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RESUMO 

 

O presente trabalho está inserido na temática do desenvolvimento regional. As 

literaturas tradicionais (capital social, redes e distritos industriais italianos) enfatizam a 

questão da cooperação e confiança como pré-requisitos para o desenvolvimento e sucesso de 

determinada região. O problema é que isto acaba sendo uma limitação quando o objeto de 

análise não possui tais características virtuosas. Isso faz com que a análise se torne 

essencialmente descritiva, deixando uma lacuna em relação à explicação do porque o campo 

está estruturado desta forma. Assim, o objetivo do presente trabalho foi aplicar uma 

abordagem analítica alternativa baseada nas teorias neo-institucionais para explicar a 

trajetória de desenvolvimento do pólo Metal-mecânico da região Sul Fluminense. Região 

cujos estudos anteriores, como de Paula (2009) e Lima (2010), demonstraram haver ausência 

de características virtuosas (cooperação e confiança). Trata-se de uma pesquisa descritiva, de 

caráter exploratório. O tratamento dos dados foi feito de forma qualitativa, a partir da análise 

do discurso dos empresários das pequenas e médias empresas da cadeia do pólo Metal 

Mecânico Sul Fluminense. Foram realizadas, para tanto, entrevistas e pesquisas de campo, a 

fim de se identificar indícios que nos auxiliem na compreensão da ação do empresariado e das 

forças institucionais que organizam o campo em questão. 

 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento regional, path dependence, limitação cognitiva, 

escolha racional, neoinstitucionalismo 



7 

 

ABSTRACT 

 

The current work is about regional development. Traditional literature (social capital, 

networks and industrial districts) emphasizes the issue of cooperation and trust as a 

prerequisite for the development and success of a specific region. The problem is that it ends 

up being a limitation when the object of analysis has no such virtuous traits. It makes the 

analysis become essentially descriptive, not explaining why the field is structured in this way. 

Therefore, the goal of this study was to apply an alternative analytical approach based on neo-

institutional theories in order to explain the developmental trajectory of the metal-mechanic 

pole in Sul Fluminense. Previous studies, such as Paula (2009) and Lima (2010), 

demonstrated that there is a lack of virtuous characteristics (cooperation and trust) in this 

region. It is an exploratory research based on a qualitative discourse analysis of entrepreneurs 

from small and medium-chain of a Metal-Mechanical pole in Sul Fluminense. Interviews and 

field researches were done so as to identify evidence that may help us out to understand the 

businessman’s action and institutional forces that organize the field in question.  

 

Keywords: regional development, path dependence, rational choice, cognitive limitation, 

neoinstitutionalism 



8 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução .............................................................................................................................. 10 

2. Referencial Teórico ............................................................................................................... 15 

2.1 Estratégia ............................................................................................................................ 15 

2.2 Abordagens neo-institucionais ...................................................................................... 19 

2.3 Balanço: aplicação das abordagens instituicionais para interpretação das estratégias 

das empresas pertencentes a determinado campo institucional .............................................. 24 

3. Procedimentos Metodológicos .............................................................................................. 27 

3.1 Caracterização do objeto ............................................................................................... 27 

3.2 Descrição da pesquisa .................................................................................................... 29 

4 Discussão dos Resultados: Análise ...................................................................................... 30 

4.1 Limitação cognitiva ....................................................................................................... 30 

4.2 Path dependence ............................................................................................................ 32 

4.3 Escolha racional: o problema da ação coletiva ............................................................ 33 

5 Conclusões ............................................................................................................................. 38 

6 Referências ............................................................................................................................. 41 

ANEXO ......................................................................................................................................... 46 

APÊNDICES ................................................................................................................................. 49 

 



9 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ACIAP-BM – Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de 

Barra Mansa 

ACIAP-VR – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda 

APL – Arranjo produtivo local 

CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas 

CEPERJ – Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro 

CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro 

FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

METALSUL – Sindicato Patronal do Setor Metal-Mecânico do Sul Fluminense 

NSE – Nova Sociologia Econômica 

PME – Pequenas e médias empresas 

PMM – Pólo Metal-mecânico 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SICOMÉRCIO – Sindicato do Comércio Varejistas 

UFF – Universidade Federal Fluminense  

VBM – Visão Baseada em Mercado 

VBR – Visão Baseada em Recursos 

 



10 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho está inserido na temática do desenvolvimento regional. A 

literatura tradicional sobre o tema, baseada em conceitos como capital social, redes e distritos 

industriais italianos tem enfatizado a questão da cooperação e confiança como pré-requisitos 

para o desenvolvimento e sucesso de determinada região. O problema é que isto acaba sendo 

uma limitação quando o objeto de análise não possui tais características virtuosas. Isso faz 

com que a análise se torne essencialmente descritiva, deixando uma lacuna em relação à 

explicação do por que o campo está estruturado desta forma. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi aplicar uma abordagem analítica alternativa baseada nas teorias neo-institucionais 

para explicar a trajetória de desenvolvimento do pólo Metal-mecânico da região Sul 

Fluminense. Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior (“Empresários e 

desenvolvimento no Sul Fluminense: inovação institucional x path dependence”), portanto os 

resultados aqui apresentados representam uma versão parcial dos estudos desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa. 

A discussão sobre desenvolvimento sempre esteve em voga na comunidade 

acadêmica. Até parte do século XX, esta era centrada na idéia do crescimento econômico 

como indicador de prosperidade e desenvolvimento de uma determinada região. Schumpeter 

(1982) aparece rompendo com esta corrente tradicional, segundo a qual o desenvolvimento 

está associado exclusivamente à idéia de crescimento econômico. Este autor introduz na 

discussão a idéia de “novas combinações
1
”. Isso significa que, para ele, são as “novas 

combinações” que conduzem ao patamar de desenvolvimento e não o mero crescimento 

econômico, pois este último não implica em um fenômeno qualitativamente novo. O 

desenvolvimento, neste sentido, acontece quando “novas combinações” rompem com o fluxo 

circular e geram conhecimento. Portanto, nesta abordagem, a inovação assume papel 

fundamental. 

A partir de então, novas abordagens foram incorporadas ao processo explicativo do 

desenvolvimento regional, desassociando-o à visão de que este era justificado exclusivamente 

pelo crescimento econômico. Assim, as discussões contemporâneas passaram a destacar a 

importância de fatores (história e cultura local, por exemplo) como elementos estruturantes do 

                                                           
1
 Segundo Schumpeter (1982) novas combinações podem ser entendidas como: introdução de um novo bem, a 

introdução de um novo método de produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de 

oferta de matérias primas ou de bens semimanufaturados e/ou o estabelecimento de uma nova organização 

qualquer na indústria (como o monopólio, por exemplo). 
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processo de desenvolvimento. Além disso, começaram a enfatizar a existência de relações de 

cooperação entre os agentes sociais, políticos e econômicos de uma determinada região como 

pré-requisito para que esta possa se tornar próspera. A literatura dos distritos industriais é um 

exemplo. 

Usado como modelo para grande parte das análises sobre desenvolvimento regional, 

os distritos industriais italianos apresentam algumas características importantes: é composto 

por pequenas e médias empresas com fortes vínculos com suas regiões, envolvendo ligações 

familiares, apoio do poder público local, interação com instituições de ensino e pesquisa e 

maior flexibilidade para lidar com padrões de consumo mais diversificados. Raud (1999) 

explica que esta flexibilidade, baseada em uma relação de confiança e reconhecimento mútuo, 

fez com que os distritos industriais surgissem como uma resposta promissora para a 

decadência do modelo de produção do pós-guerra (modelo fordista).  

A questão da cooperação também é enfatizada na análise de clusters. Clusters podem 

ser definidos como um aglomerado físico de empresas, no qual a proximidade auxilia as 

pequenas e médias organizações a superarem restrições ao crescimento e a competirem em 

mercados distantes. Isto seria possível, segundo Keller (2008), graças à especialização 

proveniente da divisão do trabalho, à criação de uma infraestrutura comum, à troca de 

informações, à comunicação interna e à disponibilidade e uma força de trabalho especializada. 

Dessa forma, um distrito industrial surge quando um cluster atinge um grau de 

desenvolvimento que vai além da especialização e divisão do trabalho. Ou seja, quando 

surgem formas implícitas ou explícitas de cooperação entre os agentes econômicos locais e 

associações empresariais setoriais2. Em suma, na visão de Keller (2008), um distrito industrial 

é um cluster maduro. 

Existem ainda outras teorias, cujos pilares são cooperação e confiança, usadas como 

referências explicativas para o processo de desenvolvimento regional. A abordagem do capital 

social, por exemplo, veicula o desenvolvimento de determinada região ao seu acúmulo de 

capital social. Autores da vertente putnamiana desta teoria, como Lima (2010), defendem que 

determinada região só se tornará prospera se possuir um acúmulo de características virtuosas 

(confiança, redes, reciprocidade, cooperação, etc.) e forte interação entre os atores locais. 

De uma forma geral, grande parte dos estudos desenvolvidos nos últimos anos 

abordando esta temática adota como referência as literaturas de redes, capital social ou dos 

distritos industriais italianos. O estudo de Almeida e Albino (2011), por exemplo, analisa dois 

                                                           
2 Keller (2008) enfatiza a importância das relações internas e externas dos clusters para que estes possam atingir 

um grau de desenvolvimento que os conduza a configuração dos distritos industriais italianos. 
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diferentes APLs da região de Ubá (Minas Gerais) com vistas a identificar os impactos das 

formas de governança e os condicionantes do desenvolvimento local. Quando abordam o APL 

de confecção, caracterizado pela ausência de cooperação e confiança dos empresários, o 

estudo se restringe apenas a demonstrar esta ausência de recursos desejáveis. Ou seja, não 

procura entender o que conduziu a este cenário. O mesmo ocorre no estudo de Gollo et. al. 

(2011), que aplica o modelo desenvolvido por Verschoore e Balestrin (2006; 2008) para a 

análise de redes de cooperação, enfocando uma rede Metal-Mecânica do Rio Grande do Sul. 

Outro trabalho que aplica o modelo desenvolvido por estes autores é o de Lübeck et. al. 

(2011) sobre redes de empresas de transporte público. Estes autores identificam em seus 

resultados que, apesar da atuação em rede ter trazido ganhos operacionais para os empresários 

envolvidos, os mesmos não desenvolvem outros tipos de projetos conjuntos, mas não 

explicaram de fato porque isso ocorre. 

Isso se repete nos trabalhos de Wegner e Padula (2011) sobre governança de redes 

interorganizacionais, de Alves et. al. (2011) sobre o setor de confecções de Poços de Caldas 

(Minas Gerais) e de Lopes, Hoffmann e Medeiros (2011) sobre a transferência de 

conhecimento entre pequenas empresas do aglomerado industrial moveleiro de São Bento do 

Sul. Nos dois primeiros casos, os autores apontam qual(is) das redes analisadas possuem 

determinadas características como incentivos às ações coletivas e de mecanismos de 

governança (formalização, controle, incentivos e sanções), mas não buscam explicar porque 

isso acontece. E no segundo, os autores focam na análise da existência ou não de transferência 

de conhecimento neste aglomerado industrial e acabam, em seus resultados, apontando que as 

empresas estudadas não têm um comportamento direcionado à cooperação, mas não explicam 

o que conduz a esta postura mais individualista do empresariado local. 

Quando o objeto de estudo é o estado do Rio de Janeiro, o mesmo quadro se reproduz. 

Fauré, Hasenclever e seus colaboradores (FAURÉ e HASENCLEVER, 2008), por exemplo, 

desenvolvem uma análise de municípios do estado do Rio de Janeiro tendo como base a 

abordagem dos distritos industriais italianos. Os trabalhos reunidos neste volume, no entanto, 

apontam para poucas evidências de que existam fortes laços de cooperação e acúmulo de 

capital social na região estudada, explicitando cenários pouco promissores quanto às 

perspectivas de desenvolvimento nos mesmos moldes dos distritos.  

Num tom um pouco distinto, Ramalho (2005), Ramalho e Santana (2006) e Ramalho e 

Rodrigues (2007) exploram o papel do capital social, da confiança e das redes sociopolíticas 

nas trajetórias de desenvolvimento, abordando os processos de (re)definição das vocações 

regionais, especialmente as regiões do ABC paulista e do Sul Fluminense. Como parte deste 



13 

 

programa de pesquisa, Santos (2006) e Lima (2005) estudam o Sul Fluminense e confirmam a 

hipótese da existência das redes sócio-políticas e de sua dinamização a partir das mudanças 

ocorridas na década de 1990, com a privatização da CSN e a chegada de grandes montadoras 

na região. Por outro lado, estes trabalhos também revelam os limites das iniciativas destas 

redes quanto à incorporação de atores locais (como por exemplo, as associações de 

moradores) e a desconfiança predominante entre agentes privados e atores políticos.  

Assim, pode-se perceber que as análises que têm como referência analítica a literatura 

de redes, capital social e/ou dos distritos industriais italianos são demasiadamente descritivas.  

Os trabalhos de Fauré e Hasenclever (2008), por exemplo, cujo foco são as regiões do interior 

do estado do Rio de Janeiro, revelaram que, em geral, estas não se aproximam do modelo dos 

distritos italianos. Desse modo cabe questionar até que ponto é adequado adotá-lo como ponto 

de partida teórico para se pensar o desenvolvimento da região. Dito de outra forma, ao se 

projetar os dados empíricos contra o modelo dos distritos italianos, identificados como uma 

espécie de “padrão ótimo”, a literatura acaba por mostrar o que o objeto de pesquisa é (ou não 

é). Falta, portanto, uma teoria que ajude a pensar sobre como este objeto está estruturado e 

que condições conduziram a tal configuração. 

O presente trabalho teve como objeto de estudo o Pólo Metal Mecânico da região Sul 

Fluminense. Estudos realizados por Paula (2009) e Lima (2010) demonstram que se trata de 

um campo caracterizado pela fraca cooperação dos atores locais e pela ausência de acúmulo 

de recursos (redes, confiança) desejáveis para o processo de desenvolvimento regional. 

Acredita-se que a baixa cooperação se deve ao fato do desenvolvimento deste campo ter sido 

fortemente influenciado pela forma como se deu a instalação da Companhia Siderúrgica 

Nacional nesta região. A construção do que Morel (1989) chama de “família siderúrgica” 

demonstra a influência desta empresa não só no cenário regional como também na vida dos 

seus trabalhadores, através de uma relação fortemente assimétrica de poder. Há fortes indícios 

de que “a forma de fazer negócio” dos pequenos e médios empresários desta região apresenta 

traços de suas experiências (diretas ou indiretas) na usina.  

Buscou-se aplicar uma abordagem analítica alternativa baseada nas teorias neo-

institucionais para explicar a trajetória de desenvolvimento desta região, caracterizada por não 

possuir as características “virtuosas” dos distritos italianos. Este método de análise se baseia 

nas contribuições da Sociologia Econômica e nas abordagens neo-institucionais 

(Institucionalismo Histórico, Institucionalismo Organizacional e da Escolha Racional), que 

serão discutidas na seção seguinte. Assim, trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter 

exploratório. O tratamento dos dados foi feito de forma qualitativa, a partir da análise do 
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discurso dos empresários das pequenas e médias empresas da cadeia do pólo Metal Mecânico 

Sul Fluminense. Foram realizadas, para tanto, entrevistas e pesquisas de campo, a fim de se 

identificar indícios que nos auxiliem na compreensão da ação do empresariado e das forças 

institucionais que organizam o campo em questão. 

Espera-se, dessa forma, superar a limitação recorrente dos estudos que analisam 

realidades empíricas diferentes dos distritos industriais italianos. Ou seja, deseja-se oferecer 

um modelo capaz de explicar, de fato, a trajetória de desenvolvimento desta região, tomando 

como base os mecanismos institucionais (path dependence, limitação cognitiva e escolha 

racional), e não apenas constatar a ausência das características virtuosas, neste campo. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 Estratégia 

 

Os efeitos da globalização intensificaram a troca de mercadoria e informações, o uso 

de novas tecnologias de produção, a mudança nos hábitos e exigências dos clientes, o 

aumento da concorrência, entre outros fatores.  Efeitos, estes, que passaram a ser levados em 

conta quando se discute o desenvolvimento regional. Prova disso é que o modelo de análise 

baseado nos distritos industriais italianos, por exemplo, surgiu como uma alternativa ao 

modelo de produção fordista, cujos mecanismos explicativos não contemplavam as mudanças 

ocorridas naquela região da Terceira Itália
3
. Da mesma forma, a literatura que aborda a 

temática dos arranjos produtivos locais, aglomerados industriais e clusters justifica sua 

relevância a partir de argumentos associados à capacidade das empresas, que fazem parte 

deste, obterem benefícios que lhe proporcionem vantagem competitiva, em função da 

proximidade geográfica
4
.  Assim, a discussão sobre desenvolvimento regional se aproxima do 

campo da estratégia empresarial, ao abordar questões ligadas à competitividade e geração de 

vantagem competitiva de empresas de uma determinada região.  

Há um consenso na literatura sobre estratégia de que o estabelecimento de uma 

estratégica coerente é fundamental para o sucesso organizacional. Contudo, percebe-se que 

essa discussão está demasiadamente focada na adoção de uma estratégia “eficaz e eficiente”, 

o que pressupõe que o gestor tenha informações precisas e atualizadas e que ele não seja um 

ator com racionalidade limitada. Alguns autores da administração, como Wittmann et. al. 

(2011), por exemplo, defendem que a sustentabilidade empresarial está atrelada a uma 

interrelação simbiótica da estrutura interna e do ambiente no qual esta se insere, por meio do 

intercambio de informações e de recursos, os quais possibilitam a perpetuidade ou a 

descontinuidade desta. Portanto, a relação entre a empresa e seu ambiente se dá por interações 

organizacionais diretas (clientes, fornecedores, concorrentes e entidades reguladoras) e, num 

contexto mais amplo, com um macroambiente que não é influenciado por ações e decisões da 

empresa, mas que a afeta independente de seu controle.  

                                                           
3 Raud (1999) desenvolve uma revisão de literatura sobre os distritos industriais italianos, que inclui uma 

reflexão crítica sobre a aplicação deste modelo a experiências históricas diversas na Terceira Itália. 

4
 Para aprofundar a discussão: Keller (2008). 
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Pode-se perceber, analisando o trecho anterior, que mesmo quando a dimensão do 

macro-ambiente é inserida na análise estratégica, ainda assim, assume-se que a empresa é uma 

unidade discreta de análise. 

A abordagem institucional, por outro lado, considera a empresa apenas mais um dos 

agentes inseridos em um determinado campo organizacional e que, portanto, sofre influências 

de fatores sócio-culturais, históricos, cognitivos, entre outros. Assim, ela desloca o foco de 

análise do aspecto micro (empresa/gestor) para o macro (campo organizacional) ao (re)inserir 

a dimensão da cultura, das crenças, dos valores, da temporalidade e de outros fatores na 

análise da formulação estratégica. 

O processo de adoção estratégica pressupõe interpretação e escolha (PORTER e 

KRAMER, 2008). Por isso, foram criadas diversas ferramentas cujo objetivo é auxiliar os 

gestores no processo de tomada de decisões, dada a inconstância e imprevisibilidade do 

ambiente no qual estão inseridos. Bethlem (2002), por exemplo, sugere a criação de cenários 

como ferramenta para lidar com incertezas, enquanto Serra et. al. (2003) indica a análise 

SWOT para formulação do planejamento estratégico. Este último autor reforça a importância 

da análise de aspectos do ambiente interno (forças e fraquezas) e do ambiente externo 

(ameaças e oportunidades) das empresas e defende que a avaliação crítica dos mesmos pode 

conduzir os gestores à escolha da estratégia mais adequada.  

Entretanto, como se pode notar, na maioria das vezes, a questão da determinação 

estratégica está muito centrada na figura do gestor, cuja racionalidade é freqüentemente 

superestimada (CROZIER, 2000). Este ainda é visto por uma ótica economicista (ser 

puramente racional, maximizador da utilidade), deixando de lado a influência da dimensão da 

legitimação, dos aspectos históricos e da cultura no processo decisório. 

Além disso, as análises estão demasiadamente focadas na dimensão da empresa. As 

duas principais correntes explicativas do processo de determinação estratégica e de busca de 

vantagem competitiva – Visão Baseada em Mercado (VBM) e Visão Baseada em Recursos 

(VBR), por exemplo, consideram a empresa como unidade discreta de análise. A VBM, cujo 

principal expoente é Michael Porter (1986), ressalta a importância da análise da indústria no 

qual determinada empresa está inserida para determinação de uma estratégia de sucesso
5
. Para 

isso, leva em conta critérios como: ameaça de entrada, rivalidade da concorrência, ameaça de 

substitutos, poder de negociação os compradores e poder de negociação dos fornecedores. Já a 

                                                           
5 Segundo Guimarães e Oliveira (2011) a visão baseada em mercado está alicerçada na afirmação de Porter 
(1986) de que a estratégia competitiva deve relacionar a organização ao seu meio ambiente, e em particular à sua 

indústria. Para saber mais ver: Porter (1986). 
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VBR, que tem como principais defensores Penrose (1959), Wernerfelt (1964), Barney e 

Hesterly (2007), associam a geração de valor à análise dos recursos internos da empresa
6
.  

Percebe-se que apesar de serem modelos dicotômicos - VBM relaciona a geração de valor à 

análise externa e a VBR à análise interna - ambos têm como unidade referência a empresa.   

No quadro 1 é possível perceber que a discussão sobre estratégia ainda se encontra 

muito focada na dimensão da empresa e no gestor, deixando de lado toda a discussão sobre o 

campo organizacional
7
 no qual estão inseridos. 

  

Quadro 1: As diversas definições de estratégia no campo da administração 

Autor Definição de estratégia 

Motta (1979) “Um conjunto de decisões, consciente, racional e coerente, sobre as ações a 

empreender e os recursos a utilizar que permitam alcançar os objetivos da 

organização, tendo em vista as decisões que no mesmo campo tomam ou 

possam tomar organizações concorrentes, levando em conta também as 

variações externas nas áreas econômica, social e tecnológica”. 

Ansoff e McDonnell 

(1993) p.70 

“Um conjunto de regras de tomada de decisão para orientação do 

comportamento de uma organização e representa os meios para se atingir os 

objetivos que a empresa tenta alcançar.” 

Wright et al (2000) “Estratégia são planos da alta administração para alcançar resultados 

consistentes com a missão e os objetivos da organização.” 

Mintzberg et. at.(2000) Estratégia é plano, padrão, posição, perspectiva e play (truque).  
Morais (2001) “A palavra estratégia, incorporada aos negócios no sentido de representar a 

maneira pela qual as empresas se comportam e agem frente ao ambiente [...]. 

O termo pressupõe, ainda, um conjunto corrente de iniciativas destinadas a 

engendrar certo resultado, eliminando o inimigo.”  

Serra et. al. (2003) “Conjunto de meios que uma empresa utilizará para alcançar seus objetivos.” 

Chiavenato (2004) “Padrão ou plano que integra os objetivos globais de uma organização e as 

políticas e ações em um todo coerente.” 

Sauaia e Sylos (2008) “Maneiras de combinar os recursos de empresa para a criação de vantagens 
competitivas, efêmeras ou duradouras - criação de valor.” 

Slack, Chambers e 

Johnston (2009) 

Consideram que a estratégia é mais do que uma só decisão, referindo-se, na 

verdade, a um padrão global de decisões e ações que influenciam a direção 

de longo prazo de uma organização. Assim, ao analisar o padrão geral das 

decisões de uma empresa, pode-se ter uma indicação do comportamento 

estratégico da mesma. 

Mendes, Caldas e 

Cândido (2011) 

“a estratégia empresarial define o que a organização deve fazer para alcançar 

seus objetivos.” 

Wittmann et. al. (2011) “Capacidade da empresa de pensar, planejar e implementar de forma 

contínua e sistemática ações presentes e futuras que garantam a 

sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental da organização 

considerando as condições internas e externas da organização.” 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Guimarães e Oliveira (2011) 

 

                                                           
6 Barney e Hesterly (2007) propõem o modelo VRIO para análise das competências internas da organização. 
7 Campo organizacional é definido por DiMaggio e Powell (1983) como aquelas organizações que em conjunto 

constituem uma área reconhecida da vida organizacional, como por exemplo, fornecedores, consumidores, 

agências reguladoras e outras organizações que produzam produtos ou serviços similares. Dessa forma, o campo 

organizacional se torna importante como unidade de análise, pois não concentra sua atenção apenas em 

determinadas empresas ou redes de organizações, mas sim em todos os atores considerados relevantes.  
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Mintzberg et. al. (2000), ao propor as dez escolas do pensamento estratégico, tentou 

trazer à discussão as diversas dimensões inseridas no processo de planejamento estratégico.  

Três delas se caracterizam pela natureza prescritiva (do Design, do Planejamento, do 

Posicionamento), ou seja, se preocupam com como as estratégias devem ser formuladas e não 

como verdadeiramente o são. Apesar disso, ele faz uma grande colaboração ao apresentar 

aquelas de natureza descritiva: Empreendedora, Cognitiva, do Aprendizado, do Poder, 

Cultural, Ambiental e da Configuração. Entende-se por natureza descritiva a preocupação em 

como as estratégias são, de fato, formuladas. 

A escola do Poder, por exemplo, concebe a estratégia como resultado de um processo 

de negociação no qual estão presentes aspectos relacionados ao poder e à política, presentes 

tanto na dimensão micro (interna à organização) quanto na dimensão macro (externa a esta). 

Já para escola Cultural, esta é fruto da interação social. Assim sendo, a cultura, as crenças e os 

valores socialmente enraizados são levados em conta no processo de formulação estratégica. 

Contudo, apesar de agregar outros aspectos à análise (cultura e poder, por exemplo), a 

unidade de análise permanece sendo a empresa. Portanto, os “fenômenos” que compõem o 

ambiente institucional (sociais, políticos, econômicos, culturais, etc.) e estruturam o campo 

organizacional no qual estas empresas estão inseridas não assumam a relevância no processo 

de formulação estratégica. Ressalta-se aqui, a importância de uma análise sociológica na 

explicação de fenômenos da estratégia, por meio do reconhecimento de categorias ligadas à 

imersão social dos atores, do discurso e de componentes institucionais subjacentes à ação 

(como a legitimação, por exemplo) como sugerem Vizeu, Guarido Filho e Gomes (2011). 

Dessa forma, o campo organizacional passaria a ser a unidade de análise
8
. 

Assim, o presente trabalho propõe a inserção dos mecanismos institucionais nesta 

análise, de forma a deslocar o centro de investigação: a organização, nesta perspectiva, não é 

vista como unidade discreta e sim como um dos atores do campo. Este, por sua vez, sofre 

influência de fatores sócio-culturais, históricos, políticos, relações de poder entre outras. Para 

                                                           
8 Segundo Vieira e Carvalho (2003), o campo está associado à ideia de que as organizações compartilham 

valores em um determinado espaço social e de que sua trajetória é influenciada aos valores e normas 

adotados/impostas por atores externos. Assim, entre as organizações há tanto trocas materiais como simbólicas. 

Portanto, para compreender a configuração do campo é necessário identificar e analisar os valores que são 

compartilhados pelos atores, bem como os recursos de poder que dispõem e como os utilizam para o alcance dos 

seus objetivos. Os autores destacam que as organizações modernas orientam-se para incorporar tais práticas e 
procedimentos a fim de aumentar seu grau de legitimidade e sobrevivência, independente destas práticas serem 

menos eficientes do que as demais opções. Dessa forma, as organizações tendem a se tornarem cada vez mais 

isomórficas. Isso será discutido com maior grau de detalhamento quando analisarmos a vertente do 

neoinstitucionalismo sociológico. 
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tanto, usaremos como referencial analítico a literatura neoinstitucionalista e os fundamentos 

da sociologia econômica.  

 

2.2 Abordagens neo-institucionais 

 

A Nova Sociologia Econômica (NSE) retomou a questão da divisão do trabalho entre 

sociologia e economia, que permanecera consensual grande parte do século XX (RAUD, 

2005). Ela trouxe para o cerne da discussão a análise sociológica do mercado, considerando-o 

uma “estrutura social”. Ou seja, a sociologia econômica estuda os fatos econômicos através de 

uma interpretação que leve em conta tanto as relações sociais e as instituições quanto os 

interesses individuais (SWEDBERG, 1994; STEINER, 2006, GRANOVETTER, 1990).  

A NSE se apóia em dois pressupostos fundamentais: a ação, por ser socialmente 

localizada, não pode ser explicada levando em conta apenas os motivos individuais; e, as 

instituições sociais são construídas socialmente. Além disso, ela três níveis do fenômeno 

econômico: a ação econômica individual (como forma de ação social socialmente situada), os 

resultados econômicos (formação de preços estáveis, salários, etc.) e as instituições 

econômicas (como construções sociais) (GRANOVETTER, 1990). 

Dentre as diversas vertentes da NSE, destaca-se a abordagem neoinstitucional que 

discute como as relações sociais condicionam o comportamento econômico dos atores e das 

instituições no mercado. Esta corrente busca compreender como os interesses dos atores 

econômicos são condicionados pela interação e pela estrutura social, uma vez que estes 

agentes econômicos não agem isoladamente, ao contrário, dependem de diversas limitações 

impostas pelas relações estabelecidas com outras organizações e instituições (SACOMANO 

NETO e TRUZZI, 2007). Estas limitações dizem respeito a questões cognitivas, políticas, 

culturais e estruturais (UZZI, 1997; SACOMANO NETO e TRUZZI, 2007). Assim, ela se 

distingue de outros paradigmas intelectuais, principalmente do individualismo metodológico, 

por levar em conta as mediações entre as estruturas sociais e os comportamentos individuais 

na análise da ação dos indivíduos e suas manifestações coletivas (THÉRET, 2003). 

O neoinstitucionalismo se desdobra em três vertentes  de análise: o institucionalismo 

histórico, o sociológico (ou organizacional) e o da escolha racional (ANDREWS, 2005; 

SACOMANO NETO e TRUZZI, 2002, 2007; THÉRET, 2003; HALL E TAYLOR, 2003). A 

inserção dos mecanismos institucionais (limitação cognitiva, escolha racional e dependência 

de trajetória) nesta análise é relevante porque permite compreender o impacto de dimensões 

como história e/ou cultura no processo de estruturação de determinado campo organizacional. 
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A vertente do institucionalismo sociológico rejeita a visão do comportamento 

organizacional como a mera soma de ações individuais, uma vez que ele aborda aspectos 

ligados ao processo de legitimação e reprodução social (DIMAGGIO e POWELL, 1991). 

Para os teóricos dessa escola o conceito de instituições inclui não só regras, procedimentos ou 

normas formais, como também os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos 

morais, os quais fornecem os “padrões de significação” que guiam a ação humana. Deste 

modo, tal vertente rompe com a dicotomia conceitual existente entre “instituições” e 

“cultura”. Assim, ao se deparar com determinada situação, o indivíduo utiliza os cenários ou 

modelos institucionais disponíveis para resolvê-la. Entretanto, isso não significa que ele seja 

irracional. Mas que, na verdade, o que o ator social tende a considerar como uma “ação 

racional” é um objeto socialmente constituído (HALL e TAYLOR, 2003). 

Quanto às organizações, estes autores afirmam que as razões que as levam a adotar 

uma nova prática institucional têm mais a ver com o reforço da sua legitimidade social do que 

com o aumento de sua eficiência. Neste ponto se destaca a questão do isomorfismo
9
 

institucional, que diz respeito ao fato de organizações de um determinado campo formado por 

outras organizações similares se tornarem cada vez mais parecidas (SACOMANO NETO e 

TRUZZI, 2002; DIMAGGIO e POWELL, 1983,1991).  

Em suma, os teóricos desta vertente institucional defendem que as organizações são 

cognitivamente limitadas por valores e scripts culturais que estruturam os “campos 

organizacionais” nos quais estão inseridas. Assim, suas ações são estruturadas a partir de 

sistemas de regras compartilhadas que leva as organizações a se tornarem mais parecidas, 

independente de critérios de eficiência e racionalidade formal. Dessa forma, o comportamento 

organizacional não se configura por uma mera soma de ações individuais maximizadoras, mas 

sim por aspectos ligados ao processo de legitimação e reprodução social.  

Já a vertente da escolha racional, tem como pressuposto o fato de que os atores 

compartilham um conjunto de determinadas preferências ou de gostos, comportando-se de 

forma totalmente utilitária de modo a maximizar sua satisfação (HALL e TAYLOR, 2003). 

Shepsle (2005) afirma que de acordo com esta lógica, os atores são atraídos pela opção do 

free riding, uma vez que a colaboração não é a estratégia dominante no plano das ações 

coletivas.  Isso porque, muitas vezes, mesmo se abstendo, o ator usufrui dos benefícios 

                                                           
9
 São três os mecanismos que incitam este isomorfismo: isomorfismo coercitivo (influência política e 

legitimidade), mimético (padrão de resposta às incertezas) e normativo (comunidades profissionais). 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991,1983; HALL e TAYLOR, 2003). Para saber mais: DiMaggio e Powell (1991). 
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propiciados pelas ações coletivas de outros atores. Assim, como ele considera alto o custo de 

suas contribuições, ele é tentado a assumir uma postura que conduz ao free riding. 

Além disso, Hall e Taylor (2003) explicam que a vida política é vista como entrave a 

ação coletiva já que ao buscar a maximização de sua satisfação, o ator assume o risco de 

produzir um resultado sub-ótimo para a coletividade. Isso ocorre por causa da ausência de 

planos institucionais que os conduziriam a adotar um comportamento que seria preferível ao 

plano coletivo. Estes autores explicam também que, para os seguidores desta teoria, o 

comportamento de um ator não é determinado por causas históricas, mas sim por um cálculo 

estratégico muito influenciado pelas expectativas deste ator em relação ao comportamento 

provável de outros atores. Portanto, esta abordagem pressupõe a existência de estruturas de 

incentivo e sanção ou ainda de uma tendência à construção de acordos para superar o 

problema do free riding, permitindo-se que as transações sejam conduzidas. 

A abordagem histórica do neoinstitucionalismo, por sua vez, considera que a 

organização institucional da comunidade política ou a economia política é o principal fator de 

estruturação do comportamento coletivo e de resultados distintos (HALL e TAYLOR, 2003). 

Sacomano Neto e Truzzi (2009) explicam que, para estudiosos desta área, a economia não se 

estrutura apenas em torno do dilema da escassez de recursos, mas também é influenciada por 

processos históricos que privilegiam alguns interesses e desmobilizam outros. Dessa forma, a 

análise histórica explora a forma como instituições
10

 sociais e políticas estruturam suas 

interações. 

Outra característica importante desta corrente é o estudo das relações de poder. 

Segundo estes autores, as instituições repartem o poder de maneira desigual entre os grupos 

sociais, tendo como pressuposto o fato de que as instituições conferem a certos grupos ou 

interesses um acesso desproporcional ao processo de decisão. Assim, enfatizam a assimetria 

de poder na sua análise. 

Entretanto, o aspecto de maior importância para a condução do presente estudo é a 

importância assumida pelo path dependence nesta teoria. 

“Tornaram-se ardentes defensores de uma causalidade social dependente da 

trajetória percorrida, path dependent, ao rejeitarem o postulado tradicional de que as 

mesmas forças ativas produzem em todo lugar os mesmos resultados em favor de 

                                                           
10 Instituições para os teóricos desta escola são: “os procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e 

oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política, estendendo-se 

desde as regras de uma ordem constitucional ou dos procedimentos habituais de funcionamento de uma 
organização até as convenções que governam o comportamento dos sindicatos ou as relações entre bancos e 

empresas” (HALL e TAYLOR, 2003, p.196). THELEN (1999) em seu estudo, exemplifica a utilização deste 

conceito tratando da relação entre empregadores e outros grupos sociais (usa-o para explicar o surgimento e 

perpetuação de instituições que facilitam (ou não) a integração entre estes grupos sociais).  
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uma concepção segundo a qual essas forças são modificadas pelas propriedades de 

cada contexto local, propriedades essas herdadas do passado. Como seria de esperar-

se, as mais importantes dessas propriedades são consideradas como de natureza 

institucional. As instituições aparecem como integrantes relativamente permanentes 

da paisagem da história, ao mesmo tempo que um dos principais fatores que mantêm 

o desenvolvimento histórico sobre um conjunto de “trajetos”” (HALL E TAYLOR, 
2003, p. 200). 

 

Esta discussão teve como um de seus formuladores o economista Brian Arthur (1990), 

para quem as forças econômicas “selecionam” determinada trajetória e, uma vez que esta 

seleção tenha sido feita, torna-se cada vez mais difícil mudá-la independente das vantagens 

que trajetórias alternativas possam proporcionar. Isso explicaria o porquê de algumas 

empresas optarem por uma determinada ação cujo resultado é subótimo, mesmo sabendo que 

adotando uma ação alternativa, alcançaria um resultado econômico mais eficiente.  

Brian Arthur reforça ainda que os retornos crescentes multiplicam os pontos de 

equilíbrio (ao contrário dos decrescentes que implicam em um ponto de equilíbrio único). 

Entretanto, não há garantias de que o resultado de uma alternativa econômica 

particular, selecionada entre as diversas possíveis, será a melhor. Ademais, quando “as forças 

econômicas” selecionam determinada trajetória, torna-se difícil mudá-la independente das 

vantagens proporcionadas pelas demais trajetórias possíveis (ARTHUR, 1990). Ele ilustra tal 

fato no trecho a seguir: 

“Imagine uma grande mesa, em que bolas são adicionadas uma de cada vez. Elas 

podem ser de diferentes cores (branca, vermelha, verde ou azul). A cor da próxima 

bola que será colocada sobre a mesa é desconhecida, mas a probabilidade de uma 

dada cor ser selecionada depende da proporção de bolas desta mesma cor que já 

estão sobre a mesa. Se uma proporção crescente de bolas de uma dada cor aumenta a 
probabilidade de selecionar outra bola desta mesma cor, o sistema irá demonstrar 

feedback positivo.” (ARTHUR, 1990, p.94-95, tradução livre) 

 

Como metáfora, estas bolas representam novas companhias e as cores, a região onde 

elas decidem se instalar. Tendo como pressuposto que as empresas escolhem sua localização 

de forma a maximizar seu lucro e que os rendimentos de uma organização aumentam se ela se 

localizar perto de outras firmas (clientes e fornecedores), o processo de escolha da localização 

ocorrerá desta forma: a primeira firma escolherá sua localização baseado puramente em 

preferências geográficas. Já a segunda, além de suas preferências, levará em conta os 

benefícios de se localizar perto da primeira. O mesmo ocorrerá com a terceira, que terá a 

localização das duas anteriores como fator de influência na sua decisão. Assim, a 

concentração industrial se reforça e, a aleatoriedade da sequência histórica das firmas 

entrantes desta indústria irá determinar o padrão de industrialização regional (ARTHUR, 

1990, p.96).  
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Esta análise converge com a perspectiva de Pierson (2000) dos custos de mudança.  

Para este autor, a dependência de trajetória envolve um processo social baseado em uma 

dinâmica de retornos crescentes, a qual pode reforçar alguns princípios teóricos do 

institucionalismo histórico, tais como: a importância dos padrões de tempo e sequência na 

compreensão dos eventos e, a assunção de que cursos de ação particulares, uma vez iniciados, 

podem ser quase impossíveis de reverter. Ou seja, tem como elementos chaves: os custos de 

mudança e a questão da temporalidade (tempo e sequência). 

No quadro 2 estão resumidas as características de cada uma dessas abordagens, 

segundo Hall e Taylor (2003). 

 
Quadro 2: As três vertentes do institucionalismo 

Abordagem Autores Características 

Institucionalismo 

Histórico 

Brian Artur 

(1990) 
Pierson (2000) 

Ênfase na assimetria de poder; 

Concepção do desenvolvimento institucional que privilegia as 

trajetórias, situações críticas e as conseqüências imprevistas. 
Defende que a causalidade social depende da trajetória percorrida, 

path dependence. 

Institucionalismo 

Sociológico 

DiMaggio e 

Powell (1983; 
1991) 

Rompe com a dicotomia conceitual existente entre instituição e 

cultura, considerando cultura uma rede de hábitos, de símbolos e de 

cenários que fornecem modelos de comportamento. 

Analisa como as instituições influenciam o comportamento dos 

agentes ao fornecer esquemas, categorias e modelos cognitivos que são 
considerados indispensáveis à ação. 

Isso não significa que o indivíduo seja visto como irracional, mas que 

o que o ator social tende a considerar como uma “ação racional” é um 

objeto socialmente constituído.  

Institucionalismo 

da Escolha 

Racional 

Shepsle (2005) 

Afirma que os atores compartilham um conjunto determinado de 

preferências ou de gostos (conformando-se habitualmente a condições 

muito precisas), mas se comportam de forma totalmente utilitária para 
maximizar a satisfação de suas preferências. Pressupõe um número 

significativo de cálculos. 

A vida política é vista como uma série de dilemas de ação coletiva, 

relacionados a situações em que os indivíduos que agem de modo a 

maximizar sua satisfação. Ao fazer isso, assume-se o risco de produzir 

um resultado sub-ótimo para a coletividade (no sentido de que seria 

possível encontrar outro resultado que satisfaria melhor um dos 

interessados sem que qualquer outro saísse lesado). 

Abordagem síntese 

Hall e Taylor 

(2003)  

Sacomano Neto 

e Truzzi (2002; 

2007) 

Apresenta os três tipos de abordagens. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Segundo estes autores, as abordagens apresentadas procuram elucidar o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos. Contudo, 

destacam que a elas abordam o mesmo problema sob óticas diferentes, cada qual com suas 

potencialidades e limitações. Ressaltam também que, apesar das limitações, nenhuma destas 
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escolas está postulada sobre fundamentos errôneos, uma vez que “o comportamento de um 

ator pode ser influenciado ao mesmo tempo pelas estratégias prováveis de outros atores e pela 

referência a um conjunto familiar de modelos morais e cognitivos, cada fator estando ligado à 

configuração das instituições existentes” (HALL E TAYLOR, 2003, p. 220). Assim, afirmam 

que, de uma perspectiva mais flexível, pode-se identificar um terreno teórico comum, a partir 

do qual os pressupostos de cada enfoque seriam completares.
11

  

 

2.3 Balanço: aplicação das abordagens instituicionais para interpretação das 

estratégias das empresas pertencentes a determinado campo institucional 

 

Nesta seção apresentaremos como a adoção estratégica pode ser interpretada a partir 

das abordagens neoinstitucionais. Para tanto, foram identificados dois perfis estratégicos 

“ideais”: um tradicional e outro inovador. Por estratégia tradicional entende-se: atuação das 

PMEs apenas nas cadeias produtivas das empresas âncoras, baixa qualificação da mão de 

obra, fraca propensão à parceria e à cooperação, além de uma postura individualista e 

tendência a reconhecer apenas as grandes empresas como dinamizadoras da economia 

regional. Já a estratégia considerada inovadora, refere-se àquela caracterizada pela 

diversificação dos serviços, alta qualificação da mão de obra, parceria e cooperação, 

investimentos em inovação, além de ações coletivas e maior protagonismo das PMEs. 

A primeira abordagem a discutirmos será a teoria do institucionalismo sociológico. Na 

figura 1, tem-se a interpretação da escolha estratégica através desta. 

                                                           
11

 Ponto de vista corroborado por Thelen (1991) que expõe ter havido desenvolvimentos bastante frutíferos na 

interseção entre essas várias escolas do institucionalismo: “Há alguns importantes empréstimos e fertilização 
cruzada entre os institucionalismos histórico e sociológico. As obras que se encontram nesta interseção 

frequentemente adotam uma visão mais ampla das instituições, não apenas como um contexto estratégico, mas 

como um conjunto de entendimentos comuns que afetam a forma como os problemas são percebidos e as 

soluções buscadas. [...] Uma das linhas que é frequentemente desenhada entre o institucionalismo histórico e o 

da escolha racional está entre o trabalho teórico e empírico. [...] Esta dicotomia é, muitas vezes, exagerada e, na 

minha opinião, equivocada.” (THELEN, 1991, p. 371-372, tradução livre). 
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Figura 1: Escolha estratégia sob a interpretação do institucionalismo sociológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O conceito chave desta análise é a “limitação cognitiva”. Desta forma, infere-se que os 

atores não adotam uma estratégia inovadora porque não a compreendem. Portanto, continuam 

adotando a estratégia tradicional ao longo do tempo. Observando a figura 1, percebe-se que a 

temporalidade não é fator chave nesta teoria, ou seja, a limitação surge (ninguém sabe 

quando) e passa a ser reproduzida ao longo do tempo. Por isso a dimensão temporal é 

representada por T(?). 

Essa abordagem é capaz de explicar, por exemplo, porque alguns empresários não 

reconhecem as parcerias que formam com fornecedores como tal, mesmo quando têm prazos 

de pagamento e de entrega flexíveis, amplo espaço para comunicação, troca de informações, 

etc. Ou ainda porque, apesar de conhecerem as entidades empresariais e as ações 

empreendidas por estas com vistas ao desenvolvimento regional, eles não entendem a 

importância destas e de suas ações.  

Já na figura 2, tem-se a interpretação da escolha estratégica através dessa abordagem 

da escolha racional: 

 

Figura 2: Escolha estratégia sob a interpretação da vertente da escolha racional 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Atores compreendem Einov., mas optam racionalmente pela Etrad. 

 

Atores não entendem Einov. apenas Etrad. 

Legenda 
T – tempo 

Etrad – estratégia tradicional 

Einov – estratégia inovadora 

Legenda 
T – tempo 

Etrad – estratégia tradicional 

Einov – estratégia inovadora 
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O conceito chave desta análise é o “problema da ação coletiva (free riding)”. Segundo 

esta interpretação os atores fazem um cálculo racional no momento da definição estratégica. 

Assim, apesar de compreenderem a estratégia inovadora, optam racionalmente pela estratégia 

tradicional. Observando a figura 2, percebe-se que a temporalidade não é fator chave nesta 

teoria, ou seja, o empresariado lida o tempo todo com duas opções (Etrad e Einov) e escolhe 

aquela que considera mais adequada segundo um cálculo racional. Por isso a dimensão 

temporal é representada por T(n). 

Já esta abordagem permite explicar porque, apesar de interpretar a relação com 

fornecedores como uma relação de confiança, alguns empresários só formam parcerias com o 

intuito de cumprir prazos contratuais, não se interessando em cooperar com as demais 

empresas com vistas ao desenvolvimento regional. Explica também porque empresários que 

compreendem a importância das entidades empresariais e das suas ações optam por participar 

apenas daquelas que considera relevantes para o seu negócio ou sua área de atuação, sem 

levar em conta a relevância destas para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento 

das PMEs. 

E, na figura 3 está a interpretação da escolha estratégica a partir desta abordagem do 

institucionalismo histórico. 

 

Figura 3: Escolha estratégia sob a interpretação do institucionalismo histórico 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Segundo esta abordagem, os atores compreendem a estratégia inovadora, mas não a 

adotam pois, o custo desta é maior do que o custo de se manter na estratégia tradicional. Este 

custo não diz respeito apenas aos custos financeiros, como também a know how, qualificação, 

etc. Assim, ao longo do tempo, apesar os atores terem consciência de que a estratégia 

inovadora poderia conduzir a um resultado potencialmente superior ao da estratégia 

Custo Einov. > Etrad., mantém Etrad. 

Legenda 
T – tempo 

Etrad – estratégia tradicional 

Einov – estratégia inovadora 
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tradicional, eles optam por se manter nesta. É importante destacar que, ao contrario das 

anteriores, nesta corrente a questão da temporalidade (tempo e sequência) é relevante. 

Esta vertente, por sua vez, permite compreender, por exemplo, porque o empresário, 

apesar de ter consciência da importância de elementos de diferenciação para o sucesso de sua 

empresa, tem dificuldade para superar o padrão de baixa qualificação e pouca propensão à 

cooperação. Ou ainda, porque continuam a atuar na cadeia produtiva das empresas âncoras, 

mesmo sabendo que há oportunidades de diversificação dos seus negócios que poderiam 

trazer um retorno financeiro maior do que a opção adotada. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

A pesquisa que se segue pode ser classificada quanto a sua natureza como pesquisa 

aplicada, a qual tem como objetivo gerar conhecimentos para sua aplicação prática dirigida a 

problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais (SILVA e MENEZES, 2001; 

SILVA, 2004). É de cunho descritivo, ou seja, procura descrever as características de 

determinada população ou fenômeno e/ou estabelecer relações entre variáveis. Além disso, é 

caracterizada por um viés exploratório, pois visa proporcionar maior familiaridade com um 

determinado problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, envolvendo 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado (GIL, 

1991). Neste caso, o que se deseja compreender é como as estratégias do empresariado local e 

o campo organizacional (do pólo Metal Mecânico Sul Fluminense) estão estruturados. 

O tratamento dos dados foi feito de forma qualitativa, a partir da análise do discurso 

dos empresários das pequenas e médias empresas da cadeia do pólo Metal Mecânico Sul 

Fluminense. Foram realizadas, para tanto, entrevistas estruturadas e pesquisas de campo, a 

fim de se identificar indícios que nos auxiliem na compreensão da ação do empresariado e das 

forças institucionais que organizam o campo em questão. 

  

3.1 Caracterização do objeto 

 

O estado do Rio de Janeiro é formado por 6 (seis) meso-regiões, segundo dados do 

IPEADATA.  São elas: Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana, Noroeste Fluminense, 
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Norte Fluminense e Sul Fluminense. A região em que concentraremos nossos estudos é a Sul 

Fluminense
12

.  

Historicamente, a economia da região Sul Fluminense era predominantemente 

agrícola, baseada na produção de café em larga escala. Contudo, a instalação da CSN
13

 em 

Volta Redonda mudou drasticamente o perfil de produção desta região. 

Hoje, sua economia é baseada principalmente em atividades do setor industrial, 

sobretudo dos setores metal-mecânico e automotivo. Segundo dados da Fundação CIDE de 

2003, apesar do apenas 6,03% dos estabelecimentos industriais do estado estarem localizados 

nesta meso-região, eles empregam 18,46% da força de trabalho e contribuem com 54,69% do 

PIB local. 

Pode-se perceber, no quadro abaixo, que o setor industrial tem uma importância 

relativa na arrecadação de ICMS do estado do Rio de Janeiro maior do que os demais setores, 

tendo sido responsável por aproximadamente 49% do montante total, em 2011. 

 

Quadro 3: Arrecadação de ICMS por setor econômico no estado do Rio de Janeiro 

Desempenho da arrecadação dos setores econômicos em milhões (R$) 

Setores 

econômicos 

JAN – AGO (2010) JAN – AGO (2011) 
Variação real 

(%) 

Absoluto (A) Participação (B) Absoluto (C) Participação (D) (C/A) 

Agricultura 3,6 0,0 3,9 0,0 0,7 

Comércio 4.406,7 31,0 4.977 30,6 5,8 

Indústria 6.736,8 47,3 7.859,7 48,3 9,2 

Serviços 2.923,5 20,5 3.264,4 20,1 4,7 

Outros 158,3 1,1 152,9 0,9 -9,4 

Total 14.228,8 100 16.257,5 100,0 7,0 

Fonte: FUNDAÇÃO CEPERJ, 2011. 

 

No anexo 1 estão reunidas outras informações sobre a conjuntura econômica do estado 

e da região. Estes dados justificam a relevância do setor analisado e da região para economia 

do estado e reforçam importância do presente estudo. 

 

 

                                                           
12

 Esta região é formada por 14 (quatorze) municípios, a saber: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, 

Itatiaia, Parati, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda. 
13

 Segundo Morel (1989) a CSN, assim como a Fábrica Nacional de Motores, a Cia Vale do Rio Doce e a Cia 

Nacional de Alcalis representam as primeiras incursões do Estado na esfera produtiva. Neste período, o 

desenvolvimento econômico e a questão de segurança nacional foram os legitimadores deste Estado 

intervencionista (promotor do bem comum e guardião do patrimônio cultural dos brasileiros e ao mesmo tempo 

moderno e inovador). A CSN, neste contexto, é considerada símbolo da nova etapa histórica econômica do país. 

Para saber mais sobre a trajetória da região desde a implantação da CSN ver: Morel (1989).  
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3.2 Descrição da pesquisa 

 
Foram realizadas três entrevistas estruturadas com empresários cujas empresas atuam 

nas cadeias produtivas do pólo Metal-Mecânico Sul Fluminense. Como critério de seleção, 

foram escolhidos representantes de empresas que fazem parte do cadastro do METALSUL.  

Nestas entrevistas buscou-se identificar informações relacionadas à caracterização 

geral da empresa (porte, setor de atuação, principais clientes e fornecedores, história da 

mesma, entre outras), a cooperação e parceria, à visão do empresariado sobre a atuação das 

entidades empresariais e suas perspectivas para o desenvolvimento da região, entre outras.  

Para facilitar a análise, as informações foram divididas em três grandes grupos: perfil 

da mão de obra, interação com o mercado e entidades e desenvolvimento. O primeiro contém 

informações sobre a mão de obra e a existência de incentivos à qualificação. O segundo reúne 

dados sobre a visão que o empresariado tem sobre o mercado que atua, terceirização e 

concorrência, parceria e cooperação, relação com as empresas âncoras e perspectivas para o 

desenvolvimento local. E o terceiro, por sua vez, registra o grau de conhecimento dos 

empresários em relação às entidades empresariais e às ações que estas promovem, bem como 

a avaliação dos eventos organizados pelas mesmas e a visão do papel do poder público para o 

desenvolvimento regional.  

No apêndice 1, estão descritas as características de cada uma das empresas analisadas, 

segundo estes critérios. 

As empresas pesquisadas atuam em diferentes segmentos da cadeia produtiva do pólo 

Metal-Mecânico, sendo fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço de uma ou mais 

empresas âncoras da região. Foram contemplados tantos setores mais tradicionais, como 

caldeiraria e siderurgia, quanto ramos mais inovadores como, de telefonia e comunicação sem 

fio.  

Quanto ao perfil dos entrevistados, trata-se de indivíduos do sexo masculino, com 

idade média de 40 anos. Um deles é o sócio-fundador da empresa e os outros dois fazem parte 

da segunda e terceira geração. Todos têm nível superior completo e declararam buscar 

qualificação constante, seja através de MBA ou de experiências no exterior.  

Todas as entrevistas foram gravadas de forma a permitir uma análise do discurso com 

maior riqueza de detalhes.  

 

 



30 

 

4 Discussão dos Resultados: Análise 

 
A fim de uma melhor compreensão dos resultados obtidos, a discussão dos dados será 

dividida em três partes: limitação cognitiva, path dependence e escolha racional. Optou-se por 

fazer esta divisão baseada nos mecanismos institucionais a fim de evidenciar o poder 

explicativo do mesmo, em relação à estruturação do campo e às decisões do empresariado. 

No quadro 4, estão resumidas as principais abordagens, bem como seus respectivos 

mecanismos explicativos e possíveis aplicações. 

 

Quadro 4: Aplicação empírica dos mecanismos institucionais 

Abordagem Autores 
Mecanismo 

explicativo 
Justificativa Aplicação empírica 

Institucionalismo 

Histórico 

Artur (1990) 

Pierson 

(2000) 

Path 

Dependence 

Custos de transação 

Assimetria de poder 

Temporalidade 

Padrão de baixa qualificação da 

mão de obra; 

Atuação na cadeia produtiva das 

empresas âncoras. 

Institucionalismo 

Sociológico 

DiMaggio e 

Powell 

(1983; 1991) 

Limitação 

Cognitiva 
Legitimação 

Não compreensão das parcerias 

formadas com fornecedores; 

Não entendimento da importância 

das entidades empresariais e de 

suas ações para o 

desenvolvimento regional. 

Institucionalismo 

da Escolha 

Racional 

Shepsle 

(2005) 

Escolha 

Racional 

Problema da Ação 

Coletiva 

Não formação de parcerias ou 

formação visando apenas cumprir 

prazos contratuais ou ter 

visibilidade no mercado; 

Ações individuais; 

Não participação nas atividades 

das entidades empresarias ou 
participação apenas naquelas que 

considera relevante/benéfica para 

sua empresa. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.1 Limitação cognitiva 

 

Segundo este dispositivo de análise, os atores não adotam uma estratégia inovadora 

porque não a compreendem. Portanto, continuam adotando a estratégia tradicional ao longo 

do tempo. 

De forma geral, os empresários entrevistados não apresentaram traços de limitação 

cognitiva. O empresário 3, por exemplo, tem consciência da importância da diferenciação 

para se destacar no mercado. Para isso, busca desenvolver projetos de inovação e patentes: 

 

“Muitíssimo acirrada. Depende também do setor, né? No setor de 

siderurgia, na verdade, é uma concorrência já globalizada. Já 
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concorro com produtos externos. Então eu tenho assim uma dinâmica 

de preço mundial, né? Não tem como inventar muito a roda. Já no 

outro, que é da caldeiraria, eu não tenho uma concorrência 

globalizada, mas eu tenho uma forte concorrência local, né? [...] 

Então, mas todos os dois níveis de concorrência “é elevado”. Porque 

a gente vai tentando sempre ter uma diferenciação pra poder não 

apenas combater o preço, mas combater com uma diferenciação. Isso 

aí a gente vai tem feito no primeiro setor através de patentes e 

desenvolvimento de novos produtos e no segundo setor com linhas de 

processo diferente dos fornecedores locais de caldeiraria e montagem 

industrial. É trazer novas tecnologias, diferente do que tem hoje 

mesmo”. (Empresário 3) 

 

 

Para tanto, ele possuiu parcerias com universidades e já teve projetos fomentados pela 

FAPERJ, como exposto no trecho abaixo: 

“Na verdade hoje nós temos vários projetos. Parcerias com 

universidades? Praticamente com todas. A maioria delas obviamente 

por conta de estágio e de desenvolvimento. E com a UFF, pela 

condição da própria escola, é exatamente de fazer exatamente 

projetos de desenvolvimento de produtos. Temos hoje um projeto que 

foi encerrado por conta de um... até com o fomento da FAPERJ, no 

desenvolvimento de uma peça. E temos já um segundo projeto que 

temos um suporte e não uma parceria direta, mas um suporte da UFF 

também que é um outro projeto suplantado pela FAPERJ de um novo 

produto para entrar em processo. [...] Então a gente tem um 

relacionamento muito próximo com a Universidade.” (Empresário 3) 

 

 

Além disso, este empresário tem consciência da importância da participação do 

empresariado nas ações das entidades empresariais e do que ele chama de “atividades de 

grupo”. Isso fica claro no trecho em que ele fala sobre a contribuição de sua empresa pode 

para região Sul Fluminense: 

“A maior colaboração que minha empresa pode dar é justamente ela 

crescendo junto. Ela gerando mais emprego e renda, gerando mais 

receita, gerando mais dinamismo para economia. E, de certa forma 

participando também dos processos de grupo, né? É uma forma que 

pode ajudar.” (Empresário 3) 

 
 

Os três empresários entrevistados demonstram ter ciência da importância da 

qualificação da mão de obra para o sucesso do empreendimento, concedendo inclusive 

incentivos formais de qualificação aos seus funcionários: 

“A gente tem estagiários que estão começando, a gente costuma 

contratar estagiários. E nós temos também uma bolsa para estudos 

que a gente banca desde que o estudo seja, traga um benefício para a 



32 

 

área da empresa, ou para a área que está atuando. Então a gente tem 

essa bolsa.” (Empresário 1) 

 

“Sim, a gente tem sempre... Além do ensino, do apoio, da função que 

a gente tenta qualificar sempre através de cursos externos que a gente 

vem trazendo pra empresa e até fazendo uma parceira em local fora 

da empresa. Tem os fornecedores que vem aqui, tá sempre aí fazendo 

uma reciclagem, explicando o funcionamento, todas essas assessorias. 

E também funcionário sai daqui da empresa e passa uma semana, 

duas nas empresas também para aprender, trazer e divulgar aqui 

para os colegas”. (Empresário 2) 

 

“Bom, existe o incentivo direto e indireto. O direto é para as áreas de 

interesse da empresa, né? Para as funções que a empresa tem 

interesse. E aí nós temos vários tipos de benefícios desde concessão 

de bolsas à ajuda de custo de locomoção e tudo mais. Variando do 

tipo de curso exatamente pelo foco que se deseja. E a indireta é 

também abrir espaço, em termos de horário de trabalho, 

flexibilizando para qualificações principalmente em grau de 

escolaridade. A gente libera as pessoas que estão estudando de fazer 

hora extra, de vir trabalhar no sábado. Por conta de estar fazendo 

essa melhoria de escolaridade ou um curso específico.” (Empresário 

3) 

 

Assim, pode-se perceber que os entrevistados não apresentam traços de limitação 

cognitiva em seus discursos. 

 

4.2 Path dependence 

 
Segundo este mecanismo explicativo, os atores compreendem a estratégia inovadora, 

mas não a adotam, pois o custo desta é maior do que o custo de se manter na estratégia 

tradicional. É importante frisar que este custo não diz respeito apenas aos custos financeiros, 

mas também aqueles associados ao custo de aprendizado, experiência, qualificação, entre 

outros. Assim, ao longo do tempo, apesar os atores terem consciência de que a estratégia 

inovadora poderia conduzir a um resultado potencialmente superior ao da estratégia 

tradicional, eles optam por se manter nesta. 

Há traços de path dependence neste campo organizacional. Isso fica evidente, por 

exemplo, na constatação de que os empresários continuam atuando na cadeia produtiva das 

grandes empresas mesmo sabendo que esse possa não ser o “caminho” mais lucrativo:  

“Não. Não são parceiras (as grandes empresas). São empresas 

importantes porque são empresas grandes, onde você tem que 

fechando um negócio, por conta do volume, do alto volume que tem é 
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interessante, é uma empresa que você não pode fechar os olhos pro 

trabalho, é te traz em volume financeiro muito grande, mas ao mesmo 

tempo você tem que saber fazer conta, trabalhar direitinho, porque se 

você fizer conta errada, ou de repente crescer o olho, não, vou 

atender tudo, você quebra esses caras não estão nem aí se você vai 

quebrar ou não, eles vão exigir o que você colocou lá, se você me 

prometeu  acima da sua capacidade, azar o seu. Então assim, são 

empresas interessantes, mas não tem, não existe parceria por parte 

deles não.” (Empresário 1) 

 

 

Mesmo declarando não haver parcerias entre as empresas âncoras e as pequenas e 

médias e tendo consciência de que o relacionamento com tais empresas é complicado por 

causa da assimetria de poder, ainda assim o empresário 1 aponta a atuação na cadeia das 

grandes empresas como único caminho para o sucesso: 

“Então são fundamentais, é um cliente que não dá pra você contar 

com ele, mas também não dá pra você viver sem ele. Eles, se você 

quer se tornar grande, você tem que se juntar com as grandes. 

Então... É (uma troca). Não é fácil, não é fácil, mas é essencial.” 

(Empresário 1) 

 

 

 

Além disso, apesar de todos terem declarado a importância da qualificação e 

incentivarem o aprimoramento profissional dos funcionários, ainda assim, o perfil de 

qualificação é predominantemente baixo: 

“Varia bastante. Aí se você for pegar a média vai estar no ensino 

fundamental.” (Empresário 3) 

 

“É muito variado, mas a grande maioria é Ensino Médio. Vamos 

botar aí 80%.” (Empresário 2). 

 

A partir da análise dos trechos anteriores pode-se afirmar que há traços de path 

dependence no discurso dos empresários, em relação à atuação no ramo das grandes 

empresas e ao perfil da mão de obra. 

 

4.3 Escolha racional: o problema da ação coletiva 

 

A interpretação à luz desta abordagem defende que os atores fazem um cálculo 

racional no momento da definição estratégica. Assim, apesar de compreenderem a estratégia 

inovadora, optam racionalmente pela estratégia tradicional. 
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Há evidências da presença do problema de ação coletiva quando se trata da 

participação nas atividades realizadas pelas entidades empresarias. Por exemplo, apesar de 

declarar participar de todas as atividades desenvolvidas por todas as entidades empresariais do 

setor em que atua, o empresário 3 demonstrou, em seu discurso, que faz isso porque percebe 

um benefício direto para o seu negócio e para os empresários deste setor de atuação. Portanto 

sua participação não é motivada por uma preocupação com o desenvolvimento regional, 

apesar de ele reconhecer a importância da participação nesse tipo de ação para o 

fortalecimento do empresariado local. 

“Na verdade [...] eu vejo um benefício direto ao empresariado, né? 

Desde a mais simples, que seja uma palestra de uma, para uma 

capacitação gerencial ou até mesmo para uma melhoria das pessoas 

da produção a uma dinâmica de acesso ao mercado como uma 

rodada de negócio, sempre ali tem um viés de um benefício. Então 

praticamente eu vejo o seguinte: existe algo a ser aproveitado. [...] 

De outras entidades (além do Metalsul) também. Todas essas 

parceiras quando realizam algum tipo de atividade eu tenho olhado 

isso como um benefício e me preparado para esse benefício também. 

Porque não é simplesmente ficar participando de atividades. Porque 

você vai lá, participa e não trás nada pra dentro, e não usa isso, não 

adianta nada.” (Empresário 3) 

 

 

Da mesma forma, no discurso do empresário 1, fica clara a visão de que só vale 

participar dos eventos realizados pelas entidades empresariais se estes trouxerem retorno 

imediato para empresa. Assim, ele participa das ações, mas não com vistas ao 

desenvolvimento regional.  

“Metalsul, a gente tem bastante tempo que temos algum contato com 

eles, já participamos de alguns projetos que eles se propuseram, 

nenhum deles foi eficaz, teve uma vez que eles implementaram um 

cadastro de fornecedores do Sul Fluminense, nós fomos a primeira 

empresa a ser cadastrada, no cadastro 001, e nunca isso valeu de 

nada pra gente. Metalsul só aparece pra gente quando tem feira, aí 

quando tem feira eles chamam, ligam, oh vamos participar, fazer a 

feira, tudo, aí nesse caso sim eles aparecem, tirando isso, nada.” 

(Empresário 1)  

 

 

E, no discurso do empresário 2, fica subentendido que este participa das feiras 

realizadas pelas entidades empresariais porque estas lhe trazem visibilidade enquanto 

fornecedor, e não por considerar que seja uma prática importante para o desenvolvimento 

regional. 
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 “A gente tá junto. Até porque os clientes, eles gostam de ver o seu 

fornecedor também nesses eventos. De passar no estande de vocês. 

Então isso aí pra gente é um momento legal” (Empresário 2) 

 

 

O mesmo é visto quando se analisa a questão da formação de parcerias. Apesar de 

terem consciência da importância destas, como expõe o empresário 2, ainda assim os 

empresariado, de uma forma geral não formam parcerias com vistas ao fortalecimento das 

pequenas e médias empresas e ao desenvolvimento regional. Pelo contrário, algumas vezes 

são formadas apenas para manter prazos contratuais ou por questões de visibilidade no 

mercado, mas não possuem o grau de confiança e cooperação exigidos para que uma relação 

de parceria funcione na prática (atinja o patamar de aliança estratégica): 

“Dentro do setor metal-mecânico eles são muito unidos, tá? O 

Metalsul traz essa informação e eles tão bem consciente de que se eles 

não se unirem, eles não têm força”. (Empresário 2)  

 

“Olha, hoje a parceria com outras empresas é uma parceria assim... 

ainda no intuito do fornecimento de peças ou de partes de um produto 

que eu vou fornecer, tá? A gente tem realmente a intenção de 

preferência. Ou seja, eu tenho empresas locais, próximas do meu 

setor que ao invés de construir aqui dentro todo o meu produto, eu 

pego parte desse produto e compro nesses parceiros. Não 

propriamente dito falando o seguinte: “eu vou vender ao cliente com 

esse parceiro”. Não! Na verdade eu faço a minha venda separada 

desse parceiro hoje. Eu não caso com ele primeiro, né? Primeiro eu 

vendo e depois eu vou atrás deste que vai me dar o suporte em toda a 

produção. Basicamente vai carecer uma nova negociação, uma 

rodada... então, assim, não chega a ser aquela parceria assim: 

“vamos juntos a um negócio“. Não. Eu vou sozinho ao negócio, 

depois eu puxo o outro com a outra empresa para me dar suporte.” 

(Empresário 3) 

 

 “Bom parceria, a gente tem é muito importante. Todos os negócios 

dependem de parcerias. Mas, ao mesmo tempo que é uma ferramenta 

importante, é uma ferramenta que eu aconselho não fundamentar  

seus negócios exclusivamente em parcerias, porque as parcerias as 

vezes são boas, de vez em quando está indo bem, de repente quando 

você precisa o cara dá pra trás. O que eu quero dizer é que as 

parcerias são legais, mas não são totalmente confiáveis, você tem que 

ter um plano B sempre, você tem que, o seu negócio tem que 

funcionar independente da parceria ou não, a parceria são auxílios 

que a gente tem em alguns segmentos que a gente não domina.” 

(Empresário 1) 

 

 “É muito importante porque são empresas que também estão no 

mercado há bastante tempo e também estão com novas idéias, com 

produtos novos. Então se você aderir a essa idéia, que é geralmente 
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fazer uma situação colocando o nome da empresa, e aquilo ali para 

não dar certo. Então a gente coloca também, entra nessa idéia. E por 

ela ser inovadora e quando você sai na frente consegue ter seu nome 

no mercado, a marca está sempre lembrada. (...) E o quê que é isso? 

São indicações. Por exemplo, além de nós estarmos na rua no dia a 

dia, tem outras empresas que consultam a fábrica e elas fazem essas 

indicações. (...)Mantém e a credibilidade também. Então o fabricante 

diz “Olha você vai naquela empresa porque aquela empresa é uma 

empresa idônea, a gente tá com eles, é parceiro nosso”. Então isso é 

muito importante” (Empresário 2) 

 

O discurso do empresário 3 mostras claramente que as causas da falta de 

colaboração e parcerias entre os empresários desta  região estão ligados à um problema de 

ação coletiva: 

“É, eu acho que uma coisa, a questão da participação é esperar o 

bolo pronto. Muitos empresários acham que o bolo tem que ser 

entregue já pronto. Eles não entendem que eles têm que fazer parte do 

processo da fabricação do bolo. Que a ferramenta que se dá é: dá a 

ferramenta e ensina a fazer o bolo. Agora se ele não bota a mão na 

massa para fazer o bolo, não vai adiantar nada. Não existe uma ação 

que entregue: “toma aqui o dinheiro para você gastar”. Não existe. 

Já ganhou, já faturou, já produziu, ninguém dá isso. Ninguém dá. 

Nem a FAPERJ. A FAPERJ dá um subsídio para você desenvolver 

alguma coisa. Agora, com uma dezena de obrigações, NE? Ah, “pega 

aquele dinheiro e faz o que quiser com o dinheiro”. Não é isso. 

Aquele dinheiro tem uma finalidade específica. A prestação de contas 

é difícil. Agora, tudo é ferramenta. Não é o bolo pronto. E tem muito 

empresário que acha que a função desses entes chamados público-

privados, que somos nós do ponto de vista do APL, a gente tem que 

entregar o bolo pronto. Quem achar isso vai ficar esperando, porque 

ninguém vai entregar o bolo pronto. Vão entregar as ferramentas 

para fazer o bolo. Então assim, esses caras que estão acordando para 

este tipo de comportamento: “tenho as ferramentas, vou lá e boto a 

mão na massa”, estão conseguindo dar uma diferenciada. Aqueles 

que não conseguiram enxergar ainda estão só sobrevivendo.” 

(Empresário 3) 

 

No quadro 5 estão sintetizadas as principais informações da análise. Ele demonstra 

quais mecanismos institucionais explicam a ação do empresariado em relação a questões 

como: parceira e cooperação, participação nas atividades das entidades empresariais, entre 

outras.  
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Quadro 5: Análise do campo à luz dos mecanismos institucionais 

Mecanismo Empresário 1 Empresário 2 Empresário 3 

Limitação cognitiva Não apresentou Não apresentou Não apresentou 

Path dependence 

 Atuação na cadeia 

produtiva das empresas 

âncoras; 

 Grande empresa como 

dinamizadora da economia 

regional (apesar das 

ressalvas); 

 Perfil da mão de obra 
 Perfil da mão de 

obra 

Escolha racional 

 Parcerias; 

 Participação nas atividades 

das entidades 

empresariais; 

 Parcerias; 

 Participação nas 

atividades das 

entidades 

empresariais; 

 Parcerias; 

 Participação mas 

atividades das 

entidades 

empresariais; 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De uma forma geral, pudemos perceber que os três entrevistados adotam um padrão 

estratégico que pode ser considerado híbrido, ou seja, um mix de ações inovadoras e 

tradicionais. O empresário 3, por exemplo, apesar de ter noção da importância da qualificação 

e de fornecer incentivos formais e informais para seus empregados, continua mantendo em 

sua empresa um perfil profissional de baixa qualificação. Ao mesmo tempo, entretanto, adota 

uma postura totalmente inovadora no sentido de investir em projetos de inovação para 

melhoria de processos e de produtos. 

Esta postura híbrida também pode ser vista no discurso do empresário 1. De um lado, 

o empresário adota estratégias inovadoras, ao empregar uma mão de obra de alta qualificação 

e incentivar o aprimoramento profissional. Porém, de outro, segue o padrão tradicional, como 

quando mantém sua atuação na cadeia produtiva das grandes empresas e declara acreditar que 

estas são as únicas responsáveis pela dinamização da economia regional. 

O mesmo ocorre com o empresário 2. Apesar de adotar uma postura inovadora, ao 

enfatizar a importância da capacitação e incentivar o aprimoramento profissional, emprega 

uma mão-de-obra com perfil de qualificação relativamente baixo. Ele também adota uma 

postura tradicional quando se trata da participação nas atividades das entidades empresariais: 

sua participação se dá mais por uma questão de visibilidade no mercado do que visando o 

fortalecimento do empresariado local e da região como um todo. 

No quadro 6, estão resumidas algumas posturas dos entrevistados que podem ser 

consideradas inovadoras e outras que foram classificadas como tradicionais. 
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Quadro 6: Postura tradicional vs. Postura inovadora 

Entrevistados Postura inovadora Postura Tradicional 

Empresário 1 

Perfil da mão de obra de alta qualificação; 

Incentivos ao aprimoramento profissional; 

Investimentos em inovação. 

Atuação exclusiva na cadeia produtiva das 

empresas âncoras; 

Crença de que as grandes empresas são as 

únicas dinamizadoras do desenvolvimento 

regional; 

Participação nas atividades das entidades 

empresarias visando benefícios individuais; 
Postura individualista; 

Baixo grau de confiança nas parcerias 

formadas. 

Empresário 2 
Incentivos ao aprimoramento profissional; 

 

Perfil da mão de obra de baixa qualificação; 

Participação nas atividades das entidades 

empresarias visando benefícios individuais; 

Postura individualista; 
Parcerias com intuito apenas de ter visibilidade 

no mercado. 

Empresário 3 

Incentivos formais e informais a 

qualificação; 

Projetos de inovação (fomento FAPERJ); 

Patentes; 
Parcerias com universidades; 

Diversificação de serviços. 

Perfil da mão de obra de baixa qualificação; 

Participação nas atividades das entidades 

empresarias visando benefícios individuais; 

Postura individualista; 
Parcerias com outras empresas visando apenas 

fornecimento de produtos; 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Estes resultados reforçam a viabilidade da proposta de uma abordagem analítica 

alternativa, uma vez que permite explicar porque os membros de determinado campo se 

comportam de certa maneira, apesar dos diferentes perfis. 

 

5 Conclusões 

 

Os resultados encontrados corroboram os estudos de Paula (2009) e Lima (2010) 

demonstrando se tratar de um campo caracterizado pela fraca cooperação dos atores locais e 

pela ausência de acúmulo de recursos (redes, confiança) desejáveis para o processo de 

desenvolvimento regional. Apesar de terem consciência, por exemplo, da importância da 

cooperação entre as MPEs e de uma postura voltada para ações coletivas para o 

desenvolvimento regional, os empresários entrevistados não empreendem ações neste sentido. 

Pudemos perceber que, de uma forma geral, os três entrevistados adotam um padrão 

estratégico que pode ser considerado híbrido, ou seja, um mix de ações inovadoras e 

tradicionais. O empresário 3, por exemplo, apesar de ter noção da importância da qualificação 

e de fornecer incentivos formais e informais para seus empregados, continua mantendo em 

sua empresa um perfil profissional de baixa qualificação. Ao mesmo tempo, entretanto, adota 

uma postura totalmente inovadora no sentido de investir em projetos de inovação para 
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melhoria de processos e de produtos. Postura híbrida que também pode ser vista no discurso 

dos empresário 1 e 2, como apresentado anteriormente.  

Neste sentido, a contribuição que o método aplicado no presente trabalho oferece em 

relação à literatura de redes, capital social e distritos industriais é permitir a análise do por que 

este campo está configurado desta maneira e não apenas descrever as características deste. 

Os mecanismos institucionais, por sua vez, permitem compreender as ações do 

empresariado que conduzem a determinada configuração. Por exemplo, o path dependence 

explica porque alguns empresários permanecem atuando na cadeia produtiva das grandes 

empresas mesmo sabendo que a diversificação dos serviços seria mais lucrativa. Neste caso, 

destaca-se a questão da temporalidade e do aumento dos custos de transação ao longo do 

tempo. Os empresários têm habilidades, competências e experiência na prestação de 

determinado tipo de serviço, o que faz com que o custo de adotar uma estratégia de 

diversificação acabe sendo mais alto do que se manter na cadeia produtiva das grandes 

empresas. Assim, apesar da relação mantida entre o pequeno empresário e a empresa âncora 

ser marcado por uma grande assimetria de poder (o pequeno empresário não tem poder de 

barganha), ele opta por continuar prestando serviços para esta empresa. É o caso do 

empresário 1.  

Já o mecanismo da escolha racional permite analisar o motivo pelo qual os 

empresários não participam ou participam apenas de algumas ações realizadas pelas entidades 

empresarias. Apesar de terem consciência da importância destas para o fortalecimento do 

empresariado e da região (como um todo) os empresários só participam daquelas que 

percebem um benefício direto para o seu negócio. Nesse sentido, adotam uma postura 

individualista que reflete o problema da ação coletiva. Isso fica claro no discurso dos três 

empresários. 

E, quanto à limitação cognitiva, neste caso específico não foi encontrado a traços deste 

mecanismo no campo analisado. Mas ele permite analisar questões associadas a não 

compreensão do empresário em relação à determinada estratégia (não adota a estratégia 

porque não a compreende).  

Dessa forma, pode-se há evidências de que a abordagem alternativa baseada nas 

teorias neo-institucionais se mostrou mais aderente à proposta de análise da região Sul 

Fluminense por ser mais flexível do que as demais. Além disso, ele permitiu oferecer 

explicações focadas nos diferentes perfis de empresas que formam o campo. 

Como limitação do estudo, aponta-se a realização de poucas entrevistas. Os 

empresários do pólo Metal-mecânico são muito resistentes neste sentido, o que pode ser 
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reflexo de uma postura tradicional. Assim é necessário que seja conduzido um estudo com um 

número maior de entrevistados para identificar, por exemplo, se algum mecanismo 

institucional tem uma importância relativa maior do que outro na explicação de como este 

campo está estruturado. O discurso destes três empresários não ter apresentado traços de 

limitação cognitiva, por exemplo, não significa que este mecanismo não possua relevância na 

estruturação do campo em questão. Mostra apenas que talvez ele tenha uma importância 

relativa menor do que os demais dispositivos. 
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ANEXO 1 - Perfil Econômico do Estado do Rio de Janeiro  

 

Diferente do IPEADATA, a FIRJAN divide o estado do Rio de Janeiro em 9 (nove) 

regiões, conforme apresentado na figura abaixo: 
 

Figura 1: Meso-regiões do Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: FIRJAN, 2011. 

A região Sul Fluminense possui 7,1 % da população total do estado e é responsável 

por 8% do PIB estadual, conforme pode ser observado na tabela 1 e no gráfico 1.  

Tabela 1: Distribuição da população do estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: FIRJAN, 2011. 

 
 

Gráfico 1: Participação das regiões no PIB estadual 
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Fonte: FIRJAN, 2011. 

 
Quanto à contribuição de cada setor econômico para o PIB estadual, tem-se que o 

setor com, maior participação é o de serviços e comércio (57,5%), seguido pelo industrial 

(26,7%). 
Tabela 2: Contribuição de cada setor econômico para o PIB do estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: FIRJAN, 2011. 

 
E é o também o terceiro setor que mais emprega, conforme dados da tabela 3. 

 
 
 

Tabela 3: Nº de empregados por setor econômico 
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 Fonte: FIRJAN, 2011. 

 

Além disso, a região Sul Fluminense alcançou a terceira maior colocação no Índice 

Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) que leva em conta o desenvolvimento 

sócio-econômico em três áreas: emprego e renda; saúde e educação. 
Tabela 4: Desempenho das regiões no IFDM 
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Fonte: FIRJAN, 2011. 

Para saber mais informações sobre a conjuntura econômica do estado do Rio de 

Janeiro, ver: Retato Regional consolidado, 4ª edição. Disponível em: 

http://www.firjan.org.br/data/pages/2C908CE9215B0DC4012164C44BC33F62.htm. 
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APÊNDICE 1 – QUADRO SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS DAS EMPRESAS SELECIONADAS 
  

 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

P
er

fi
l 

d
a

 m
ã

o
 d

e 

o
b

ra
 

Mão de obra 
Q:12 funcionários 

Todos têm nível técnico ou superior. 

Q: 70 

A maior parte (80%) tem o ensino 

médio. 

Q:284 

A maior parte tem o ensino 

fundamental. 

Incentivos à 

qualificação 

Bolsas de estudo e contratação de 

estagiários 

Promove cursos internos e incentiva a 

participação em cursos externos de 

reciclagem conduzidos por 

fornecedores. 

Incentivos diretos: benefícios que 

variam desde concessão de bolsas a 

ajuda de custo de locomoção. 

Incentivos indiretos: flexibilização do 

horário de trabalho. 

In
te

ra
çã

o
 c

o
m

 o
 m

er
ca

d
o

 

Visão do 

mercado 

Mercado dinâmico. Exige constante 

mudança e adaptação. 

Mercado dinâmico. Exige constante 

mudança e adaptação. 

Mercado dinâmico. Exige constante 

mudança e adaptação. 

Terceirização 

Sim. Relação custo x benefício. Pode 

até ser mais caro, mas empresário 

considera que seu tempo vale mais. 

Prefere focar no seu negócio. 

Sim. Terceiriza por falta de espaço 

físico e para se adequar a exigências 

ambientais. 

Sim. Terceiriza por questão de 

especialização (não possuir as 

competências necessárias).  

Parceria e 

cooperação 

Possui parceria e as considera muito 

importante. Contudo faz ponderações 

sobre o grau de confiança depositado 

nesse tipo de relação. Aponta a 

necessidade de ter um plano “B”. 

Possui parcerias e as considera muito 

importante. Tem um contrato de 

exclusividade com a White Martins 

(unidade de representação comercial). 

Sabe da importância da formação de 

parcerias. Contudo o tipo de parceria 

formada tem um viés maior de 

suporte à sua prestação de serviço do 

que de colaboração. 

Concorrência 

Grande a nível nacional. Por conta da 

carga tributária estadual, considera 

que concorrência é, por vezes, 

desleal. Considera concorrentes 

regionais menos profissionalizados.  

Considera que a concorrência está 

relacionada à como o empresário vê o 

seu negócio. Afirma ter concorrentes, 

mas considera que estes podem trazer 

à tona oportunidades de inovação.  

Acirrada tanto a nível internacional, 

quanto a nacional e local. Busca 

desenvolver projetos de inovação e 

patentes para se diferenciar dos 

concorrentes. 

Relação com as 

grandes 

empresas da 

região 

Não são consideradas parceiras. Admite 

a importância delas para região e para o 

seu negócio, mas faz ponderações sobre 

a relação com estas. 

Admite a importância delas para região e 

especialmente para o seu negócio, mas 

faz ponderações sobre o papel destas 

empresas. Sua maior crítica recai sobre a 

CSN. Votorantim e White Martins são 

consideradas empresas “parceiras”. Tem 
uma visão utilitária de que o cliente 

importante é aquele que te dá lucro. 

Clientes. As empresas âncoras são vistas 

como importantes apenas como clientes 

tanto para o seu negócio quanto para 

região, como um todo. 
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Perspectivas 

para o 

desenvolvimento 

da região 

As perspectivas para o 

desenvolvimento regional são 

promissoras. Empresário considera 

pode fazer a diferença nesta dada as 

características de seu negócio 

(intensivo em tecnologia). 

As perspectivas para o 

desenvolvimento regional são 

promissoras. Acredita que sua 

empresa contribui para este 

desenvolvimento na medida em que 

fornece seus produtos, investem 

(plano de expansão), gera emprego e 

proporciona qualidade de vida aos 

funcionários. 

As perspectivas para o 

desenvolvimento regional são 

promissoras. Acredita que sua 

empresa contribui para este 

desenvolvimento na medida em que 

gera emprego e renda pois ao gerar  

receita, contribui para o dinamismo 

da economia local. Cita também a 

importância relativa de sua 

participação no que chama de 

“processos de grupo”. 

E
n

ti
d

a
d

es
 e

 d
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

Entidades 

Empresariais 

Citadas: METALSUL, SEBRAE, 

CDL e SICOMÉRCIO 

 

Pondera as ações de cada uma dessas 

entidades e afirma que algumas 

realizadas pelo MetalSul não dão 

resultado. Para este, a mais efetiva é 

o SEBRAE. 

Citadas: METALSUL, ACIAP e 

SENAI 

 

 

Considera as ações destas relevantes 

para o desenvolvimento da região e 

fortalecimento do micro e pequeno 

empresariado. 

Citadas: METALSUL, FIRJAN, 

SEBRAE, ACIAP (BM E VR) 

 

Considera as ações destas relevantes para 

o desenvolvimento da região e 

fortalecimento do micro e pequeno 

empresariado. Enfatiza constantemente 

os benefícios trazidos por estas ações. 

Relação com 

poder público 

Considera que o poder público só 

atrapalha o empresariado regional 

(alta carga tributária, por exemplo). 

Contudo, admite que investimentos 

tem sido feitos em função da Copa de 

Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 

2016. 

Considera o poder público municipal 

mais atuante que o estadual. 

Mas critica a intensa preocupação 
com a visibilidade política. 

Considera que o poder público 

atrapalha o empresariado regional 

(alta carga tributária, por exemplo). 

Afirma que o poder público vê o 

empresário apenas como “fornecedor 

de recursos” e que para a situação 

melhorar deveria haver uma gestão 

administrativa que deixasse de lado a 

parte política. Critica a intensa 

preocupação com a visibilidade 

política. Contudo considera que o 

fato do vice- governador ser da região 
como vantagem para as empresas do 

interior. 

Enfatiza a importância do poder público 

para o desenvolvimento regional, 

contudo é incisivo ao afirmar que há uma 

falta completa de apoio do governo local. 

Queixa-se do apoio dado às grandes 

empresas e pela falta de suporte às 

pequenas e médias. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE 2: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Empresa (opcional/ não precisa se identificar): 

Setor de atuação: 

Serviços prestados/para quem presta: 

Fornecedores: 

Clientes: 

Nº de empregados: 

História da empresa (como surgiu a idéia de criá-la, por que, etc.): 

 

1) Qual é o nível de escolaridade dos funcionários (médio, técnico, superior...)? Existe 

algum tipo de incentivo para que eles aprimorem sua qualificação profissional? 

 

2) A empresa possui terceirizada (mesmo que seja apenas uma faxineira que vá duas 

vezes por semana)? Se sim, em que área? Por quê? 

 

3) A empresa possui parcerias? Em que medida você considera esta parceria 

importante para o seu negócio? 

 

4) Que relação sua empresa mantém com as grandes empresas da região como White 

Martins, Votorantim e CSN? Elas são importantes para o seu negócio? Há espaço 

para negociação com estas empresas? Elas podem ser consideradas parceiras ou 

atrapalham o desenvolvimento dos seus projetos?  

 

 

5) O que essas grandes empresas representam para o seu negócio? E para a região Sul 

Fluminense?  

 

6) Como é a concorrência na área de atuação da sua empresa? Em nível regional? Em 

nível nacional?  

 

7) Há entidades empresariais no setor que você atua (ex. Metalsul, Firjan)? Quais?  

 

8) Você conhece as atividades destas entidades (feiras, palestras, encontros)? Você 

costuma participar? Se sim, qual a sua avaliação sobre essas? 

 

9) Já participou/participa de algum evento desse tipo em outro estado ou país?  

 

10) Já foi para outra região do país ou para outros países para alguma experiência ou 

aprimoramento profissional? Através de iniciativa própria, da empresa ou ambos? A 

empresa proporciona esse tipo de oportunidade aos funcionários? 

 

11)  Com que freqüência costuma acessar meios de comunicação (jornais, revistas, 

internet), para manter-se atualizado nos negócios? Considera que esses meios 

podem agregar valor aos processos da empresa? Como? 

 

12) Qual a sua visão sobre o poder público (governo, prefeitura)? Qual o papel dele no 

desenvolvimento da região?  
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13) Existe parceria entre as pequenas e micro-empresas? Se sim, com quais? E com as 

grandes? 

 

14) Quais as suas perspectivas para o desenvolvimento dessa região? 

 

15)  Você já se deparou com a necessidade de realizar alguma(s) mudança(s) na sua 

empresa visando se adequar ao ambiente de negócios da região Sul Fluminense, nos 

últimos anos? Você considera que serão necessárias para os próximos anos? Se sim, 

que tipo de mudanças? 

 

16)  Você considera que sua empresa pode colaborar para o desenvolvimento da região? 

Se sim, de que forma? 

 

17) Você acha que o pólo metal mecânico oferece oportunidades para as micro e 

pequenas empresas crescerem?  

 


