vantagem competitiva da empresa deriva 

do acúmulo de ativos e de capacidades estratégicas de análise do ambiente 

(OENING, 2010), tendo as duas abordagens, função essencial e complementar para 

o desenvolvimento estratégico. 

A partir desse pressuposto, na seção a seguir iremos discutir a questão do 

conhecimento enquanto recurso e também a importância do seu gerenciamento 

enquanto processo que irá auxiliar na obtenção de desempenho superior, atrelado ao 

conceito do compartilhamento de conhecimento, uma das fases da gestão do 

conhecimento. 

2.3. A gestão e compartilhamento de conhecimento 

O advento tecnológico explicitou a importância do conhecimento em nossa 

sociedade (LATRES; CASSIOLATO, 2003). Tonet e da Paz (2006) salientam que no 

ambiente das organizações o interesse por este recurso acentua-se pela incorporação 

de valores intangíveis ao negócio, como a marca, a capacidade de inovação, o talento 

dos seus executivos e a competência dos empregados. Sendo que uma parte 

relevante desse valor é agregada pela posse de conhecimento, que resulta da 
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incorporação de novas experiências, de reflexão, da aprendizagem contínua e 

compartilhada.  

A sua relevância também é acentuada por autores proeminentes na área como 

Toffler (1990) e Drucker (1993) que proclamam o conhecimento como um recurso 

capaz de promover uma vantagem competitiva duradoura e que concordam que o 

futuro pertencerá aos que detém o conhecimento. Essa concepção também foi 

reforçada no trabalho de Spender (1996) que aborda a teoria da firma sob a luz da 

gestão do conhecimento e de Teece (1997) sobre a essência de capturar valor a partir 

de ativos de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Embora não exista um consenso na literatura a respeito do seu conceito, 

variados autores oferecem definições que partem particularmente de uma 

hierarquização entre os termos dado, informação e conhecimento (TONET; DA PAZ, 

2006). Nesta distinção, o dado é admitido como uma sequência de símbolos 

quantificados ou quantificáveis; a informação é caracterizada como uma abstração 

informal, que está na mente de alguém, representando algo significativo para essa 

determinada pessoa; e o conhecimento é caracterizado pela capacidade de ação de 

quem o detém, resultando de um processo de transformação da informação em uma 

ação (BROOKING, 1996; SETZER, 1999). 

Em estudos sobre a construção do conhecimento, Polanyi (1967) o classifica 

em tácito e explícito. Choo e Popadiuk (2006) faz uma distinção entre ambos, 

definindo o conhecimento tácito como sendo aquele de difícil formalização ou de 

comunicação aos outros, constituído de um know-how subjetivo, enquanto o 

conhecimento explícito seria aquele que é formal e de mais fácil transmissão.  

Na literatura da temática tem sido conferida maior importância relativa ao 

conhecimento tácito do que o explícito ou codificado. Como o que se sabe é maior do 

que se consegue dizer ou descrever, e considerando também a maior facilidade de 

disseminação de conhecimentos codificados por meio das tecnologias de informação 

e comunicação (TICs), o conhecimento tácito passa a ser considerado diferencial 

básico de competitividade, assim como uma das principais fontes de inovação 

(POLANYI, 1967; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; ALBAGLI; MACIEL, 2004). 

Aliado a esta classificação, Nonaka e Takeuchi (1997) estendem essa 

conceituação ao mundo dos negócios, admitindo o conhecimento organizacional 

como sendo o resultado de um processo dinâmico, proveniente da interação, nos 

processos sociais, entre o conhecimento tácito e explícito. Uma vez que este 
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conhecimento organizacional desponta como uma fonte importante de vantagem 

competitiva, sua gestão se torna um processo fundamental para a estratégia das 

empresas (KANAANE; ORTIGOSO, 2001; FACHIN et al., 2009).  

A implantação coordenada da Gestão do Conhecimento (GC) cria uma 

vantagem competitiva sustentável e de difícil imitação, pois está enraizada nas 

pessoas, e não em recursos físicos, que são facilmente imitáveis pelos concorrentes 

e menos flexíveis para reagir às incertezas do ambiente (THOMKE; REINERTSEN, 

1998; SILVA, 2004). 

Fleury e Oliveira Jr. (2001) descrevem a GC como um processo de identificar, 

desenvolver, compartilhar e atualizar o conhecimento, relevante e estratégico para a 

empresa. Destacando-se a possibilidade de relacionar essa gestão com outras 

atividades da organização, proporcionando novas fontes de vantagem competitiva e 

que dão suporte para posicionamento competitivo (TERRA, 2000; MANGINI et al., 

2018). 

A respeito de como gerenciar o conhecimento, Garvin (2000) discorre sobre a 

importância de se dispor de orientações claras e precisas sobre a operacionalização 

desse processo. Assim, ele defende que o gerenciamento esteja pautado em cinco 

atividades principais: (i) solução de problemas de maneira sistemática; (ii) 

experimentação de novas abordagens; (iii) aprendizado com as próprias experiências 

e antecedentes; (iv) aprendizado com as experiências e melhores práticas alheias; (v) 

e a transferência de conhecimentos rápida e eficiente em toda a organização 

(SHINYASHIKI; TREVIZAN; MENDES, 2003). A descrição de cada atividade é 

apresentada no Quadro 4. 

Quadro 4: Atividades do Gerenciamento do Conhecimento 

# Atividade Descrição 
i Solução de 

problemas de 
maneira 
sistemática 

Diz respeito a busca de soluções a partir de métodos sistematizados, que 
confiram qualidade ao resultado esperado. Um exemplo seria a utilização de 
métodos científicos de resolução de problemas e procedimentos estatísticos 
que permitirão maior exatidão.  

ii Experimentação 
de novas 
abordagens 

Tem em vista a evolução do conhecimento superficial para uma 
compreensão mais profunda de determinada questão. Busca ultrapassar o 
conhecimento de “como” as coisas são feitas para o conhecimento do 
“porquê” as coisas devem ser feitas, permitindo a compreensão das relações 
de causas e efeitos e possibilita adaptações (SHINYASHIKI; TREVIZAN; 
MENDES, 2003). Está fundamentada na primeira, devendo ser 
sistematicamente realizada. Assim, por exemplo, o gestor pode 
experimentar novas possibilidades de se resolver um problema, buscando 
aproveitar oportunidades dessa experimentação. Porém, preocupando-se 
sem seguir um método, sendo capaz de replicar aquilo que está testando. 
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# Atividade Descrição 
iii Aprendizado 

com as próprias 
experiências e 
antecedentes 

Diz respeito ao ato do gestor analisar os sucessos e fracassos da 
organização, com base em uma avaliação sistemática dos erros e vitórias 
que se passaram, de modo a retirar lições a serem disseminadas aos demais 
membros da empresa. 

iv Aprendizado 
com as 
experiências e 
melhores 
práticas alheias 

Shinyashiki, Trevizan e Mendes (2003) dizem que este é derivado de 
observações e investigações no ambiente externo, salientando que ideias e 
insights podem decorrer de diferentes ambientes organizacionais 
propiciando o desenvolvimento de novas perspectivas. Eles destacam a 
técnica do benchmarking como um recurso propício para aquisição de novos 
conhecimentos, sendo ele um processo sistemático de pesquisa para 
identificar, analisar, adotar e implementar as melhores práticas de outras 
organizações. Além do benchmarking, as ideias podem ser obtidas pela 
interação com clientes, fornecedores e até mesmo com seus concorrentes, 
aproveitando as sinergias em redes. 

v A transferência 
de 
conhecimentos 
rápida e 
eficiente em 
toda a 
organização 

Se refere à transferência de conhecimentos rápida e eficiente em toda a 
organização, aborda a necessidade do gestor disseminar o conhecimento, 
utilizando-se dos mecanismos disponíveis (como apresentações orais, 
escritas e visuais, seminários, treinamentos, workshops, visitas a outras 
localidades, entre outros) para fazer com que o conhecimento se expanda 
na empresa (SHINYASHIKI; TREVIZAN; MENDES, 2003). 

Fonte: adaptado de Garvin (2000). 

Aliado a esses conceitos, Sveiby (2000) aborda a GC como um processo capaz 

de nutrir, influenciar e motivar os indivíduos para aprimorar sua capacidade de agir e 

partilhar seus conhecimentos (FIORAVANTI; 2017). Tornando-se importante destacar 

que esses processos de interação do conhecimento podem ocorrer tanto no nível 

individual, quanto no nível do grupo, da organização e com outras organizações 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997), sendo possível, assim, que as empresas 

compartilharem conhecimento com outras organizações. 

O compartilhamento é uma das atividades que compõem a GC (SZULANSKI, 

2000; BARTOL; SRIVASTAVA, 2002). Para que o conhecimento seja compartilhado, 

é necessário que os indivíduos aprendam, mediante a imitação ou a emulação de 

comportamento, o que significa que sua transferência se realiza principalmente 

através da prática do próprio trabalho (DAYASINDHU, 2002; HOFFMANN; 

BANDEIRA-DE-MELO; MOLINA-MORALES, 2006). 

A literatura, por vezes, registra outras denominações para esse processo de 

compartilhamento de conhecimento. Expressões como partilha de conhecimento 

(knowledge sharing), disseminação do conhecimento (knowledge dissemination) e 

transferência do conhecimento (knowledge transfer) são usadas por alguns autores 

como aspectos intercambiáveis e que se sobrepõem, enquanto outros fazem distinção 

entre os termos (FIORAVANTI; MACAU, 2017). 
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Deste modo, como determinadas nomenclaturas podem guardar sentidos 

específicos dentro de cada abordagem, neste trabalho, o processo de 

compartilhamento pode ser entendido como o compartilhamento de informações, 

ideias, sugestões e experiências organizacionalmente relevantes (BARTOL; 

SRIVASTAVA, 2002). Cabendo ressaltar que embora esse processo nas organizações 

envolva a transferência em nível individual, a questão da partilha de conhecimento em 

âmbito organizacional transcende os indivíduos (FIORAVANTI; MACAU, 2017), 

estando sujeito a diferentes variáveis que podem impactar esse processo, gerando 

inúmeros resultados (NONAKA & TAKEUCHI, 1997; SZULANSKI, 2000), como as 

relacionadas com o conhecimento partilhado, com o transmissor e o receptor do 

conhecimento, e com o contexto em que ocorre o compartilhamento do conhecimento 

(TONET; DA PAZ, 2006). 

Ao apresentarem a espiral da criação do conhecimento (Figura 2), Nonaka e 

Takeuchi (1997) demonstram a dimensão ontológica da criação do conhecimento, 

onde este aparece nascendo em um nível individual, se amplia pela dinâmica da 

interação (socialização do conhecimento) para um nível organizacional e, 

posteriormente, para um nível interorganizacional. 

Figura 2: Espiral da Criação do Conhecimento 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 

Pela análise da Figura 2, é possível observar que o conhecimento 

interorganizacional, aquele desenvolvido no âmbito de uma rede de empresas, é uma 
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das dimensões mais amplas da criação do conhecimento. O compartilhamento deriva 

de um processo que parte do nível individual e, através da interação entre 

conhecimento tácito e explícito, entre indivíduos, grupos e organizações, transforma-

se em um conhecimento interorganizacional, que representa um nível de 

conhecimento mais completo, profundo e significativo. Assim, entende-se que uma 

rede interorganizacional não cria conhecimento, mas transforma o conhecimento 

individual, sendo capaz de proporcionar um ambiente favorável para a existência de 

uma interação efetiva entre pessoas, grupos e organizações (FAGGION; BALESTRIN; 

WEYH, 2002) e para o compartilhamento, assim como se sugere como benefício de 

um ambiente de clusters. 

Dessa forma, a criação de conhecimento interorganizacional pode ser 

entendida como um processo que amplia interorganizacionalmente o conhecimento 

criado pelos indivíduos, cristalizando-o como parte da base de conhecimento da rede. 

Esse processo ocorre junto a uma comunidade de interação que ultrapassa as 

próprias fronteiras da rede interorganizacional (ambiente externo da rede) (FAGGION; 

BALESTRIN; WEYH, 2002). 

Para verificar operacionalmente se há o compartilhamento de conhecimento 

interorganizacional, Fioravanti (2017) sugere utilizar os seguintes parâmetros 

verificáveis e observáveis, que segundo Durbin (2004) podem surgir de diferentes 

ângulos: 

a. A adoção de novas tecnologias; 

b. Reorganização do trabalho; 

c. Mão de obra mais habilitada; 

d. Aprendizagem organizacional; 

e. Práticas de gestão; 

f. Políticas empresariais; 

g. Capacidade empreendedora das empresas e da região; 

h. Organização do trabalho;  

i. O acesso a informações. 

Aprofundando essa discussão, a seguir serão discutidos conceitos 

relacionados ao compartilhamento de conhecimento em um contexto específico de 

clusters. 
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2.4. Compartilhamento do conhecimento em clusters 

Albagli e Maciel (2004) sublinham que boa parte da literatura que aborda a 

questão do conhecimento enfatiza especificamente a importância do conhecimento 

tácito como fonte de inovação e competitividade, assim como o papel das interações 

locais na produção e na difusão desse conhecimento (LUNDVALL, 2002; PATRUCCO, 

2003; ALBAGLI; MACIEL, 2004). E argumentam que daí viria a conexão entre esta 

temática e noções como as de capital social, territorialidade, redes, bem como das 

chamadas aglomerações produtivas – distritos industriais, clusters, milieux 

innovateurs, arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. 

Nesse debate é importante salientar o reconhecimento do conhecimento não 

somente por seu recorte temporal/histórico, mas também espacial/territorial 

(ALBAGLI; MACIEL, 2004), em que o conhecimento, em especial o tácito, geralmente 

encontra-se associado a contextos organizacionais e territoriais específicos, sendo 

transmitido e desenvolvido por meio de interações locais (POLANYI, 1967). Assim o 

cluster, por meio de um arcabouço de links entre os vários atores envolvidos, contribui 

para o aprendizado e a disseminação do conhecimento (TALLMAN et al, 2004). 

No que diz respeito a esse processo de interações locais, Guo e Guo (2011) 

argumentam que existem diversos canais nos clusters que contribuem para a sua 

ocorrência, sendo eles: os relacionamentos entre as empresas do cluster tipo cliente-

fornecedor, os processos de imitação, a mobilidade da mão de obra, o ambiente 

cultural, o desenvolvimento de conhecimento explícito por meio de patentes e 

licenciamento, a formação promovida por centros tecnológicos, clientes e 

universidades, e os relacionamentos com universidades e instituições de pesquisa e 

associações empresariais (SOHN, 2010). 

Dessa forma, tudo mais constante, os processos de busca e troca de 

conhecimento serão menos onerosos e mais suaves, quanto menor for a distância 

física entre os participantes. Assim como a afinidade social, aspectos culturais e 

proximidade cognitiva tendem a seguir a proximidade espacial (GERTLER, 1995). 

O compartilhamento de conhecimento em clusters pode ser deliberado, como 

em acordos da aprendizagem e projetos comuns de pesquisa e desenvolvimento, ou 

involuntário, como em efeitos da expansão (spillover) e na imitação do concorrente 

(SILVA; HOFFMANN, 2006).  

A transferência deliberada pode ser exemplificada por licenciamentos, 



39 
 

cooperação para pesquisa e desenvolvimento, joint ventures, entre outros, e é descrita 

por Silva e Hoffmann (2006), como um componente fundamental em comportamentos 

cooperativos. Com a cooperação, a empresa inicia o acesso às tecnologias e, por 

conseguinte, à habilidade de desenvolver e fornecer uma variedade mais extensa dos 

produtos ou dos serviços, bem como a possibilidade de alcançar o conhecimento e as 

habilidades além dos limites da empresa (POWELL, 1990).  

O spillover, por sua vez, pode ser conceituado como a promoção e a 

disseminação do conhecimento sobre as pessoas, sobre o tecido empresarial e 

organizacional e sobre o espaço local. Esse transbordamento do conhecimento ocorre 

quando a aquisição de conhecimento por um agente influencia o resultado de outros, 

independentemente de pertencer ou não à mesma unidade organizacional a que o 

agente pertence (CORREIA, 2007). 

 Em contrapartida ao apresentado, alguns estudos têm questionado a 

abordagem baseada em cluster, criticando a ideia da necessidade absoluta de relação 

espacial no contexto da produção e difusão do conhecimento e inovação, 

demonstrando que essa também pode ocorrer entre parceiros distantes, 

principalmente em função do desenvolvimento das TICs que tornam a interação de 

longa distância mais fácil e barata (AMIN et al.,2004). 

Ainda que haja fundamento na crítica, e que o fator espacial, atrelado a 

aglomeração geográfica das empresas, não seja a única maneira de facilitar o 

compartilhamento de conhecimento, certos tipos de troca de informações e 

conhecimento continuam a exigir contato direto e face-a-face (STORPER; 

VENABLES, 2004). Assim, o sucesso dos clusters para o fomento deste processo 

ainda é inegável (TORRE, 2008), conforme demonstrado por um número relevante de 

estudos que evidenciam a utilidade da aglomeração para o compartilhamento de 

conhecimento (GERTLER, 2003, ALBAGLI; MACIEL, 2004; TORRE 2008; 

FIORAVANTI, 2017), em que destacam ser possível retirar vantagem da proximidade, 

a utilizando tanto como fonte de conhecimento formalizado, quanto de conhecimento 

não codificado (LALL e GHOSH, 2002). 

Segundo Mariotti (2012) existem três mecanismos principais capazes de 

promover a troca de conhecimento para além da fronteira das organizações: 

O primeiro deles diz respeito ao aprendizado pela interação, onde se torna 

importante identificar, nas relações já estabelecidas, quem contribui, quais as 

habilidades envolvidas e como ocorre a participação de cada ator envolvido. O 
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segundo meio seria pela partilha de conhecimento, onde a rede estimula as suas 

relações de modo a propiciar contexto para o aprendizado. Neste a interação entre 

parceiros heterogêneos, tais como empresas, universidades e laboratórios de 

pesquisa, é fundamental, pois desta forma as redes teriam a capacidade de reunir o 

conhecimento que está disperso em diferentes organizações (FIORAVANTI; 2017). 

Essa relação pode ser estimulada por meio de reuniões, eventos, seminários, entre 

outros. E o terceiro diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento 

interorganizacional em si, criando um repertório comum de conhecimento. 

A respeito do processo de disseminação de conhecimento tecnológico e 

inovação, Rothschild e Darr (2005) propõe a existência de um fluxo cíclico entre os 

envolvidos neste processo, apresentando uma visão complementar ao modelo linear 

normalmente admitido para conduzir e gerar pesquisa básica em universidades ou 

institutos de pesquisa, depois transformada em pesquisa aplicada e técnicas de 

produção em incubadoras e, mais tarde, introduzida na indústria, que posteriormente 

irá transformá-la em produto para o mercado (ETZKOWITZ, 2003). 

No modelo proposto por Rothschild e Darr (2005), essa relação linear se torna 

dinâmica, com o conhecimento e o know-how fluindo de um lado para o outro, via 

redes sociais, em ciclos de retroalimentação durante todo o processo (Figura 3). Esta 

percepção confere um papel relativamente mais importante as relações sociais que 

envolvem cada ator envolvido no processo de compartilhamento do conhecimento, 

que é intensificada pela aglomeração. 

Figura 3: Fluxo cíclico de compartilhamento de conhecimento

 

Fonte: Adaptado de Rothschild e Darr (2005). 
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Cabe ressaltar que o processo de compartilhamento de conhecimento para 

além dos muros das empresas, ocorrerá mais facilmente, quanto mais sistematizadas 

forem as relações entre os membros do cluster (TALLMAN et al., 2004). De tal modo, 

a ação conjunta que caracteriza um cluster requer rotinas e estratégias, que, por sua 

vez, demandam mecanismos institucionais de governança (DE SOUZA et al., 2017). 

Ou seja, a vantagem competitiva de um cluster será fortemente definida pelos 

mecanismos de governança vigentes no arranjo (ERBER, 2008). 

Alguns autores também procuraram elucidar os desafios a serem superados 

para que o compartilhamento de conhecimento em aglomerações ocorra. Maskell e 

Malmberg (2007, p. 614) explicitam, por exemplo, que determinadas “restrições 

cognitivas” devem ser observadas. Segundo os autores, habilidades cognitivas 

limitadas fazem com que os indivíduos prefiram a busca exploradora local, onde 

tendem a procurar soluções próximas a rotinas já existentes ou em sua vizinhança, o 

que poderia corroborar com uma dependência de trajetória. 

Além das restrições cognitivas, são apresentadas na literatura barreiras que 

envolvem questões estritamente individuais/pessoais e a determinados grupos, 

barreiras intra e interorganizacionais, relacionadas às diferenças nacionais, bem como 

uma série de barreiras relacionadas à tecnologia (RIEGE, 2005; PAULIN; WINROTH, 

2013).  

Sohn et al. (2014) enfatizam em seu trabalho que pode ocorrer “miopia” por 

parte dos gestores que fazem parte dos clusters. Essa miopia decorre de o fato da 

administração de organizações em rede não ser algo propriamente inerente às 

concepções dos gestores. Muitos deles entendem que a colaboração não é uma tarefa 

fácil nem natural, o que revela a dificuldade de buscar uma visão colaborativa 

(PRAHALAD; RAMSWAMY, 2004; SOHN, 2010). As dificuldades relacionadas com a 

colaboração no contexto interorganizacional evidenciam problemas no 

compartilhamento de conhecimento e na aprendizagem colaborativa (ASPROTH, 

2007). 

Apesar destes pontos de atenção, a vantagem do cluster pode estar baseada 

no quanto o conhecimento é partilhado, assim como nos mecanismos que permitem 

sua disseminação, que pode ocorrer inclusive de maneira informal e sem 

compensação explícita (FIORAVANTI; 2017). Por esta perspetiva torna-se importante 

salientar os aspectos encontrados nos clusters que contribuem ou inibem o processo 

de compartilhamento de informação.  



42 
 

Em função de sua importância para o objetivo do estudo, esses fatores serão 

discutidos de forma específica na próxima seção. 

2.5. Fatores influenciadores do compartilhamento de conhecimento em clusters 

Determinados fatores encontrados em clusters contribuem para um ambiente 

favorável ou desfavorável ao conhecimento (COOKE, 1999). Aliado aos objetivos 

propostos de trabalho, interessa verificar estes aspectos dentro de duas perspetivas: 

(i) identificar os fatores que influenciam o compartilhamento; (ii) categorizar esses 

fatores a respeito do efeito que exercem (facilitador, inibidor e obstáculo). 

Hoffmann, Lopes e Medeiros (2014) apontam que as pesquisas sobre o 

processo de compartilhamento de conhecimento em cluster envolvem em geral quatro 

dimensões: as relações cooperativas entre as empresas aglomeradas; relações 

com instituições de apoio locais, mobilidade da força de trabalho e proximidade 

geográfica entre empresas (BENTON, 1993; ASHEIM; ISAKSEN, 2002; 

MALMBERG; POWER, 2005; ZENG, 2006, grifo nosso), e que este processo tem 

caráter multidimensional. 

Além de ter identificado o processo como multidimensional, a pesquisa de 

Hoffman, Lopes e Medeiros (2014) contribuiu também para elucidação de pontos 

importantes para o estudo do fenômeno, demonstrando que (i) a transferência de 

conhecimento pode ocorrer em clusters, mesmo na ausência de cooperação 

interfirmas; (ii) que as dimensões do processo podem ser combinadas de várias 

maneiras para facilitar a transferência de conhecimento; (iii) que esta combinação 

pode diferir de cluster para cluster; e, por último, (iv) que os produtores tendem a ser 

mais propensos do que fornecedores a perceber e acessar o conhecimento disponível 

no cluster. Sendo que os produtores são os que fabricam o produto final, e os 

fornecedores, são as empresas que participam do cluster, fornecendo meios, serviços 

ou partes desse produto final. 

Atrelado a estes conceitos, Fioravanti (2017) contribui descrevendo quais são 

os fatores que influenciam no compartilhamento de conhecimento em clusters, os 

situando nas quatro dimensões principais apresentadas (Quadro 5). O trabalho da 

autora é relevante por sintetizar os diferentes fatores descritos na literatura do cluster 

e por propor a sua classificação em termos de efeitos, tomando como partida o 
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trabalho de Paulin e Winroth (2013) que será apresentado mais adiante, permitindo 

estudar conceitualmente o processo de compartilhamento do conhecimento entre 

organizações participantes de clusters. 

No que se refere aos fatores que influenciam o compartilhamento, na dimensão 

das relações cooperativas, é possível observar a existência de sete fatores 

associados. Conforme Fioravanti (2017), a cooperação, no contexto do 

compartilhamento do conhecimento, envolve a troca de técnicas, partilha de 

informações e complementaridade entre os membros do cluster (BENTON, 1993; 

ASHEIM; ISAKSEN, 2002; ZENG, 2006).  

A literatura de cluster também destaca que a cooperação pode ser obtida ao 

longo do tempo ou por determinações formais, como o estabelecimento de contratos 

ou acordos formais, o que contribui ao gerar previsibilidade no comportamento dos 

atores envolvidos nas redes ou alianças participantes, em busca de garantias para a 

transferência de conhecimentos e de recursos (UZZI; GILLESPIE, 2002).  

Assim esse primeiro eixo será fortemente impactado por relações sociais 

informais estabelecidas na comunidade (MOLINA-MORALES, 2001), em que 

elementos como a reciprocidade e confiança serão essenciais (COOK; CLIFTON, 

2004), além da motivação ou propensão de empresas de se envolverem em atividades 

de compartilhamento de conhecimento (ARVANITIS; KUBLI; WOERTER, 2011). 

Fioravanti (2017) destaca que a atuação em um cluster pode motivar também o receio 

de comportamentos oportunistas e o risco de perda de competitividade, que 

influenciam a partilha de informações e conhecimento (JARVENPAA; WERNICK, 

2011). Dessa forma, conforme proposto por Porter (1998), as empresas irão competir, 

manifestando este receio, e também, cooperar, partilhando o conhecimento quando 

perceberem que há credibilidade e também a oportunidade de obtenção de vantagem 

competitiva. 

O compartilhamento de conhecimento é incentivado também através da relação 

com instituições sejam de apoio, ensino ou pesquisa, elemento destacado na segunda 

dimensão do Quadro 5. Elas podem ser públicas ou privadas e interferem neste 

processo por meio do conhecimento técnico, acesso a especialistas, fornecimento de 

mão de obra com qualificação específica, oferecimento de cursos e realização de 

eventos de disseminação do conhecimento (HOFFMANN; LOPES; MEDEIROS, 2014; 

FIORAVANTI; 2017). 

A terceira dimensão apresentada no Quadro 5 diz respeito a mobilidade da 
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força de trabalho. Uma vez que um cluster trata de uma aglomeração de empresas de 

um mesmo setor (MARSHALL, 1890; PORTER, 1998), ele tem capacidade de reunir 

mão de obra especialista em uma determinada região, que conforme se movimentam 

entre as empresas e instituições de apoio, impactam no compartilhamento de 

conhecimento. Essa mobilidade é resumida por Fioravanti (2017) em termos da 

experiência anterior que a mão de obra pode possuir de outras empresas do cluster 

ou do setor, por meio de consultorias também com experiência em outras empresas 

do cluster, através de fornecedores e com formação em instituições de ensino do 

cluster. A dimensão da força de trabalho está então ligada também a de proximidade 

e de instituições de apoio. 

A proximidade, última dimensão destacada neste estudo, é elemento próprio 

da classificação do cluster, conforme já destacado nesta revisão teórica. Ele influencia 

o compartilhamento de conhecimento, na medida em que fomenta a comunicação 

entre os membros e o estabelecimento de uma base comum de conhecimento. Ela 

será influenciada pela existência de espaços físicos que sejam adequados ao 

aprendizado; a compreensão dos cenários em que os conhecimentos podem ser 

aplicados; a disponibilidade de tempo dos membros do cluster; a proximidade 

estrutural e cultural, por exemplo, crenças e valores partilhados, linguagem em comum 

e etc.; e, por fim, a existência de canais de comunicação informais e formais 

(MARSHALL, 1890; QUINTAS; WIELD; MASSEY, 1992; SZULANSKI, 1996; 

ZACCARELLI et al., 2008; MOLINA- MORALES; 2001). 

A respeito da avaliação do efeito dos fatores que influenciam o 

compartilhamento de conhecimento, Paulin e Winroth (2013) propõem uma 

classificação em termos de facilitarem, inibirem ou criarem obstáculos ao referido 

fenômeno. Os três termos nos ajudam a agrupar os diferentes fatores de influência 

baseados em seus efeitos na disseminação do conhecimento.  

O efeito facilitador é definido como um fator que tem influência positiva na 

disseminação do conhecimento. O inibidor é um fator que tem uma influência negativa 

e moderada e o obstáculo, é definido como um fator que obstrui o compartilhamento 

de conhecimento, até que certas condições ou níveis sejam cumpridos (PAULIN; 

WINROTH, 2013). 
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Quadro 5: Dimensões do Compartilhamento de Conhecimento em Clusters e Fatores 
Influenciadores Associados 

Dimensão Fatores Autores 

1. 
Relações de 
Cooperação 

1.1 Credibilidade e motivação entre as partes 
Szulanski (1996); Arvanitis, Kubli 
e Woerter (2011) 

1.2 Troca de técnicas e novas tecnologias Benton (1993); Asheim e Isaksen 
(2002); Zeng (2006); Arvanitis, 
Kubli e Woerter (2011); Hoffmann, 
Lopes e Medeiros (2014), Sarach 
(2015) 

1.3 Relações estabelecidas 

1.4 Partilha de informações 

1.5 Complementaridade de serviços e recursos 

1.6 Competitividade Jarvenpaa e Wernick (2011) 

1.7 Oportunismo (proteção e/ou risco de 
oportunismo) 

Jarvenpaa e Wernick (2011) 

2. 
Relação 

com 
Instituições 

(Apoio, 
Ensino, 

Pesquisa) 

2.1 Acesso a conhecimento técnico 

Asheim e Isaksen (2002); 
Etzkowitz (2003; 2010); Arvanitis, 
Kubli e Woerter (2011); Hoffmann, 
Lopes e Medeiros (2014) 

2.2 Acesso a especialistas 
2.3 Treinamentos e cursos específicos de 
interesse do cluster 

2.4 Mão de obra qualificada 

2.5 Eventos/Congressos/Seminários 
2.6 Projetos realizados em parceria (pesquisas, 
artigos, teses e dissertações) 

Etzkowitz (2003; 2010); 
Arvanitis, Kubli e Woerter (2011) 

2.7 Objetivos em comum 
2.8 Conflito de interesses 
2.9 Discussões sobre propriedade intelectual 

2. 
Relação 

com 
Instituições 

(Apoio, 
Ensino, 

Pesquisa) 

2.10 Propensão a riscos 

Noveli e Segatto (2012); Arvanitis, 
Kubli e Woerter (2011) 2.11 Diferença do nível de conhecimento 

3. 
Mobilidade 

da 
força de 
trabalho 

3.1 Empregados com experiência anterior da 
mão de obra em outras empresas do cluster 

Marshall (1890); Asheim e 
Isaksen (2002); Malmberg e 
Power (2005); Arvanitis, Kubli e 
Woerter (2011); Hoffmann, Lopes 
e Medeiros (2014) 

3.2 Consultores com experiência anterior em 
outras empresas do cluster 
3.3 Fornecedores com experiência anterior em 
outras empresas do cluster 
3.4 Formação anterior nas instituições de 
ensino do cluster 

4. 
Proximidade 

4.1 Proximidade geográfica 
Marshall (1890); Etzkowitz (2003, 
2010); Zaccarelli et al. (2008); 
Paulin e Winroth (2013) 

4.2 Existência de espaços físicos adequados 
ao aprendizado 

Quintas, Wield e Massey (1992) 

4.3 Compreensão do cenário em que os 
conhecimentos podem ser aplicados 

Szulanski (1996); Arvanitis, Kubli 
e Woerter (2011) 

4.4 Disponibilidade de tempo 
Szulanski (1996); Arvanitis, Kubli 
e Woerter (2011); Paulin e 
Winroth (2013) 

4.5 Proximidade estrutural e cultural (linguagem 
em comum, crenças e valores partilhados) 

Zaccarelli et al. (2008) 

4.6 Canais de Comunicação: informais 
(eventos, festas e encontros familiares) e 
formais (reuniões, contratos e licenças) 

Molina- Morales (2001); Zaccarelli 
et al. (2008); Arvanitis, Kubli e 
Woerter (2011); Hoffmann, Lopes 
e Medeiros (2014) 

Fonte: Adaptado de Fioravanti (2017). 
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A partir da apresentação destes conceitos, pretende-se atender ao objetivo 

principal deste trabalho, relacionando os fatores descritos (FIORAVANTI, 2017) e a 

influência destes (PAULIN e WINROTH, 2013) ao compartilhamento de conhecimento 

no cluster escolhido para análise, e a responder ao problema de pesquisa aqui 

proposto. Concluída a elucidação dos conceitos propostos, a seguir serão explicados 

os métodos adotados nessa pesquisa. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste tópico são apresentados os procedimentos técnicos de pesquisa e os 

métodos de coleta e análise de dados utilizados para atingir ao seu fim. 

3.1. Procedimentos técnicos de pesquisa 

Esta é uma pesquisa descritiva, com abordagem predominante qualitativa e 

aplicada quanto a sua natureza. 

É descritiva, uma vez que pretende descrever os fatores de influência e o 

processo de compartilhamento de conhecimento no Cluster Automotivo Sul 

Fluminense (CASF). Gil (2002) afirma que as pesquisas desse tipo têm como principal 

função obter uma descrição das características de um problema ou fenômeno, para 

posteriormente estabelecer uma relação entre as variáveis destacadas para análise. 

Utiliza a abordagem qualitativa, pois as variáveis destacadas para a análise são 

de difícil quantificação e demandam o julgamento do pesquisador, no sentido de 

captar e compreender o contexto no qual se inserem as variáveis pesquisadas 

(BRYMAN, 2003). Assim não há uma preocupação com a representatividade numérica 

da questão (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), mas sim com o aprofundamento da 

compreensão dos fatores de influência e o processo de compartilhamento de 

conhecimento em cluster, assim como em produzir informações aprofundadas e 

ilustrativas sobre elas, gerando novas informações sobre o fenômeno 

(DESLAURIERS, 1991).  

É também uma pesquisa de natureza aplicada, visto que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, e por estar fundamentalmente motivada na 

necessidade de resolver um problema concreto (VERGARA, 2007). Nesse sentido, a 

pesquisa visa oferecer elementos capazes de compreender como os fatores de 

influência atuam no processo de compartilhamento de conhecimento, utilizando como 

base um caso real.   

O Quadro 6 apresenta um resumo dos procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa, cujos procedimentos técnicos são explicados a seguir e os de coleta 

e análise de dados são abordados na próxima seção. 
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Quadro 6: Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

Aspecto Descrição 

Tipo de Pesquisa 
Quanto a abordagem: Qualitativa 
Quanto aos objetivos: Descritiva 

Quanto a natureza: Aplicada 

Procedimentos técnicos Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental e Estudo de Caso 

Coleta de Dados Documentos e Entrevistas Semiestruturadas 

Análise de Dados Análise de Conteúdo e triangulação entre teoria/dados/teoria 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A respeito dos procedimentos técnicos, este estudo se baseou em duas etapas: 

a pesquisa bibliográfica, e um estudo de caso, com pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas (Quadro 6). 

Para a realização da revisão bibliográfica do tema, foi feito também um estudo 

sistemático da literatura abordada no trabalho, buscando selecionar trabalhos 

relevantes para embasar o referencial teórico deste trabalho, além de buscar trabalhos 

atuais e conceituados. Assim, o levantamento de trabalhos sobre a literatura de cluster 

e compartilhamento de conhecimento, assim como dos seus fatores de influência, se 

deu a partir da verificação dos artigos publicados em plataformas digitais científicas.  

Para a pesquisa da produção internacional foram utilizadas as bases da Web 

of Science (WoS) e Scopus, enquanto a pesquisa nacional se concentrou no Portal 

Spell (Scientific Periodicals Electronic Library) e na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD). Estas plataformas foram escolhidas devido a 

quantidade relevante de estudos que disponibilizam em suas bases e por possuírem 

critérios de seleção para a indexação de trabalhos, o que confere maior relevância 

aos resultados encontrados. 

Na WoS, por se tratar de uma plataforma estrangeira, os termos em idioma 

inglês, “Cluster” e “Knowledge Sharing”, foram utilizados como palavras-chave para 

pesquisar títulos, resumos, palavras-chaves, tomando como referência a princípio 

toda a base disponível na Plataforma, sem delimitar o período, apenas filtrando a área 

para que os resultados tivessem relação com o campo da administração. Os 

resultados estão representados na coluna “Total” da Tabela 1. Para a Scopus, os 

procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa dos trabalhos foram 

análogos aos desempenhados na WoS (Tabela 1). 
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Tabela 1: Produção acadêmica - Cluster e Conhecimento 

Base Palavra-chave Total 2008 - 2017 Selecionados Repetições 

WoS "Knowledge Sharing" e "cluster"  265 204 34 - 

SCOPUS "Knowledge Sharingr" e "cluster"  177 140 19 2 

BDTD "Cluster" e "conhecimento" 21 - 2 - 

SPELL "Cluster" e "conhecimento" 13 - 6 1 

Total de trabalhos selecionados com repetições 61  

Total sem repetições  58  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 Em ambas as plataformas a pesquisa foi repetida, delimitando o intervalo de 

tempo de 2008 e 2017. Este filtro foi realizado visando garantir maior coerência da 

revisão com as discussões atuais. Enquanto os trabalhos seminais foram destacados 

em função da análise do referencial utilizado nos trabalhos atuais e a sua relevância 

checada em função do número de citações que eles possuíam nas próprias 

plataformas escolhidas para a pesquisa bibliográfica. 

Para a investigação acadêmica nas bases nacionais SPELL e BDTD, a 

pesquisa pela combinação de “cluster” e “compartilhamento de conhecimento”, 

análoga a utilizada nas plataformas estrangeiras, foi descartada por ter gerado um 

número de resultados insuficiente, o que resultou na utilização das palavras-chaves 

“Cluster” e “Conhecimento”. Em função dos resultados terem sido relativamente 

menores dos encontrados nas bases internacionais, optou-se por não delimitar o 

período de tempo (Tabela 1). 

A seleção preliminar dos trabalhos se deu por uma breve análise de conteúdo 

com a verificação do título e resumos de cada um deles, confirmando a partir desta 

análise se a temática abordada era aplicável aos anseios desta pesquisa. Após essa 

verificação, a quantidade de trabalhos escolhidos foi destacada em “Total de 

trabalhos selecionados com repetições” (Tabela 1).  

Torna-se importante ressaltar que as buscas nas diferentes plataformas por 

vezes poderiam retornar trabalhos repetidos. Com isso, com o auxílio do software de 

criação de planilhas eletrônicas da empresa Microsoft, Excel, foi realizada uma nova 

verificação de todos títulos dos trabalhos selecionados, identificando a duplicidade de 

resultado, o que gerou o total de trabalhos discriminados na linha “Total sem 

repetições” da Tabela 1. Pela observação dos resultados “selecionados” na Tabela 1 
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em comparação com os discriminados na coluna “2008 – 2017”, nota-se que para as 

bases WoS e Scopus, cerca de 16% e 15%, respectivamente, dos trabalhos se 

relacionavam especificamente com a temática investigada. Esta lacuna se torna ainda 

mais evidente quando se compara os resultados das bases nacionais com as 

estrangeiras, onde é nítida a discrepância de resultados encontrados. 

Após a explanação sobre a revisão da literatura, torna-se importante destacar 

também o porquê da escolha dos demais procedimentos. Uma vez que a pesquisa 

está focada na questão “Como os fatores de influência direcionam o processo de 

compartilhamento de conhecimento em cluster?”, foi utilizado o método de estudo de 

caso, delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente percebidos (YIN, 2001).  

Essa modalidade possibilita uma análise profunda e exaustiva dos objetos de 

pesquisa, de forma a permitir o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002), o 

que é pertinente com a intenção de investigar o CASF, preocupando-se em descrever 

seu contexto e em preservar o caráter unitário do caso. 

Em adição, salienta-se que o estudo de caso, ao tentar esclarecer uma 

determinada situação, permite a descrição sistematizada de experiências entre 

empresas, sistemas ou redes de empresas, tornando possível o acompanhamento de 

fluxos reais (de produtos, finanças, riscos, negociação, informação, social) e 

identificação de como os problemas são reconhecidos e solucionados (NEVES; 

CONEJERO, 2012). A compreensão desta essência é fundamental ao 

desenvolvimento e atingimento dos objetivos da pesquisa, o que torna o estudo de 

caso o método mais adequado a ele. 

Para a elaboração de um estudo de caso, Yin (2010) destaca a importância de 

dispor de um plano de pesquisa com a descrição de seus elementos, sendo eles: 

questão de estudo, as proposições, a unidade e subunidades de análise, e a unidade 

de pesquisa (Quadro 7). 

No que se refere a questão de pesquisa, Yin (2010) informa que o estudo de 

caso é o mais apropriado para responder perguntas que envolvem o “como” e o “por 

que”. Para este trabalho foi colocada a seguinte questão: Como os fatores de 

influência direcionam o processo de compartilhamento de conhecimento em cluster? 

Para responder a essa pergunta, foram admitidas as seguintes proposições: 
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1. O cluster proporciona ambiente favorável para o compartilhamento de 

conhecimentos tácitos. 

2. Os mecanismos institucionais de governança do cluster auxiliam o processo 

de compartilhamento interorganizacional de conhecimento. 

3. Os fatores relacionados às relações cooperativas entre as empresas 

aglomeradas; às relações com instituições de apoio local; à mobilidade da 

força de trabalho; e à proximidade geográfica entre empresas, influenciam 

o processo de compartilhamento de conhecimento entre as empresas do 

cluster. 

Segundo Yin (2010), essas proposições direcionam o pesquisador ao que deve 

ser examinado, dentro do escopo da pesquisa, refletindo um aspecto teórico a ser 

verificado nas evidências encontradas (YIN, 2010). 

Dessas proposições destaca-se que a unidade de análise é o processo de 

compartilhamento de conhecimento em cluster, que se refere ao que está sendo 

analisado (YIN 2010). Dessa unidade, se estabelecem as seguintes subunidades: os 

fundamentos próprios de clusters (características), os tipos de conhecimento 

compartilhados no cluster, a governança e os fatores de influência do 

compartilhamento de conhecimento que são verificados a partir das cinco dimensões 

de Hoffmann, Lopes e Medeiros (2014): Relações de Cooperação; Relação com 

Instituições (Apoio, Ensino, Pesquisa); Mobilidade da força de trabalho e 

Proximidade). 

Esse processo é estudado tomando como referência o Cluster Automotivo Sul 

Fluminense (CASF), que é o local onde a pesquisa foi feita, chamado por Yin (2010) 

de unidade de pesquisa. 

No Quadro 7 é possível observar o plano de pesquisa com o destaque dos 

elementos essenciais do estudo em questão. 
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Quadro 7: Plano de Pesquisa 

Elementos Essenciais Descrição 

Questão de Pesquisa 
Como os fatores de influência direcionam o processo de 

compartilhamento de conhecimento em cluster?. 

Proposições 

1. O cluster proporciona ambiente favorável para o compartilhamento 

de conhecimentos tácitos.  

2. Os mecanismos institucionais de governança do cluster auxiliam o 

processo de compartilhamento interorganizacional de conhecimento. 

3. Os fatores relacionados às relações cooperativas entre as empresas 

aglomeradas; às relações com instituições de apoio local; à 

mobilidade da força de trabalho; e à proximidade geográfica entre 

empresas, influenciam o processo de compartilhamento de 

conhecimento entre as empresas do cluster. 

Unidade de análise O processo de compartilhamento de conhecimento em cluster 

Subunidades de análise 

Os fundamentos próprios de clusters (características); os tipos de 

conhecimento compartilhados no cluster; a governança; os fatores de 

influência vinculados as dimensões de compartilhamento de 

conhecimento (relações de cooperação, relação com instituições de 

apoio, mobilidade da força de trabalho e a proximidade geográfica). 

Unidade de pesquisa O Cluster Automotivo Sul Fluminense (CASF) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Este estudo de caso se alia a utilização do MASP, conhecido como Método para 

Análise e Solução de Problemas, que se trata de um desdobramento do método 

gerencial do ciclo PDCA (Plan/ Planejamento, Do/ Fazer, Check/ Checar ou Verificar, 

Act/ Ação corretiva) (LONGARAY et. al, 2017).  

Ele será utilizado como base para propor um plano de ação para enfrentar os 

problemas encontrados no processo de compartilhamento de conhecimento do CASF, 

um dos objetivos específicos do estudo. 

 O método é apropriado a solução de problemas, sendo concebido de forma 

ordenada e lógica, o que possibilita a análise das causas e a criação e execução de 

planos de ação que objetivam solucionar os problemas encontrados nos processos 

(ZSCHORNACK, MATTIODA, CARDOSO, 2010). 

De forma prática, o MASP atribui as seguintes ações a cada etapa do ciclo 

PDCA: 

 Plan – Planejar: Identificar o problema; Observação do problema; 

Análise das causas; Elaboração do plano de ação. 
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 Do – executar: Execução do plano de ação em prática. 

 Check – Checar ou verificar: Verificar se a causa do problema foi 

bloqueada, em caso de negativa voltar a fase de observação. 

 Action – Ação corretiva: Padronização vai prevenir contra o 

reaparecimento do problema; Conclusão é recapitulado todo o processo 

de solução de problema para melhorias no futuro. 

No presente trabalho, será efetuada a primeira fase do clico PDCA, sugerindo-

se um plano de ação para enfrentar os problemas identificados no processo de 

compartilhamento. 

Para a elaboração do estudo de caso e da sugestão de atuação, será realizada 

uma pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. A utilização destes dois 

procedimentos é apresentada no tópico a seguir. 

3.2. Coleta e análise dos dados  

 A coleta de dados foi realizada através da pesquisa documental e de 

entrevistas semiestruturadas. A verificação documental teve como base documentos 

inerentes a governança do cluster, como apresentações institucionais do cluster, 

acordos de confidencialidade, atas e demais documentos relacionados à organização 

e diretrizes do cluster, conforme sintetizado no Quadro 8. 

Quadro 8: Relação de Documentos Consultados 

Título do Documento Tipo 
Data de 

Consulta 
Local de Guarda do 

Documento 

Ata de reunião do conselho diretivo 
– Cluster automotivo sul fluminense 
- Resende - 08/05/2019 

Documento de 
texto 

10/06/2019 
Difundido pelo Correio 
eletrônico do CASF 

Status comissão de Boas Práticas 
Apresentação 
Gráfica/Texto 

13/05/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Apresentação subcomissão de 
Telecomunicações 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

13/05/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Apresentação 
Cluster_sustentabilidade 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

13/05/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Apresentação subcomissão de 
Energia 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

13/05/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 



54 
 

Título do Documento Tipo 
Data de 

Consulta 
Local de Guarda do 
Documento 

Projeto de desenvolvimento de 
fornecedores da cadeia automotiva 
do Sul Fluminense 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

13/05/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Cluster - Subcomissão Logística 
Apresentação 
Gráfica/Texto 

13/05/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Carta Convite TECH DAY Cluster  
Apresentação 
Gráfica/Texto 

10/04/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Apresentação TECH DAY Cluster 
sul fluminense 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

10/04/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Convite UNICLUSTER - workshop 
4.0 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

10/04/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Convite UNICLUSTER - seminário 
perspectivas 2019 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

10/04/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Ata da reunião conselho diretivo 
Cluster Automotivo Sul Fluminense - 
05 de dezembro de 2018 

Documento de 
texto 

08/04/2019 
Difundido pelo Correio 
eletrônico do CASF 

Ata da reunião conselho diretivo 
Cluster Automotivo Sul Fluminense - 
05 de setembro de 2018 

Documento de 
texto 

08/04/2019 
Difundido pelo Correio 
eletrônico do CASF 

Ata da reunião conselho diretivo 
Cluster Automotivo Sul Fluminense - 
04 de julho de 2018 

Documento de 
texto 

08/04/2019 
Difundido pelo Correio 
eletrônico do CASF 

Calendário anual 2018 
Planilha 
Eletrônica 

03/04/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Apresentação institucional do 
Cluster - março 2018 

Apresentação 
Gráfica/Texto 

03/04/2019 
Servidor online (nuvem) do 
CASF 

Termo de intenções e 
confidencialidade 

Documento de 
texto  

03/12/2018 
Disponibilizado para consulta 
por membro participante do 
Conselho Diretivo 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Este material foi utilizado sobretudo para corroborar evidências provenientes 

das entrevistas e para acrescentar informações à análise. Para isso, Gomes (2008) 

destaca a necessidade de levar em consideração que nem sempre os documentos 

retratam a realidade, tornando muito importante extrair dos mesmos as razões pelas 

quais eles foram criados, e atentar-se as “pistas” que eles deixam sobre outros 

elementos. 

Para a sua análise, foi realizada uma leitura inicial dos documentos para 

compreensão de sua relevância para o tema investigado. Posteriormente uma nova 

leitura foi feita, destacando trechos textuais e classificando-os, com o auxílio do 
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software ATLAS.ti 8 Windows, de acordo com as unidades de análise do estudo. 

Além da análise do texto, foram também destacados dos documentos, 

informações gráficas relevantes, como figuras e gráficos, que também subsidiaram a 

análise requerida pelo trabalho. 

As entrevistas foram realizadas utilizando-se um roteiro semiestruturado de 

perguntas (Apêndice I), de forma a permitir a inserção de novas questões conforme a 

percepção de sua necessidade no decorrer da entrevista e também por conceder 

maior liberdade de resposta ao entrevistado.  

Para a realização das perguntas, destacou-se três blocos de questões 

(Apêndice I). O primeiro relacionado aos conceitos que caracterizam o cluster, de 

forma a buscar descrever o CASF a partir das caraterísticas destacadas na literatura, 

utilizando como referência sobretudo o trabalho de Zaccarelli et al. (2008). O segundo 

relacionado ao processo de compartilhamento, destacando aspectos inerentes a 

governança do CASF e aos tipos possíveis de conhecimentos compartilhados. E o 

terceiro relacionado aos fatores que influenciam o compartilhamento em si, tomando 

como referência as quatro dimensões de Hoffmann, Lopes e Medeiros (2014), com 

elementos destacados no Quadro 5, adaptado de Fioravanti (2017). 

Segundo Biklen e Bogdan (1994), uma entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspetos do mundo. Dessa forma, a utilização desse método contribuiu, ao permitir 

identificar novas questões e coletar dados que não foram captados pela análise dos 

documentos e pela observação, ou para validar os dados encontrados nessas outras 

metodologias de coleta. 

As entrevistas foram realizadas com dois membros do conselho diretivo, quatro 

participantes de comissões do cluster e um representante da instituição de apoio, a 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).  

O Quadro 9 apresenta a relação dos entrevistados selecionados por código, 

função no cluster e cargo despenhado na empresa do qual pertencem. 
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Quadro 9: Relações de Entrevistados 

Código Função Cargo 

A Membro da Comissão Diretiva do CASF Diretor Industrial de Montadora 

B Membro da Comissão Diretiva do CASF Diretor de empesa “sistemista” (fornecedor) 

C Membro Resp. da Comissão Energia Gerente de Utilidades de Montadora 

D Membro Resp. da Comissão Telecomunicações Gerente de TI 

E 
Membro Participante da Comissão Boas 

Práticas 
Gerente de Lean Manufacturing 

F 
Membro Participante da Comissão 

Sustentabilidade 
Coordenadora de meio ambiente 

G Assistente do Cluster (instituição de Apoio) Analista Administrativo 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Os membros do conselho diretivo foram escolhidos por deterem poder de 

influência na unidade de análise do estudo e também por possuírem conhecimento 

acumulado (experiência) sobre o CASF. E os demais por terem acesso às informações 

e dados da unidade de análise em estudo, além de também possuírem conhecimento 

sobre o caso e poderem agir ou influir no próprio compartilhamento. Estes critérios de 

escolha foram destacados no trabalho de Neves e Conejero (2012). 

As sessões com os entrevistados de A à F foram presenciais, enquanto a com 

a G foi feita por telefone. No caso da G, o roteiro foi reduzido e centrado às questões 

de governança e de atuação da instituição de apoio. 

Além dos indicados no Quadro 9, tentou-se realizar entrevista também com os 

responsáveis das demais comissões e com o responsável de relações externas do 

cluster. No caso do responsável pela comissão de Pessoas, foi realizado contato 

telefônico e acordado o envio do roteiro via e-mail, porém sem obtenção de resposta 

até o fechamento da pesquisa. Com os demais responsáveis, o contato telefônico não 

obteve retorno. Enquanto o Responsável de Relações Externas não teve 

disponibilidade para a participar, por questões de conflito de agenda. 

Ao longo das entrevistas foram tomadas notas de informações relevantes, 

assim como foi utilizado um gravador, para posterior transcrição dos áudios. 

Para a transcrição utilizou-se o site oTranscribe que permite desacelerar os 

áudios. Assim, as entrevistas foram transcritas integralmente, conforme eram ouvidas 

de maneira lenta com o uso do programa. 

Posterior a transcrição, trechos foram selecionados em função das unidades 

de análise do estudo: Os fundamentos próprios de clusters (características); os tipos 

de conhecimento compartilhados no cluster; a governança; os fatores de influência 
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vinculados as dimensões de compartilhamento de conhecimento (relações de 

cooperação, relação com instituições de apoio, mobilidade da força de trabalho e a 

proximidade geográfica). 

Essa sistematização dos dados permitiu realizar a análise do conteúdo das 

informações recolhidas tanto na pesquisa documental quanto nas entrevistas 

semiestruturadas realizadas e das notas do entrevistador. 

Essa análise de conteúdo pode ser entendida como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores - quantitativos ou 

não - que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

destas mensagens (BARDIN, 2009, p. 44). 

Como suporte para balizar a análise foi utilizado também o software ATLAS.ti 8 

Windows, um programa de computador que subsidia pesquisas qualitativas e análise 

de dados qualitativos. Através desse software foi possível verificar e organizar os 

trechos das entrevistas e documentos que apresentavam concordância ou 

discordância em relação aos pontos investigados, além de criar uma nuvem de 

palavras que será apresentada na seção de resultados. 

Além dessa análise, foi realizada também a triangulação entre 

teoria/dados/teoria, indicada por Woodside e Wilson (2003) como necessária na 

aplicação de um estudo de caso, buscando relacionar os conceitos revisados com o 

caso do CASF.  

A triangulação é importante no sentido de fornecer resultados de pesquisas 

mais informativos, completos, equilibrados e úteis, na medida em que contribui para 

garantir a validade da pesquisa (ABDALLA et al., 2018).  

A validade em questão foi adquirida pelo estabelecimento das relações causais 

que expliquem porque determinadas condições (causas) levam a outras situações 

(efeitos) (GOMES, 2008). Nesse sentido, foi testado a coerência interna entre as 

proposições, desenvolvimento e resultados encontrados nesta pesquisa, 

estabelecendo credibilidade aos resultados.   
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. O caso analisado: o Cluster Automotivo Sul Fluminense 

Criado em 2013, o CASF iniciou-se ante a um cenário de chegada de novas 

empresas à região Sul Fluminense, no Rio de Janeiro, e a constatação da falta de 

preparo da região em fazer frente a esta nova situação (PAIVA, 2016). Neste período, 

evidenciou-se que o desenvolvimento da região não estava adequado ao 

desenvolvimento da indústria, o que gerou uma crise de recursos, ligados 

principalmente à educação, energia, transporte e habitação. 

A região do Sul Fluminense é uma das seis mesorregiões do Estado brasileiro 

do Rio de Janeiro e corresponde a área fronteiriça aos estados de São Paulo e Minas 

Gerais, subdividida nas microrregiões da Baía da Ilha Grande, de Barra do Piraí e do 

Vale do Paraíba Fluminense.  

São componentes dessa região os seguintes municípios: Angra dos Reis, Barra 

do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, 

Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda (Figura 4). 

Figura 4: Mapa da Região Sul Fluminense 

 
Fonte: Adaptado de Retratos Regionais, FIRJAN (2015). 
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No entanto, apesar de situar-se dentro desta mesorregião, limitou sua zona de 

atuação à área que concentra as cidades de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. A 

distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) demonstra a vocação Industrial da região 

em questão, onde 28% do PIB da região provém desta área, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014 (Figura 5). 

Figura 5: Distribuição PIB de 2014 da região do CASF (Resende, Itatiaia, Quatis e 
Porto Real) em bilhões de Reais 

 
Fonte: Apresentação Institucional CASF (2018). 

Paiva (2016) apresenta o contexto de criação do CASF, informando que esse 

se deu após a chegada de novas empresas à região, atraídas por incentivos fiscais, 

proximidade com os grandes centros e uma estrutura já estabelecida. No ano de 2011 

duas empresas do setor confirmaram sua instalação nas cidades de Itatiaia e Resende 

respectivamente, sendo elas a Hyundai Heavy Industries e a Nissan Motor Company. 

A primeira iniciou suas funções produtivas no ano de 2013 e a segunda em 2014. Em 

2014 foi o ano em que a Jaguar Land Rover Corporate também anunciou que 

construiria uma fábrica em Itatiaia, que foi inaugurada em 2016.  

A chegada dessas fábricas à região que já contava com outras empresas do 

setor, como o Groupe PSA e MAN Latin América, mostram que ela estava vivenciando 

o fenômeno de “processos localizantes”, que se caracteriza por concentração 

geográfica de atividades econômicas com vários níveis de integração funcional 

(PAIVA, 2016).  

Em seu trabalho, Paiva (2016) também ressalta que este contexto poderia 

representar uma ameaça às empresas já instaladas, porém a existência de uma 
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política industrial e pública favorável à inovação e a tecnologia, fez vislumbrar 

oportunidades oriundas da chegada dos concorrentes, como às de unir forças para 

fomentar melhorias, principalmente relacionadas à infraestrutura, habitação, 

transporte, educação e hotelaria, e também para criar condições de retenção de mão 

de obra qualificada, problema que era observado na região. Assim, por iniciativa do 

Groupe PSA, com apoio institucional da FIRJAN, e espelhando-se também no cluster 

de Vigo1, do qual o grupo faz parte e que fica localizado na Espanha, criou-se o Cluster 

Automotivo Sul Fluminense (CASF) em 2013. 

O objetivo principal deste arranjo, declarado em sua  apresentação 

Institucional, aponta para a união de esforços das empresas regionais para 

desenvolver e melhorar a capacidade de competição externa, assim como garantir 

que as condições de competitividade se desenvolvam, apesar do aumento de 

demanda por recursos gerada pela chegada de novas empresas na região, focando 

inicialmente nas questões de educação, energia, transporte e habitação. E como 

objetivo a médio/longo prazo, buscam desenvolver a competitividade estrutural da 

região, fomentar a cooperação como forma de desenvolvimento da competitividade, 

promover a troca de conhecimento, aprendizado e a abertura cultural, alavancar o 

aumento de investimentos estruturais e impulsionar a mobilidade sustentável (CASF, 

2018, p. 8). 

Atualmente o CASF é composto por 20 empresas do setor automotivo que se 

localizam na região que compõe as cidades já mencionadas para a aglomeração em 

loco, conforme exposto na Figura 6. 

                                                 
1  Criado em 1997 por 37 empresas de componentes automotivos galegas, o Cluster de Vigo, chamado 
Cluster de Empresas de Automoción de Galícia (CEAGA) é uma instituição que promove projetos de 
cooperação com objetivo de melhorar a competitividade das empresas da indústria automotiva na 
Galícia. Atualmente o grupo é composto pelo Centro de Groupe PSA de Vigo, empresas de 
componentes e serviços de apoio, além do Centro Automotivo de Tecnologia da Galiza (CTAG) 
(CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALÍCIA, 2015). 
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Figura 6: Empresas integrantes do CASF 

 
Fonte: Apresentação institucional CASF (2018). 

O CASF é composto por um Conselho Diretivo e oito comissões de trabalho 

com finalidades específicas de interesse do cluster, sendo elas: Pessoas, Energia, 

Telecomunicações, Logística, Boas Práticas, Sustentabilidade, Tributos e 

Desenvolvimento de Fornecedores. Essa estrutura está exposta na Figura 7. 

Figura 7: Estrutura de Governança do CASF 

 
Fonte: Adaptado da Apresentação institucional CASF (2018). 

A finalidade de cada comissão também consta no documento institucional do 

cluster e estão descritas no Quadro 10. O objetivo dessa organização é criar grupos 

Presidente

Comissão 
Pessoas

Comissão

Energia

Comissão

Telecomunicação

Comissão

Logística

Comissão

Boas Práticas

Comissão

Sustentabilidade

Comissão

Tributos

Comissão 
Desenvolvimento 
de Fornecedores

Vice 
Presidente 

Conselho 
Diretivo

Relações 
Institucionais

Planejamento 
Estratégico



62 
 

de trabalho com objetivos específicos, que contam com integrantes de cada empresa 

participante do CASF. 

Quadro 10: Função das Comissões do CASF 

Comissão Função 

Comissão Pessoas 
Realizam ações de atração, capacitação e de promoção da cultura 
industrial e atende as demandas de mão de obra. 

Comissão Energia 
Busca oportunidades de melhoria na qualidade e segurança da 
energia da região através de projetos. 

Comissão Transporte 
Realiza ações junto a órgãos municipais, federais e estaduais e 
prioriza obras de infraestrutura para melhorias de transporte na 
região. 

Comissão Boas práticas 
Identifica temas de interesses comuns e boas práticas como 
respostas as necessidades. 

Comissão Sustentabilidade 
Uni esforços entre as empresas pertencentes e foca nos aspectos, 
legislações e demandas de certificação ambientais. 

Comissão Telecomunicação 
Infraestrutura de telecomunicações de qualidade na região em 
termos de capacidade, estabilidade e cobertura. 

Comissão Desenvolvimento 
de Fornecedores 

Insere as empresas que tenham potenciais na cadeia de 
fornecimento das montadoras 

Comissão Tributária 
Cria sinergia entre as empresas pertencentes ao cluster e amplifica 
as demandas tributarias das empresas no âmbito federal, municipal 
e estadual. 

Fonte: Apresentação Institucional CASF (2018). 

O CASF recebe suporte operacional e de recursos da FIRJAN Regional Sul-

Fluminense. O Diagrama da Figura 8 demonstra a relação de parceria que o cluster 

estabelece também com governo, agências de fomento e instituições públicas e 

privadas, instituições científicas e tecnológicas (ou de ensino), e centros tecnológicos. 
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Figura 8: Diagrama de Relações do CASF 

 

Fonte: Apresentação Institucional CASF (2018). 

Tanto o Conselho Diretivo quanto as comissões específicas, realizam cada uma 

delas uma reunião mensal para acompanhamento das ações previstas para seus 

grupos e discussões de temas inerentes do cluster. São realizados também encontros 

ao longo do ano, com a realização de palestras e seminários de temas de interesse, 

como relacionados à inovação tecnológica, à gestão ou a questões de caráter público, 

e que englobam a participação de seus parceiros, como Universidades da região, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), membros das prefeituras, além 

de um encontro anual de Perspectivas Econômicas do Setor e uma Premiação de 

Boas Práticas do Cluster. 

Além das reuniões citadas, existem atividades que ocorrem de acordo com a 

natureza de cada comissão, como encontros de benchmarking promovidos pela 

comissão de Boas Práticas, reuniões de trabalho com a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e a comissão de Energia, entre outros. 

Exposto o caso, a seguir são apresentados os resultados relacionados a 

primeira subunidade de análise da pesquisa: os fundamentos próprios de clusters 

(características).    
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4.2.  Os fundamentos próprios de clusters: análise das características desse tipo de 

rede versus o CASF 

Os fundamentos próprios do cluster, de onde provém as características a serem 

analisadas nessa seção, foram definidas por Zaccarelli et al. (2008), apresentados no 

Quadro 2, do referencial teórico. 

O primeiro fundamento se refere a concentração geográfica em área 

reduzida. Este elemento é básico para a formação de um cluster, e no caso do CASF, 

conforme foi apresentado na seção anterior, se concentra nas cidades de Resende, 

Itatiaia, Quatis e Porto Real, que se localizam na região Sul Fluminense, do estado do 

Rio de Janeiro.  

A delimitação do local às cidades citadas foi realizada através de um estudo 

que, inicialmente, levou em consideração a necessidade de tomar em conta toda a 

região Sul Fluminense. Porém, como a região possui uma gama muito ampla de 

empresas, entendeu-se que não limitar à região das cidades de Resende, Itatiaia, 

Quatis e Porto Real, acarretaria no envolvimento de montadoras e fornecedores que 

estavam em um raio que extrapolaria os limites da capacidade e da quantidade de 

informações que se conseguiria trabalhar na estrutura (PAIVA, 2016). 

O próximo fundamento diz sobre a abrangência de negócios viáveis e 

relevantes, que trata de incorporar empresas e instituições que são suporte às 

atividades principais (ZACCARELLI et al., 2008). Sobre essa característica, foram 

encontrados elementos que evidenciam que o CASF tem amadurecido neste sentido. 

Desde a sua criação, observa-se a inserção de novas empresas que agregam à 

atividade principal, com a inclusão dos chamados “sistemistas” (empresas 

fornecedoras do setor automobilístico) em sua estrutura, enquanto grupo, e também 

com a chegada de novas empresas na região. 

Uma de suas comissões de trabalho tratam especificamente do 

desenvolvimento de fornecedores na região, do qual buscam promover ações que 

aportem a melhoria conjunta dos fornecedores já implantados na mesma, assim como 

trazer para a região da aglomeração, fornecedores que se encontrem fora da área 

delimitada pelo cluster. 

O terceiro fundamento que é utilizado para apresentar as caraterísticas do 

CASF é a especialização, ou seja, o nível de focalização e especialização das 

empresas participantes do cluster.  
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Através da entrevista realizada com um dos membros do Conselho Diretivo do 

CASF (Entrevistado A), foi possível constatar que, além da determinação do local, o 

cluster também se preocupou em limitar sua atuação em torno de um setor. Segundo 

ele, o CASF trata-se de um cluster com atividade específica definida, sendo delimitado 

pelo setor automobilístico, conforme segue transcrito abaixo: 

 

O CASF é diferente do Líder2, que pega prefeitura, diferentes setores. É 
um cluster de atividade específica automobilística. Somente montadoras 
e empresas de autopeças que trabalham com montadoras participam 
(Entrevistado A). 

 

Cabe ressaltar que, embora a região Sul Fluminense possuísse tradição 

metalomecânica (PAIVA, 2016), os criadores do CASF decidiram que a caracterização 

por esse setor ocasionaria demasiada abrangência às ações do grupo. Assim, diante 

da necessidade de focar a atuação no local em que as empresas interessadas na 

criação do cluster estavam instaladas, decidiu-se por se delimitarem pelo setor 

automotivo. 

Na Figura 9 é possível observar as áreas de concentração geográfica de 

montadoras no país, com destaque para a Região sul fluminense, que, pelo número 

de empresas, é considerada o segundo maior polo automobilístico do Brasil.  

                                                 
2 A expressão Líder, utilizada pelo entrevistado A, se refere a um grupo que reúne lideranças de 
instituições da Região do Médio Paraíba, vinculado ao SEBRAE, que visa o desenvolvimento regional 
a partir  da promoção de ações integradas de atores estruturantes da sociedade. 
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Figura 9:  Concentração geográfica de montadoras no Brasil 

 
Fonte: Adaptado da Apresentação Institucional CASF (2018). 

Sobre o quarto fundamento – equilíbrio – foi perguntado a todos os 

entrevistados se eles acreditavam haver alguma situação que posicionasse 

determinada empresa (ou empresas) em posições privilegiadas entre as demais 

empresas integrantes. 

De forma geral, a maioria dos entrevistados indicaram haver uma ausência de 

privilégios entre as empresas integrantes. Apesar de reconhecerem a existência de 

diferenças significativas entre elas, em termos de participação no mercado ou até de 

modelos de negócio (embora estejam todas no mesmo setor), relataram que isso não 

influencia nas relações dentro do grupo. Para alguns, essas diferenças ajudam, 

inclusive, a fortalecer as relações do cluster, visto que é possível usufruir do tamanho 

das empresas maiores para gerar maior representatividade da aglomeração frente aos 

órgãos governamentais e de apoio. Essa percepção se destaca nos trechos 

mencionados abaixo: 

 

Há diferenças entres as empresas do cluster, mercadológicas e também de 
negócios. São automotivas, mas não todas com o mesmo tipo de produto, 
algumas são fornecedoras, mas não acredito que isso impacte as relações 
dentro do cluster. Existe um maior alinhamento tecnológico entre as 
montadoras do que entre os sistemistas, já que até a natureza do negócio é 
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muito diverso. São diversos modelos de negócio, embora estejam no mesmo 
setor. Mas em função das montadoras serem a “ponta”, acredito que elas 
puxem mais diretamente os assuntos discutidos no cluster, porém não 
enxergo nisso um problema, mas algo que ajuda no direcionamento dos 
temas de interesse. Tanto que há uma grande presença e participação de 
empresas do “tecnopolo” que são fornecedoras, mas existem algumas que 
ainda estão em processo de melhoria da participação (Entrevistado B). 

 

Privilegiado não existe. Tem diferença de tamanho das empresas que 
participam, existe isso daí. Porém quando estamos juntos, isso não pesa. O 
importante é que as empresas maiores, auxiliam com um peso maior na 
penetração junta aos órgãos. Elas usam desse tamanho para serem ouvidas 
mais facilmente e, dessa maneira, todas se beneficiam com isso. Porque 
assim o Cluster tem maior visibilidade. Dentro do Cluster você tem empresas 
de diferentes tamanhos, desde a líder do mercado, até as que possuem um 
menor market share. Empresas fornecedoras de peças, que são os 
sistemistas, que são menores em relação as montadoras, mas no fim o 
tamanho, essa diferença é até salutar para o processo de torná-lo mais 
representativo. Isso não quer dizer também que não iremos competir fora, a 
questão é que a união ajuda na sobrevivência de cada uma das empresas. 
As nossas empresas juntas acabam compartilhando ideias boas e tem a força 
para trabalhar junto aos órgãos externos. A concorrência que existe no 
mercado automobilístico está muito bem separado do trabalho que é feito 
dentro do Cluster (Entrevistado C). 

 

Cada uma tem o seu posicionamento, mas o que mais é pregado dentro do 
cluster é cooperar dentro e competir fora, então lá dentro todos são iguais. 
Não percebo diferença de tratamento ou privilégio oriundo dessas diferenças, 
principalmente porque o cluster é um trabalho voluntário, o que é valorizado 
são as pessoas querendo fazer a diferença. Um exemplo dessa ausência de 
privilégio é que o atual presidente do cluster é de uma empresa, que em 
termos de volume, não é a maior do cluster, mas ainda assim está na 
liderança do grupo (Entrevistado D). 

 

A gente tem um pouco de conceitos diferentes entre as empresas. Embora 
sejam todas automobilísticas, temos algumas que o ramo é um pouco 
diferente, como caminhões, veículos pesados. Dentre as automobilísticas de 
veículos leves, temos alguns contextos diferentes entre elas também, como 
volume de produção, market share, dentre outras particularidades, tempo de 
mercado no Brasil, enfim. Apesar disso, eu não percebo dentro do cluster 
empresas se sobressaindo as outras por serem maiores ou por essas 
questões (Entrevistado F). 

. 

No entanto, apenas um dos entrevistados relatou haver diferenciação, 

indicando existir uma orientação maior de temas vindos de montadoras em detrimento 

dos “sistemistas” (fornecedores), que também fazem parte do cluster. Segundo o 

entrevistado E, embora não seja uma regra, as montadoras por estarem “na ponta da 

cadeia”, acabam por orientar mais fortemente as discussões, refletindo nos 

fornecedores. Isso acontece também em função das montadoras possuírem maior 

tamanho e consequentemente disponibilidade de pessoas para participarem das 

comissões e reuniões do cluster e, uma vez que as montadoras possuem mais 
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recursos disponíveis, elas conseguem multiplicar mais fortemente a sua atuação. Mas 

ainda assim, segundo o entrevistado E, isso não prejudica ou gera conflitos, tendo 

concordado com os demais, que essa situação, apesar de existir, não gera um 

desiquilíbrio nas relações do cluster.  

Assim, questionado sobre se no CASF, por reunir empresas de tamanho e 

posicionamentos diferentes no mercado, poderia haver alguma posição de privilégio 

de alguma empresa (ou empresas) sobre as demais, o entrevistado E, então, relatou: 

 

Eu acho que sim. As montadoras enquanto aponta da cadeia, sim. Elas 
orientam muitos temas e isso reflete a cadeia de fornecedores. Isso não gera 
um bloqueio, nem conflito, mas ocorre também porque a montadora tem um 
volume maior de pessoas para trabalharem no cluster, mas não que isso seja 
regra. Tem fornecedor que é atuante e que dita as regras do jogo assim como 
as montadoras. O tamanho da empresa influencia, sim. Tem uma empresa 
que é fornecedora de montadora que não tem membros nas subcomissões... 
ela tem um membro que participa apenas do Conselho. Enquanto algumas 
montadoras têm membros em todas as subcomissões... isso faz diferença 
(Entrevistado E). 

 

Essas constatações apresentadas pelos entrevistados se contrastam com a 

teoria, que informa que posições privilegiadas entre as empresas integrantes, 

impactariam na competição interna e orientada para o mercado, podendo refletir no 

sucesso do cluster (ZACCARELLI et al., 2008).  

Na pesquisa de campo, de fato, não foram encontradas evidências, conforme 

se atestou nas entrevistas, de que essas diferenças produzem efeitos negativos no 

CASF. O que se observou, tanto entre montadoras quanto entre “sistemistas”, foi, na 

verdade, uma tentativa de usar essas diferenças em prol do próprio cluster. Agregando 

valor aos “sistemistas” através de sua relação mais próxima com as montadoras e 

também às montadoras, em função da participação de diferentes empresas ajudarem 

na representatividade do grupo, e também pela própria possibilidade de troca de 

conhecimento entre todos os participantes. 

Sobre a complementariedade, fundamento que diz respeito ao 

reaproveitamento dos subprodutos gerados entre as empresas participantes, como 

resíduos, rejeitos e recicláveis, visando a redução de custos e o aumento da margem 

de lucro do grupo aglomerado (ZACCARELLI et al., 2008), verificou-se a existência 

de iniciativas nesse sentido, pilotadas pela comissão de sustentabilidade. 

Conforme se observou na entrevista com uma das integrantes da comissão 

(Entrevistado F), as empresas que fazem parte da aglomeração possuem iniciativas 
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próprias de reaproveitamento dos resíduos produtivos, o que é compartilhado, 

inclusive, nas reuniões da comissão, como exemplo de uma boa prática 

organizacional. Assim, os processos técnicos do gerenciamento de resíduos das 

empresas são conhecidos e compartilhados entre elas. 

Foi verificado também em uma apresentação de Plano Estratégico da comissão 

de Sustentabilidade, datada do dia 18 de maio de 2018, e também relatado na 

entrevista com a integrante da comissão (Entrevistado F), um estudo que visava 

promover o “compartilhamento de contratos de resíduos, com o objetivo de aumentar 

a valorização dos mesmos”, frente às empresas que compram subprodutos gerados 

pelas empresas do cluster, ou “reduzir custos para as empresas participantes do 

cluster”, relacionados ao valor pago pelas empresas do CASF à fornecedores que 

realizam o tratamento dos subprodutos, via aterro, compostagem e etc.  

Esses contratos de resíduos se referem a acordos comerciais e de serviço 

estabelecidos especificamente por cada empresa do cluster com fornecedores que 

compram ou realizam o tratamento dos subprodutos gerados pela atividade das 

fábricas. O objetivo era, então, unificar essa gestão, estabelecendo um contrato 

comum para todas as empresas do cluster. 

No entanto, essa ação foi abandonada por representar um risco ao compliance 

das empresas e por ir contra às diretrizes do cluster, que envolvem o não 

compartilhamento de termos contratuais das empresas. 

Assim, é possível dizer que existe um nível de complementariedade dentro do 

cluster, visto que as empresas que fazem parte dele executam ações que vão de 

encontro a esse objetivo, mas que isso não é negociado a nível de grupo. As 

externalidades decorrentes desse processo repercutem mais pelo compartilhamento 

das técnicas de gestão de cada empresa e não pela determinação de um acordo de 

compartilhamento conjunto de resíduos, por exemplo. 

A cooperação é outro fundamento dos clusters. Essa caraterística também é 

um dos fatores que influenciam no compartilhamento de conhecimento e que será 

explorado mais adiante quando for se tratar especificamente a relação entre os fatores 

de influência e o compartilhamento de conhecimento do CASF.  

Na literatura esse atributo fala sobre a existência de cooperação entre os 

integrantes do cluster de natureza voluntária e espontânea. Para a constatação 

prática, foi perguntado aos entrevistados se existia cooperação, se, caso positivo, 

poderiam citar exemplos que explicitassem o fato e se, na opinião deles, isso ocorria 
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de modo espontâneo. 

Pela análise dos discursos, contatou-se que todos os entrevistados destacaram 

a existência de cooperação entre as empresas. Todos citaram o compartilhamento de 

boas práticas organizacionais como um exemplo de cooperação, e alguns também 

ofereceram exemplos específicos, relacionados a natureza de suas comissões, como 

trabalhos voltados para área energética e para a infraestrutura da região (as 

atividades não serão detalhadas para se preservar a confidencialidade das 

atividades). 

Os entrevistados citaram também que a participação nas atividades do cluster 

é voluntária. Quando é analisada a nuvem de palavras citadas (Figura 10) 

relacionadas a variável cooperação, observa-se as palavras “unir” e “forças” são 

bastante mencionadas, tendo sido associadas pelos entrevistados ao lema do cluster, 

“somar dentro e competir fora”. 

Também foi bastante citado nas entrevistas que a cooperação se dá no sentido 

de compartilhar os problemas e exemplos de práticas que cada empresa possui 

sobre as questões concernentes a cada comissão, e buscar através da troca, 

melhoria dos seus processos e vantagens para a região e para elas próprias. As 

palavras grifadas também aparecem com frequência nos discursos, conforme 

demonstra a figura 10. 

Figura 10: Nuvem de palavras relacionada a temática de cooperação no CASF 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Pela análise do conteúdo das entrevistas, foi possível constatar que muitos 

creditam essa cooperação ao exemplo fornecido pelas lideranças que fazem parte do 

Conselho Diretivo e que acreditavam que a cooperação acontecia espontaneamente 

e que contava muito com a “pré-disposição” dos membros das comissões a participar 

e colaborar, conforme destacado nas falas dos entrevistados, destacadas abaixo: 

 

Hoje nós temos as comissões e cada empresa é representada por seu 
diretor no comitê diretivo. Há um interesse e uma pró-atividade das 
lideranças em compartilhar, trocar experiências e tornar a região melhor 
para todos (Entrevistado B). 

 

A participação dos membros não é imposta, é um trabalho colaborativo, e 
que é incentivado pelas lideranças das empresas. O engajamento e o 
exemplo, incentivam a participação dos demais membros. Nós temos uma 
comissão gestora que nos dá a oportunidade de participar (Entrevistado 
C). 

 

Essa questão é melhor explorada na análise do compartilhamento de 

conhecimento no CASF, mas para fins de caraterização do cluster, pode-se afirmar 

que há cooperação, explicitada pelos benchmarkings (compartilhamento de boas 

práticas, com visitas realizadas nas empresas), eventos promovidos (como o TechDay, 

evento de tecnologia que foi promovido pelo cluster) e projetos que desenvolvem em 

conjunto (que envolvem questões infraestrutura logística e energética, por exemplo). 

Outra característica dos clusters é a substituição seletiva de negócios. No 

caso do CASF não foram encontradas evidências que indiquem a exclusão de 

empresas de acordo com o desempenho que apresentam perante as demais. Existe 

a demanda de inclusão de empresas, mas desde que atendam às diretrizes definidas 

pelo grupo, que dizem respeito principalmente a pertencerem a região geográfica 

definida pelo cluster e a serem do ramo automotivo, mas que não leva em conta 

medidas de desempenho. Assim, esse fundamento, não se constitui como uma 

caraterística presente no CASF hoje. 

Sobre a uniformidade, que se refere a homogeneidade de tecnologia entre os 

participantes do cluster, pela resposta dos entrevistados, percebe-se haver 

diferenciação em termos de atuação de cada empresa e também de idade de 

instalação de cada uma delas na região.  

Eles indicaram que, pelo cluster contemplar tanto montadoras quanto 

“sistemistas”, não era possível haver uma total homogeneidade, visto que os 
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fornecedores possuem processos tecnológicos próprios, adequados aos produtos que 

fornecem, e que se diferenciam das montadoras. Existe também uma diferença 

tecnológica proveniente do tipo de produto fabricado, por exemplo, caminhões e 

veículos de passeio, que requerem tecnologias específicas e adequadas a cada um 

deles. A fala abaixo explicita algumas diferenças existentes entre as empresas: 

 

Há diferenças entres as empresas do cluster, mercadológicas e também de 
negócios. São automotivas, mas não todas com o mesmo tipo de produto, 
algumas são fornecedoras (...). Existe um maior alinhamento tecnológico 
entre as montadoras do que entre os sistemistas, já que até a natureza do 
negócio é muito diverso (Entrevistado B). 

 

Além disso, foi ressaltado por um dos membros do Conselho Diretivo 

entrevistado, que existe também uma diferença de tecnologia proveniente do tempo 

em que cada empresa foi instalada. As empresas mais “novas” na região, foram 

concebidas com base em conceitos tecnológicos modernos, enquanto as mais antigas 

procuram adequar-se a esses novos conceitos, promovendo a modernização de suas 

instalações, algumas vezes utilizando, inclusive, de benchmarking para balizarem as 

transformações a serem feitas e garantirem a competitividade de suas fábricas. Essa 

questão vai de encontro a outro fundamento dos clusters, que é o caráter 

evolucionário, que diz respeito a introdução constante de novas tecnologias, 

evitando que o cluster se torne ultrapassado (ZACCARELLI et al., 2008). 

A fala do Entrevistado A explicita essa preocupação com a atualização das 

empresas e do cluster: 

 

Eu diria de modo geral que existe uma homogeneização, porém existem 
particularidades que a gente tem identificado e se beneficiado disso. Há uns 
3 anos atrás visitamos uma das fábricas do cluster. Ela é uma fábrica bem 
mais moderna em relação as outras, pois foi uma das últimas a serem 
montadas aqui. Ela tem uma utilização bem simples de transporte de peças 
internamente, que serviu de modelo para implantarmos o sistema também 
em nossa usina. Com isso ganhamos qualidade, técnica, tempo, custo, foi 
bem interessante. Em termos de outras novas tecnologias, tem várias, que 
estão sendo estudadas junto com as empresas do cluster. Fizemos 
recentemente um workshop de dois dias, TechDay, em Resende onde todas 
as empresas mostraram suas dores. Levamos diversos fornecedores que 
estavam lá para ouvir essas dores e hoje estamos fazendo diversos contatos 
para aproveitar essas novas oportunidades tecnológicas (Entrevistado A). 

 

Outra característica relevante a ser observada nos clusters é a cultura de 

comunidade. Nesse caso foram verificadas evidências que atestavam a ocorrência 

de um comportamento social orientado ao cluster, onde os membros compartilham 
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valores e normas de conduta, que envolvem tantos aspectos profissionais, quanto 

pessoais (ZACCARELLI et al., 2008). 

Relacionado a isso, destacam-se a predominância de citações que elucidavam 

a importância de haver uma “vontade” genuína de participação por parte dos membros 

das comissões, visto que é uma atividade voluntária e colaborativa. 

Os entrevistados destacaram que o perfil dos que são selecionados para 

comporem as comissões é de pessoas que queiram voluntária e efetivamente 

participar e que tenham interesse em promover o desenvolvimento do cluster. A 

conduta esperada é a de colaboração e de mobilização, conciliando a missão que 

cada um desenvolve dentro de sua própria empresa com as atividades do CASF. 

Assim a cultura de comunidade evidencia-se, conforme fala do representante 

da comissão de Energia (Entrevistado C), pela atitude voluntária dos participantes, 

que concordam em colaborar, ainda que seja uma atividade extra dentro da missão 

de todos os participantes: 

 

O que vejo é que existe a vontade de participar. Mas o que acontece também 
é que o cluster é uma atividade voluntária, ela é extra às atividades da 
empresa. Isso as vezes faz com que tenhamos alguma dificuldade, 
principalmente nesse contexto geral de enxugamento nas empresas. Aí, 
procuramos nos apoiar em outras pessoas que tem interesse em fazer isso 
desenvolver também (Entrevistado C). 

 

Uma das falas de um dos entrevistados do conselho diretivo, também enfatiza 

essa questão: 

 

Tudo no cluster é voluntário. Precisa de muita vontade, engajamento, não é 
fácil, são empresas diferentes, organizações diferentes, nem todas são 
exatamente iguais, mas eu acho que nós que estamos no cluster o iniciamos 
com o intuito de fazer essa união, com o engajamento de fazer um trabalho 
em comum. (...) O maior intuito é o crescimento da região, pois a região 
crescendo isso vai facilitar muito a vinda de novas empresas. É uma bola de 
neve. Se fazemos as empresas daqui serem bem-sucedidas, o sucesso 
expande (Entrevistado A). 

 

Além da atitude voluntária dos membros, essa cultura de comunidade também 

se observou pela realização de eventos, como foi o TechDay, que envolveu a parceria 

de fornecedores, instituições de apoio, de ensino e de pesquisa e as empresas do 

cluster, com a intenção de expor e discutir questões que envolvem tecnologias 

inovadoras no mercado relacionadas ao setor automotivo, conforme já havia sido 

explicitado quando abordada a questão do caráter evolucionários dos clusters. 
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O último fundamento destacado por Zaccarelli et al. (2008) como característico 

dos clusters, é a estratégia de resultado orientada para o arranjo. Segundo a 

literatura, esse aspecto não surge espontaneamente e diz respeito a adoção de 

estratégia de supremacia dos interesses do cluster em relação à estratégia das 

empresas individuais, sendo necessário para evitar o declínio do cluster 

(ZACCARELLI et al., 2008).  

No caso do CASF, foram adotados no momento de sua criação, objetivos de 

curto e médio/ longo prazo, que direcionam as estratégias do grupo. Esses objetivos 

estão relatados no Quadro 11 e constam da apresentação Institucional do CASF. 

Quadro 11: Objetivos do CASF 

Objetivos de Curto Prazo Objetivos de Médio/Longo Prazo 

 Garantir que as condições atuais de 

competitividade se desenvolvam apesar do 

aumento de demanda por recursos gerados 

pela presença de novas empresas na 

região. 

Pontos de preocupação: Educação/ Energia/ 

Transporte/ Habitação. 

 Desenvolver a competitividade estrutural da 

região.  

 Fomentar a cooperação como forma de 

desenvolvimento da competitividade.  

 Promover a troca de conhecimento, 

aprendizado e a abertura cultural. 

 Alavancar o aumento de investimentos 

estruturais. 

 Impulsionar a mobilidade sustentável. 

Fonte: Adaptado da Apresentação Institucional do CASF (2018). 

Durante a entrevista com um dos membros do Conselho Diretivo (Entrevistado 

A), o mesmo frisou que esses objetivos tem evoluído ao longo dos anos, para atender 

as novas demandas do Cluster, o que se observa com a criação de novos pontos de 

preocupação (materializados em novas comissões), além dos que foram definidos no 

momento de conceção do CASF, como foi o caso da criação das comissões de Boas 

Práticas, Desenvolvimentos de Fornecedores, Sustentabilidade, entre outras. 

Apesar disso, não há evidência que confirme a supremacia da estratégia 

coletiva em detrimento da estratégia individual de cada empresa. Isso se observa, por 

exemplo, pela definição, já relatada, de que as relações do cluster devem ser 

mediadas pelo compliance e estratégias de cada empresa.  

Assim, conforme elucidado em entrevista com um dos membros do Conselho 

Diretivo, antes de iniciarem um projeto em conjunto ou tomarem ações do cluster, 



75 
 

cada empresa observa se isso não fere a suas próprias diretrizes, o que demonstra 

não haver supremacia da estratégia do cluster sob as empresas aprticipantes. 

Após a explanação de todos os elementos encontrados na pesquisa de campo 

relacionados à subunidade “fundamentos próprios dos clusters (características) ”, foi 

possível elaborar o Quadro 12, cujo conteúdo sintetiza as evidências encontradas 

para cada fundamento verificado.  

Quadro 12: Fundamentos próprios dos clusters verificados no CASF 

Fundamento Evidência verificada no CASF 
1 - Concentração geográfica 
em área reduzida 

Situado na região Sul Fluminense (RJ), concentrado especificamente 
entre as cidades de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. 

2 - Abrangência de negócios 
viáveis e relevantes 

Incorpora na aglomeração além de montadoras, empresas 
fornecedoras de autopeças (sistemistas). 

3 - Especialização 
Empresas situadas na aglomeração são especializadas no setor 
automobilístico. 

4 - Equilíbrio 

Apesar dos membros reconhecerem a existência de diferenças 
significativas entre eles, em termos de participação no mercado ou até 
de modelos de negócio (embora estejam todas no mesmo setor), não 
foi verificado que isso influencia as relações do grupo. As diferentes 
posições não impactam a competição interna e as atividades são 
orientadas ao mercado. 

5 - Complementaridade 
O reaproveitamento dos subprodutos gerados entre as empresas 
participantes (recicláveis, rejeitos etc.), é conduzido especificamente 
por cada empresa. Não existe uma gestão conjunta da questão. 

6 - Cooperação 
Existência de cooperação entre os integrantes do cluster de natureza 
voluntária e espontânea, conforme evidenciaram os relatos das 
entrevistas. 

7 - Substituição seletiva de 
negócios 

Não foram encontradas evidências que indiquem a exclusão de 
empresas de acordo com o desempenho que apresentam perante as 
demais. 

8 - Uniformidade 

Existe diferenciação em termos de atuação de cada empresa 
(montadoras de veículos versus caminhões ou montadoras versus 
fornecedores de autopeças, por exemplo) e também em função de 
idade de instalação de cada uma das fábricas na região, ainda que 
busquem se atualizar. Dessa forma, não foi verificada homogeneidade 
de tecnologia entre os integrantes do CASF. 

9 - Cultura da comunidade 

Evidencia-se pela atitude dos participantes que concordam em 
colaborar voluntariamente com o cluster, ainda que seja uma atividade 
extra dentro da missão que cada um executa em suas empresas, e 
também pela realização de eventos na região com a parceria de 
instituições de apoio, o que denota um comportamento social vinculado 
ao cluster. 

10 - Caráter evolucionário 

As empresas mais “novas” na região, foram concebidas com base em 
conceitos tecnológicos modernos, enquanto as mais antigas procuram 
adequar-se a esses novos conceitos, promovendo a modernização de 
suas instalações, algumas vezes utilizando, inclusive, de 
benchmarking para balizarem as transformações a serem feitas e 
garantirem a competitividade de suas fábricas, o que faz com o que o 
cluster não se torne ultrapassado. 

11 - Estratégia de resultado 
orientada para o cluster 

Não foi verificada a evidência de adoção de estratégia de supremacia 
dos interesses do cluster em relação à estratégia das empresas 
individuais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Tendo sido apresentados os resultados da subunidade que se refere aos 

fundamentos próprios um cluster, é abordado em seguida aqueles que se referem a 

segunda subunidade de análise do trabalho: tipos de conhecimento compartilhados. 

4.3. OS TIPOS DE CONHECIMENTO COMPARTILHADOS 

Conforme foi abordado na revisão teórica do trabalho, Choo e Popadiuk (2006) 

faz uma distinção entre os tipos de conhecimento, definindo como tácito aquele de 

difícil formalização ou de comunicação aos outros, constituído de um know-how 

subjetivo, e como explícito aquele que é formal e de mais fácil transmissão. 

Diante dessa conceituação, buscou-se verificar todos os tipos de conhecimento 

compartilhados no CASF e conforme constatado nas entrevistas e na análise de atas 

das reuniões, foi possível verificar o compartilhamento dos seguintes tipos de 

conhecimento. 

 Práticas organizacionais: promovido principalmente pelo benchmarking e 

visitas promovidas pelo cluster nas empresas participantes do mesmo, mas 

também pela interação promovida nas reuniões e pelo “contato” 

proporcionado pelo cluster; 

 Conhecimentos tecnológicos: difundido através dos eventos técnicos 

promovidos pelo cluster e também pelas trocas promovidas pelas próprias 

comissões (que são caraterizadas de acordo com áreas de interesse do 

cluster) e pelo conselho diretivo; 

  Aprendizagem organizacional: compartilhamento das experiências 

relacionadas ao gerenciamento de determinadas atividades; 

  Know-how atrelado à mão de obra: promovido em função da rotatividade 

entre as empresas do cluster (embora entre elas seja incentivado a buscar 

primeiramente por colaboradores habilitados que atuem fora de empresas 

participantes da aglomeração). E também pelo networking estabelecido 

pelas próprias relações do cluster; 

 Acesso a Informações: Troca de informações/dados que sejam pertinentes 

a cada comissão e ao cluster como um todo, como a quantidade de 

funcionários, modalidade de transporte que cada empresa utiliza, 
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quantidade de problemas relacionados as operadoras de telefonia, 

quantidade de acidentes de trabalho, entre outros. 

Pela observação dos itens destacados, de (i) a (iv) dá-se especial atenção ao 

conhecimento tácito, que são de mais difícil observação e que possuem uma natureza 

subjetiva (POLANYI, 1967), estando associados a contextos organizacionais 

específicos do CASF, como a existência de comissões de trabalho com temáticas 

específicas, que se relacionam com os objetivos do cluster, e que se transferem em 

função da interação local promovida por ele, como pelo compartilhamento de 

experiências e de Know how dos participantes.  

Enquanto o item (v) faz referência mais direta ao conhecimento explícito, 

estando relacionado a informações formais de cada uma das empresas possui. 

Uma das falas dos entrevistados, expressa abaixo, evidencia a transferência 

de conhecimentos tácito através das relações estabelecidas no cluster: 

 

Dentro do objetivo proposto da minha subcomissão, tudo que a gente se 
propôs a dividir a gente conseguiu, tanto nas visitas como nos temas que a 
gente definia, haviam trocas. Eu acho que o que a gente fazia de forma 
indireta, que eu não consigo mensurar e nem demonstrar é a abertura dos 
contatos. Muitas vezes, fora da reunião da comissão, eu fiz contato com 
outras empresas, já busquei um pedido de ajuda, uma orientação, solicitei 
uma visita. Isso me aproximou daquelas pessoas e me permitiu conhecer um 
pouco como trabalham, qual é a visão que possuem, o que também era uma 
preocupação da nossa comissão, gerar networking (...). Enfim, acho que a 
comissão nos conecta (Entrevistado E). 

 

 Pela fala é possível observar que, além de conhecimentos explícitos e formalizados, o 

cluster proporciona o contato com conhecimentos mais subjetivos das empresas, como 

aqueles ligados ao know-how e a percepção de cada um relacionado a alguma atividade. 

Apresentados os resultados empíricos relacionados aos tipos de conhecimento 

compartilhados no cluster, a seguir aborda-se a próximo subunidade de análise da pesquisa: 

a governança. 

4.4. A GOVERNANÇA DO CLUSTER 

Conforme abordado no referencial teórico, a ação conjunta que caracteriza um 

cluster requer rotinas e estratégias, que, por sua vez, demandam mecanismos 

institucionais de governança (DE SOUZA et al., 2017). 

No caso do CASF, conforme foi elucidado na apresentação do caso estudado, 



78 
 

a estrutura de governança é composta de um Conselho Diretivo, que conta a 

participação de diretores das empresas participantes, e oito comissões de trabalho 

que possuem finalidades específicas, expostas no Quadro 10. As comissões são 

compostas por gestores ou especialistas das empresas participantes que atuam em 

áreas que se relacionam com a temática de cada grupo, e que capacitados para bem 

colaborar com os objetivos do cluster, conforme foi afirmado pelo representante da 

comissão de energia. 

A participante da comissão de boas práticas (Entrevista E) destacou que, no 

momento de concepção de cada comissão, são definidos a missão, os objetivos 

específicos do grupo, com que frequência e onde as reuniões serão realizadas, assim 

como é apresentado até onde cada membro pode atuar em termos de 

compartilhamento, sendo restringido compartilhar questões relacionadas ao plano 

estratégico e projetos de cada empresa, assim como questões que envolvam 

compliance. 

Segundo ela, e que também foi relatado por outros entrevistados, como os 

membros do conselho diretivo (Entrevistados A e B) e o representante da comissão 

de energia (Entrevistado C), as definições estabelecidas pela governança são 

fundamentais para o desenvolvimento do cluster. Essa afirmação vai de encontro a 

teoria, que afirma que a governança impacta fortemente a vantagem competitiva do 

arranjo (ERBER, 2008). 

A governança, por definir os “direitos e deveres de cada participante” 

(Entrevistado E), também foi citada como fator que contribui para o estabelecimento 

da confiança entre os membros e que auxilia o funcionamento efetivo das comissões.  

Conforme ressaltado pela participante da comissão de boas práticas 

(Entrevistado E) e pelo representante de energia (Entrevistado C), o fato do cluster 

ser uma atividade extra dentro da missão de cada membro, torna mais complexa a 

participação desses nas reuniões e eventos do cluster. Por isso, para que possam 

entregar os projetos propostos pelo CASF e garantir a mobilização de todos, eles 

destacaram ser fundamentais que tenham, por exemplo, uma agenda anual de 

eventos, que as datas das reuniões sejam previamente acordadas e obedeçam a uma 

recorrência, permitindo o planejamento de todos. Abaixo destaca-se a fala da 

Entrevista E que enfatiza a importância dos elementos citados: 

 

O fato do cluster ser uma atividade extra dentro da missão de todos os 
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participantes, torna ela complexa, não é fácil. Então quando temos projetos 
grandes para entregar, como eventos, ela exige força de mobilização que 
você tem que fazer com que outras pessoas que não são da sua empresa. 
Por isso que o ideal é que os representantes das comissões sejam líderes. 
Tem que ter uma governança estruturada para fazer isso funcionar, uma 
agenda de evento, ser regular com essas datas, tem que ir para as reuniões, 
pois sem isso no final você não consegue entregar o que você se propôs no 
planejamento anual (Entrevistado E). 

 

Sobre a governança, verificou-se também a relação dela com a ocorrência de 

determinadas características no CASF, discutidas na seção anterior.  

Segundo Zaccarelli et al. (2008), os fundamentos caráter evolucionário e 

estratégia de resultado orientada para o cluster demandam uma governança 

específica, sendo inviáveis por auto-organização, podendo se manifestarem antes dos 

demais aspectos estarem completos. 

No caso do CASF, conforme demonstrado no Quadro 12, somente o item 11 – 

estratégia de resultado orientada para o cluster – não se manifesta.  

Já o fundamento caráter evolucionário, contrariando o proposto teórico, se dá 

mais em função das estratégias específicas das empresas, conforme assinalou o 

representante da comissão de Telecomunicação, do que por determinação da 

governança do cluster.  

Ainda que o CASF possua uma estratégia voltada para a garantia das 

condições de competitividade da região em que se localiza e que enfatize a 

cooperação como forma de obter desenvolvimento e alavancar investimentos 

estruturais, a decisão sobre investimento, que garantem a adoção de novas 

tecnologias, ainda é tomada individualmente, por cada empresa.  

Conforme relatado pelo representante da comissão de Telecomunicação 

(Entrevistado D), “a atuação do cluster se dá mais pela troca de conhecimento, 

aprendizado e abertura cultural”, conforme ilustrado em seus objetivos, detalhados no 

Quadro 12, e também “pela união de forças como vias de ter maior representatividade 

frente aos órgãos públicos, visando o atendimento de desmandas estruturais da 

região que dependem da atuação do poder público” (Entrevistado D), do que pelo 

desenvolvimento concreto e conjunto de novas tecnologias pelas empresas do cluster. 

Isso se deve também em função da restrição imposta pela própria governança, que 

envolve o não compartilhamento de projetos e planos estratégicos das empresas.  

No entanto, como destacado por um dos membros do Conselho Diretivo, 

algumas iniciativas têm sido estudadas pelo CASF, em função de novas oportunidades 
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oferecidas, por exemplo, pelo poder público. Uma delas diz respeito a um programa 

que oferece o retorno de determinadas contribuições fiscais, feitas pelas empresas do 

setor automotivo, para investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

relacionados a áreas de interesse definidas pelo governo. Diante disso, existe o 

interesse de algumas empresas de desenvolver projetos em conjunto com as demais 

empresas do CASF, o que poderia demandar modificações em determinadas 

diretrizes do cluster.  

Porém, em função do caráter recente e ainda inconclusivo da discussão, não é 

possível afirmar que o caráter evolucionário da aglomeração seja determinado pela 

governança do cluster e sim pela estratégia global das empresas que o compõem, 

que possuem uma cultura setorial de constante evolução tecnológica. 

Ainda sobre a governança, no que diz respeito três conceitos relacionados a 

perspectiva estratégica de clusters – o da entidade supra empresarial, o da auto-

organização e o da governança supre empresas –, propostos por Zaccarelli et al. 

(2008), verificou-se que no caso do CASF há predominância da governança supre 

empresas, uma vez que a mesma está operacionalmente ligada a FIRJAN, conforme 

se destaca no seguinte trecho de uma das entrevistas realizadas:  

 

O cluster foi criado sobre o guarda-chuva da FIRJAN. A FIRJAN está aos 
cuidados do cluster e fornece o suporte operacional. Agenda reuniões, 
assessora os eventos, arquiva as apresentações, encaminha as demandas 
do cluster e participa como membro fixo da reunião do Comitê Diretivo 
(Entrevistado G). 

 

Dessa forma, o exercício de influência orientadora de caráter estratégico se dá 

por uma entidade externa ao cluster, representada pela FIRJAN, que auxilia no sentido 

de auxiliar a vitalidade e governança do agrupamento. 

Explicitados os fatores relacionados a governança, na seção a seguir são 

apresentados os resultados encontrados sobre os fatores de influência do processo 

de compartilhamento de conhecimento no CASF. 

4.5. Os fatores de influência do processo de compartilhamento de conhecimento do 

cluster  

A partir da apresentação dos tipos de conhecimentos compartilhados entre as 

empresas do cluster e da influência da governança nesse processo, é explorada 
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nessa seção a quarta subunidade de análise da pesquisa, que diz respeito aos fatores 

influenciadores do processo de compartilhamento do cluster.  

Esses fatores derivam de quatro dimensões, discutidas no referencial teórico – 

as relações cooperativas entre as empresas aglomeradas, as relações com 

instituições de locais, a mobilidade da força de trabalho e a proximidade 

geográfica entre empresas –, compilados no quadro 04. 

Para a análise, recuperou-se os fatores identificados no quadro 5 e buscou-se 

através das entrevistas e da análise documental, encontrar elementos que 

evidenciassem a sua ocorrência, assim como a sua atuação, em termos de facilitarem, 

inibirem ou criarem obstáculos ao fenômeno do compartilhamento de conhecimento, 

conforme foi proposto por Paulin e Winroth (2013). 

4.5.1. Dimensão das Relações de Cooperação 

Com relação a primeira dimensão do compartilhamento do conhecimento, as 

relações de cooperação, foram analisados os seguintes fatores de influência: 

Credibilidade entre as partes; estabelecimento de relações informais; partilha de 

informações; troca de técnicas e tecnologia; complementariedade de serviços e 

recursos; receio de perda competitividade e receio a comportamentos 

oportunistas. 

Foi constatado que o primeiro fator relacionado à cooperação, a credibilidade, 

desempenha efeito facilitador no compartilhamento de conhecimento do CASF e que, 

segundo citado pelo integrante da comissão de boas práticas, de energia, 

telecomunicação e de sustentabilidade (Entrevistados E, C, D e F), é algo que foi 

adquirido ao longo dos anos de duração do cluster e cujo a estabilidade dos grupos 

(com pouca alteração de participantes) e a frequência do contato com os participantes 

das demais empresas (pela ocorrência de reuniões regulares), ajudaram a aprimorar. 

Além disso, foi citado também que a credibilidade provém da escolha das 

pessoas certas para compartilhar. A organização em tornos de comissões agrupou 

pessoas que desempenham funções parecidas dentro das empresas, que possuíam 

experiência na temática e com autonomia para compartilhar. As falas a seguir 

discorrem a respeito: 
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Para garantir a missão, a gente tem lá na comissão de boas práticas um grupo 
industrial, onde estão membros de melhoria contínua, ligados à área de lean 
manufacturing, ou líderes de produção das fábricas (Entrevistado E). 

 

Quando a gente se reúne, a gente consegue compartilhar coisas que talvez 
cada um individualmente, cada um na sua empresa, a gente não conseguiria 
compartilhar. Ainda mais nessa comissão de sustentabilidade, que é um 
assunto muito específico, não existem muitas pessoas que fazem isso dentro 
da empresa. Eu brinco que as áreas de meio ambiente das montadoras e nas 
empresas em geral são muito pequenas, muito restritas, então não são 
muitas pessoas que sabem desse tema na fábrica. Então quando você 
consegue juntar pessoas que são dessa mesma área num momento como as 
reuniões mensais que temos, é um momento que a gente consegue ter mais 
possibilidade de compartilhar e trocar questões que as vezes a gente dentro 
da empresa não consegue (Entrevistado F). 

 

Todos afirmaram estarem no cluster em prol objetivos comuns e demonstraram 

confiar nos demais membros para atingi-los através da união de forças. Isso vai de 

encontro ao que diz a literatura, que informa que além dos mecanismos próprios do 

mercado, elementos como normas sociais de reciprocidade e confiança, serão 

essenciais para essa cooperação (COOK; CLIFTON, 2004). 

Essa credibilidade mostrou-se diretamente relacionada ao estabelecimento 

de relações informais, que é o segundo fator destacado na dimensão das relações 

de cooperação. 

Durante as entrevistas foi relatado que a cooperação aumentou durante o 

tempo e migrou de uma “situação mecânica” para algo espontâneo, muito em função 

das relações que foram estreitadas com os participantes. Os entrevistados relataram 

que conforme iam conhecendo melhor os envolvidos, iam também adquirindo maior 

confiança para compartilhar.  

Conforme relatado pelos entrevistados, essas relações informais ampliaram 

também a atuação do cluster, visto que possuem liberdade para se comunicarem com 

os demais membros também fora das reuniões formais do cluster, seja por ligação ou 

por mídias sociais, e assim compartilharem questões mais rapidamente, conforme 

aborda uma das falas: 

  

A gente tem um grupo no WhatsApp3. Lá é uma vez por semana no mínimo 
que a gente se fala. Criamos esse grupo e fazemos essa troca com muita 
frequência (Entrevistado F). 

 

                                                 
3 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para 
smartphones. 
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Sendo assim, as relações informais também podem ser vistas como um fator 

facilitador do compartilhamento de conhecimento no CASF. 

Outros fatores relacionados à dimensão de cooperação dizem respeito a 

partilha de informações, troca de técnicas e tecnologia e a complementariedade de 

recursos e serviços (BENTON, 1993; ASHEIM; ISAKSEN, 2002; ZENG et al, 2008). 

A partilha de informações desempenhou efeito facilitador, quando relacionado 

aos tipos de conhecimentos partilhados mencionados anteriormente, porém 

desempenha papel inibidor quando envolve informações que afetam o compliance das 

empresas, que segundo os entrevistados, envolvem informações relacionadas a 

valores de custos em geral, contratos em geral e informações que as empresas 

possam considerar estratégicas para o negócio. Conforme foi explicitado pelo 

responsável da comissão de Telecomunicação (Entrevistado D), a partilha será 

facilitada sempre que as informações forem de interesse comum do CASF: 

 

Nós trocamos aquilo que não é confidencial e que é de interesse comum do 
cluster. Compartilhamos as dores de cada uma das fábricas, problemas que 
enfrentamos no dia a dia (...). Nós não compartilhamos questões contratuais, 
como com qual fornecedor nós iremos fechar um determinado contrato, por 
qual valor e coisas do tipo. Cada empresa tem o seu responsável de relações 
externas e a seu próprio compliance que guiam o que podemos compartilhar 
dentro do cluster (Entrevistado D). 

 

A troca de técnicas e tecnologias é facilitadora no contexto das trocas que 

ocorrem dentro de cada comissão, que por sua natureza já possuem a missão de 

compartilhamento entre as áreas de interesse. Em todos as entrevistas isso foi 

ressaltado e conforme indicado pelo representante do Conselho Diretivo (Entrevistado 

A), é também incentivada pela realização de eventos, como o TechDay, já citado, e o 

evento de Premiação de Boas Práticas do Cluster, que premia as melhores práticas 

(técnicas e de gestão) das empresas participantes de acordo com categorias 

definidas. 

No entanto, ela também será inibidora do processo de compartilhamento 

quando novamente envolver temas relacionados ao compliance e estratégia de 

negócio das empresas, como por exemplo as tecnologias de um novo projeto. 

O fator complementariedade de serviços, assim como foi apresentado na 

caracterização do CASF, é inibida quando forem tratar de acordos de gerenciamento 

comum dos resíduos ou rejeitos, pois interfere em questões contratuais de cada 

empresa. E tem efeito facilitador quando envolve estritamente o retorno de experiência 
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das atividades desenvolvidas por cada empresa. 

O receio de perda de competitividade e de comportamentos oportunistas 

também são fatores que exercem influência sobre o processo de compartilhamento 

em um cluster (JARVENPAA; WERNICK, 2011). 

No caso do CASF, ambos não representam um obstáculo ao compartilhamento. 

Segundo um dos participantes do Conselho Diretivo (Entrevistado B), Diretor de uma 

empresa “sistemista” que pertence ao cluster, existem alguns “muros” impostos nas 

relações por serem empresas concorrentes, mas que são neutralizados pelo termo de 

confidencialidade, pelo “bom senso” de cada participante e, principalmente pela 

gestão de cada comissão, que deve garantir que o que se compartilha seja do 

interesse de todos os membros e alinhado com os objetivos do CASF. Para ele, essa 

relação com comportamentos oportunistas e com o receio da perda de 

competitividade são bem administrados no cluster: 

 

Todas as empresas se respeitam e conhecem o limite de cada um, sabendo 
até onde podem compartilhar (Entrevistado B). 

 

Os fatores citados são, então, inibidores do processo, na medida em que 

delimitam o campo de atuação do compartilhamento, por meio dos termos definidos 

para tal e pela delimitação da conduta dos participantes, que deve ter um 

comportamento colaborativo, porém atento ao que pode e o que não pode ser 

compartilhado. 

Segundo a participante da comissão de boas práticas (Entrevistada E) essa 

proteção que cada empresa precisa manter é detalhada no momento de concepção 

de cada comissão com a “definição da governança”, explorada na seção anterior, 

assim como pela escolha dos membros que irão compor as comissões, conforme 

segue no trecho abaixo retirado da entrevista: 

 

As pessoas que lá estão são conscientes de que estão lá para dividir e todos 
são da mesma área de atuação ou possuem cargos relacionados a liderança. 
Então normalmente, eu lidava com pessoas que estavam lá para dividir, (...) 
não tinha na minha comissão uma pessoa do comércio, por exemplo. Talvez 
essa pessoa tivesse um olhar diferente por conta da missão dela que é vender 
carro e isso pudesse influenciar a relação (Entrevistado E). 

 

No Quadro 13 é apresentada uma síntese dos fatores de influência da 

dimensão de Relações de cooperação de acordo com o efeito que desempenham no 
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processo de compartilhamento de conhecimento do CASF. 

Quadro 13: Fatores de Influência da Dimensão de Cooperação no compartilhamento 
de conhecimento do CASF 

Dimensões do 
compartilhamento 

Efeito 

Facilitador Inibidor Obstáculo 

Relações de 
cooperação 

Credibilidade; Estabelecimento de 
relações informais; partilha de 
informações; troca de técnicas e 
tecnologias; complementariedade 
de serviços. 

Partilha de informações; 
Troca de técnicas e 
tecnologias; 
complementariedade de 
serviços; perda de 
competitividade e 
oportunismo. 

Não foram 
identificados 
obstáculos 
relativos a essa 
dimensão 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.5.2. Dimensão das Relações com Instituições (Apoio, Ensino, Pesquisa) 

Apresentados todos os fatores de influência relacionados com a dimensão de 

Relações de cooperação, partiu-se para a verificação dos vinculados à Relação com 

Instituições (Apoio, Ensino, Pesquisa), sendo eles: acesso a conhecimento técnico 

e especialistas; Treinamentos e cursos específicos de interesse do cluster;  mão 

de obra com qualificação específica; Eventos/Congressos/Seminários; 

Objetivos em comum; Conflito de interesses; Projetos realizados em parceria 

(pesquisas, artigos, teses e dissertações); Discussões sobre propriedade 

intelectual; Diferença do nível de conhecimento; expostos no Quadro 5. 

Em termos gerais, sobre o eixo Relação com Instituições verificou-se haver um 

relacionamento mais próximo com a Instituição de apoio (representada especialmente 

pela FIRJAN), do que com Instituições de Ensino e Pesquisa. 

A Firjan, conforme destacado pela analista da instituição (Entrevistada G) e 

também por membros das empresas participantes do CASF, presta suporte 

administrativo ao cluster, fornecendo um local em parceria com o SESI, para a 

realização das reuniões, assim como auxilia na organização das reuniões do 

Conselho Diretivo – preparando a pauta, convidando os participantes, confeccionando 

a ata e etc. 

Além disso, segundo constatado, ela também é eventualmente acionada, 

quando relacionado ao campo de atuação dela, para auxiliar no contato com entidades 

públicas e também para fornecer conhecimento ou treinamento específico que seja 
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do interesse das comissões ou do Conselho Diretivo. 

Um exemplo, citado pela participante da comissão de Sustentabilidade 

(Entrevistado F), foi a realização de uma palestra, fornecida pela FIRJAN por 

especialistas da área ambiental, que instruiu os membros da comissão sobre uma 

mudança na legislação que impacta a logística de descarte de embalagens: 

 

A gente tem uma legislação que saiu recentemente, e a FIRJAN promoveu 
uma reunião sobre assunto e alguns membros da comissão participaram, 
sobre descarte de embalagens, tudo tem que receber logística reversa. 
Participamos com eles lá nessa palestra há uns meses atrás e agora, por 
exemplo, pedimos que a FIRJAN faça a palestra novamente para os outros 
membros da comissão. A gente envolve eles quando tem a necessidade de 
entender e compreender algo ligado a legislação. Ai a FIRJAN tem um nome 
muito forte, uma área ambiental muito forte, aí aproveitamos para trazer 
especialistas aqui para gente (Entrevistado F). 

 

Assim, relacionados ao relacionamento com Instituições, a instituição de Apoio 

(FIRJAN) é uma facilitadora do processo de compartilhamento no que se refere aos 

dois primeiros fatores: Acesso a conhecimento técnico e de especialistas e 

Treinamentos e cursos específicos de interesse do cluster. 

Esse acesso a conhecimento e treinamentos vai de encontro também ao 

terceiro fator, que diz respeito ao acesso a mão de obra qualificada e específica, 

que também se configura como um facilitador do processo de compartilhamento do 

CASF, uma vez que o contato com a Instituição de apoio, torna mais fácil acessar 

especialistas que tenham conhecimento de determinado assunto, conforme foi 

destacado anteriormente no exemplo citado pela participante da Comissão de 

Sustentabilidade. 

No caso das Instituições de Ensino, percebe-se que a relação ocorre 

heterogeneamente entre as comissões. Entre os entrevistados, apenas a Comissão 

de Energia relatou terem um contato mais frequente com instituições de ensino e 

pesquisa da região, na demais relatou-se ser muito pontual, quando não há. 

Segundo os entrevistados, este é um ponto a ser aprimorado e que segundo 

os membros do Conselho Diretivo (Entrevistados A e B), tem potencial para melhoria, 

visto que existem muitas demandas que poderiam ser trabalhadas em conjunto: 

 

As instituições de ensino são chamadas de acordo com a necessidade. A 
atuação e o contato com elas poderia ser mais forte do que é hoje. Por não 
conhecermos o campo de atuação de cada uma delas, o contato acaba sendo 
ainda um pouco distante. Uma ou outra comissão faz contato com elas, mas 
não é algo uniformizado. No cluster é muito discutido a necessidade de 
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melhorar e desenvolver essa questão na região, é algo que pode ser mais 
explorado (Entrevistados B). 

  

O próximo fator relacionado ao Relacionamento com Instituições diz respeito a 

realização de Eventos, Congressos ou Seminários. Por serem fatores relacionados 

e multidimensionais, esse também já havia sido citado quando abordada a questão 

da cooperação e da cultura de comunidade dos clusters.  

No caso do CASF, observa-se efeito facilitador quando relacionado à assuntos 

de interesse, como tecnologia, práticas organizacionais ou questões conjunturais do 

mercado. Para a realização dos eventos, as empresas, em parceria com as 

Instituições e fornecedores, compartilharam informações relevantes para a realização 

dos mesmos.   

Cabe ressaltar que, como esses eventos possuíam escopos bem definidos e 

alinhados aos objetivos do CASF, não se constatou a recusa de envio de dados por 

parte de alguns dos envolvidos, assim esse fator está relacionado também aos de 

Objetivos em comum e Conflito de interesses.  

No caso, o primeiro atua como um facilitador quando o CASF encontra na 

região instituição capazes de aportar e alinhadas a esses objetivos, e inibidor quando 

precisam procurar fora da região, representando uma dificultando ao processo de 

compartilhamento, mas não uma barreira. Ou quando o objetivo das Instituição não 

se configura como uma prioridade do cluster, o que dificulta o acesso das Instituições 

à informação solicitada. 

Existem casos, porém, em que o conflito de interesses representará um 

obstáculo ao compartilhamento. Quando, por exemplo, verificou-se que Instituições 

de Ensino e de Pesquisa demandaram alguma informação ao cluster ou 

especificamente a alguma (s) empresa (s) do cluster, para conduzir seus projetos, e 

essas informações foram consideradas por parte dos requeridos, estratégicas ou um 

risco à competitividade das empresas envolvidos, não tendo sido compartilhadas com 

os requerentes.  

Essa relação entre o que pode ser cooperado e o que interfere na competição 

vai de encontro ao apresentado por Winckler e Molinari (2011) que expõe que ainda 

que as empresas cooperem para atingir determinados objetivos, elas irão competir no 

momento de dividir os ganhos, o que impõe alguns desafios ao compartilhamento. 

O próximo fator ligado à relação com as Instituições de Apoio, Ensino e 

Pesquisa é a realização de Projetos em parceria (pesquisas, artigos, teses e 
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dissertações).  

O estabelecimento de parcerias para a produção do conhecimento será um 

facilitador, gerando informação relevante para todos os atores envolvidos e também 

para a sociedade, quando estes estiverem alinhados às regras do cluster e das 

políticas de cada empresa sobre o que é possível compartilhar, ou quando observarem 

benefício mútuo, como no caso de pesquisas relacionadas à eficiência energética, de 

gestão de resíduos e outros. 

No entanto, também podem ser inibidoras, podendo algumas Instituições 

acessarem com restrição as informações das empresas, como quando é solicitado a 

confidencialidade de determinadas informações para que possam conduzir os 

projetos. 

Cabe ressaltar que esse fator - realização de Projetos em parceria (pesquisas, 

artigos, teses e dissertações) – está relacionado aos anteriores, objetivos em comum 

e conflitos de interesse. Assim, quando as empresas não verificam nenhum conflito 

ou percebem que há uma sinergia entre os objetivos, cooperam e, algumas vezes, 

incentivam a criação de parceria, conforme foi citado pelo responsável da Comissão 

de Energia, que relatou que a comissão desenvolve alguns projetos em parceria com 

uma Instituição de Ensino da região. 

Sobre o próximo fator, discussões sobre propriedade intelectual, não foi 

encontrada nenhuma evidência de sua influência no processo de compartilhamento 

do CASF. No caso de cluster, em função da natureza de sua atividade, cuja inovação 

é considerada um diferencial competitivo, ainda não existem projetos de 

desenvolvimento de tecnologia conjunta. Os projetos dizem respeito mais à melhoria 

de processos e à infraestrutura da região, por exemplo, o que até o momento não 

demandou discussões nesse sentido. 

O último aspecto relacionado à dimensão de Relações com Instituições diz 

respeito à diferença do nível de conhecimento. 

Durante as entrevistas, foi relatado pelos membros do Conselho Diretivo 

(Entrevistados A e B), que no início de construção do CASF, verificava-se por parte 

das empresas do cluster, um desalinhamento entre a demanda de qualificação e 

conhecimento das empresas com o que era fornecido na região, que embora hoje seja 

menor, ainda não é completamente sanada pelas instituições estabelecidas na região 

do CASF, que compreende as cidades de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real, 

conforme já foi citado. 
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Nas entrevistas isso foi atrelado à uma cultura não industrial da região em que 

estão concentrados, que tem se transformado ao longo dos anos com a chegada das 

empresas. Assim, essa diferença de nível de conhecimento inibe o compartilhamento, 

na medida em que não atinge completamente às expectativas das empresas, não 

fornecendo o conhecimento demandado por completo. Foi verificado, por exemplo, 

que para algumas áreas, as empresas ainda procuram mão de obra formada em 

outras regiões. Isso vai de encontro a análise que será feita da próxima dimensão do 

compartilhamento de conhecimento, a de Mobilidade de força de trabalho, que será 

abordada na próxima seção. 

Apresentados todos os fatores relacionados com a dimensão da Relação com 

Instituições (Apoio, Ensino, Pesquisa), no quadro 14 categoriza-se cada um deles de 

acordo com os efeitos analisados: facilitador, inibidor e obstáculo. 

Quadro 14: Fatores de Influência da Dimensão de Cooperação no compartilhamento 
de conhecimento do CASF 

Dimensões do 
compartilhamento 

Efeito 

Facilitador Inibidor Obstáculo 

Relação com 
Instituições (Apoio, 
Ensino, Pesquisa) 

Acesso a conhecimento técnico e 
de especialistas; Treinamentos e 
cursos específicos de interesse 
do cluster; acesso a mão de obra 
qualificada e específica; 
realização de Eventos, 
Congressos ou Seminários; 
Objetivos em comum; Projetos 
em parceria (pesquisas, artigos, 
teses e dissertações) 

Objetivos em comum; 
Projetos em parceria 
(pesquisas, artigos, 
teses e dissertações); 
diferença do nível de 
conhecimento 

Conflito de 
interesses 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.5.3. Dimensão da Mobilidade da Força de Trabalho 

A dimensão da mobilidade de força de trabalho incorpora os seguintes fatores, 

expostos no Quadro 5: empregados, fornecedores ou consultores com 

experiência anterior da mão de obra em outras empresas do cluster e formação 

anterior nas instituições de ensino do cluster. 

O primeiro fator, tem efeito duplo no CASF, podendo atuar como facilitador 

quanto inibidor do processo de compartilhamento. Com a chegada de novas empresas 

na região, o movimento de colaboradores de uma empresa para outra foi inevitável, 
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conforme foi relatado pelos entrevistados, com isso naturalmente o empregado levou 

de uma empresa para a outra o conhecimento que possuía: 

Isso já não é tão observado entre os fornecedores, conforme relatou um dos 

membros do Conselho Diretivo (Entrevistado A), já que cada montadora costuma ter 

seu próprio fornecedor e quando este é compartilhado, assegura-se antes que aquilo 

que foi concebido para atender determinada montadora, não seja compartilhado com 

as demais: 

 

A montadora quando se instala aqui normalmente ela já traz os seus 
sistemistas. Não é algo comum compartilhar o que um fornecedor faz de uma 
montadora para outra. Porque a montadora também investe nos processos 
do sistemista, então isso normalmente fica protegido (Entrevistado A). 

 

Cabe ressaltar que, passado esse momento de chegada de novas empresas, 

em função da dificuldade de encontrar mão de obra e também por uma razão 

mercadológica ligada a tentativa de não inflacionar a força de trabalho na região, 

estabeleceu-se uma diretriz entre as empresas do cluster de procurar primeiramente 

colaboradores de empresas que não pertençam ao CASF. Assim, nesse sentido 

específico, a experiência em empresas do cluster se configura como um inibidor do 

compartilhamento, dificultando a sua ocorrência. O que não é um obstáculo, pois 

embora exista essa tentativa de “poupar” as empresas do cluster de perderem 

colaboradores, a mobilidade ainda poderá existir. 

A fala a seguir discorre a respeito: 

 

A mobilidade entre as empresas tem aspectos positivos e negativos. O 
positivo é a troca de experiência gerada com esse job rotation, que permite 
compartilhar conhecimento, cultura. No perímetro do cluster tem participantes 
que já trabalharam em diferentes empresas do cluster, o que permitem ter 
uma visão mais ampla. O fato negativo é que quando o mercado está 
aquecido e as empresas tem necessidade de contratar, elas acabam tendo 
que buscar nas empresas da região. Para o sistemista isso costuma ser ruim, 
pois existe uma cultura de que trabalhar na montadora é melhor. O colaborar 
ele almeja ir trabalhar na montadora. Então, as pessoas são treinadas, 
preparadas e depois acabam indo para outras empresas maiores. Por isso, 
entre nós, os RHs privilegiam procurar fora primeiro, para não prejudicar as 
demais empresas (Entrevistado B). 

 

Sobre o segundo fator, formação anterior nas instituições de ensino do 

cluster, como todos estes são multidimensionais, está também muito relacionado ao 

que já foi citado, sobre diferença de nível conhecimento entre instituições e empresas. 

Assim esse dificulta o compartilhamento, quando as instituições não entregam as 
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competências demandadas pelo cluster, um dos temas trabalhados especificamente 

na comissão de pessoas. Mas também é facilitador, quando tratamos por exemplo, 

dos profissionais formados em áreas como engenharia, administração, tecnologias da 

informação e outras áreas de interesse do cluster. 

Assim como nas demais seções que tratam dos fatores associados a cada 

dimensão do compartilhamento de conhecimento, o Quadro 15 apresenta uma síntese 

dos fatores relacionados à Mobilidade da força de trabalho, de acordo com o efeito 

empírico que desempenharam no CASF. 

Quadro 15: Fatores de Influência da Dimensão de Mobilidade de Força de Trabalho 
no compartilhamento de conhecimento do CASF 

Dimensões do 
compartilhamento 

Efeito 

Facilitador Inibidor Obstáculo 

Mobilidade da Força 
de Trabalho 

Empregados, fornecedores ou 
consultores com experiência 
anterior da mão de obra em 
outras empresas do cluster; 
formação anterior nas instituições 
de ensino do cluster 

Empregados, 
fornecedores ou 
consultores com 
experiência anterior da 
mão de obra em outras 
empresas do cluster; 
formação anterior nas 
instituições de ensino 
do cluster 

Não foram 
identificados 
obstáculos 
relativos a essa 
dimensão 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.5.4. Dimensão da Proximidade 

A última dimensão diz respeito à Proximidade. Nesse foram analisados os 

seguintes fatores: Proximidade geográfica; Existência de espaços físicos 

adequados ao aprendizado; Compreensão do cenário em que os conhecimentos 

podem ser aplicados; Disponibilidade de tempo; Proximidade estrutural e 

cultural (linguagem em comum, crenças e valores partilhados); Canais de 

Comunicação: informais (eventos, festas e encontros familiares) e formais 

(reuniões, contratos e licenças). 

A proximidade geográfica, ainda que represente um elemento essencial para 

a concepção de um cluster, é um fator que, conforme foi discutido na revisão teórica 

do trabalho, têm sido questionado por alguns estudos, que criticam a ideia da 

necessidade absoluta de relação espacial no contexto da produção e difusão do 

conhecimento e inovação, demonstrando que essa também pode ocorrer entre 
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parceiros distantes, principalmente em função do desenvolvimento das TICs que 

tornam a interação de longa distância mais fácil e barata (AMIN et al., 2004). 

Apesar disso, todos os membros entrevistados atribuíram à proximidade um 

diferencial positivo, figurando-se como um facilitador do processo de 

compartilhamento de conhecimento. Segundo eles o contato próximo fez com que se 

tornasse mais fácil a união de forças e aumentasse a representatividade da reunião. 

Além disso, os discursos relacionaram à proximidade ao fortalecimento das 

relações impessoais e de confiança. O contato “face a face”, estabelece conexões que 

estimulam o compartilhamento mais detalhado e mais aprofundado do conhecimento, 

partindo da transferência meramente explícita para a tácita, que, conforme exposto 

por Choo e Popadiuk (2006), se constitui em um tipo de conhecimento mais difícil de 

formalização e comunicação aos outros e que, por isso, passa a ser considerado 

diferencial básico de competitividade, assim como uma das principais fontes de 

inovação (POLANYI, 1967; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; ALBAGLI; MACIEL, 2004). 

No caso em que as empresas, por possuírem operações descentralizadas, não 

possuem membros participantes das comissões na região, por exemplo, o 

compartilhamento acaba por ocorrer também através das TICs. Porém, algumas 

empresas acabam não delegando participantes, o que dificulta o compartilhamento. 

Assim, a proximidade facilita a fluxo de informação entre as empresas. 

Sobre a existência de espaços físicos adequados ao aprendizado, o 

cluster, em parceria com a FIRJAN e o SESI-RJ, utiliza de uma sala nas dependências 

do SESI em Resende para a realização das reuniões, que atende as necessidades 

dos mesmos em termos do tipo de conhecimento que compartilham e de 

infraestrutura. Assim, esse elemento é um facilitador.  

No CASF, por meio da Comissão de Boas Práticas e em situações específicas 

relacionadas às demais comissões, foram verificadas a realização de visitas entre as 

fábricas, permitindo uma transferência deliberada de conhecimento de uma para 

outra, através da verificação prática de como os processos das empresas (que não 

estão ligados a questões estratégicas, conforme já citado) ocorrem. Esse ambiente 

multiempresarial também influencia positivamente o compartilhamento. 

O próximo fator, compreensão do cenário em que os conhecimentos 

podem ser aplicados, também se figura como um elemento facilitador do 

compartilhamento de conhecimento no CASF. Uma vez que esses possuem objetivos 

definidor, todos os entrevistados demonstraram clareza sobre o que devem fazer para 
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operacionalizá-los e também que tipo de informação precisam compartilhar. A 

dificuldade, conforme observou-se em seus discursos, está mais relacionada aos 

próximos fatores: Disponibilidade de tempo e Proximidade estrutural e cultural 

(linguagem em comum, crenças e valores partilhados). 

No caso da disponibilidade de tempo, conforme já foi apresentado, foi relatado 

que pelas atividades do CASF serem atividades além das executadas em suas 

próprias empresas, alguns membros acabam enfrentando algumas dificuldades em 

participar de algumas reuniões. Nesse caso, a disponibilidade acaba sendo um 

inibidor do compartilhamento, conforme relatou um dos entrevistados: 

  

Acredito que existe muito mais a explorar do que tempo para compartilhar, 
principalmente porque é uma atividade a mais. Com a diminuição geral de 
“braços de trabalho”, oriunda da redução de volumes, o tempo disponível para 
podermos nos dedicar ao cluster, também acaba comprometido. Como o 
Cluster é voluntário, e a necessidade de cada empresa é bastante intensa 
(...), acaba havendo naturalmente uma priorização de assuntos internos 
(Entrevistado C). 

 

Assim, torna-se importante, conforme já elucidado quando se abordou na 

governança, a fixação de horários para a realização das reuniões, que no caso do 

CASF, são mensais e obedecem a uma regularidade, por exemplo, na primeira 

semana de cada mês. 

Segundo os entrevistados, essa definição é positiva, pois os permitem se 

organizar e é realizável, podendo ser conciliada com suas outras demandas. Quando 

necessário, se comunicam por telefone ou mídias sociais ou realizam reuniões 

extraordinárias. 

A proximidade estrutural e cultural (linguagem em comum, crenças e 

valores partilhados), é um inibidor, pois impõe algumas dificuldades ao 

compartilhamento. Conforme relatado pelo Entrevistado E, uma das montadoras, 

embora faça parte do cluster, não permitiu que sua fábrica fosse visitada e também 

não participou das visitas, pois não julgou pertinente para o seu negócio, o que provém 

também da cultura do qual sua empresa faz parte: 

 

A gente encontrou essas barreiras em algumas empresas. Uma delas não 
permitiu fazer as visitas e também não participou das que foram feitas em 
outras empresas. Ela tem a liderança de uma cultura completamente 
diferente. Não é uma cultura que quis compartilhar muito, eles não estão no 
mesmo espírito de compartilhamento. É a cultura deles, possuem outras 
prioridades (Entrevistado E). 
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No entanto, por se tratarem todas do mesmo setor, o automobilístico, isso 

facilita a compreensão dos temas que são tratados e também faz com que possuam 

demandas similares em relação aos órgãos públicos, como a melhoria da 

infraestrutura da região, às expectativas mercadológicas, como reduzir custos, e 

também às práticas de gestão, como melhorar continuamente os seus processos, o 

que facilita o compartilhamento entre eles. 

O último fator relacionado à proximidade, fala sobre os canais de 

comunicação: informais (eventos, festas e encontros familiares) e formais 

(reuniões, contratos e licenças). 

Tanto os informais quanto os informais são facilitadores do processo de 

compartilhamento. Pela análise dos discursos, verificou-se que a conexão entre os 

membros, algumas vezes, ultrapassa os eventos formais, sendo estabelecido contato 

por rede social, realizando confraternizações de fim de ano e etc. O que, segundo os 

participantes, ajuda a estreitar os laços de confiança e os deixa mais “à vontade”, por 

acabarem por conhecer mais de perto os membros das outras empresas, beneficiando 

o compartilhamento. Assim esse eixo será fortemente impactado por relações sociais 

informais estabelecidas na comunidade (MOLINA-MORALES, 2001), em que 

elementos como a reciprocidade e confiança serão essenciais (COOK; CLIFTON, 

2004). 

Os canais formais, conforme já foram citados, por influenciarem também outras 

dimensões do compartilhamento, são facilitadores, na medida que delimitam o que 

pode e o que não pode ser compartilhado (por meio dos Termos existentes e das 

políticas de cada empresa, por exemplo) e também por auxiliarem na organização, 

com o estabelecimento dos escopo e horário das reuniões. 

No Quadro 16 apresenta-se uma síntese dos fatores de influência da dimensão 

de Proximidade de acordo com o efeito que desempenham no processo de 

compartilhamento de conhecimento do CASF. 
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Quadro 16: Fatores de Influência da Dimensão de Proximidade no compartilhamento 
de conhecimento do CASF 

Dimensões do 
compartilhamento 

Efeito 

Facilitador Inibidor Obstáculo 

Proximidade 

Proximidade geográfica; Existência de 
espaços físicos adequados ao 
aprendizado; compreensão do cenário 
em que os conhecimentos podem ser 
aplicados; proximidade estrutural e 
cultural (linguagem em comum, 
crenças e valores partilhados); os 
canais de comunicação: informais 
(eventos, festas e encontros familiares) 
e formais (reuniões, contratos e 
licenças) 

Disponibilidade de 
tempo; proximidade 
estrutural e cultural 
(linguagem em 
comum, crenças e 
valores partilhados) 

Não foram 
identificados 
obstáculos 
relativos a 
essa 
dimensão 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.5.5. Síntese dos Fatores Influenciadores do processo de compartilhamento de 

conhecimento 

Expostos todos os fatores, foi possível elaborar uma síntese expondo o efeito 

gerado por cada fator de influência do processo de compartilhamento de 

conhecimento no caso específico do CASF (Quadro 17).  

Por sua visualização é possível constatar que o mesmo fator pode produzir 

múltiplos efeitos no processo, de acordo com as particularidades que envolvem o 

caso. Tendo sido apresentadas evidências ao longo da análise que também 

comprovam a influência de todos os fatores descritos em termos de inibição, 

facilitação ou criação de obstáculos ao processo de compartilhamento do CASF, 

conforme proposto por Paulin e Winroth (2013), com exceção somente do fator 

“discussões sobre propriedade intelectual”, visto que este não representa um 

interesse do cluster em questão. 

Além disso, verificou-se que, conforme proposto por Hoffmann, Lopes e 

Medeiros (2014), esses fatores desempenharam uma atuação multidimensional no 

processo de compartilhamento do CASF, exercendo influência além das dimensões a 

que estavam previamente associados no Quadro 5. 
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Quadro 17: Direcionamento dos fatores de influência no processo de 
compartilhamento de conhecimento do CASF 

Dimensões do 
compartilhamento 

Efeito 

Facilitador Inibidor Obstáculo 

Relações de 
cooperação 

Credibilidade; Estabelecimento de 
relações informais; partilha de 
informações; troca de técnicas e 
tecnologias; complementariedade 
de serviços. 

Partilha de informações; 
Troca de técnicas e 
tecnologias; 
complementariedade de 
serviços; perda de 
competitividade e 
oportunismo. 

Não foram 
identificados 
obstáculos 
relativos a essa 
dimensão  

Relação com 
Instituições (Apoio, 
Ensino, Pesquisa) 

Acesso a conhecimento técnico e 
de especialistas; Treinamentos e 
cursos específicos de interesse 
do cluster; acesso a mão de obra 
qualificada e específica; 
realização de Eventos, 
Congressos ou Seminários; 
Objetivos em comum; Projetos 
em parceria (pesquisas, artigos, 
teses e dissertações) 

Objetivos em comum; 
Projetos em parceria 
(pesquisas, artigos, 
teses e dissertações); 
diferença do nível de 
conhecimento 

Conflito de 
interesses 

Mobilidade da Força 
de Trabalho 

Empregados, fornecedores ou 
consultores com experiência 
anterior da mão de obra em 
outras empresas do cluster; 
formação anterior nas instituições 
de ensino do cluster 

Empregados, 
fornecedores ou 
consultores com 
experiência anterior da 
mão de obra em outras 
empresas do cluster; 
formação anterior nas 
instituições de ensino 
do cluster 

Não foram 
identificados 
obstáculos 
relativos a essa 
dimensão 

Proximidade 

Proximidade geográfica; 
Existência de espaços físicos 
adequados ao aprendizado; 
compreensão do cenário em que 
os conhecimentos podem ser 
aplicados; proximidade estrutural 
e cultural (linguagem em comum, 
crenças e valores partilhados); os 
canais de comunicação: informais 
(eventos, festas e encontros 
familiares) e formais (reuniões, 
contratos e licenças) 

Disponibilidade de 
tempo; proximidade 
estrutural e cultural 
(linguagem em comum, 
crenças e valores 
partilhados) 

Não foram 
identificados 
obstáculos 
relativos a essa 
dimensão 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A seguir, é apresentada a relação das subunidades abordadas – os 

fundamentos próprios de clusters (características); os tipos de conhecimento 

compartilhados no cluster; a governança; os fatores de influência vinculados as 

dimensões de compartilhamento (relações de cooperação, relação com instituições 

de apoio, mobilidade da força de trabalho e a proximidade geográfica) – com a unidade 

de análise da pesquisa: o processo de compartilhamento de conhecimento.  
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4.6. O processo de compartilhamento de conhecimento do CASF 

O objetivo dessa seção é apresentar os resultados relacionados a unidade de 

análise da pesquisa – o processo de compartilhamento de conhecimento em cluster – 

e a sua relação com as subunidades discutidas nas seções anteriores. 

 Para a avaliação do processo de compartilhamento do CASF, tomou-se em 

conta os mecanismos propostos por Mariotti (2012), como capazes de promover a 

troca de conhecimento para além da fronteira das organizações: a interação, a partilha 

e o desenvolvimento do conhecimento interorganizacional em si. 

Sobre a interação, buscou-se identificar nas relações do CASF, quem contribui 

para o processo, ou seja, os atores envolvidos, e qual é a participação de cada um 

deles. 

 Os atores identificados no processo de compartilhamento do CASF foram: os 

membros do cluster (montadoras e fornecedores de peças), as instituições de fomento 

industrial, representada pela FIRJAN, instituições de ensino e pesquisa da região, 

centros tecnológicos, o governo e a comunidade local. 

 O papel desempenhado pelos membros foi apresentado na Figura 7, pela 

representação da estrutura de governança do CASF, que conforme foi detalhado, 

possui um Conselho Diretivo, que delibera sobre a estratégia e objetivos do cluster, e 

direcionam a atuação das comissões de trabalho. Essas comissões possuem funções 

específicas, apresentadas no Quadro 10, na seção de apresentação do caso em 

questão. 

 Já a FIRJAN atua prestando suporte operacional ao Conselho Diretivo do 

cluster e também fornecendo recursos ao mesmo, como a disponibilização de local 

para a realização de reuniões e eventos. Além disso, conforme foi abordado na seção 

que tratava dos fatores de influência do processo de compartilhamento de 

conhecimento, também atua com o fornecimento de know-how específico, de acordo 

com a necessidade de alguma comissão ou do conselho diretivo do CASF. Conforme 

ressaltou o representante da comissão de energia, a FIRJAN também auxilia 

eventualmente com o contato do cluster com outras entidades, como IEs e o governo. 

 No caso das IEs e centros de pesquisa, a atuação embora ainda limitada, 

conforme foi destacado por membros do conselho diretivo, ocorre em função de 

demanda específica detalhada por alguma comissão ou pelo conselho, com a 

participação de eventos ou a participação em palestrar e seminários. Além de 
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possuírem também o papel de formar mão de obra para as empresas da região, 

embora as empresas também contratem trabalhadores de outras localizações. 

 O governo também influencia no compartilhamento de conhecimento do 

cluster, seja pela definição de leis ou determinações que interferem nas atividades 

das empresas, seja pela articulação e negociações que envolvem, por exemplo, a 

melhoria estrutural da região, que é um dos objetivos do CASF. 

 A atuação da comunidade se dá sobretudo pelo contato social estabelecido 

com os funcionários e suas famílias com o cluster, pelas trocas culturais, pela 

participação em eventos, entre outros. 

Apresentado os atores e o papel desempenhado por caso um deles, o próximo 

mecanismo analisado no processo foi a partilha do conhecimento, onde a rede 

estimula as suas relações de modo a propiciar contexto para o aprendizado 

(FIORAVANTI; 2017). 

No caso do CASF, a interação nas comissões de trabalho e nas reuniões do 

conselho diretivo, permitem o contato entre as empresas participantes e também com 

parceiros heterogêneos, como as IEs, as instituições de fomento, laboratórios de 

pesquisa, órgão do governo, o que faz com que o conhecimento que se encontra 

disperso, seja partilhado entre eles. Além das reuniões, os eventos e seminários 

promovidos pelo cluster também viabilizam a partilha de conhecimento. 

Cabe ressaltar, conforme discutido no referencial teórico, que o 

compartilhamento em clusters pode ser deliberado ou involuntário (SILVA; 

HOFFMANN, 2006).  

No CASF verificou-se a ocorrência do compartilhamento deliberado pela 

formalização da cooperação em torno das comissões. Com essa cooperação as 

empresas passam a ter acesso a práticas organizacionais, conhecimentos 

tecnológicos, aprendizagem organizacional, know-how atrelado à mão de obra e 

acesso a Informações das outras empresas do clusters. Esses representam o tipo de 

conhecimento compartilhado, uma das subunidades que compõem a unidade de 

pesquisa aqui analisada. 

Nesse aspecto, a governança, que se constitui uma subunidade de análise, na 

medida em que sistematiza as relações que envolvem o cluster, definindo, por 

exemplo, a atuação de cada comissão, as regras a serem seguidas e determinando a 

frequência das reuniões, age como uma facilitadora desse processo deliberado do 

compartilhamento do conhecimento. 



99 
 

Já o compartilhamento involuntário se observa pelo transbordamento 

percebido, por exemplo, entre as montadoras e sistemistas, cujo a aquisição de 

conhecimento por parte das primeiras acaba por influenciar os resultados da segunda. 

Por exemplo, informações sobre aumento ou redução de demanda irão 

involuntariamente impactar a organização dos sistemistas, que deverão adaptar-se a 

nova condição. 

 Torna-se importante ressaltar que os fatores de influência, últimas subunidades 

de análise destacadas do processo aqui discutido, vão atuar conforme a proposição 

de Paulin e Winroth (2013), podendo facilitar, inibir ou representarem um obstáculo ao 

compartilhamento de conhecimento, conforme já foi detalhado no trabalho, agindo 

como indutores do processo. 

Para finalizar a análise acerca do processo de compartilhamento no CASF, 

tomando como ponto os mecanismos de Mariotti (2012), verificou-se a questão do 

desenvolvimento do conhecimento interorganizacional em si. 

Conforme respondido pelos membros do conselho diretivo entrevistados, no 

CASF não existe formalizado um repertório comum de conhecimento, por exemplo. 

Mas ainda assim, é possível constatar a criação de um conhecimento 

interorganizacional pela interação dos atores envolvidos, expandindo o conhecimento 

individual para além dos limites da empresa. Ao organizarem as discussões em torno 

de comissões, percebe-se também a orientação para a criação de um conhecimento 

que dialoga com os objetivos do cluster e que também é próprio do grupo. 

Assim, de forma sintética pode-se relacionar o processo de compartilhamento 

de conhecimento do CASF as subunidades de análise, assim como demonstrar como 

esse ocorre, da seguinte forma: 

 A primeira subunidade, os fundamentos próprios dos clusters, serviu para 

apresentar as características do CASF e contextualizá-lo dentro do conceito 

de cluster, elemento que distingue o processo de compartilhamento de 

conhecimento aqui estudado, agregando a dimensão interorganizacional a 

questão.  

 A entrada no processo se dá, então, do nível individual para o 

interorganizacional, pelo compartilhamento em si de conhecimentos, tanto 

tácito quanto explícito, provenientes de diferentes atores, e que 

representam os tipos de conhecimentos compartilhados, segunda 

subunidade discutida no trabalho. 
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 Esse compartilhamento se dá em função das interações entre os atores, e 

ocorrem deliberada e involuntariamente, sendo impactado pela da 

governança da CASF e pelos fatores de influência ligados as dimensões do 

compartilhamento de conhecimento em clusters - a Cooperação, Relação 

com Instituições (Apoio, Ensino, Pesquisa), Mobilidade da Força de 

Trabalho e a Proximidade. Assim, tanto a governança quanto os fatores de 

influência também se constituem como subunidades do processo, conforme 

a atuação tendo sido tratada nas seções que as abordavam 

especificadamente. 

 Por fim, a saída do processo, se constitui na criação do conhecimento 

interorganizacional em si, que é balizado pelas comissões de trabalho, cujas 

interações se materializam em um conhecimento próprio do cluster, 

expandido para além do nível individual e organizacional e que se cristaliza 

como parte da base de conhecimento da rede, assim como era ressaltado 

por Faggion, Balestrin e Wehyh (2002). 

O fluxo do referido processo é representado no Quadro 18. 

Quadro 18: Fluxo do Processo de Compartilhamento de Conhecimento no CASF 

Questão Descrição 

O que? Processo de compartilhamento de conhecimento do CASF 

Quem 
participa? 

Os atores identificados no processo de compartilhamento do CASF foram: os membros 
do cluster (montadoras e fornecedores de peças), as instituições de fomento industrial, 
representada pela FIRJAN, instituições de ensino e pesquisa da região, centros 
tecnológicos, o governo e a comunidade local. 

Entrada 
Conhecimento individual tácito ou explícito (Práticas organizacionais, Conhecimentos 
tecnológicos, Aprendizagem organizacional, Know-how e Informações diversas) 

Como 
ocorre? 

Interações 
entre os 
atores 

Deliberadas 

Pelo estabelecimento da governança, na medida em que 
sistematiza as relações que envolvem o cluster e pela 
formalização da cooperação em torno das comissões, que 
permitem ocorrer o compartilhamento de acordo com 
áreas de interesse do CASF. 

Involuntárias 
Pelo transbordamento percebido, cujo a aquisição de 
conhecimento por uma parte acaba por influenciar os 
resultados das demais. 

Fatores de Influência 
Fatores de influência irão direcionar o processo no sentido 
de facilitar, inibe ou representarem um obstáculo para a 
ocorrência do mesmo. 

Quando? Por intermédio de contatos formais como reuniões e eventos ou contatos informais. 

Saída Conhecimento interorganizacional do cluster 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Abordados os aspectos do processo de compartilhamento de conhecimento do 

CASF, unidade de análise do estudo, nas seções seguintes serão apresentadas a 

validação das proposições teóricas do trabalho, assim como uma sugestão de atuação 

prática para aperfeiçoamento do processo analisado. 

4.7. Validação das proposições 

4.7.1. Validação da Proposição 1: O cluster proporciona ambiente favorável para 

o compartilhamento de conhecimentos tácitos. 

Em função da literatura dar maior destaque para o conhecimento tácito em 

relação ao explícito no que se refere ao compartilhamento de conhecimento em 

clusters (POLANYI, 1967; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; ALBAGLI; MACIEL, 2004), 

elaborou-se a primeira proposição deste trabalho, visando verificar no CASF se o 

ambiente criado pela aglomeração auxilia o compartilhamento de conhecimentos 

tácitos. 

Pela observação dos resultados verificou-se que na medida em que o cluster 

promove uma interação e um contato entre membros de diferentes empresas e 

também com parceiros do cluster, esse facilita o compartilhamento do conhecimento 

tácito, que ao contrário do conhecimento explícito, não são tão facilmente transmitidos 

via TIC’s, por exemplo. 

Essa constatação se observa também por uma das falas da participante da 

comissão de Boas Práticas, destacada abaixo, que informa que o contato face a face 

promovido pelo cluster, permite uma troca de experiências mais efetiva. Sendo que a 

experiência, por estar atrelada a um know-how subjetivo e de difícil comunicação ao 

outro, constitui-se em um conhecimento tácito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

Esse olho no olho faz com que quando você fala com uma pessoa ela 
saiba quem você é, e com isso termos uma troca de experiência mais 
efetiva. É possível fazer a conexão online, mas é importante que exista 
um presencial dentro desta governança, pois ela faz bastante 
diferença. O nível de presença é muito maior com olho no olho, (...) o 
engajamento é diferente, sobretudo quando você lida com pessoas 
que você não conhece (Entrevistado E). 

 

Essa fala vai de encontro ao que sublinham Albagli e Maciel (2004) que 
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enfatizam o papel das interações locais na produção e na difusão desse tipo de 

conhecimento. E também que o conhecimento tácito, geralmente encontra-se 

associado a contextos organizacionais e territoriais específicos, sendo transmitido e 

desenvolvido por meio de interações locais (POLANYI, 1967), conforme se observou 

no CASF pelos tipos de conhecimento compartilhados nesse cluster e que foram 

discutidos na seção que tratava dessa subunidade do processo de compartilhamento. 

Assim, pela triangulação entre o que diz a teoria, os resultados empíricos 

encontrados no CASF e a sua comparação com a teoria, foi possível validar a 

proposição 1, que diz que o cluster proporciona ambiente favorável para o 

compartilhamento de conhecimentos tácitos. Concluindo que o cluster, conforme 

discutido por Tallman et al (2004), contribui para a disseminação do conhecimento 

tácito, por meio do arcabouço de links que cria entre os vários atores envolvidos no 

processo de compartilhamento. 

4.7.2. Validação da Proposição 2: Os mecanismos institucionais de governança 

do cluster auxiliam o processo de compartilhamento interorganizacional 

de conhecimento. 

 Buscando verificar a influência da governança no processo de 

compartilhamento de conhecimento em clusters, elaborou-se a segunda proposição 

desse trabalho. 

 Conforme foi abordado na seção que tratou da subunidade “governança”, os 

membros do cluster destacaram a importância dos mecanismos instituídos pela 

governança do CASF para a ocorrência do compartilhamento entre eles.  

 Entre esses mecanismos foram citadas a estrutura organizacional proposta 

pelo CASF, que contempla um conselho diretivo – que desempanha um papel de 

liderança que, conforme foi citado pelo representante da comissão de energia, é 

essencial para incentivar a participação dos membros da comissão –, e também 

possui comissões de trabalho com missões específicas e participantes definidos de 

acordo com a área da comissão.  

Além disso, foi apresentado nos resultados, que a governança do CASF 

contribui a medida que estipula os objetivos do grupo, assim como define regras  de 

conduta e confidencialidade que delimitam a atuação dos membros do cluster, 
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previnindo comportamentos oportunistas e aumentando a confiança dos membros 

para cooperarem um com os outros. 

A governança também estipula a frequência das reuniões e o local, permitindo 

que os participantes possam organizar suas atividades e melhor conciliar com as 

atividades que executam em suas empresas. 

Essa constatação vai de encontro a teoria que afirma que a ação conjunta que 

caracteriza um cluster requer rotinas e estratégias que se constituem em mecanismos 

institucionais de governança (DE SOUZA et al., 2017). E que a vantagem competitiva 

de um cluster é fortemente definida por esses mecanismos vigentes no arranjo 

(ERBER, 2008).  

Assim, conforme se demonstrou nas entrevistas e análises feitas, o processo 

de compartilhamento de conhecimento para além dos muros das empresas, ocorre 

mais facilmente, quanto mais sistematizadas forem as relações entre os membros do 

cluster (TALLMAN et al., 2004), confirmando, por essa triangulação, a segunda 

proposição deste trabalho que afirma que os mecanismos institucionais de 

governança do cluster auxiliam o processo interorganizacional de compartilhamento 

de conhecimento.  

4.7.3. Validação da Proposição 3: Os fatores relacionados às relações 

cooperativas entre as empresas aglomeradas; às relações com 

instituições de apoio local; à mobilidade da força de trabalho; e à 

proximidade geográfica entre empresas, influenciam o processo de 

compartilhamento de conhecimento entre as empresas do cluster. 

A terceira proposição do trabalho diz respeito a confirmar se os fatores 

relacionados as quatro dimensões de Hoffmann, Lopes e Medeiros (2014) – Relações 

cooperativas entre as empresas aglomeradas; Relações com instituições (de apoio, 

de ensino e de pesquisa); a Mobilidade da força de trabalho; e à Proximidade entre 

empresas – exercem influência no processo de compartilhamento de conhecimento 

dos clusters, assim como proposto por Fioravanti (2017). 

Pela análise dos dados empíricos associados a subunidade “fatores 

influenciadores do processo de compartilhamento de conhecimento”, foi possível 

constatar efeitos associados a todos os fatores destacados das dimensões aqui 
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discutidas, exceto no fator “discussões sobre propriedade intelectual”, que, conforme 

destacado nas entrevistas com os membros do conselho diretivo, não representa um 

interesse atual do CASF, assim como não foram encontradas evidências de sua 

ocorrência. 

Cabendo ressaltar o caráter multidimensional desses fatores, cujas evidências 

demonstram a possibilidade de um mesmo fator influir em diferentes dimensões do 

compartilhamento de conhecimento, agindo como facilitador, inibidor ou criando 

obstáculos ao processo, assim como proposto por Paulin e Winroth (2013), variando 

conforme o contexto em que se inserem dentro do CASF e que se relacionam com as 

demais varáveis do processo, como os tipos de conhecimento compartilhados e os 

mecanismos de governança do arranjo. 

Assim, pela análise aqui apresentada da ação de cada fator no processo de 

compartilhamento de conhecimento do CASF, sintetizada no Quadro 17, foi possível 

comprovar a terceira proposição deste trabalho, que propunha que os fatores 

relacionados às relações cooperativas entre as empresas aglomeradas; às relações 

com instituições de apoio local; à mobilidade da força de trabalho; e à proximidade 

geográfica entre empresas, influenciam o processo de compartilhamento de 

conhecimento entre as empresas do cluster, confirmando também a utilidade do 

modelo proposto por Fioravanti (2017) para avaliação desse tipo de processo. 

Diante da conclusão da validação das proposições, a seguir apresenta-se um 

plano de ação formulado enquanto proposta de atuação prática da pesquisa. 

4.8. Sugestão de atuação: Identificação dos problemas e Proposta de Plano de Ação 

Pela descrição do processo na sessão anterior torna-se possível identificar 

possíveis problemas a serem solucionados, assim como criar um plano de ação 

associado a esses desvios.  

Os problemas relacionados ao processo de compartilhamento de 

conhecimento no CASF foram destacados dos fatores que inibem ou oferecem um 

obstáculo a sua ocorrência, apresentados no Quadro 19. 

Respeitando as regras determinadas para a elaboração do estudo de caso, 

relatou-se somente os problemas que não ferem a confidencialidade determinada 

pelas empresas e pelo CASF. 
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Quadro 19: Problemas, Sintomas e Causas do Processo de Compartilhamento de 
Conhecimento no CASF 

Problema Sintoma Causa 

1) Compartilhamento 
inibido ou 
interrompido pelo 
compliance das 
empresas 

- Não concretização do projeto de 
gestão conjunta de resíduos; 
 
- Negativa eventual por parte das 
empresas para a realização de 
projetos em parceria (pesquisas, 
artigos, teses e dissertações). 

- Informação estratégica para a 
empresa; 
- Receio à perda de competitividade 

2) Diferença do nível 
de conhecimento 
entre empresas e 
instituições 

Necessidade ainda existente de 
contratar profissionais de outras 
regiões em função de não encontrar 
oferta adequada na região em que 
se localizam. 

- Desalinhamento entre oferta e 
demanda de cursos da região 
- Cultura não industrial da região 

3) Compartilhamento 
não homogêneo entre 
as empresas 

Empresas que não 
participam/recebem dos circuitos de 
visitas nas demais fábricas do 
cluster. 

- Diferença cultural (linguagem em 
comum, crenças e valores 
partilhados) entre as empresas; 
 
- Ausência de recurso disponível para 
participação em todas as comissões 
(empresas de portes diferentes). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O primeiro problema se refere a inibição ou interrupção do processo 

compartilhamento pelo compliance das empresas. Isso se dá pela informação ser 

considerada estratégica para as empresas, o que pode influenciar na competitividade 

das mesmas e também da existência de conflito de interesses, como se observa pela 

negativa eventual de não cederem informações para as outras empresas do cluster 

ou quando não participam de alguma pesquisa requerida por Universidades, por 

exemplo. Essas causas, assim como os sintomas relacionados ao primeiro problema 

estão relatados no Quadro 19. 

Os fatores partilha de informações, troca de técnicas e tecnologias, 

complementariedade de serviços, Projetos em parceria (pesquisas, artigos, teses e 

dissertações) são influenciados por esse primeiro problema, sendo inibidos do 

processo de compartilhamento de conhecimento. 

O segundo problema constatado no processo é a diferença do nível de 

conhecimento entre empresas e instituições, proveniente do desalinhamento entre a 

demanda de qualificação e de conhecimento das empresas demandado pelas 

empresas frente à mão-de-obra disponível na região. 

Conforme relatado na entrevista isso deriva de uma cultura não industrial da 

localidade em que se encontra o cluster e que vem sido desenvolvida ao longo dos 
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anos, com a chegada de Universidades e desenvolvimento de escolas técnicas na 

região. No entanto, o fato de ainda ser necessário recorrer a contratação de mão-de-

obra de outras regiões evidencia que o problema ainda não foi sanado. 

O terceiro problema relacionado no Quadro 3 refere-se ao impacto no processo 

de compartilhamento de conhecimento pela limitação da rotatividade de mão-de-obra 

entre empresas do cluster. Pois ainda que represente uma vantagem do ponto de vista 

econômico e de retenção de expertise, acaba por restringir a transição do 

conhecimento entre as empresas do aglomerado. 

 O último problema identificado no processo é o compartilhamento não 

homogêneo entre as empresas, evidenciado, por exemplo, pela não participação de 

determinadas empresas nas visitas de benchmarking promovidas pelo cluster e por 

não aceitarem promove-las em sua própria unidade. 

As causas identificadas para esse problema são a diferença cultural (linguagem 

em comum, crenças e valores partilhados) entre as empresas e a ausência de recurso 

disponível para participação em todas as comissões, como mão-de-obra com 

especialidade em uma das comissões do cluster, que atue na região ou que possua 

disponibilidade para atuar voluntariamente no CASF. 

Uma vez identificados os problemas e as causas associadas aos mesmos, 

elaborou-se um plano de ação, visando soluciona-los, assim como se segue no 

método MASP, proposto na metodologia do trabalho.  

O Quadro 20 sintetiza o plano de ação proposto para o processo de 

compartilhamento de conhecimento do CASF. 
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Quadro 20: Plano de Ação Proposto para o Processo de Compartilhamento de Conhecimento do CASF 

Problema Sintoma Causa Ação 

1) Compartilhamento 
inibido ou interrompido 
pelo compliance das 
empresas 

-Não concretização do projeto 
de gestão conjunta de 
resíduos; 
- Negativa eventual por parte 
das empresas para a 
realização de projetos em 
parceria (pesquisas, artigos, 
teses e dissertações). 

- Informação estratégica 
para a empresa; 
 
- Receio à perda de 
competitividade 

1.1) Estabelecer nos projetos uma análise sobre os riscos 
envolvidos e descrever quais empresas que seriam afetadas, 
tornando claro o perímetro da atuação, visando impedir que a ação 
seja recusada por um viés generalista 
1.2) Prever uma instância periódica para rever as regras do cluster, 
verificando se as diretrizes não inviabilizam o atingimento de 
objetivos comuns 

2) Diferença do nível de 
conhecimento entre 
empresas e instituições 

Necessidade ainda existente de 
contratar profissionais de 
outras regiões em função de 
não encontrar oferta adequada 
na região em que se localizam. 

- Desalinhamento entre 
oferta e demanda de 
cursos da região 
- Cultura não industrial da 
região 

2.1) Realizar um mapeamento das competências/funções 
requeridas versus o que não é encontrado na região, 
elaborando um panorama das principais demandas de capacitação 
da região 
2.2) estabelecer parceria entre empresas da região, Instituições de 
Ensino e poder público para alinhamento e comunicação da 
demanda por competências da região 
2.3) Fomentar a aproximação das empresas pela realização de 
eventos tanto nas instituições de ensino quanto nas empresas para 
reverberar a cultura industrial na região 

3) Compartilhamento 
não homogêneo entre 
as empresas 

Empresas que não 
participam/recebem dos 
circuitos de visitas nas demais 
fábricas do cluster. 

- Diferença cultural 
(linguagem em comum, 
crenças e valores 
partilhados) entre as 
empresas; 
- Ausência de recurso 
disponível para 
participação em todas as 
comissões (empresas de 
portes diferentes). 

3.1) Promover uma reunião entre todas as empresas participantes, 
selecionando um representante de cada uma delas para expor sua 
cultura e os obstáculos que visualizam para o compartilhamento, 
assim como apresentarem os recursos que disponibilizam para 
participação efetiva no cluster 
3.2) Mapear as dificuldades enfrentadas relacionadas a cultura e 
aos recursos disponíveis de modo a criar um plano específico para 
superação dessas questões 
3.4) Estabelecer diferentes "perfis" de reuniões e visitas, 
adequando o conteúdo aos limites de cada empresa participante 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para o primeiro problema - Compartilhamento inibido ou interrompido pelo 

compliance das empresas – foram estabelecidas duas ações. Tomando em vista que 

as causas identificadas foram a existência de informações estratégica para a empresa 

e o receio à perda de competitividade pelo compartilhamento dessas, sugere- se: 

1.1) estabelecer nos projetos uma análise sobre os riscos envolvidos e 

descrever quais empresas que seriam afetadas, tornando claro o perímetro da 

atuação, visando impedir que a ação seja recusada por um viés generalista, uma vez 

que ainda que todas as empresas sejam do setor automotivo, existem diferenças 

significativas entre elas.  

Por essa medida, busca-se evitar que uma ação não seja implementada em 

função da natureza específica de uma faz empresas, e passa-se a considerar se as 

demais poderiam implementar determinada medida sem impacto para seus negócios. 

1.2) prever uma instância periódica para rever as regras do cluster, verificando 

se as diretrizes não inviabilizam o atingimento de objetivos comuns, uma vez que não 

foram identificadas evidências de atualização de alguns documentos, como exemplo 

o Termo de Intenções e Confidencialidade, cujo conteúdo segue o mesmo desde a 

sua criação. Assim, busca-se não condicionar as decisões à parâmetros anacrônicos 

ou que já não guardam o seu sentido inicial. 

Sobre o segundo problema, que trata da diferença do nível de conhecimento 

entre empresas e instituições, foram estabelecidas três ações detalhadas a seguir: 

2.1) realizar um mapeamento das competências/funções requeridas versus o 

que não é encontrado na região, elaborando um panorama das principais demandas 

de capacitação da região.  

Com base nesse mapeamento espera-se visualizar de forma concreta quais 

são as lacunas reais existentes na região, no que se refere a oferta de competência e 

qualificação requerida. 

2.2) estabelecer parceria entre empresas da região, Instituições de Ensino e 

poder público para alinhamento da demanda por competências da região elaborando 

um plano de ação com base no mapeamento realizado. Essa ação tem como objetivo 

principal comunicar a demanda esperada pelas empresas aos parceiros do cluster, 

visando uma atuação conjunta para a solução do problema. 

2.3) fomentar a aproximação das empresas pela realização de eventos tanto 

nas instituições de ensino quanto nas empresas, visando reverberar a cultura 

industrial na região. Os eventos poderão ser realizados, por exemplo, em escolas de 
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ensino médio, técnico e universidades da região, ajudando a fomentar na região os 

valores desejados pelas empresas. 

Por fim, para o terceiro problema - compartilhamento não homogêneo entre as 

empresas – foram abertas as seguintes ações: 

3.1) promover uma reunião entre todas as empresas participantes, 

selecionando um representante de cada uma delas para expor sua cultura e os 

obstáculos que visualizam para o compartilhamento, assim como apresentarem os 

recursos que disponibilizam para participação efetiva no cluster.  

Essa ação visa promover um diálogo aberto entre as empresas do cluster para 

melhor compreensão dos desafios que a cultura, tamanho ou especificidades de cada 

uma das empresas impõem ao compartilhamento de conhecimento e a própria 

participação do CASF. 

3.2) mapear as dificuldades enfrentadas relacionadas a cultura e aos recursos 

disponíveis de modo a criar um plano específico para superação dessas questões. 

Esse mapeamento partiria da primeira ação e subsidiaria a criação de um plano 

condicionado aos principais problemas relatados pelas empresas. 

3.4) Estabelecer diferentes "perfis" de reuniões e visitas, adequando o 

conteúdo aos limites de cada empresa participante. Por essa última medida, espera-

se criar algum grau de personalização das instâncias previstas no cluster, visando 

flexibilizar de modo a garantir uma melhor participação de todos os envolvidos.  

Essa ação também tomaria por base o mapeamento realizado anteriormente. 

Cabe ressaltar que as ações propostas são um primeiro passo proposto para 

aprimorar os problemas encontrados e deverão ser seguidas de planos subsequentes 

e mais aprofundados, assim como seus resultados deverão ser medidos e checados, 

fazendo as adequações necessárias no processo, reiniciando assim o ciclo PDCA. 

Apresentadas as análises sobre as subunidades, unidade, validação das 

proposições da pesquisa e sua contribuição prática, a seguir são apresentadas as 

considerações finais, buscando-se confirmar se os objetivos do trabalho foram 

atingidos, assim como apresentar as restrições do mesmo e sugestões de pesquisas 

futuras. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando como referência o que foi discutido na literatura sobre o processo de 

compartilhamento de conhecimento em clusters, esse trabalho pretendia responder 

como diferentes fatores de influência direcionam esse processo. Para tal, 

estabeleceu-se como objetivo principal analisar o direcionamento dos fatores de 

influência do processo de compartilhamento de conhecimento em cluster em um 

estudo de caso do Cluster Automotivo Sul Fluminense (CASF), arranjo que envolve a 

parceria entre empresas do setor automotivo da região Sul Fluminense e que conta 

com o suporte da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). 

Com o intuito de atingir este objetivo, a pesquisa se desdobrou em quatro 

objetivos específicos. O primeiro deles pretendia identificar os fatores que influenciam 

o processo de compartilhamento de conhecimento em cluster. Para isso, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica da temática, em que foi possível identificar os fatores 

influenciadores, sintetizados por Fioravanti (2017) a partir de quatro dimensões de 

relevância para o compartilhamento de conhecimento: as relações cooperativas entre 

as empresas aglomeradas, as relações com instituições de locais, a mobilidade da 

força de trabalho e a proximidade geográfica entre empresas (BENTON, 1993; 

ASHEIM; ISAKSEN, 2002; MALMBERG; POWER, 2005; ZENG, 2006; HOFFMANN; 

LOPES; MEDEIROS, 2014). Esses fatores estão apresentados no Quadro 5. 

O segundo objetivo propunha apresentar as características do Cluster 

Automotivo Sul Fluminense (CASF) e os tipos de conhecimentos que são 

compartilhados. Baseando-se nos fundamentos propostos por Zaccarelli et al. (2008), 

fez-se uma pesquisa de campo com o objetivo de verificar a aderência do CASF a 

cada uma das características destacadas pelo autor. 

Cabe ressaltar que, assim como proposto por Zaccarelli et al. (2008), não havia 

a obrigatoriedade de todos os fundamentos citados serem encontrados no cluster em 

estudo para que ele pudesse ser classificado como tal. O objetivo foi, especificamente, 

verificar in loco quais desses fundamentos eram encontrados no CASF, para que fosse 

possível criar um panorama do cluster e relacionar essas características (ou a 

ausência delas) aos fatores de influência do processo de compartilhamento de 

conhecimento e, assim, melhor compreendê-lo.   

Pela análise de cada uma das características foi possível observar que o CASF 

tem em algum nível a presença da maioria dos fundamentos verificados em um cluster, 
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embora alguns ainda em desenvolvimento. Não foram encontrados, contudo, 

evidências de que o cluster em questão possua uma estratégia de supremacia dos 

interesses do cluster em relação à estratégia das empresas individuais, assim como 

da substituição seletiva de negócios. 

Dessa forma foi possível caracterizar o CASF e contextualiza-lo, considerando 

o caráter evolucionário do arranjo, para em seguida pudesse adentrar o seu processo 

de compartilhamento de conhecimento. 

Já os tipos de conhecimento compartilhados, que também faz parte do segundo 

objetivo específico do trabalho, foram obtidos através dos relatos das entrevistas 

semiestruturadas e da análise documental de atas das reuniões do cluster, no qual 

foram identificados o compartilhamento de: práticas organizacionais; conhecimentos 

tecnológicos; aprendizagem organizacional; know-how atrelado à mão de obra; e o 

acesso a informações. 

Buscou-se também detalhar como os fatores identificados agem no processo 

de compartilhamento de conhecimento do CASF, terceiro objetivo específico do 

trabalho. Esse detalhamento é expresso no Quadro 17 e demonstra como cada um 

dos fatores destacados da literatura desempenham algum direcionamento do 

processo, seja por facilitarem, inibirem ou representarem um obstáculo ao mesmo; 

Além de possuírem um papel multidimensional, indo de encontro ao que é defendido 

na teoria por Hoffmann, Lopes e Medeiros (2014), tendo sido verificada a relação de 

alguns fatores e dimensões além das que estavam previamente preconizadas. 

Por essa verificação, foi possível constatar que elementos como a governança 

também desempenham papel relevante no processo de compartilhamento que, a 

partir das interações entre os atores que dele participam, transformam, deliberada ou 

involuntariamente, o conhecimento individual em interorganizacional. Nesse 

processo, o cluster, assim como verificado no CASF, cria um ambiente favorável para 

ao compartilhamento de conhecimentos tácitos, que conceitualmente são tidos como 

de mais difícil transmissão. 

Por fim, foi proposto um plano de ação para enfrentar os problemas 

identificados no processo estudado, como uma sugestão de atuação prática da 

pesquisa, quarto objetivo específico do trabalho.  

Pelo atingimento desse objetivo foi possível, respeitando a confidencialidade 

solicitada pelo cluster, visualizar os principais problemas destacados do processo de 

compartilhamento de conhecimento do CASF, apresentar os sintomas que sinalizam 
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a ocorrência desses problemas, as causas associadas a eles, para assim, propor um 

plano de ação para sana-los. Cabendo ressaltar que os problemas estão ligados 

sobretudo a questões ligadas à diferença cultural e de recursos disponíveis das 

empresas do Cluster, demandando articulação da governança para melhor acomodar 

todos os envolvidos no compartilhamento. 

Assim, pelo atingimento dos objetivos do trabalho, foi possível compreender a 

problemática proposta, cabendo ressaltar, como limitações da pesquisa, que as 

entrevistas foram limitadas à disponibilidade de participação dos membros do CASF 

e da conciliação dessa disponibilidade com a da pesquisadora. Assim, para atingir o 

prazo estipulado para a conclusão do estudo, não foi possível ouvir pelo menos um 

membro de cada comissão, conforme pretendia-se inicialmente. 

As análises feitas na pesquisa se restringem aos resultados observados no 

Cluster Automotivo Sul Fluminense, não permitindo generalizações com outros 

clusters, o que representa outra limitação do trabalho. 

Além disso, essa pesquisa reflete um momento específico do cluster estudado 

e, considerando que clusters podem declinar ou evoluírem, é possível que os 

resultados apresentem diferenças quando tomados em conta outros períodos. 

O plano de ação sugerido, por exemplo, se fez por base nos dados obtidos pela 

pesquisa, o que restringe a análise das causas e, consequentemente, a proposição 

de ações, não tendo sido possível realizar, durante o período disponível para 

pesquisa, as etapas subsequentes do ciclo PDCA. 

Considerando esse caráter transversal, que reflete na pesquisa um momento 

específico do cluster, e também o caráter dinâmico das redes, é possível sugerir 

pesquisas futuras que envolvam a evolução histórica do CASF. Assim como a 

verificação do problema em outros tipos de clusters, criando uma base que permita 

fazer generalizações a respeito da temática, ou até mesmo o estudo de novos 

problemas existentes no próprio CASF. 

Além disso, pode-se realizar um trabalho focado no acompanhamento do plano 

de ação sugerido pela pesquisa, com a verificação da execução e da eficácia do 

mesmo para a solução dos problemas identificados, assim como a observação da 

reinicialização do processo após a realização das adequações realizadas. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES DE ENTREVISTA 

Bloco 1 – Questões relacionadas à caracterização do CASF enquanto cluster: 

Questão Referências 

Você percebe algum tipo de vantagem em estar instalado na região do 

CASF, em vez de estar em outro local? Se sim, quais? 

Porter (1998); Latres e 

Cassiolato (2003); 

Caldas et al. (2005) 

O cluster incorpora empresas que dão suporte à atividade principal? Qual é 

a abrangência do cluster enquanto atividade produtiva? 

Zaccarelli et al. (2008) 

Existe equilíbrio entre as empresas do cluster em termos de 

posicionamento no mercado? Para você, alguma empresa apresenta 

posicionamento privilegiado que poderia repercutir na competição entre as 

demais? 

Para você, existe cooperação entre as empresas do cluster? Cite alguns 

exemplos que explicitam o fato. Para você, esses exemplos ocorrem de 

forma voluntárias entre as empresas? É espontâneo ou possui algum 

interesse específico? 

Em termos de tecnologia, as empresas do cluster estão homogeneizadas 

ou existe discrepância entre elas? 

Existem ações que atuam no sentido de garantir que o cluster não se torne 

ultrapassado, por exemplo em termos de tecnologia? Cite alguns 

exemplos. 

O cluster, enquanto instituição, possui uma estratégia própria definida? 

Existem instâncias para revisão dessas estratégias? Se sim, qual é a 

periodicidade? Em que momento isso ocorre?  

 

Bloco 2 – Questões referente ao compartilhamento de conhecimento no CASF e os 
tipos de conhecimento partilhados no mesmo: 

Questão Referências 

Para você, há compartilhamento de conhecimento (informações, ideias, 

sugestões, experiências organizacionais) entre os participantes do cluster? 

Cite exemplos de como isso ocorre. 

Poter (1989, 1998, 

2000); Roelandt e 

Hertog (1999); Bartole 

Srivastava (2002); 

Gulati, Lavie e Singh 

(2009); Manzini e Di 

Serio (2017) 

Você recorre a membros do cluster ou parceiros do mesmo quando precisa 

de uma informação que não tem ou para ter acesso a novidades ou 

solução para algum tipo de problema? 

Albagli e Maciel 

(2004); Lundvall 

(2002); Patrucco 
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(2003) 

Para você, por estar instalado no cluster, quais dos resultados abaixo são 

obtidos: 

( ) adoção de novas tecnologias 

( ) reorganização do trabalho 

( ) mão de obra mais habilitada 

( ) aprendizagem organizacional 

( ) práticas de gestão melhores e inovadoras 

( ) políticas empresariais melhores 

( ) capacidade empreendedora 

( ) organização do trabalho melhor 

( ) acesso a informações 

Durbin, 2004; Correia, 

2004. 

Quais são as atividades realizadas em conjunto no cluster? Existem 

reuniões, eventos, seminários? 

Tallman al., 2004; 

Mariotti (2012) 

Você desenvolveu ou adquiriu conhecimentos por intermédio dos 

relacionamentos gerados pelo cluster? Descreva alguns exemplos. 

Albagli e Maciel 

(2004); Lundvall 

(2002) 

Nos exemplos citados: quem foram os atores envolvidos? Qual foi o papel 

desempenhado por cada um? Ele ocorreu formal ou informalmente? 

Quando ocorreu? Em que instância ou situação? Eram necessários 

habilidades ou conhecimentos prévios? 

Mariotti (2012) 

De que forma as instituições de apoio (como a FIRJAN) contribuem para o 

compartilhamento de conhecimento no cluster? Existe troca de 

informações, ideias, sugestões, experiências organizacionais entre vocês e 

a instituição? Cite exemplos de algumas situações. 

Sohn et. al (2014); 

Mariotti (2012) 

As empresas e outras organizações do cluster, tais como instituições de 

ensino, centros tecnológicos e pesquisa e governo, se reúnem para discutir 

problemas em comum? Cite exemplos.  

Sohn et. al (2014); 

Mariotti (2012) 

No cluster existem processos de licenciamento, cooperação para 

pesquisas ou desenvolvimento conjunto de tecnologias e serviços? Existe 

um repertório comum de conhecimento? 

Silva e Hoffmann 

(2006); Mariotti (2012) 
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Bloco 3 – Questões relacionadas aos fatores que influenciam o processo de 

compartilhamento de conhecimento em cluster no CASF (verificados a partir das cinco 

dimensões de Hoffmann, Lopes e Medeiros (2014): Relações de Cooperação; 

Relação com Instituições (Apoio, Ensino, Pesquisa); Mobilidade da força de trabalho 

e Proximidade): 

Dimensão do 

compartilhamento 

de conhecimento 

Questão Referências 

Relação de 

Cooperação 

 Para você, as lideranças das empresas envolvidas no 

cluster, incentivam o compartilhamento de 

conhecimento entre elas? De que forma, isto é, ou não 

é incentivado? Cite exemplos. 

Sohn et al. 

(2014) 

 Para você, existe a preocupação com comportamentos 

oportunistas entre os membros do cluster? Em alguns 

dos exemplos citados de compartilhamento de 

conhecimento se recorreu a alguma garantia formal ou 

legal? Como, por exemplo, o estabelecimento de 

contratos ou termos de confidencialidade? 

Uzzi e Gillespie 

(2002); 

Jarvenpaa e 

Wernick (2011) 

 O cluster já existe há cinco anos. Para você a 

cooperação e compartilhamento tem aumentado ao 

longo dos anos? Se sim, a que você credita a 

ocorrência deste fato? As relações informais 

estabelecidas na comunidade influenciam? De que 

forma? 

Molina-Morales 

(2001); Cook e 

Clifton (2004) 

Relação com 

Instituições (Apoio, 

Ensino, Pesquisa) 

 No que se refere a relação com as Instituições de apoio 

(representada pela FIRJAN), de ensino e pesquisa, 

responda para cada uma delas: 

 Para você, de que forma ela contribui para o 

compartilhamento de conhecimento entre as empresas 

do cluster? 

 Elas fornecessem acesso à conhecimento técnico, 

especialistas e/ou fornecem treinamentos ou cursos 

específicos e de interesse do cluster? 

 Auxiliam com o fornecimento de mão de obra? Existem 

dificuldades inerentes a adquirir a mão de obra 

necessária? Quais? 

 Existem projetos realizados em conjunto com essas 

instituições? O que favorece ou dificulta o 

estabelecimento de parcerias? 

Aesheim e 

Isaksen (2002); 

Asproth (2007); 

Etzkowitz 

(2010); Arvantis, 

Kubli e Woerter 

(2011); Paulin e 

Winroth (2013); 

Hoffmann, 

Lopes e 

Medeiros (2014) 
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 O nível de conhecimento das Instituições está alinhado 

à das empresas do Cluster (em termos de tecnologia, 

gestão e etc.)? 

Mobilidade da força 

de trabalho 

 Uma vez que um cluster trata de uma aglomeração de 

empresas de um mesmo setor, ele tem capacidade de 

reunir mão de obra especialista em uma determinada 

região, que conforme se movimentam entre as 

empresas e instituições de apoio, impactam no 

compartilhamento de conhecimento. 

 O que você destacaria como positivo e negativo dessa 

mobilidade? 

 A experiência anterior da mão de obra em outras 

empresas (montadoras ou fornecedores) é 

considerada por você uma fonte de conhecimento? Por 

quê? 

Marshall (1890); 

Asheim e 

Isaksen (2002); 

Malmberg e 

Power (2005); 

Arvanitis, Kubli 

e Woerter 

(2011); 

Hoffmann, 

Lopes e 

Medeiros (2014) 

Proximidade 

 Em relação aos fornecedores: 

 O cluster fomenta o acesso a novos fornecedores? De 

que forma? 

 Para você, o compartilhamento de conhecimento entre 

empresas de montadora para montadora ocorre da 

mesma forma que entre elas e as empresas 

fornecedoras? 

 A proximidade geográfica com os fornecedores 

possibilita haver mais troca de conhecimento do que 

com os fornecedores que estão distantes? Por quê? 

Marshall (1890), 

Malmberg e 

Power (2005), 

Hoffmann, 

Lopes e 

Medeiros (2014) 

 Existem espaços físicos adequados ao 

compartilhamento de conhecimento? Onde ocorrem as 

reuniões do cluster? 

Quintas, Wield e 

Massey (1992) 

 O cluster reúne diversas empresas multinacionais que 

provém de diferentes países e que possuem 

características culturais próprias. De que forma isso 

favorece ou dificulta o compartilhamento do 

conhecimento entre as empresas pertencentes a ele? 

Zaccarelli et al. 

(2008) 

 O cluster possui valores formalizados? Eles estão de 

acordo com os valores de sua empresa? 

Zaccarelli et al. 

(2008) 

 A disponibilidade de tempo é adequada para promover 

o compartilhamento de conhecimento entre as 

empresas? 

Szulanski 

(1996); Arvantis, 

Kubli e Woerter 
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(2011); Paulin e 

Winroth (2013) 

 Com o avento das TICs, a proximidade geográfica não 

é mais elemento fundamental para o compartilhamento 

de conhecimento. Apesar disso, nos diga se você 

considera o cluster um ambiente favorável para a troca 

de conhecimento? Por quê? 

 A proximidade ainda é um diferencial? Por quê? 

 O contato face a face se faz necessário em algum 

momento? 

Amin et al. 

(2004); Storper 

e Venables 

(2004); Gertler 

(2003); Albagli e 

Macial (2004) 
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APÊNDICE B – MODELO DE TERMO DE ANUÊNCIA PARA A PESQUISA 
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APÊNDICE C – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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