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RESUMO

Este trabalho trata sobre desenvolvimento regional baseado no sistema de produção
,

dos distritos industriais. E conduzido pela tipologia elaborada por Markusen (1995), e analisa

o distrito formado na região do Médio Paraíba, no Sul Fluminense do Estado do Rio de

Janeiro, a partir do quadro de fornecedores de uma montadora multinacional instalada na

região, indicando em qual ou quais dos tipos ideais o mesmo se encaixa.

PALAVRAS-CHAVE

Desenvolvimento Regional; Cooperação; Distritos Industriais.

ABSTRACT

This work deals with regional development based production system of industrial

districts. It is conducted by the typology developed by Markusen (1995) and analyzes the

district formed in the Médio Paraíba, Fluminense South, on the State ofRio de Janeiro, from a

multinational automaker installed in the region, indicating in what or which ofthe ideaIs types

of even fits.

KEYWORDS

Regional Development - Cooperation - Industrial Districts
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PARTE I

1. INTRODUÇÃO

As intensas transformações no setor automotivo mundial referente à tecnologia, a

processos e às relações trabalhistas ocasionaram beneficios a diversos países, inclusive o

Brasil, o qual, de acordo com Ramalho (2008), adotou uma política de abertura comercial no

início dos anos 1990, em que as montadoras não apenas investiram em novas filiais fabris,

como buscaram novos territórios para a instalação, descentralizando a produção das

tradicionais áreas de produção.

O capitalismo Globalizado abriu às portas ao comércio internacional, resultando em

uma competição acirrada de produtos, e desencadeando um processo de reorganização

capitalista, o qual envolveu tanto a fragmentação ou dispersão geográfica das atividades

econômicas. (KELLER, 2008, p. 30).

Dentro deste cenário repleto de empresas mundiais, algumas em busca de maior

competitividade, apostam em formas alternativas de produção como arranjos produtivos

locais, um tipo de aglomerado de empresas, eficaz para o desenvolvimento social e

econômico. (REGAZZI, sem data)

A região do Médio Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro, recebeu algumas empresas

multinacionais com produção descentralizada, e é o ponto central desta pesquisa, a qual tem

por finalidade analisar o cenário industrial desta região. A mesma localiza-se no Sul do

Estado do Rio de Janeiro, compreendida dentro do eixo Rio-São Paulo, principal mercado
,

consumidor do país. E composta por doze municípios, com aproximadamente 855000

habitantes. Conta com a presença de grandes empresas do ramo siderúrgico, cimento,

montadoras automotivas, acessórios automotivos, saúde e beleza, entre outras. Trata-se de

uma região de grande destaque e dinamismo econômico para o país

Dentro da região, formou-se um distrito industrial, o qual consiste em um aglomerado

de empresas atraídas tanto pela localização, quanto por incentivos fiscais oferecidos pelo

Governo, sendo responsável por grande parte do desenvolvimento desta região.
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Segundo Ramalho (2006, p. 12), a descentralização da produção e deslocamento de

"fábricas enxutas" de um espaço geográfico para outro, é possível devido às estruturas mais

flexíveis das organizações e contribui para custos competitivos. Assim, esses arranjos podem

trazer vantagens ao longo da cadeia produtiva.

Com a distribuição de unidades de produção, a organização assume o posicionamento

de ser uma empresa global, espalhando plantas pelo mundo em busca de menores custos com

mão de obra, incentivos fiscais por parte de governos locais, entre outros. A busca das

empresas por preços competitivos une-se ao interesse de governos no desenvolvimento

econômico de regiões com poucos investimentos. Algumas empresas conquistam certa

cooperação ao longo dessa cadeia de produção entre empresa e fornecedores, empresa e

outros parceiros, empresa e governos.

No Brasil, muitas empresas globais possuem filiais no país, empresas vindas do

exterior em busca de vantagens econômicas, formando, na maioria das vezes, um aglomerado

industrial ou distrito industrial.

Estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo apresentam esses tipos

de aglomerações. No ano de 2012 o governo federal brasileiro lançou uma política automotiva

a fim de induzir o uso intensivo de componentes nacionais na produção de carros, assim, a

maior parte de fornecedores, das multinacionais aqui instaladas, passa a ser brasileira.

(LAGUNA, Valor Econômico: 15/08/2012).

Markusen (1995) elabora uma tipologia sobre esses tipos de aglomerações industriais

e aponta a existência de 4 tipos: Distrito Industrial Marshalliano, Distrito Industrial Centro-

Radial (Hub and Spoke), Distrito Industrial Plataforma Satélite, Distrito Industrial ancorado

pelo Estado. O objetivo deste trabalho é, a partir das ideias de Markusen, analisar as

características do Pólo Metal Mecânico (espaço também conhecido como Tecnopolo) e

identificar qual modelo de distrito industrial ali se formou.

2. OBJETIVOS
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o objetivo deste presente trabalho é definir os distritos industriais existentes e a partir

desta definição, identificar a aglomeração industrial existente em tomo de uma indústria local,

escolhida a fim de ser amostra do Pólo Metal Mecânico, na região do Sul Fluminense.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Cenário brasileiro local

Por quatro séculos, a economia brasileira baseou-se em agroexportações, entretanto,

com a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão na década de 1930 e,

posteriormente a Segunda Guerra Mundial, este modelo agroexportador foi posto em cheque,

devido à crise gerada em âmbito internacional. Consequentemente, as exportações de café,

principal produto brasileiro, reduziram, comprometendo a renda nacional. Assim, como forma

de defesa à economia brasileira, o governo Vargas lançou medidas a fim de proteger o país, e

acabou fomentando um processo que coloca o Brasil na rota das economias modernas,

marcando o início da industrialização no país e a substituição dos importados por produtos

nacionais. O Brasil, portanto, deixa de ser um modelo essencialmente agrário, conservador e

colonial, culminando com o desenho de uma economia industrial com perfil de capitalismo.

(GREMAUD, A. P.; VASCONCELLOS, M. A.; TONETO, R. 2004, p. 340 - 358).

Na década de 1950, a indústria automobilística foi implantada, segundo Addis (1997),

o que estimulou de forma positiva o processo de industrialização no país, e tomou-se um dos

grandes pilares do desenvolvimento econômico. Ainda segundo Addis (1997), várias

empresas de autopeças nacionais se desenvolveram com a finalidade de atender à demanda

dessas montadoras multinacionais. Os fornecedores brasileiros lutaram por uma relação

horizontal e de caráter cooperativo.

Com o auxílio do governo a partir de políticas protecionistas, as montadoras

assumiram uma maior cooperação com a indústria de autopeças brasileira, fornecendo

assistência tecnológica, além de contratos de longo prazo. Assim, as montadoras produziam o

essencial, para buscar grande parte na indústria nacional de fornecedores, gerando uma

relação de dependência entre as partes, sendo as multinacionais obrigadas a auxiliar no

9



desenvolvimento da indústria de autopeças brasileira. Foi conquistada a relação de

cooperativismo no setor.

Entretanto, com o passar do tempo, esta relação foi afetada pela redução do controle

estatal das políticas, pela baixa qualidade técnica da indústria de autopeças, redução do índice

de nacionalização, inflação, além da instabilidade política e econômica no país. As

multinacionais acusaram os fornecedores brasileiros de praticar preços muito altos, e o Golpe

Militar de 1964 agravou ainda mais a situação para as empresas nacionais, já que o novo

governo apoiava o capital estrangeiro no país. A partir de 1967, fusões entre montadoras

aceleraram o fim das relações de cooperação entre corporações e fornecedores. (ADDIS,

1997, p. 134).

Nos anos 1990, de acordo com Ramalho (2006, p. 16), o mercado de veículos no

Brasil sofreu uma abertura comercial, atraindo investimentos de diversas montadoras na

construção de novas fábricas, algumas unidades fabris automotivas foram deslocadas para

territórios brasileiros.

Ainda de acordo com Ramalho (2006, p. 18), a região do Médio Paraíba cedeu espaço

ao impulso industrial, modificando a economia local já nos 50, com a instalação da

Companhia de Siderurgia Nacional - CSN, na cidade de Volta Redonda; em meados da

década de 90 recebeu duas grandes montadoras de veículos e recentemente, recebeu duas

grandes montadoras: sendo uma de automóveis e outra de máquinas pesadas.

3.2. Desenvolvimento Regional

Dall'Acqua (2003, p. 105), afirma que:

'T···] o paradigma local ,
e o novo paradigma do

desenvolvimento [...] Além da preocupação com a eficácia das

ações de desenvolvimento, a dimensão local tem caráter político

e se faz cada vez mais presente nos países industrializados".
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Ainda segundo DalI' Acqua (2003), a mesma é, geralmente, interpretada como uma

forma de resistir à autonomização do econômico, uma politização do território e a busca de

um projeto social comum, em um espaço controlado localmente.

o maior exemplo, quando se fala de desenvolvimento regional, é a experiência

italiana, na Terceira Itália.

De acordo com Raud (1995, p.10), o país apresentava uma divisão em três regiões

distintas, sendo a região noroeste desenvolvida e rica, denominada Primeira Itália; a região

Sul, com pouco progresso, denominada Segunda Itália; e a região Nordeste denominada

Terceira Itália, cujo processo de industrialização iniciou-se na década de 50, em substituição à

tradição agrícola, fornecedora até então de mão de obra barata para as grandes empresas do

Noroeste. Esta última região (Terceira Itália), ainda de acordo com Raud (1995, p.10), teve

grande desenvolvimento devido ao estabelecimento de firmas pequenas articuladas em um

arranjo cooperativo, trazendo à tona a ideia de distrito industrial.

Segundo Ilha, Coronel e Alves (2005), os distritos industriais desenvolvidos na

Terceira Itália se fundamentam na ideia de um complexo produtivo, sistemas locais de

produção, clusters. Ou seja, são aglomerações industriais localizadas em regiões específicas.

Ainda segundo Ilha, Coronel e Alves (2005), distritos industriais são entidades sócio-

territoriais caracterizadas pela presença ativa de uma comunidade de pessoas e de uma

população de empresas num determinado espaço geográfico e histórico. Eles possuem apoio

de governos locais a até nacionais.

Com incentivos, ao se instalarem, as empresas produzem, segundo Ramalho, (2006, p.

13), dinâmicas criadoras de situações que tendem a alterar as condições de desenvolvimento

econômico e os padrões de participação institucional e política. Ou seja, as empresas tendem a

alterar a economia e cultura da região.

De acordo com Raud (1999), a busca por menores custos e o receio frente a

paralisações e greves fez os empreendedores reagiram imediatamente, descentralizando a

produção, espalhando geograficamente o processo produtivo em pequenas unidades sediadas

na Zona Rural, onde se encontrava mão de obra mais barata e sindicatos inexistentes.
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A localização e distribuição das empresas toma-se um diferencial. A descentralização

do processo de produção passa a ser considerado como uma forma de readequar os sistemas

de produção de forma competitiva, em meio a um cenário composto por exigências de

melhores preços e maior qualidade dos produtos.

Assim, indústrias passaram a buscar regiões com menores custos de operação e mão

de obra mais barata, com objetivo de impactar diretamente o preço final do produto,

resultando em um produto igual, todavia, mais barato, o que resultou no desenvolvimento de

regiões além das capitais.

3.3. Distritos Industriais

Frente às necessidades e exigências, um tipo de "especialização flexível" formou-se e

acabou se tomando alvo de pesquisas para diversos estudiosos. São os chamados Distritos

Industriais, desenvolvidos, primeiramente, na região Central e Nordeste da Itália, conhecida

como Terceira Itália. (MARKUSEN, 1995, p. 14).

Os Distritos Industriais são uma forma de aglomeração industrial de empresas em

busca de incentivos. Segundo Keller (2008, p.32), os Distritos Industriais são caracterizados

por áreas de alto poder de aglutinação de atividades econômicas, as quais ganharam força

depois do período pós-guerra. Eles possuem alta capacidade de atração e retenção de

investimentos, além da capacidade de adaptação e crescimento, devido a uma cooperação

característica entre micro, pequenas e médias empresas pertencentes ao seu espaço. As

últimas experiências de áreas de atração de investimentos mostram o poder do governo e

entrada de multinacionais na estrutura e configuração dos distritos.

De acordo com Garcez (2000), os distritos surgem quando um cluster desenvolve mais

que especialização e divisão do trabalho entre firmas, há emergência de formas implícitas e

explícitas de colaboração entre agentes econômicos locais no interior dos distritos,

incrementando a produção local e, às vezes, a capacidade de inovação e a emergência de

fortes associações setoriais.

Segundo Dall'Acqua (2003, p.105), a essência da organização de um cluster é a criar

capacidades especializadas dentro de regiões, afim de promover o desenvolvimento

econômico, ambiental e social das mesmas. Ainda segundo Dall'Acqua (2003, p.105), o
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sucesso de um cluster depende da boa gestão das extemalidades e das economias de

aglomeração.

Markusen (1995, p.l0) propõe uma definição para Distrito Industrial:

[...] uma área espacialmente delimitada, com uma nova orientação de

atividade econômica de exportação e especialização definida, seja ela

relacionada à base de recursos naturais, ou a certos tipos de indústria ou
.servIços.

Ela elabora uma tipologia dos distritos, na qual, segundo Ramalho (2006, p.15),

destaca os critérios que tomam as localidades ou as regiões mais atraentes, embora esta

literatura não seja suficiente para constituir, de forma isolada, a definição clara das

características dos distritos industriais a ponto de permitir a sua fácil identificação e avaliação

de sua implantação e crescimento. Faz-se necessário a análise detalhada das características de

cada aglomeração industrial formada, e uma combinação das características.

Um distrito pode seguir as características dos modelos citados, mas também um distrito

pode ser a combinação de dois ou mais tipos ideais e ter sua característica básica modificada.

A variável determinante para cada aglomeração é a região em que está imersa, pois aquela

sofre influências do meio. Casos mais estudados e analisados por pesquisadores aproximam-

se mais de combinações desses tipos ideias, sujeitas a novas características, do que de apenas

um tipo ideal. Markusen (1995, p.12) destaca o caso dos EUA, em que há muitos exemplos de

aglomerações industriais enquadradas em mais de um tipo de distrito industrial.

o sucesso deste sistema de produção não é meramente local. Ainda segundo Markusen

(1995, p. 13), as empresas, os trabalhadores, instituições (universidades, órgãos

governamentais) participam de um conjunto de relações, competitivas e cooperativas, que vão

além das fronteiras do distrito, sendo um fator causador de sucesso tanto local, quanto global.

No Brasil, por exemplo, a presença marcante de distritos está nas regiões Sul, Sudeste

e Norte do país. No Sul os Estados mais significativos são Rio Grande Sul e Paraná, no

Sudeste são Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e no Norte, a Zona Franca de Manaus,

no Amazonas.
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Murkusen (1995, p. 14 - 15) elabora uma tipologia dos modelos ideais, em que aponta

os critérios que tomam as localidades atraentes para a concentração de atividades industriais e

que, acima de tudo, toram duradouras essas experiências, entretanto, defende que, na prática,

não existe um só tipo, mais sim uma combinação entre eles. Ela classifica-os em quatro tipos

de espaços industriais distintos, sendo:

1. Novo Distrito Industrial Marshalliano

2. Novo Distrito Industrial Centro-Radial (Hub and Spoke)

3. Novo Distrito Industrial Plataforma Satélite

4. Novo Distrito Industrial suportado pelo Estado

A seguir, informações mais detalhadas sobre os tipos ideais de distrito.

3.3.1 Distritos Marshallianos

Segundo Markusen (1995, p18 - 20), a modalidade dos Distritos Italianos é baseada

em uma estrutura econômica formada por empresas pequenas com origem, propriedade e

decisões sobre investimentos e produção locais, além de um clima de cooperação entre os

atores do distrito, sendo quase nula a cooperação com firmas de fora. Este modelo conta com

algumas vantagens, e produz um diferencial em relação aos concorrentes que atuam através

do sistema tradicional de produção. Ainda segundo Markusen (1995, p18 - 20), os Distritos

Marshallianos destacam-se pela natureza e qualidade do mercado de trabalho que é altamente

flexível, pois os indivíduos vão de uma firma a outra. Os serviços prestados são

especializados e se adéquam às particularidades das atividades de cada região. A saída de

trabalhadores do distrito é mínima, eles, geralmente, trocam de empresa dentro do próprio

distrito, caracterizando um intercâmbio de mão de obra. A combinação entre especialização

da mão de obra e baixa rotatividade (tumover) dentro do distrito, traz a este tipo de

comunidade uma relativa estabilidade, resultando no desenvolvimento de uma identidade

cultural local. Os empresários deste distrito, geralmente, conquistam suporte financeiro para

riscos de longo prazo, devido à confiança neles depositada.

Ainda segundo Markusen (1995, pI8 - 20), pesquisas sobre a experiência italiana e

experiências similares em outros países revelam que a cooperação conjunta melhora a
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competitividade das empresas presentes neste tipo de distrito. Os competidores, a fim de obter

certa estabilidade de mercado no compartilhamento dos riscos e inovações, exercem grande

cooperação entre si, e governos locais agem como órgão regulador desta parceria, resultando

em uma união forte, com garantia de cooperação e confiança entre os membros da

comunidade.

E em relação à vitalidade desta variante, os Distritos Marshallianos apresentam boas

perspectivas de crescimento e desenvolvimento de longo prazo, devido à sua grande

capacidade de inovação.

Essa classificação de distrito é de extrema importância para o estudo de aglomerações

industriais, mas de acordo com Markusen (1995, p18 - 20), não é suficiente para classificação

das demais áreas de aglomeração industrial, portanto, faz-se necessária a apresentação dos

demais tipos ideais.

3.3.2 Distritos Industriais Centro-Radiais (Hub and Spoke)

Essa modalidade de aglutinação ou aglomeração industrial, segundo Markusen (1995, p.

21 -24) caracteriza-se por certo número de empresas ou unidades industriais que atuam como

fimas-chave na economia regional, reunindo em tome de si fornecedores e outras atividades

correlatas. Empresas que seguem este modelo, geralmente compram de fornecedores locais ou

externos e vendem para grandes compradores ou grande número de compradores individuais.

Markusen (1995, p. 21 -24) defende que esses distritos podem exibir dois perfis: relação

mais direta e outro com uma relação indireta. O primeiro apresenta uma teia mais firme de

ligações, ou seja, maior grau de dependência, na qual as firmas pequenas dependem da

demanda ou oferta das mais importantes. O segundo perfil apresenta um caráter nuclear, em

que as firmas menores usufruem das economias de aglomeração das firmas-chave do distrito,

sem, necessariamente, tê-las como compradoras ou fornecedoras.

De acordo com Markusen (1995, p. 21 -24) os Distritos Centro Radiais podem ser

dominados por uma ou muitas empresas grandes de um ou mais setores. Pode ocorrer

oligopólio (1 Oligopólio: é uma estrutura de mercado caracterizada por um número pequeno

de firmas, com alto grau de concentração local, ou poder de mercado, exercendo políticas com

efeitos sobre seus rivais, como políticas de preço, as quais influenciam no lucro) ou o distrito
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pode apresentar firmas pouco ou nada relacionadas umas com as outras. Há um turnover mais

baixo, o intercâmbio de mão de obra pode ocorrer, mas com bem menos intensidade que no

caso italiano. As firmas-chave possuem conexões além da região e cada decisão, embora

local, tem um impacto global.

Em relação à cooperação entre os atores do distrito, segundo Markusen (1995, p. 21 -24)

há uma eventual ocorrência apenas entre as firmas mais importantes, as quais são parceiras

devido ao processo de produção, e normalmente fora da região. A autora ainda observou que

não há cooperação entre competidores, seja na partilha de riscos, ou para estabilização dos

mercados, ou rateio dos custos da inovação. A cooperação se dá por melhoria de qualidade da

produção, prazos de entrega dos fornecedores e arranjos fisicos para um controle de estoques

mais eficiente. Em função da demanda gerada dentro do distrito, há um comércio interno com

contratos e compromissos de longo prazo.

De acordo com Markusen (1995, p. 21 -24) a atração por mão de obra se dá de forma

interna à região, entretanto, firmas maiores também atraem colaboradores de fora da região.

Em tomo das firmas-chave forma-se uma rede de serviços especializados, a qual atende as

demandas das firmas mais importantes, entretanto, esta rede não é exclusiva, podendo atender

também aos competidores em outras regiões. Todavia, ainda de acordo com Markusen (1995,

p. 21 -24) esses tipos de distritos desenvolvem uma cultura relacionada a suas principais

atividades econômicas.

Diferente do caso italiano, no qual as firmas pequenas tem grande representatividade,

nesta vertente, de acordo com Markusen (1995, p. 21 -24) o capital é geralmente detido pelas

firmas mais importantes, as quais empregam este recurso em função de resultados globais.

Em relação ao governo, segundo Markusen (1995, p. 21 -24) as firmas buscam que os

políticos da região e do Estado assegurem seus interesses, como por exemplo, melhoria nas

instituições de ensino da região, as quais preparam a mão de obra.

Em se tratando de visão de longo prazo, os Distritos Centro Radiais, de acordo com

Markusen (1995, p. 21 -24) conquistam investimentos a partir das firmas mais importantes,

causando uma grande dependência do distrito em relação às firmas-chave. A vida útil do

distrito é função de sua capacidade de inovação ao passar dos anos.
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Esta modalidade, de acordo com Markusen (1995, p. 21 -24) é caracterizada por altos

retornos e boa distribuição de renda, sendo que a conquista de salários mais altos é devido às

organizações sindicais, seja pela atuação ou receio da sua emergência.

3.3.3 Plataformas Satélites

Segundo Markusen (1995, p. 25 -28) esta terceira variante de distritos industriais de

rápido crescimento é, normalmente, organizada fora dos grandes centros urbanos por

governos nacionais e estaduais em busca do desenvolvimento de regiões mais distantes,

possibilitando, assim, o rebaixamento dos custos (altos salários, altos aluguéis, impostos

maiores das concentrações urbanas). Este tipo ideal de distrito é baseado em firmas

provenientes de fora do país, as quais podem desenvolver atividades desde simples montagens

(low-end cases) a pesquisas mais sofisticadas (high-end cases). Os produtores devem estar

prontos para atuar com autonomia, devido à significativa distancia da matriz da empresa.

Ainda segundo Markusen (1995, p. 25 -28) esta modalidade possui uma maior

popularidade, pois pode ser encontrada em vários países, independente de seu grau de

desenvolvimento. No Brasil, pode-se citar o caso da Zona Franca de Manaus; nos EUA, pode-

se citar Research Triangle Pak, uma plataforma high-end, onde há um conjunto de centros de

pesquisas independentes entre si e ligados a grandes corporações multinacionais.

As decisões de investimentos neste distrito são tomadas fora da Plataforma Satélite, sendo

a grande diferença com os Distritos Centro Radial, os quais possuem base decisória local. Não

há formação de uma rede de fornecedores locais. As empresas pertencentes a este distrito,

geralmente, não desenvolvem o mesmo tipo de produto, sendo que o controle das mesmas é

externo, assim não há uma cooperação entre os integrantes desta modalidade ideal, nem para

divisão de riscos de inovações ou estabilização de mercado. (MARKUSEN, 1995, p. 25 -28).

Segundo Markusen (1995, p. 25 -28), a característica mais marcante é a total ausência de

conexões ou transações dentro do distrito. Esta modalidade é totalmente orientada para matriz

e não apresenta enraizamento local. Possui altas taxas de entrada e saída de profissionais

qualificados (mão de obra estratégica), ou seja, apresenta maior grau de exigência de

habilidades; e em relação à mão de obra voltada para atividades rotineiras, o recrutamento se

dá de forma local.
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Ainda segundo Markusen (1995, p. 25 -28) as Plataformas Satélites tem restrições quanto

à implantação e desenvolvimento, devido às principais fontes de recursos financeiros serem

provenientes da matriz, ou seja, capital externo; inexistência de capital local apropriado para

novos negócios e a diversidade de suas atividades econômicas.

Em relação às perspectivas para este tipo ideal, as Plataformas Satélites podem migrar

para outra plataforma satélite, em outra região, pois é possível a relocalização das plantas das

firmas. Deste modo, elas, geralmente, não desenvolvem laços culturais ou novas identidades,

pois além de não criarem vínculos, possuem, também, alta diferenciação interna e orientação

para fora, dificultando projeções de longo prazo. Em termos de atração e de manutenção de

investimentos, este tipo de distrito é o menos bem sucedido dos tipos ideais. (MARKUSEN,

1995, p. 25 -28).

3.3.4 Distritos Ancorados pelo Estado

Outro tipo de área de atração e aglomeração, segundo Markusen (1995, p. 28 - 31)

organiza-se em tomo de uma entidade política ou não-lucrativa (base militar,

universidade, centro de pesquisa, laboratório ligado ao setor bélico, complexo prisional ou

grande concentração de órgãos públicos, assim, o distrito é marcado pela presença destas

instituições antes das firmas ali estabelecidas. Cada distrito tem suas características

básicas, mas uma característica básica, ainda segundo Markusen (1995, p. 28 - 31) é que

esta modalidade tende a se aproximar de um Distrito Centro Radial, e pode atuar sem

muitos laços com a economia regional.

Como exemplo, Markusen (1995, p. 28 - 31) cita a indústria da guerra em Los

Angeles, Califórnia, EUA, a qual contribui significativamente para o desenvolvimento

econômico da cidade. No Brasil, pode-se citar a cidade de São José dos Campos e o

complexo aeroespacial militar do governo federal que tomou a economia local mais

dinâmica, além da cidade de Campinas, sediada pela Universidade Estadual de Campinas

-UNICAMP.

De acordo com Markusen (1995, p. 28 - 31) a dimensão das empresas e instituições é

significativa, tomado o espaço propício aos fornecedores.
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Ainda de acordo com Markusen (1995, p. 28 - 31) nos Distritos ancorados pelo Estado

há uma tendência para alto grau de cooperação entre clientes públicos e fornecedores

locais, além de uma relação de longo prazo com fornecedores, devido ao alto grau de

confiança com os mesmos. As decisões são tomadas fora do distrito, tanto para firmas

nacionais, quanto para internacionais, além das relações não se restringirem ao distrito.

As instituições citadas, normalmente recrutam mão de obra nacional, portanto, a

lealdade dos funcionários é maior com essas instituições empregadoras que com o distrito

e as firmas ali estabelecidas, de acordo com Markusen (1995, p. 28 - 31).

As empresas locais têm importância secundária, em se tratando de economia local,

diferença básica entre os Distritos Centros-Radiais e os Distritos Marshallianos. As

empresas não tendem a cooperar umas com as outras em busca da estabilização do

mercado e proteção contra riscos, e o governo local tem um papel mínimo na regulação e

promoção das atividades do distrito. O governo local e instituições públicas buscam

aumentos nos investimentos na região. (MARKUSEN, 1995, p. 28 - 31).

As perspectivas de longo prazo para esse tipo ideal dependem de fatores como

trajetória local da instituição ou empresa pública e do incentivo ao crescimento de outras

atividades que sua presença traz para o distrito, segundo Markusen (1995, p. 28 - 31).

Em relação à política, cada região tem suas particularidades, depende do grau de

envolvimento governamental, da instituição ali sediada, por exemplo, distrito ancorado

por uma base militar tende a ter um caráter mais conservador, enquanto que distritos

ancorados em universidades tendem a ser mais liberais. (MARKUSEN, 1995, p. 28 - 31).

3.4 Rede de Suprimentos

Uma cadeia de suprimentos, de acordo com Chopra e Meindl (2002), engloba todos os

estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de pedido de um cliente. Ainda

de acordo com Chopra e Meindl (2002), a cadeia contempla fornecedores, fabricantes,

transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes, além das funções de marketing,
,

desenvolvimento de novos produtos. E composta pelos seguintes estágios: clientes, varejistas,

atacadistas / distribuidores, fabricantes, fornecedores de peças ou de matérias-primas.
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o termo rede de suprimentos, segundo Chopra e Meindl (2002), representa produtos ou

suprimentos que se deslocam ao longo da seguinte cadeia: fabricantes, distribuidores, lojistas

e clientes.

De acordo com BaIlou (2004), uma cadeia de suprimentos consiste em um conjunto de

atividades funcionais repetidas inúmeras vezes ao longo do canal, em que matérias-primas

vão sendo convertidas em produtos acabados, que agregam valor ao consumidor. Ainda de

acordo com BaIlou (2004), geralmente, como fontes de matérias-primas, fábricas e pontos de

venda não possuem a mesma localização, mesmo que o canal represente uma sequência de

etapas de produção, o processo logístico pode se repetir várias vezes, a fim de que o produto

final chegue ao mercado consumidor.

Segundo Chopra e Meindl (2002), a maior parte das cadeias é composta por redes, pois o

fabricante recebe produtos de diversos fornecedores, transforma e abastece os Centros de

Distribuição (CD), assim o mais correto é utilizar o termo Rede de Suprimentos. O objetivo

da cadeia é maximizar o valor global gerado, ou seja, maximizar a lucratividade ao decorrer

de toda a rede, conquistando maior sucesso.

Miranda e Corrêa (1996) indicam que há uma necessidade cada vez maior de uma melhor

compreensão do funcionamento das cadeias ou redes de suprimento, com objetivo de atender

níveis de produto e serviços mais competitivos para o cliente final.

Muitas cadeias são globais, com capacidade de recebimento de produtos importados, na

maioria das vezes melhores e mais baratos que os produtos disponíveis no país em que estão

instaladas. Custos mais baixos e restrições comerciais mais brandas é resultado do processo

de globalização que abriu às portas ao comércio internacional. CHOPRA E MEINDL (2002).

As instalações dessas cadeias são uma etapa crucial no desenvolvimento das mesmas, de

acordo com Chopra e Meindl (2002). A localização, por exemplo, pode ser centralizada ou

descentralizada, considerando fatores macroeconômicos estratégicos, qualidade, custos, entre

outros.

A cadeia de suprimentos está contida dentro do distrito industrial e faz parte do

distrito. Nos dias atuais as cadeias que compõem os distritos são, na maior parte, em redes,

com diversos fornecedores, de diversas localidades.
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PARTE II

4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

4.1 Metodologia

Este trabalho possui uma natureza exploratória descritiva baseada na leitura de livros e

artigos, com apoio de revistas e material publicado em rede sobre o assunto.

Ainda conta com um banco de dados dos fornecedores da indústria observada,

fornecido, em total acordo, desde que a mesma e seus fornecedores fossem poupados de

qualquer identificação. Assim neste trabalho, nenhum dado, além da quantidade de

fornecedores e produtos fornecidos, foi divulgado.

Esta base de dados, desenvolvida em Excel - programa da Microsoft - e dispõe do

cadastro de 624 empresas fornecedoras de peças automotivas, separadas por localização:

Europa, MERCOSUL e Brasil, sendo 407 fornecedores Europeus, 176 Brasileiros e mais 41

do MERCOSUL.

As informações obtidas sobre os fornecedores, localização exata e seus produtos

fornecidos ainda foram resultado de pesquisa, em sites oficiais das empresas. Por este motivo,

fez-se opção por uma amostra-piloto, em que foram escolhidas apenas 10 empresas de cada

modalidade de fornecedor, por ser inviável a procura manual de um número maior de

empresas.

Com a divisão das modalidades de fornecedor, foi utilizada uma fórmula para escolha

aleatória dos números:

==ALEATÓRIOENTRE( 1;407)

Fórmula 1

==ALEATÓRIOENTRE( 408;577)

Fórmula 2

==ALEATÓRIOENTRE( 578;624)

Fórmula3
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Os números resultantes foram para Europa: 36, 61, 90, 118, 123, 140, 155, 255, 326,

397. Os números resultantes para o Brasil: 408, 442, 470, 474, 476, 485, 519, 522, 537, 559.

Os números resultantes para o MEROSUL: 584, 594, 599, 601, 610, 611, 613, 616, 618, 621.

Como a base conta com 624 fornecedores numerados entre 1 a 624, estes números citados

acima, escolhidos aleatoriamente pelo programa, apontam os fornecedores da base os quais

devem ser mais detalhados, com informações sobre produtos fornecidos a indústria principal,

cidade e país de localização de cada um.

Portanto, a amostra-piloto totaliza 30 fornecedores com suas particulariddaes, de um

universo de 624 empresas.

4.2 Problema de Pesquisa

Markusen traça uma tipologia sobre os distritos industriais. Este trabalho aborda esta

tipologia e busca analisar a região Sul Fluminense. Por falta de recursos, o foco é uma

indústria local e a determinação do aglomerado industrial formado ao seu redor. Portanto,

qual seria a aglomeração industrial predominante em tomo desta empresa? Ela se encaixa nas

ideais de Markusen?

4.3 Análise dos dados coletados

A região do Médio Paraíba contou com a vinda de algumas montadoras

multinacionais, responsáveis pelo desenvolvimento industrial da região. A escolha das

organizações por esta região se deu por diversos fatores, entre eles pode-se destacar, segundo

Ramalho (2008, p.17), a localização desta região, próxima ao principal mercado consumidor

brasileiro, compreendida dentro do eixo Rio-São Paulo, o qual possui cidades próximas com

alto potencial tecnológico e experiência no setor, além de incentivos fiscais, doações de terra,

salários mais baixos.

O foco deste trabalho é uma montadora de automóveis da região, trata-se de uma

empresa multinacional de grande porte. No Brasil, ela possui por volta de cinco mil

funcionários e na região, ela possui aproximadamente três mil colaboradores, a maioria da

própria região, mas também há empregados de outras regiões do país, com destaque para a

região do Vale do Paraíba Paulista.

22



Esta empresa é responsável pelo processo de montagem do veículo. A mesma recebe

peças dos veículos e monta desde a estrutura metálica e carroceria do veículo, até o retoque

final para entrega nas revendedoras. As peças dos automóveis produzidos, portanto, são

fornecidas por terceiros e não produzidas na fábrica.

o quadro de fornecedores é variado, composto tanto por fornecedores dispersos pelo

mundo, como também, por fornecedores locais. Como o objetivo é buscar o tipo de distrito

industrial, há necessidade de analisar as características dos fornecedores mais a fundo.

Para que esta análise fosse possível, a empresa cedeu uma base de dados para estudo. Esta

base conta com o cadastro de 624 fornecedores, sendo estes responsáveis apenas pelo

processo de produção dos veículos, ou seja, o tipo de serviço prestado a empresa analisada é o

fornecimento de peças para os automóveis.

A base de dados está divida da seguinte forma:

Tabela 1: Localização dos Fornecedores

Localização do Quantidade por

Fornecedor Região

EUROPA 407

BRASIL 176

MERCOSUL 41

Total 624

Sendo:

1. EUROPA: Fornecedores advindos da Europa.

2. BRASIL: Fornecedores advindos das diversas regiões do Brasil.

3. MERCOSUL: Fornecedores advindos da Argentina.

A seguir a base de dados, separada conforme classificação acima.
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Base de Dados do MERCOSUL

Tabela 3: Base de Dados MERCOSUL
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De acordo com a base de dados, extraída em 2012, e com a tabela 1, no total são 624

fornecedores, sendo 407 empresas advindas da Euro~ 176 empresas no território brasileiro e

mais 41 empresas no MERCOSUL. Observe graficamente:

Gráfico 1: Quantidade de fornecedores responsáveis por peças dos veículos fabricados no

Brasil.

QU11ntidade por Região

•EUROPA
BRASIL

oMERCOSUL

l_ __ ~__ . _

A partir desses dados, pode-se observar que a empresa em questão possui um quadro

de fornecedores, majoritariamente, externos, totalizando 448 fornecedores de fora do país,

sendo a maior parte da Europa. Numa classificação geral, a Europa seria a primeira

fornecedora de peças desta empresa, seguida pelo Brasil e depois pelo MERCOSUL.

A amostra de 30 fornecedores teve maiores detalhes, como o produto produzido e

fornecido à empresa principal. Entre os 10 fornecedores da Europa escolhidos, pôde-se

observar que os produtos fornecidos tem um maior grau de tecnologia, contemplando entre

eles: ar-condicionado, aparelhos para navegação, produtos eletrônicos automotivos, sensores

de automóveis, módulos de injeção, sistemas de ignição, embreagem, transmissores, cintos,

correias, correias de acionamento, acessórias de conectividade, sistemas de identificação,

peças mecânicas, peças para motores, peças metálicas soldadas, peças de precisão, tecnologia

de plástico, peças decorativas.
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Já os 10 fornecedores brasileiros ofertam produtos como: adesivos, películas protetoras,

peças estampadas, selantes, barras de impacto para porta do veículo, filmes de proteção de

superficie, artefatos de borracha, peças para sistema elétrico, para-choques.

Os 10 fornecedores do MERCOSUL ofertam produtos como peças de ornamentação,

partes de motores, protetores, válvulas, itens de plástico, solda, adesivos, tapeçaria, juntas

para motores, produtos para vedação e fixação.

Constata-se, portanto, que os produtos de maior tecnologia são os fornecidos pela

Europa, contendo produtos mais complexos como ar condicionado, sistema de navegação,

além de peças eletrônicas, enquanto que os fornecedores brasileiros ofertam peças com grau

menor de tecnologia, mas não menos importantes, como adesivos.

Embora a mesma possua fornecedores locais, dentro do próprio Pólo Metal Mecâncio,

onde está instalada, a maior parte de seus fornecedores vem da Europa. A empresa, portanto, é

dependente do fornecimento internacional.

4.3.1 Semelhanças Distritos Industriais Marshallianos

Em relação aos Distritos Industriais Marshallianos, o caso analisado não possui muitas

semelhanças. Um fato que se pode destacar é que, geralmente, esta modalidade de distrito

conquista suporte financeiro para riscos de longo prazo. Pode-se dizer que o exemplo

analisado também conquistou suporte financeiro, por alguns anos, a partir de parcerias com o

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

[...] A indústria automotiva, decisiva para o desenvolvimento do

país, a partir dos anos 1950, reestruturou sua organização produtiva nos

anos 1990 [...] e o Brasil tomou-se um importante alvo dos

investimentos diretos de empresas multinacionais do setor, e graças aos

incentivos fiscais de "um novo regime automotivo" esses investimentos

se traduziram na construção de novas fábricas e na reestruturação das

antigas [...] Ocorreu também um processo de reespacialização da

indústria, com um deslocamento de para outras regiões e municípios

afastados das áreas industriais mais tradicionais, como o ABC Paulista

... estimulando uma competição pelas montadoras e criando novas
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experiências e novos padrões de desenvolvimento locaL.. A vinda de

fábricas ... nos anos 1990 e 2000 [...] para os municípios de Resende e

Porto Real, no Vale do Rio Paraíba do Sul, foi resultado dessa política

de incentivos fiscais. Em Resende e Porto Real, os primeiros efeitos dos

investimentos têm indicado um certo dinamismo das economias locais

[...] (RAMALHO, 2006. p. 16 - 17).

4.3.2 Semelhanças Distritos Industriais Centro-Radial

Pode ser considerado como Centro-Radial, pois o espaço analisado, composto por várias

empresas de mais de um setor, possui corporações atuando como firmas-chave na economia

regional, além de reunir em tomo de si alguns fornecedores e outras atividades correlatas. Ele

ainda conta não apenas com a existência de fornecedores locais, mas também de outras

regiões tradicionais nacionais e de fora do país, ou seja, a empresa compra de fornecedores

tanto locais, quanto externos, caracterizando uma cadeia global de suprimentos.

Ainda possui diversas empresas, sendo as mais significativas empresas de grande porte.

As decisões locais possuem impacto tanto local, quanto global. Dentro do distrito analisado,

algumas empresas exercem parcerias com seus fornecedores ali instalados. Entre empresas do

mesmo setor, não há parcerias formais umas com as outras, segundo Markusen (1995) esta

modalidade não tem costume de formar parcerias com empresas de dentro do aglomerado,

mas sim com empresas de fora do distrito, portanto, as parcerias se fazem com empresas de

outros distritos, mantendo uma ligação com outras regiões.

Grande parte da mão de obra é local, mas há profissionais de fora da região, com destaque

para o Vale do Paraíba Paulista. Ainda nesta região, há escolas técnicas e faculdades de

tecnologia para atender a demanda dos profissionais locais, entretanto, não são exclusivas,

beneficiando pessoas de fora em busca de qualificação profissional. ° governo fornece

incentivos fiscais às empresas, gerando maior número de vagas de emprego, e o sindicato

local atua na luta por maiores salários e participação dos lucros.

4.3.3 Semelhanças Distritos Industriais Plataforma Satélite

29



Também pode ser considerado como Plataforma Satélite, terceira variante dos Distritos

Industriais, pois se trata de um distrito iniciado em uma região no interior do Rio de Janeiro,

que, primeiramente, foi sustentada pela economia do café. Portanto, este distrito se instalou

fora dos centros urbanos, a fim de menores custos, promovendo um maior desenvolvimento

econômico à região. Dentro do distrito existem empresas provenientes de fora do país, a

própria empresa pesquisada trata-se de uma montadora multinacional, preparada para atuar

com mais autonomia, devido à distância da matriz.

Em relação à tomada de decisão, a empresa toma decisões tanto locais, como os distritos

industriais Centros-Radiais, quanto globais, como as Plataformas Satélites, tudo depende do

tipo de decisão a ser tomada, considerando sempre a verba movimentada.

A característica mais marcante da Plataforma Satélite é a total ausência de conexões ou

transações dentro do distrito, o que não se enquadra no exemplo analisado, pois o mesmo

possui alguns fornecedores dentro do distrito.

Os recursos financeiros deste tipo ideal são provenientes da matriz, mas para o distrito

analisado o recurso não é apenas desembolsado pela matriz, a empresa possui apoio do

Governo Federal.

4.3.4 Semelhanças Distritos Industriais Ancorados pelo Estado

Na região há uma base militar, entretanto, esta base não exerce uma importância maior

que as empresas da região, portanto, não se observam semelhanças entre o caso observado e

os distritos industriais ancorados pelo Estado.
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PARTE III

5 CONCLUSÃO

A empresa analisada possui, no total, (dados de 2012) 624 fornecedores de componentes

para veículos, sendo a maior parte do quadro de fornecedores internacional, com 407

fornecedores vindos da Europa somados a 41 fornecedores do MERCOSUL, totalizando 448

fornecedores de fora do país, contra 176 fornecedores brasileiros. Ela reúne em tomo de si

alguns fornecedores e outras atividades correlatas, e conta não apenas com a existência de

fornecedores locais, mas também de outras regiões tradicionais brasileiras e de fora do país,

ou seja, a empresa compra de fornecedores tanto locais, quanto externos, caracterizando uma

rede global de suprimentos.

Pode-se observar que o distrito em que a corporação está imersa é uma mistura de dois

tipos ideais: Centro Radial (Hub and Spoke) e Plataforma Satélite, mesclando suas

características, resultando na variante fluminense (VF).

Esta variante pode ser considerada um distrito industrial Centro-Radial, pois conta com

certo número de empresas que atuam como firmas-chave na economia regional; conta ainda

com alguns fornecedores dentro do distrito, embora, tenha fornecedores em outras regiões

nacionais tradicionais e no exterior. A VF possui diversas empresas, sendo as mais

significativas as de grande porte. As decisões locais tem repercussão global, embora a

empresa apresente certa autonomia, também responde a matriz. As empresas situadas dentro

da VF, geralmente, não possuem parcerias formais entre si, mas sim com outras empresas do

mesmo setor, em outras regiões, caracterizando, portanto, ligação com outras regiões. A mão

de obra é composta, na maior parte local, por profissionais da região, entretanto, há, também,

profissionais de fora da região, com destaque para a região do Vale do Paraíba Paulista. Em

relação ao preparo profissionalizante, em toda região há escolas técnicas e faculdades de

tecnologia para atender a demanda e preparar a mão de obra necessária, entretanto, não são

exclusivas para atendimento à população local. A empresa em questão conquistou alguns

beneficios como incentivos fiscais, por parte do governo, resultando em maiores

investimentos na ampliação da empresa, gerando, consequentemente, maior número de vagas
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de emprego. O sindicato local é presente e atua na luta por maiores salários e participação dos

lucros para os funcionários.

Também pode ser considerado como Plataforma Satélite, pois trata-se de um distrito

iniciado em uma região com grande participação da economia cafeeira, no interior do Rio de

Janeiro. Com a vinda de empresas, o desenvolvimento econômico regional foi promovido,

com preços mais baixos que dos Centros Urbanos. Enquanto nesta vertente, os recursos deste

tipo ideal são provenientes da matriz, para o caso observado há incentivos, investimentos do

Governo Federal.

Portanto, a aglomeração industrial observada neste trabalho, entre a indústria local e seus

parceiros, caracteriza-se por uma combinação dos tipos ideais de distritos industriais

propostos por Markusen, (1995): Plataforma Satélite Centro Radial (Hub and Spoke). Esta

amostra de empresa comprova a afirmação de Ramalho (2008), sobre a região:

"... a região e o município escolhidos para atividade industrial

preponderante apresentam características próximas às de dois tipos descritos

por Markusen (1996:302): o distrito industrial "hub-and-spoke", que é

"dominado por uma ou várias grandes firmas, integradas verticalmente em um

ou mais setores, circundadas por fornecedores menores e com menos poder"

(nesse caso, as empresas ou instituições principais "não são enraizadas

localmente, tendo importantes laços com os fornecedores, competidores e

consumidores estabelecidos fora do distrito"); e o segundo tipo, chamado de

"plataformas satélites", em que as empresas "são colocadas pelos governos

nacionais ou governos regionais a uma certa distância de grandes áreas urbanas

como uma forma de estimular o desenvolvimento regional e simultaneamente

baixar o custo do negócio para firmas competitivas pressionadas pelos altos

salários urbanos, alugueis e impostos". RAMALHO (2006, p.I5 - 16).

Assim, pode-se observar que cada área de atração tem suas particularidades e o

desenvolvimento de um centro industrial sofre as influências dessas, por isso, não é possível

afirmar que os distritos industriais observados em todos os países seguem exatamente as

características propostas por Markusen (1995), há variações, combinações, características

locais. Portanto, cada aglomeração deve ser analisada com suas particularidades.
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6 BALHO

eve como limitação o fato de não ser permitido a identificação de

ne anto dos fornecedores, quanto da empresa principal, visando garantir a

7 PREPOSIÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

Os dados disponíveis para este trabalho permitem uma análise mais .detalhada dos

fornecedores, e também uma abordagem um pouco mais estatística. Pode ser premissa para

realização de estudos maiores sobre desenvolvimento na região do Médio Paraíba, no Sul

FIuminense.
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