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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo descrever o Cluster Automotivo Sul Fluminense
(CASF), aglomerado industrial inspirado pela experiência da PSA Peugeot Citroën no
Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), da Espanha. O Cluster está
localizado no sudeste do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na Região das
Agulhas Negras, um importante polo da indústria automobilística brasileira. Desde os
anos 1990, os municípios da região vêm concentrando os investimentos da indústria
automobilística sendo este um dos principais fatores responsáveis pelo
desenvolvimento econômico do estado. Depois de uma grande crise na região durante
os anos 1980, o polo automotivo atraiu grandes empresas como a MAN Latin America
(inaugurada em 1996), PSA Peugeot Citroën (inaugurada em 2000), Nissan
(inaugurada em 2014) e Jaguar Land Rover (em fase final de construção), além de
um grande número de fornecedores nacionais e estrangeiros, gerando cerca de 30
mil postos de trabalho a nível regional. Criado em 2013, o Cluster conta com a
liderança da PSA Peugeot Citroën (empresa que influenciou decisivamente sua
criação), MAN Latin America e Nissan, além de uma parceria com a Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). Este estudo começa por apresentar
as definições mais clássicas de clusters, como as de Schmitz & Nadvi (1999) e Porter
(1999), que os definem como uma concentração setorial e geográfica das empresas
setoriais em que a cooperação entre organizações situadas dentro da mesma região
geográfica é estratégica para a obtenção de vantagem competitiva sendo que em
seguida continua apresentando outras características e definições sobre o assunto.
Posteriormente, é caracterizada a área de influência, ou seja, a Região das Agulhas
Negras e, por fim, descreve o processo político de criação do cluster na região e os
principais resultados desta iniciativa. O estudo aplicou uma abordagem qualitativa,
com entrevistas de diversos participantes do setor privado e do governo, como a
primeira e o atual secretário de planejamento estratégico do cluster, o responsável
pela subcomissão de pessoas do Cluster e do Secretário Municipal de Trabalho e
Renda do município de Resende. Como resultado deste estudo, concluiu-se que, a
curto prazo, o cluster tem o objetivo de garantir condições de concorrência para as
empresas a desenvolver e agir sobre pontos estratégicos, como a educação, energia,
transporte e habitação. Como planejamento de médio/longo prazo pretende
desenvolver a competitividade estrutural da região, promovendo a cooperação como
uma forma de desenvolver a competitividade, promovendo o intercâmbio de
conhecimentos, aprendizagem e abertura cultural, aproveitando o aumento dos
investimentos estruturais e fomentar a mobilidade sustentável, tudo através dos
esforços conjuntos de empresas e governo. Finalmente, o estudo concluiu que o
motivo para a criação do cluster apresentado pelos fabricantes de automóveis possui
pontos em comum com a literatura, porém apresenta outros pontos, que entram em
conflito com aqueles descritos pelos especialistas no assunto.
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Região das Agulhas Negras e Cluster

ABSTRACT

This master thesis aims at describing the Sul Fluminense Automotive Cluster (CASF),
industrial cluster inspired by the experience of PSA Peugeot Citroen in the Cluster of
Galicia Automoción companies (CEAGA), in Spain. The Cluster is located in the
southeast of the state of Rio de Janeiro, more precisely in the Agulhas Negras region,
an important park of the Brazilian automotive industry. Since the 1990s, the
municipalities of the region have been concentrating investments of the automotive
industry which is one of the main factors responsible for the economic development of
the state. After a major crisis in the region during the 1980s, the automotive park
attracted large companies such as MAN Latin America (launched in 1996), PSA
Peugeot Citroen (launched in 2000), Nissan (launched in 2014) and Jaguar Land
Rover (in final stages of construction), as well as a large number of national and foreign
suppliers, generating about 30,000 jobs at regional level. Created in 2013, the Cluster
has the leadership of the PSA Peugeot Citroën (a company that decisively influenced
its creation), MAN Latin America and Nissan, as well as a partnership with the
Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro (FIRJAN). This study begins by
presenting the most classical definitions of clusters, such as Schmitz & Nadvi’s (1999)
and Porter’s (1999), which define them as a trade and geographical concentration of
sectional companies in which the cooperation among organizations located within the
same geographic region is strategic for obtaining competitive advantage once it
continues to show other features and definitions about the subject. Later, it is
characterized the area of influence, that is, the Agulhas Negras region and, finally, it
describes the political process of creation of the cluster in the region and the main
results of this initiative. The study applied a qualitative approach with interviews of
many participants from the private sector and the government, as the first and the
current secretary of the cluster strategic planning, responsible for the sub-committee
of people from the Cluster and the Labor and Income Municipal Secretary of the town
of Resende. As a result of this study, it was concluded that in the short term, the cluster
aims at ensuring competitive conditions for businesses to develop and act on strategic
points, such as education, energy, transportation and housing. As a medium / longterm planning it aims at developing the structural competitiveness of the region by
promoting cooperation as a way to increase competitiveness by promoting the
exchange of knowledge, learning and cultural opening, taking advantage of the
increase in structural investments and promoting sustainable mobility, all through the
joint efforts of businesses and government. Finally, the study concluded that the
reason for the creation of the cluster presented by car manufacturers has some
aspects in common with the literature, but on the other hand it has conflicts over those
described by experts.
Keywords: Regional Development, the Agulhas Negras Region and Cluster
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1. INTRODUÇÃO
Nos anos noventa, a indústria automobilística brasileira passou por uma
profunda reestruturação produtiva e espacial. Nesse período, o Brasil se tornou um
dos principais países no mundo no recebimento de investimento externo direto. A
estabilização da moeda, uma maior inserção no processo de globalização, políticas
de abertura de mercado e uma forte competição (guerra fiscal) entre governos
municipais e estaduais criaram condições para a atração das corporações
multinacionais do setor automobilístico (SILVA, 2003).
O Brasil da segunda metade da década de noventa apresentava um contexto
político-econômico conhecido como “era FHC”. O país estava mergulhado em uma
profunda reforma neoliberal do Estado e em uma inserção na globalização, com o
predomínio do capital financeiro e com a abertura e desregulamentação do mercado
interno. Nesse período, houve uma disputa via guerra fiscal, na qual os estados
buscavam sediar investimentos produtivos de grandes corporações internacionais,
vislumbrando elevados investimentos, geração de empregos, impostos e inserção na
cadeia produtiva.
Sobre este período, Arbix (1999) argumenta que desde 1994 o Brasil se tornou
um dos maiores alvos dos investimentos diretos de capital estrangeiro em todo o
mundo. A estabilização da economia brasileira, somada à abertura de setores
econômicos essenciais, e a consolidação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), são
os principais motivos do crescimento dos investimentos externos diretos no Brasil, que
teve na indústria automobilística um de seus principais receptores.
Em 1995, o governo instituiu o Regime Automotivo Brasileiro, com um
significativo aporte de recursos públicos com o objetivo de atrair investimentos
externos diretos, visando, inclusive, romper com a histórica desigualdade regional no
desenvolvimento industrial brasileiro. Para tanto, foi instituído um processo que contou
com reduções tarifárias de importação sobre veículos, autopeças, equipamentos e
insumos industriais e um maior grau de abertura no país (PINTO, 2011).
A elaboração do regime automotivo foi a primeira e principal política industrial
do governo federal nos anos 1990, contando a partir de 1996, de acordo com Arbix
(2000), com 16 montadoras, 150 empresas de autopeças e 29 firmas de outros setores
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produtivos. Entre dezembro de 1995 e setembro de 1998, o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) declarou que haviam sido efetivados
10,6 bilhões de dólares de investimento no setor, com uma projeção para 14 bilhões
até o final de 1999 (SILVA, 2003).
Este desenvolvimento da indústria automotiva brasileira teve, na expansão da
indústria do Sul Fluminense, um de seus efeitos mais visíveis (LIMA, 2006). Neste
mesmo período, a região de Resende iniciou um novo ciclo de desenvolvimento
industrial, com a instalação de duas grandes montadoras, a Volkswagen em 1996
(Atual MAN Latin America) e a PSA Peugeot Citroën, em 2001. Sobre este período
de instalação de novas indústrias, Ramalho e Santana (2006, p.8) assinalam que:
As montadoras que se instalaram na região sul do estado do Rio de
Janeiro seguiram a lógica da chamada "guerra fiscal", buscando
isenções de impostos e vantagens logísticas. Mas há também outros
aspectos. A vinda das fábricas da Volkswagen (1996) e da PSA
Peugeot Citroën (2001) para os municípios contíguos de Resende e
Porto Real no Vale do Paraíba, acabou por criar grandes expectativas
no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento regional. E
ainda mais: a fábrica de ônibus e caminhões da Volkswagen em
Resende se constitui em foco de atenção da indústria mundial ao
realizar uma experiência inovadora de divisão do trabalho dentro da
própria unidade fabril, com o chamado "consórcio modular".

Desde a implantação da fábrica da Volkswagen (VW) em Resende, em 1996,
(única fábrica da empresa destinada a produção desses tipos de veículos no mundo
até então), até a confirmação da instalação da empresa Jaguar Land Rover, em
Itatiaia, o Sul Fluminense se tornou um dos principais polos da indústria automotiva
brasileira, contando com a presença de gigantes como a PSA Peugeot Citroën,
Nissan, Michelin e Hyundai Heavy Industries.
Em abril de 2013, foi criado o Cluster Automotivo Sul Fluminense, que tem
como objetivo alinhar a competitividade ao crescimento acelerado da indústria
automotiva na região, contando inicialmente com oito empresas, sendo que
atualmente atua com quase vinte, que serão apresentadas no Capítulo específico
sobre o aglomerado (FIRJAN b, 2013).
A definição mais “bruta” de cluster é de “uma concentração setorial e espacial
de firmas” (SCHMITZ; NADVI, 1999, p. 1.503). Para a economia industrial, fica
caracterizado pela cooperação entre organizações situadas na mesma região
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geográfica com a finalidade de adquirir vantagem competitiva. Para diminuir custos e
se tornarem mais eficientes, as empresas devem estar atentas às mudanças
econômicas e tecnológicas do mercado onde estão inseridas, por isso a cooperação
regional se apresenta como uma ferramenta bastante interessante. Este perfil de
busca de vantagens em empresas pertencentes a setores semelhantes e instaladas
na mesma região, mais o sucesso de outros Clusters no mundo, principalmente o de
Vigo, na Espanha onde a principal empresa é a PSA Peugeot Citröen, incentivou as
empresas da região a realizarem esta aproximação (ARAÚJO, 2012).
Com base na importância de um tema novo, como a criação do Cluster
Automotivo Sul Fluminense na região na Região das Agulhas Negras, a presente
dissertação busca responder à seguinte questão: O que é o Cluster automotivo Sul
Fluminense presente na Região das Agulhas Negras e qual a relação existente
entre teoria e realidade?
O Objetivo Geral deste trabalho é descrever o Cluster Automotivo Sul
Fluminense na Região das Agulhas Negras verificando qual a relação entre a teoria e
a realidade desta proposta de aglomeração. Para atingir o objetivo geral, foi
necessário atingir antes os seguintes objetivos específicos: OE 01: Descrever o
conceito de Cluster com ênfase no setor industrial automotivo; OE 02: Descrever a
Região das Agulhas Negras e OE 03: Descrever o Cluster automotivo Sul Fluminense
à luz da teoria apresentada.
A escolha do tema e da Região das Agulhas Negras (RAN) é relevante para o
conhecimento acadêmico. Primeiramente, o tema aborda um aspecto atual e
instigante, tendo em vista a intensa competição que existe dentro da atual realidade
do capitalismo globalizado, que acaba conduzindo tanto a um processo de
reorganização através da fragmentação ou dispersão geográfica das atividades
econômicas, quanto de cooperação entre as firmas a partir da formação de
encadeamentos estratégicos como forma de assegurar a competitividade (KELLER,
2008).
A escolha da RAN, se deve pela sua importância econômica para o país.
Inserida na Região do Médio Paraíba (RMP-RJ), segunda região mais industrializada
do Estado do Rio de Janeiro, é composta pelos municípios de Resende, Itatiaia, Porto
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Real e Quatis, possui um dos principais polos automotivos do país, que está em franco
desenvolvimento, e está localizada no principal eixo macroeconômico do país,
responsável por aproximadamente 65% do Produto Interno Bruto, além de estar
vivenciando um contexto de desenvolvimento alavancado pela indústria automotiva
(RESENDE b, 2014).
Desta forma, a pesquisa em pauta possui relevância por abordar um tema novo
como a criação do Cluster Automotivo Sul Fluminense na Região das Agulhas Negras,
além da potencial contribuição para o estudo do desenvolvimento regional através do
Grupo de Estudos do Desenvolvimento do Sul Fluminense (GEDESF).
Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos mais a seção de
considerações finais e referências. Na Introdução, é exposta a situação problema,
apresentado o contexto que despertou o interesse pela realização dessa pesquisa e
a justificativa para a realização do estudo em pauta. Ainda nesse capítulo, são
apresentados o objetivo geral (e os específicos) e a organização do trabalho.
No Capítulo 2 são descritos os procedimentos metodológicos adotados durante
a realização da pesquisa. O Capítulo 3 é voltado ao referencial teórico, e tem por
objetivo realizar uma revisão da literatura de modo a descrever o conceito de Cluster,
apresentando definições e características. O Capítulo 4 tem por objetivo descrever a
Região das Agulhas Negras. No Capítulo 5, é abordada a criação do Cluster
automotivo Sul Fluminense, apresentando sua história desde a sua concepção até os
dias atuais à luz da teoria. Nas considerações finais, serão apresentadas as
conclusões finais sobre a análise do Cluster automotivo Sul Fluminense na Região
das Agulhas Negras em função dos procedimentos investigatórios realizados durante
as etapas do presente estudo.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta

é

uma

pesquisa

de

natureza

aplicada,

com

abordagem

predominantemente qualitativa, porém com elementos quantitativos. Foi escolhida
uma proeminência do método qualitativo neste trabalho pelo fato da pesquisa social
se adequar mais com o caráter interativo deste tipo de pesquisa.
Quanto aos objetivos propostos, de acordo com a conceituação de Gil (2002),
esta é uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória tem
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com objetivo de
torná-lo mais explícito ou construir conjecturas; já na pesquisa de caráter descritivo, o
objetivo é a descrição das características de determinada população ou fenômeno
(MARCONI & LAKATOS, 2003).
Quanto ao procedimento técnico, este é um estudo de caso sobre o Cluster
Automotivo Sul Fluminense na Região das Agulhas Negras, onde será analisada
especificamente a sua criação e suas características à luz da teoria sobre o assunto.
Para alcançar este objetivo serão realizados levantamentos bibliográficos e
documentais, bem como pesquisas junto a atores locais, representantes do Cluster,
secretaria de trabalho e renda do município de Resende e nas Instituições de Ensino
Superior da região.
Os procedimentos metodológicos previstos para cada uma das etapas do
presente trabalho foram estabelecidos e podem ser verificados no Quadro 1:
Quadro 1: Procedimentos metodológicos das etapas de pesquisa

Modelo de Análise

Dimensões

Objetivo
específico

Teórica

OE 1

Fonte de
Dados
Indicadores
Conceituação
simples e
completa para
um perfeito
entendimento
acerca do
assunto.

Documentos,
Publicações
Científicas,
Dissertações e
Teses

Instrumento
de Coleta de
Dados

Técnica de
Tratamento
de Dados

Coleta
documental/
bibliográfica

Análise de
conteúdo.
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Teórica

OE 2

Prática

OE 3

Conceituação
simples e
completa para
um perfeito
entendimento
sobre a RAN.

Sítios
eletrônicos
institucionais,
Documentos,
Publicações
Científicas,
Dissertações e
Teses
 Como foi
 Entrevista com
criado,
representantes
do Cluster (Sra
 Características
Juliana
 Áreas de
Guiguet, Sr
atuação e
José Marcus
Paluero, Sr
 Objetivos.
Hugo Souza);
Secretário de
trabalho e
Renda de
Resende e
diretores de
IES da Região.
 Pesquisa em
documentos e
dados do
Cluster

Coleta
documental/
bibliográfica

Análise de
conteúdo.

Entrevista
semiestruturada
com
especialista
coleta
documental/
bibliográfica

Análise de
conteúdo.

Fonte: O autor.

Para a realização desta dissertação que, como já foi dito anteriormente, é uma
pesquisa exploratória, foram utilizados o levantamento bibliográfico em periódicos
locais, livros, artigos científicos, levantamento de documentos como teses,
dissertações, monografias e a análise de dados primários e secundários, como
estudos, relatórios, anuários, apresentações e boletins, que tratam da Região das
Agulhas Negras, do Cluster Automotivo e do seu desenvolvimento econômico e
regional. Com os levantamentos e análises foi possível desenvolver o referencial
teórico e complementar o levantamento de dados.
Foram utilizadas neste trabalho, entrevistas pessoais semiestruturadas e em
profundidade como método para coleta de dados, e posterior análise dos conteúdos.
As entrevistas foram pessoais e semiestruturadas tendo em vista que os questionários
utilizados possuem questões abertas, dando liberdade de resposta para o
entrevistado. O entrevistador, ao utilizar esta técnica, teve liberdade de formular novas
questões e retomar questões anteriores a partir de novas perspectivas, conduzindo a
entrevista ao ponto principal.

22

As entrevistas foram realizadas com pessoas diretamente envolvidas na
criação

e desenvolvimento

do

Cluster Automotivo

Sul Fluminense e

no

desenvolvimento das empresas, bem como com alguns diretores das Instituições de
Ensino Superior da Região. Utilizou-se como critério para a seleção dos participantes
relacionados à criação do Cluster, a técnica do snowball (“bola de neve”). Após a
realização das entrevistas os dados foram tratados por meio da análise de conteúdo.
O método snowball (ou snowball sampling), é uma técnica de pesquisa
qualitativa, na qual a amostra é definida por meio de referências feitas por indivíduos
que conhecem outros que possuem as características de interesse da pesquisa.
Albuquerque (2009) afirma que, conforme apresentado por Goodman (1961), o
método da bola de neve utiliza uma abordagem por meio de cadeias de referência,
sendo assim, após um indivíduo ser designado (conhecido como “semente” - primeiro
elemento a ser recrutado), o mesmo indica outros elementos para que participem da
amostra (“filhos” ou “frutos”), esse procedimento é repetido até que os objetivos da
pesquisa sejam alcançados ou se esgotem as fontes. Cabe ressaltar que estes
primeiros elementos de pesquisa devem ser escolhidos via amostragem não
probabilística por conveniência, ou seja, pelo fato de estarem disponíveis (MAGNANI
et al, 2005). A técnica do snowball sampling, utilizada para o recrutamento dos
entrevistados, pode ser visualizada de uma forma mais simplificada na Figura 1.
Figura 1: As ondas de recrutamento na metodologia Snowball Sampling.

Filho (ou Fruto)
2ª Onda
Filho (ou Fruto)
1ª Onda
Filho (ou Fruto)
2ª Onda
Semente

Filho
(ou Fruto)
1ª Onda

Filho (ou Fruto)
2ª Onda)

Filho (ou Fruto)
2ª Onda

Fonte: elaboração própria, com base em Baldin e Munhoz (2005).
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Neste contexto, o indivíduo designado como “semente” foi o Secretário da
Subcomissão de Pessoas do Cluster Automotivo Sul Fluminense. O mesmo foi
designado pelo fato de ser o gestor do Cluster e de fácil acesso tendo em vista o
conhecimento inicial com o autor. O Quadro 2 apresenta a relação das entrevistas
realizadas, a instituição representada e a forma de realização da entrevista.
Quadro 2 – Relação de entrevistas e instituições representadas.
Entrevistado

Função

Forma da
Entrevista

Hugo Souza

Subcomissão Pessoas CASF.

Presencial

Juliana Guiguet

Ex-Secretária de Planejamento Estratégico do
CASF

Presencial

Marcos Paluelo

Secretário de Planejamento Estratégico do CASF

Presencial

Rogélio Garcia

Secretário de trabalho e renda de Resende

Presencial

Alice Brandão

Diretora Polo UAB/Cederj Resende

Presencial

Antônio Carlos Esteves

Diretor AEDB

Presencial

Jacques Dias

Diretor FAT UERJ

Presencial
Fonte: O autor.

O método escolhido para a análise dos dados obtidos pelas entrevistas foi a
Análise de Conteúdo. A análise de conteúdo é um método empírico que trabalha com
o conteúdo, ou seja, com a materialidade linguística através das condições empíricas
do texto, estabelecendo categorias para sua interpretação, o método espera
compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa
concepção transparente de linguagem (CAREGNATO e MUTTI, 2006). Este método
foi escolhido para análise dos dados qualitativos, especialmente para analisar as
transcrições das entrevistas, no entanto, permite ainda uma análise mais apurada de
documentos, como relatórios, documentos e apresentações também utilizados para
construção deste trabalho.
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3. REVISÃO DA LITERATURA
Nesta seção, será apresentado o referencial teórico necessário ao
entendimento de conceitos e características tão importantes e complexos como,
Fordismo e a Acumulação flexível, Globalização, Desenvolvimento Regional na
Terceira Itália, Conceito e fundamentos sobre Cluster (Diamante de Porter, Forças
Centrípetas e Centrífugas, Eficiência Coletiva, Cadeia Global de Valor e Governança)
e, por fim, o Ciclo de vida do Cluster.
3.1. O FORDISMO E A ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL
O longo período de expansão pós-guerra entre os anos de 1945 a 1973 teve
como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de
consumo e configurações de poder político-econômico, que pode ser chamado de
modo de regulação fordista-keynesiano (HARVEY, 1996). A data inicial simbólica do
início do Fordismo pode ser considerada a do início do dia de oito horas e cinco
dólares com recompensa, em 1914, mas a sua implantação geral é muito mais
complexa, pois passa pela racionalização de novas tecnologias e por uma detalhada
divisão do trabalho, com ganhos espetaculares em produtividade, bem como o
reconhecimento de que produção de massa significava consumo de massa. Esta
visão também englobava um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma
nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova
psicologia, resumindo, uma nova sociedade democrática, racionalizada, modernista e
populista (HARVEY, 1996).
O Fordismo-keynesianismo do pós-guerra, deve ser visto menos como um
sistema de produção em massa e mais como um modo de vida total, que se escorava
em um equilíbrio de forças (produção, consumo, trabalho e estado). De acordo com
Harvey (1996), no período de 1965 a 1973, ficou evidente a incapacidade do fordismo
de conter as contradições do capitalismo, principalmente pela rigidez dos
investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de
produção em massa que impediam a flexibilidade de planejamento e presumiam
crescimentos estáveis em mercados invariantes. A profunda recessão de 1973, que
teve seus sintomas potencializados pelo choque do petróleo, tirou o mundo capitalista
da “estagnação” e pôs em movimento, processos que solaparam o padrão fordista. As
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consequências foram que nas décadas seguintes, uma série de reestruturações
econômicas e reajustamentos sociais e políticos tomaram vida.
Novas experiências no campo social e da organização industrial e comercial
tomaram vida, se destacando entre estas a “Acumulação Flexível1”, marcada pelo
confronto direto com a rigidez do Fordismo através da flexibilidade dos processos de
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. De acordo
com Harvey (1996, p. 140) a Acumulação Flexível:
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos
mercados, e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação envolve
rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto
entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo,
um vasto movimento no emprego chamado ”setor de serviços”, bem
como conjuntos industriais completamente novos em regiões até
então subdesenvolvidas (tais como a “Terceira Itália”, Flandres, os
vários vales e gargantas do silício, para não falar da vasta profusão de
atividades dos países recém-industrializados).

A tabela abaixo apresenta o contraste entre o Fordismo e a Acumulação
Flexivel de Swyngedouw (1986):
Tabela 1: Contraste entre o fordismo e a acumulação flexível segundo Swyngedouw
Produção just-in-time
Produção Fordista
(Baseada na economia de
(Baseada na economia de escala)
escopo)
A.

1

O Processo de Produção
Produção em massa de bens
homogêneos

Produção em pequenos lotes

Uniformidade e padronização

Produção flexível e em pequenos
lotes de uma variedade de tipos
de produto

Grandes estoques e inventários

Sem estoques

Teste de qualidade expost (detecção tardia de erros e
produtos defeituosos)

Controle de qualidade integrado
ao processo (detecção imediata
de erros)

Produtos defeituosos ficam ocultados
no estoque

Rejeição imediata de peças com
defeitos

Acumulação Flexível não é um termo consensual. Outros autores vão chamar de pós-fordismo e
outros de Neofordismo, esta pesquisa abordará apenas o primeiro conceito.
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Perda de tempo de produção por
causa de longos tempos de preparo,
peças com defeitos, pontos de
estrangulamento nos estoques etc.
Voltada para os recursos
Integração vertical e (em alguns
casos) horizontal
Redução de custos através do
controle dos salários

B.

Organização vertical do trabalho
Nenhuma experiência de
aprendizagem
Ênfase na redução da
responsabilidade do trabalhador
(disciplinamento da força de
trabalho)

Nenhuma segurança no trabalho

Múltiplas tarefas
Pagamento pessoal (sistema
detalhado de bonificações)
Eliminação da demarcação de
tarefas
Longo treinamento no trabalho
Organização horizontal do
trabalho
Aprendizagem no trabalho
Ênfase na corresponsabilidade
do trabalhador
Grande segurança no emprego
para trabalhadores centrais
(emprego perpétuo). Nenhuma
segurança no trabalho e
condições de trabalho ruins para
trabalhadores temporários.

Espaço
Especialização espacial funcional
(centralização/descentralização)
Divisão espacial do trabalho
Homogeneização dos mercados
regionais de trabalho (mercados de
trabalho espacialmente
segmentados)
Distribuição em escala mundial de
componentes e subcontratantes

D.

Voltada para a demanda
Integração (quase-) vertical,
subcontratação
Aprendizagem na prática
integrada ao planejamento a
longo prazo

Trabalho
Realização de uma única tarefa pelo
trabalhador
Pagamento pro reta (baseado em
critérios da definição do emprego)
Alto grau de especialização de
tarefas
Pouco ou nenhum treinamento no
trabalho

C.

Redução do tempo perdido,
reduzindo-se “a porosidade do
dia de trabalho”

Agregação e aglomeração
espaciais
Integração espacial
Diversificação do mercado de
trabalho (segmentação interna
do mercado de trabalho)
Proximidade espacial de firmas
verticalmente quase integradas.

Estado
Regulamentação
Rigidez

Desregulamentação / reregulamentação
Flexibilização
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Negociação coletiva
Socialização do bem-estar social (o
Estado do bem-estar social)
Estabilidade internacional através de
acordos multilaterais
Centralização
O Estado/cidade “subsidiador”
Intervenção indireta em mercados
através de políticas de renda e de
preços
Políticas regionais nacionais
Pesquisa e desenvolvimento
financiados pelas firmas
Inovação liderada pela indústria

E.

Divisão/individualização,
negociações locais ou por
empresa
Privatização das necessidades
coletivas e da seguridade social
Desestabilidade internacional;
crescentes tensões geopolíticas
Descentralização e agudização
da competição interregional/interurbana
O Estado/cidade “empreendedor”
Intervenção estatal direta em
mercados através de aquisição
Políticas regionais “territoriais”
(na forma de uma terceira parte)
Pesquisa e desenvolvimento
financiados pelo Estado
Inovação liderada pelo Estado

Ideologia
Consumo de massa de bens de
consumo duráveis: sociedade de
consumo
Modernismo
Totalidade/ reforma estrutural
Socialização

Consumo individualizado: cultura
“yuppie”
Pós-modernismo
Especialidade / adaptação
Individualização: a sociedade do
“espetáculo”

Fonte: Swyngedouw (1986, apud Harvey, 2009)

3.2. DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA TERCEIRA ITÁLIA
O modelo de desenvolvimento, consolidado com a experiência italiana, na
Terceira Itália, a partir das décadas de 1950 e 1960, é considerado o maior exemplo,
quando se fala de desenvolvimento regional, e tem despertado o interesse de vários
estudiosos e policies. A conquista de resultados sociais positivos vem enaltecendo as
qualidades deste modelo produtivo.
Raud (1995), afirma que a Itália apresentava uma divisão em três regiões
distintas: a região noroeste desenvolvida e rica, denominada Primeira Itália; a região
Sul, com pouco progresso, denominada Segunda Itália; e a região Nordeste 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, denominada Terceira Itália. Esta última região específica obteve grande
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desenvolvimento devido ao estabelecimento de firmas pequenas articuladas em um
arranjo cooperativo, trazendo à tona a ideia de distrito industrial.
Figura 2: A Terceira Itália

Fonte: O autor, baseado em Menchise (2013)

Este fenômeno é baseado nas ligações socioterritoriais onde estão envolvidas
as aglomerações setoriais (clusters de empresas) e se ressaltam a substituição da
produção em massa (característica fordista), pela despadronização dos produtos, a
desverticalização da atividade produtiva e o surgimento de novos padrões de divisão
de trabalho. A experiência da Terceira Itália possui grande capacidade de adaptação
em mercados imprevisíveis e competitivos (COCCO et al, 2002).
Existem exemplos de distritos industriais bem-sucedidos baseados em suas
relações com as bases locais ao redor do mundo. Casos como do BadenWürttemberg, na Alemanha, de Oyonnax na França e de outras regiões na Dinamarca,
Suécia, Espanha e Japão possuem as especificidades de seus contextos
socioculturais, além dos casos de áreas da avançada tecnologia, como da Silicon
Valley nos Estados Unidos, de Grenoble na França, que são ligados ao seu contexto
socioeconômico (COCCO et al, 2002).
Cocco et al (2002), afirmam que nestes contextos são encontrados elementos
que confirmam uma diferenciação da organização produtiva típica da grande indústria
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fordista, em novas organizações baseadas nas novas relações entre fábrica e
território, entre forças de trabalho e a sociedade, entre os serviços e os usuários, entre
a produção e consumo. Outras relações mais sutis são percebidas entre local de
trabalho e moradia, entre tempo de trabalho e tempo de formação profissional, entre
trabalho formal e autônomo, etc..
Três eixos de conceituação são levantados por Cocco et al (2002): as relações
entre produção e território, entre produção e cidadania e entre atores produtivos e do
“empresário político”. Esta conceituação pode ser verificada na tabela abaixo:
Tabela 2: Relação x características dos Distritos Italianos
Relação

Característica

Produção e

O território nos distritos industriais italianos apresenta-se como um fator de

Território

“integração versátil”, ainda que as relações funcionais que se desenvolvem
dentro de redes de empresas específicas (cadeias de valor econômico,
empresas rede, alianças estratégicas, etc..), possam definir “contextos de ação
situados fora de uma dimensão estritamente territorial, a dimensão local e
territorial das relações sócio produtivas, tende a assumir uma relevância
crescente.
O espaço da produção deixa de ser a fábrica e passa a se referenciar na cidade
(território), ganhando assim uma conotação pública que não existia.

Produção e

A clivagem entre público e privado nos distritos italianos é abalada ao espalhar

Cidadania

pelo território o processo produtivo. Não se trata de um novo indivíduo que seja
ao mesmo tempo produtor e cidadão, mas está ligado ao sentido público
assumido pelas relações sociais de produção.
A medida que o trabalho passa a desempenhar a função de integrador do
processo produtivo, são encontrados neste os insumos e estruturas
necessários à produção, o que não inclui somente infraestruturas físicas e
econômicas, mas também, uma estrutura social fundamental à fluidez das
relações produtivas.

Atores

O novo papel do empresário, mais político, vem do fato que a produtividade

produtivos e o

em um sistema baseado no território passa a depender da força cooperativa

“empresário

entre os agentes, ou seja, de uma integração de cada indivíduo ao grupo.

político”.
Ao se tornar o “lugar da produção”, o território apresenta inúmeros grupos
produtores que diluem o processo produtivo por toda a parte e por este motivo
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este se faz presente mesmo sem a ação do empreendedor, fazendo-se pensar
que a imagem do empresário foi inserida no processo de cooperação.
Este novo empreendedor desempenha uma mediação específica ao realizar
as condições sociais, administrativas e políticas da produção, ligando o
trabalho de vários grupos a cadeias produtivas maiores. Este empresário é o
conhecedor, interventor e integrador das interfaces entre a produção dos
vários grupos no território e as dinâmicas dos mercados externos, recebendo
assim uma conotação política, sendo peça fundamental no sucesso dos
distritos sendo chamados de brokers.
Fonte: O autor, baseado em Cocco et al (2002, p.21-25).

Dentro deste contexto Monteiro e Lima (2015) afirmam que os “Distritos
Italianos” ficaram conhecidos pela predominância de pequenas e médias empresas
com grande capacidade de adaptação às incertezas dos mercados cada vez mais
globalizados, graças às relações de cooperação, confiança e troca de informações.
Estas relações são por sua vez sustentadas por uma densa institucionalidade na qual
participavam não somente os agentes econômicos, mas também o poder público,
associações, universidades e outros. Esta literatura inspirou um maior destaque para
o modelo dos “Arranjos Produtivos Locais” (APLs) como programa de pesquisa e
agenda de políticas públicas, buscando como objetivo geral fomentar e/ou identificar
estas características nos mais variados aglomerados industriais.
3.3 A GLOBALIZAÇÃO
Outro conceito bastante importante para este trabalho é a globalização, que de
acordo com Dicken (2010), além de ser um termo confuso e mal utilizado, também
tem se tornado com o passar do tempo (apesar de já ser utilizado desde Karl Marx,
no século XIX) genérico, sendo utilizado para englobar quase todos os tipos de
acontecimentos enfrentados pela sociedade moderna, sejam eles bons ou ruins.
Para os hiperglobalistas, nós vivemos em um mundo sem fronteiras no qual o
nacional é tido como irrelevante e a globalização é a nova ordem econômica, cultural
e política. Sendo assim, a ordem global é considerada, um estado onde o tempoespaço foi drasticamente reduzido, tendo chegado “o fim da geografia”, fazendo com
que todos os lugares se igualem. Porém, essa visão para Dicken (2010) é apenas um
mito, um equívoco.
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Na verdade, o que houve foi uma transformação na natureza, no nível de
interligação na economia mundial e, principalmente, na velocidade em que essa
conexão ocorre, o que envolve tanto uma expansão, quanto uma intensificação das
relações econômicas. Atualmente, vivemos em um mundo onde há uma profunda
integração,

dentro

e

entre

redes

de

produção

transnacionais,

que

são

geograficamente complexas e extensas, aonde cada componente da produção vem
de um determinado local do globo, e através de uma vasta diversidade de
mecanismos, que é cada vez mais padrão. Falar da globalização de acordo com
Garcia (2009, p. 41) requer, ao menos, considerar três tipos de princípios:
a) o princípio da transitoriedade, determina que a globalização seria
um processo marcado pela combinação entre permanência,
descontinuidade e mudança, e estaria transformando a realidade
social. Novas e contingentes relações sociais e estruturas
institucionais estariam emergindo. O desafio estaria em identificar as
respostas dos agentes aos desafios impostos pela nova situação e a
convivência e ajuste entre novas e antigas estruturas e práticas
sociais. A globalização seria um processo impositivo decorrendo daí
importantes descontinuidades históricas.
b) o da multiformidade. O processo teria efeitos heterogêneos sobre
os diferentes atores sociais, criando riscos e oportunidades variados.
Ações em diferentes conjunturas e com variados níveis de recursos
equivaleriam a respostas, vantagens e prejuízos diferentes para esses
atores. Novas oportunidades seriam oferecidas aos atores, porém
acompanhadas de riscos e desafios para a esfera local. Além disso,
retornos como a justiça social, a prosperidade e o desenvolvimento
local seriam contingentes.
c) o princípio da multidimensionalidade, segundo o qual as diferentes
dimensões da realidade social são condicionantes do processo de
globalização. Referências globais (padrões competitivos etc.)
demandariam ajustes dos agentes sociais (empresas, empresários,
sindicatos, governos etc.) que, por sua vez, dependeriam da
conjugação de certos fatores como conjuntura política, instituições
locais, recursos econômicos, políticos e sociais etc. Por esse princípio,
a globalização não seria basicamente um processo orientado pelas
forças incontroláveis do mercado, mas também condicionada pelas
estratégias dos atores locais. Particularmente, este princípio realça o
caráter dialético e conflitivo das relações entre agente globais e locais.
À assimetria de poder entres as duas esferas equivaleria a elaboração
de estratégias de resistência e à inevitabilidade das decisões
unilaterais se imporia a possibilidade de existência de uma certa
“margem de manobra” para os atores locais.

Os processos globalizantes se refletem e são influenciados por diversas
geografias e não por uma única geografia global. Neste sentido é possível identificar
várias tendências de combinações distintas, de acordo com o apresentado por Dicken
(2010, p. 29):
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Processos

localizantes:

atividades

econômicas

geograficamente

concentradas com vários níveis de integração funcional;


Processos internacionalizantes: expansão geográfica simples de
atividades econômicas através de fronteiras nacionais, com baixos níveis
de integração funcional;



Processos globalizantes: ampla expansão geográfica e alto nível de
integração funcional; e



Processos regionalizantes: a operação de processos “globalizantes” em
uma escala mais geograficamente limitada (mas supranacional),
variando desde a União Européia, altamente integrada e em expansão,
até acordos econômicos regionais muito menores.

Segundo Dicken (2010), grande parte da literatura sobre globalização reivindica
o “fim da geografia” e/ou o “término da distância” com o grande desenvolvimento nos
transportes e na comunicação, porém estas afirmações se apresentam de forma
simplista. As redes de produção global e regional não integram apenas empresas em
estruturas que tornam iguais os limites tradicionais das organizações como também
fazem parte das economias locais e nacionais de forma que possuem grandes
implicações em relação ao desenvolvimento social e ao bem-estar.
Castells (1996), afirma que as forças da globalização orientadas principalmente
pela tecnologia da informação, estão transformando o mundo de “espaço de lugares”,
para “espaço de fluxos”. Dickens (2010) contra argumenta esta ideia, afirmando que
o mundo é tanto um espaço de lugares quanto de fluxos e apesar do entendimento de
que “tudo pode ser localizado em qualquer lugar, se lá não funcionar, poderá ser
facilmente deslocado para outro” isto não ocorre de maneira tão fácil, pois cada função
econômica está fincada a localizações específicas, tanto de maneira física (ambiente
construído), quanto de maneira menos tangível (relações sociais, institucionais e
culturais).
O consumo deve ser levado em conta ao entendermos os circuitos e as redes
de produção, pois além de ser influenciado pelo rendimento o consumo também é
provocado pelos desejos sociais e pela cultura da sociedade onde todo e qualquer
tipo de motivação está envolvido, o que varia desde a satisfação das necessidades
básicas, para que se possa garantir a sobrevivência, ou por desejos cada vez mais
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sofisticados. O aumento do consumo está relacionado com a presença da internet que
facilita a compra de produtos e serviços e também abre um leque de opções cada vez
maior.
Na visão dos “hiperglobalistas”, o aumento da dispersão geográfica em escala
global

já

virou padrão,

porém Dicken (2010)

apresenta

questionamentos

interessantes:


Se esse for realmente o caso, porque as concentrações geográficas
continuam existindo, e mais, representam o estado normal das coisas?



Porque os locais de aglomerações continuam existindo em um “espaço
derrapante”?



Porque ao examinarmos o mapa geoeconômico, detectamos tendências
de concentração e dispersão, mas com uma propensão muito forte para
as atividades se aglomerarem em Clusters?

Estas questões, principalmente a última que aborda a resposta mundial aos
desafios lançados pela globalização, servem de base para o prosseguimento deste
trabalho, ao levantar a importância dos Clusters e sua continuidade como opção de
desenvolvimento regional.
3.4 CLUSTER INDUSTRIAL
Em uma economia globalizada, as alianças ocupam lugar de destaque nas
estratégias das empresas para se manterem competitivas e permanecerem crescendo
de maneira sustentável e rentável. Dentro deste contexto, as mudanças têm
conduzido, tanto a um processo de reorganização capitalista, envolvendo
fragmentação ou dispersão geográfica das atividades econômicas, quanto tem
estabelecido aos agentes econômicos a necessidade crescente de maior cooperação
entre as firmas que operam nas diversas cadeias de valor.
De acordo com Gereffi et al. (1994), o processo de globalização impõe um
processo de integração funcional ou integração competitiva dos diversos elos ao longo
da cadeia de valor, que para funcionarem de maneira correta necessitam de uma
governança eficiente da cadeia.
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Uma série de fatores apontam para a pertinência de uma investigação sobre o
padrão de aglomeração espacial de indústrias na economia brasileira. De uma forma
mais geral, a questão relativa à aglomeração espacial de indústrias vem sendo
associada à consolidação de sistemas flexíveis de produção estruturados ao nível
local, os quais costumam ser caracterizados a partir de desdobramentos da análise
de “distritos industriais” formulada originariamente por Marshall (1920) (PIORE e
SABEL, 1984).
Para se protegerem, as empresas têm criado uma competição por meio de
redes a partir da formação de encadeamentos estratégicos entre firmas, com o
objetivo de assegurar a competitividade. Nesse sentido, a cooperação interfirmas
aparece como uma necessidade estratégica para os agentes econômicos que operam
na economia capitalista, assim como surge o desafio de conciliar competição e
cooperação (KELLER, 2008).
Uma vantagem competitiva importante que pode ser obtida por meio de fatores
locais e que por isso ganham importância são as concentrações geográficas de
empresas. Neste cenário surge a teoria do cluster, termo recente na literatura
brasileira, que adquiriu notoriedade nos estudos de Michael Porter (1999) sobre
competitividade regional.
De acordo com Roelandt & Hertog (1999) existem alguns benefícios
proporcionados pelos estudos dos clusters em oposição às relações horizontais
focadas em abordagens setoriais tradicionais. A abordagem dos clusters ressalta a
importância das relações verticais entre firmas diferentes e a interdependência de
sinergia (as relações entre fornecedores, principais produtores e usuários são tão
importantes para a produção de inovações quanto a concorrência). Esses estudos
identificam conexões de firmas e indústrias em termos de tecnologia, habilidades,
informações, marketing e necessidades de usuários. Essas são consideradas
ferramentas fundamentais para a formulação de políticas e fornecem também a
possibilidade de uma nova caracterização do papel do setor privado, governo,
sindicatos, instituições educacionais e de pesquisa, bem como apresentam
oportunidades às firmas de todos os tamanhos.
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Porter (1999, p.211), define cluster como “um agrupamento geograficamente
concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa
determinada área vinculada por elementos comuns e complementares”. Zaccarelli
(2000, p.197), por sua vez, afirma que “é relevante a necessidade de que as empresas
tenham alguma vantagem competitiva resultante de seus relacionamentos, caso
contrário não haverá cluster”. A palavra cluster, quando empregada no âmbito de
negócios, pode ser traduzida como aglomerado competitivo. O conceito de cluster
será trabalhado mais à frente.
Em todo o mundo, podemos ver exemplos bem-sucedidos de aglomerações de
empresas que, em situações adversas, participam da economia global, tais como o
Vale do Silício na Califórnia, a Rota 128 em Massachusetts e os distritos industriais
da Terceira Itália. No Brasil, a importância deste fenômeno tem sido reforçada em
função de aspectos específicos, particularmente o processo de reestruturação
produtiva da indústria ocorrido a partir da década de 90. Este processo gerou
importantes desdobramentos sobre as articulações entre agentes no interior das
cadeias produtivas e sobre o padrão de localização espacial das atividades industriais.
As crescentes pressões pela busca de maiores níveis de eficiência na utilização
de fatores produtivos estimularam a localização de atividades produtivas em regiões
onde a disponibilidade de determinados fatores (mão de obra e recursos naturais, em
especial) fosse mais favorável, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo.
Existem várias referências aos exemplos brasileiros, podendo se destacar em
especial o cluster calçadista do Vale dos Sinos, o de cerâmica de Santa Catarina e
mais recentemente o automotivo do Sul Fluminense.
Neste trabalho abordaremos de forma concentrada a revisão da produção
acadêmica dos pesquisadores do Institute of Development Studies (IDS) da
Universidade de Sussex (Reino Unido), que estudam a “situação industrial de firmas
aglomeradas espacialmente que desenvolveram algum tipo de especialização
setorial” (clustering). O estudo realizado servirá de embasamento fundamental para
entendermos o Cluster Automotivo Sul Fluminense presente na Região da Agulhas
Negras no estado do Rio de Janeiro.
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3.5 DISTRITOS INDUSTRIAIS
A estruturação de “distritos industriais” em diversas regiões, dentre as quais
aquela conhecida como “Terceira Itália” (tema já abordado anteriormente) constitui o
exemplo mais contundente de como as aglomerações de empresas são importantes
para a competitividade das empresas. A análise de fatores que estão ligados aos
“distritos industriais” destaca os ganhos de eficiência possíveis de serem obtidos pela
especialização produtiva de firmas que se localizam em uma mesma região
geográfica, atribuindo particular importância à institucionalidade subjacente às
relações entre agentes, que induzem a formas de colaboração implícitas e explícitas
entre eles.
A “concentração de indústrias especializadas em certas localidades”, conceito
abordado por Marshall (1985, p. 231) de forma pioneira mostra que a aglomeração de
indústrias pode ajudar as empresas, de forma particular as pequenas, a obter
vantagens. Marshall argumenta que particularmente as “indústrias aglomeradas”
envolvidas em atividades similares acabavam gerando um conjunto de vantagens
econômicas e competitivas.
Klink (2001), sugere que distritos industriais são aglomerações econômicas que
surgem em decorrência de três motivos:
Em primeiro lugar, a aglomeração proporciona o fenômeno de labor
pooling (a bacia de mão-de-obra qualificada), implicando um grande
potencial para oferecer, a qualquer momento, todo tipo de trabalho
especializado. Consequentemente, os custos relacionados com a
contratação e demissão de mão-de-obra são menores e sua
produtividade maior. Em segundo lugar, aglomerações e distritos
industriais caracterizam-se pela grande densidade de redes entre os
diferentes produtores e fornecedores especializados. De certa
maneira, as empresas se instalam em distritos porque encontram um
amplo mercado para as suas mercadorias. Logo, por causa dessa
concentração da localização, a diversidade e complexidade da rede
de produtores aumentam, o que atrai por sua vez novos
empreendimentos e crescimento urbano. Por último, a aglomeração
oferece importantes externalidades tecnológicas positivas, pois, assim
que o progresso de inovação tecnológica é internalizado por um
determinado número de empresas, uma concentração geográfica
favorece uma rápida difusão desse conhecimento para a região como
um todo (Klink, 2001, p.23, grifo nosso).

Com incentivos de diversos tipos para se instalarem, as empresas produzem
dinâmicas criadoras de situações que tendem a alterar as condições de
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desenvolvimento econômico e os padrões de participação institucional e política, ou
seja, as empresas tendem a alterar a economia e cultura da região (RAMALHO, 2006).
Neste sentido, a localização e distribuição das empresas tornam-se um
diferencial e a descentralização do processo de produção passa a ser considerado
como uma forma de readequar os sistemas de produção de forma competitiva, em um
cenário composto por exigências de melhores preços e maior qualidade dos produtos.
Desta forma as indústrias passaram a buscar regiões com menores custos de
operação e mão de obra mais barata, objetivando impactar diretamente no preço final
do produto, resultando em um produto mais barato e desenvolvendo as regiões
(SALLES, 2013).
Os Distritos Industriais são caracterizados, de acordo com Keller (2008), como
áreas de alto poder de aglutinação de atividades econômicas, as quais ganharam
força depois do período pós-guerra. Estes surgem quando um cluster desenvolve mais
que especialização e divisão do trabalho entre firmas, havendo 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 (GARCEZ, 2000).
Rabelotti (1995, p. 29) apresenta quatro fatores chave característicos dos
distritos industriais: primeiro, um aglomerado de empresas (cluster), principalmente de
tamanhos pequeno e

médio, espacialmente

concentradas e

setorialmente

especializadas; segundo, um conjunto de encadeamentos para frente e para trás,
tendo por base a troca (ou intercâmbio, mercadológico ou não) de bens, de
fornecedores, de informações e de pessoas; terceiro, uma identidade social e cultural
comum, unindo os agentes e criando um típico código de comportamento (explícito ou
implícito); quarto, uma rede de instituições locais públicas e privadas dando suporte
aos agentes econômicos que atuam dentro do cluster de forma a criar uma ligação
regional.
Keller (2008, p.35) afirma que é possível, a partir de uma configuração ideal
típica de distrito industrial, apresentar apenas três dimensões de elementos distintivos
que podem ser verificados abaixo:
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[...] primeiro, uma divisão de trabalho entre as firmas do distrito que
promove altos níveis de flexibilidade e de produtividade,
principalmente na medida em que as empresas agrupadas
frequentemente são especializadas em apenas uma etapa do
processo de produção dentro daquele ramo industrial em que o distrito
se especializou; segundo, um meio social distinto que inclui desde
uma rede institucional local (ou meio institucional – como associações
comerciais e empresariais, instituições de ensino, órgãos
governamentais de fomento etc.) até práticas e atributos culturais (ou
cultura local – como a aptidão hereditária de Marshall, a confiança
entre firmas, trabalhadores e gerentes etc.); terceiro, a rede que inclui
tanto os laços horizontais quanto os laços verticais para frente e para
trás.

Piore e Sabel (1984), afirmam que as empresas, especializando-se em
determinadas atividades específicas da produção, são capazes de responder à
demanda de maneira muito flexível, dimensão esta fundamental para os distritos,
podendo lançar mão de técnicas de produção similares àquelas que são associadas
aos novos setores manufatureiros das indústrias de produção de massa.
Markusen (1995) elabora uma tipologia dos modelos ideais, em que aponta os
critérios que tornam as localidades interessantes para a concentração de atividades
industriais e que tornam duradouras essas experiências. Para Ramalho (2006), esta
tipologia destaca os critérios que tornam as localidades ou as regiões mais atraentes,
embora não seja suficiente para constituir, de forma isolada, a definição clara das
características dos distritos industriais. Os quatro tipos de distritos são:
1. Distrito Industrial Marshalliano;
2. Distrito Industrial Centro-Radial (Hub and Spoke);
3. Distrito Industrial Plataforma Satélite e
4. Distrito Industrial suportado pelo Estado
3.5.1 Distritos Marshallianos
Segundo Schmitz & Nadvi (1999), a ideia da existência de vantagem
competitiva no processo de clustering é antiga, sua perspicácia analítica fundamental
vem da obra clássica “Princípios de economia”, de Alfred Marshall (primeira edição de
1890). A principal ideia do trabalho de Marshall era a situação particular de “indústrias
aglomeradas” que, quando envolvidas em atividades similares, acabavam gerando
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um conjunto de vantagens econômicas chamadas de “economias externas
marshallianas”.
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.
De acordo com Humphrey & Schmitz (1996), Marshall apesar de não
apresentar uma definição clara, fala da existência de indústrias localizadas e em
distrito industrial. Por meio de exemplos de indústrias localizadas na Inglaterra,
Marshall fazia referência à existência de um cluster industrial em que havia uma
profunda divisão de trabalho entre as firmas, de onde se originava um conjunto de
vantagens externas.
Segundo Markusen (1995), os Distritos Marshallianos destacam-se pela
natureza e qualidade do mercado de trabalho que é altamente flexível, 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, trazendo a este tipo de comunidade uma relativa
estabilidade, resultando no desenvolvimento de uma identidade cultural local e
suporte financeiro para riscos, devido à confiança depositada nestas empresas.
Marshall (1982) ressalta uma “atmosfera industrial” dentro dos distritos, que
apesar da ideia não ser totalmente elaborada em seus estudos, apresenta uma
influência mútua dos sistemas econômico e social. Esta “atmosfera industrial” resulta
da coexistência, dentro de uma mesma área geográfica, de um sistema industrial e de
uma sociedade (comunidade de empresários e trabalhadores), ambos crescendo ao
redor das firmas agrupadas e especializadas. Em resumo, o distrito industrial
marshalliano pressupõe:
a)

Sobreposição entre o social e o produtivo; e

b)

Ampla divisão do trabalho entre firmas envolvidas em atividades
complementares com uma especialização setorial.
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3.5.2 Distritos Industriais Centro-Radiais (Hub and Spoke)
Segundo Markusen (1995), essa modalidade de aglomeração industrial,
caracteriza-se pela existência de empresas ou unidades industriais que atuam como
firmas-chave na economia regional, reunindo em torno de si fornecedores e outras
atividades correlatas. Esses tipos de distritos podem exibir dois perfis: relação mais
direta e outro mais indireta. A relação direta apresenta um maior grau de dependência,
na qual as firmas pequenas dependem da demanda ou oferta das mais importantes.
A relação indireta, 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.
Monteiro e Lima (2015, p. 104) apresentam uma definição direta sobre os
distritos “centro-radiais”, muito útil para a compreensão deste modelo de aglomerado:
[...] o tipo “centro-radial”, representa um arranjo no qual uma ou várias
grandes empresas, integradas verticalmente, conectam-se a um grupo
de fornecedores internos e competidores externos ao distrito. A
relação das grandes firmas com os fornecedores é intensa, mas não
há muito espaço para outras instituições, tais como associações
empresariais, uma vez que as firmas dominantes já têm na sua
infraestrutura financiamento, treinamento técnico, serviços e
infraestrutura em geral. O mercado de trabalho é predominantemente
blue-collar e é pouco flexível, o que ajuda a fomentar fortes identidades
culturais locais.

De acordo com Markusen (1995), a atração por mão de obra se dá de forma
interna à região, entretanto, firmas maiores também atraem colaboradores de fora da
região. Em torno 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. Estes
distritos visualizam a longo prazo a conquista de investimentos a partir das firmas mais
importantes, causando uma grande dependência do distrito em relação às firmaschave. Em relação ao governo, 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, melhoria na infraestrutura local,
etc. Esta modalidade caracteriza-se 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.
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3.5.3 Plataformas Satélites
Esta terceira variante de distritos industriais 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 e maiores impostos das concentrações urbanas). Suas
atividades são baseadas 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 (MARKUSEN, 1995).
Monteiro e Lima (2015, p. 104) definem os distritos “plataforma-satélite” como:
Os distritos do tipo “plataforma-satélite”, [...] caracterizam-se por
grandes firmas cujas sedes estão localizadas fora do distrito,
realizando poucas trocas dentro do distrito e mantendo alto grau de
cooperação com a empresa-sede. Em termos de recursos humanos,
há maior circulação dentro do grupo e entre clientes e fornecedores,
de modo que há maior identidade dos trabalhadores com as firmas do
que com o distrito

De acordo com Markusen, (1995), as decisões sobre investimentos 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, pois as economias de escala no âmbito de cada unidade fabril
vão de moderadas a altas, e as mudanças entre os habilitados para a produção ou
montagem local são de pequena monta, além do que é mínima a relação entre eles,
tanto nos negócios quanto em contatos de qualquer natureza. 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.
3.5.4 Distritos Ancorados pelo Estado
O Distritos ancorados pelo estado, organizam-se em torno 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), esta característica é marcada pela presença destas instituições antes das
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firmas ali estabelecidas. Cada distrito tem suas características básicas, mas segundo
Markusen (1995) esta modalidade tende a se aproximar de um Distrito Centro Radial,
podendo atuar sem muitos laços com a economia regional.
Para Monteiro e Lima (2015) os distritos “ancorados no Estado” se formam em
torno de instituições governamentais, tais como bases militares, agências
governamentais, grandes universidades públicas, presídios e afins, sendo que neste
caso, a estrutura de negócios local é menos articulada, tendo em vista que as decisões
são tomadas pelo governo federal ou estadual, tendo o governo local um papel menos
importante. Apesar de pode existir um grande número de trocas entre os fornecedores
locais e as instituições governamentais, o compromisso maior ocorre mais com as
políticas federais ou estaduais do que com a agenda local.
A dimensão das empresas e instituições é significativa, tornando o espaço
propício aos fornecedores. Alguns exemplos podem ser levantados, como as bases
militares situadas em cidades americanas como, Santa Fe, Albuquerque, San Diego
e Colorado Springs, que tiveram suas economias impulsionadas. No Brasil, pode-se
citar a cidade de São José dos Campos e o complexo aeroespacial militar do governo
federal, em Campinas, sede da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e no
Sul Fluminense, em Resende que teve seu desenvolvimento econômico e social
impulsionado pela Academia Militar das Agulhas Negras na década de 1940.
3.6 O CONCEITO DE CLUSTER
Existe na literatura uma extensa gama de trabalhos nos quais são abordados
diferentes definições e conceitos de clusters, arranjos produtivos locais, sistemas
locais de produção, aglomerados empresariais, entre outros, para auxiliar o
entendimento do estudo de concentrações geográficas e setoriais de empresas. Estes
estudos se dividem de acordo com o enfoque das diferentes áreas do conhecimento
humano. Humprey e Schmitz (2000) dividem estes trabalhos em quatro grupos: nova
geografia humana, administração de empresas, desenvolvimento tecnológico e
desenvolvimento regional (grifo do autor).
A importância do conceito do que vem a ser cluster na literatura acadêmica, é
um assunto abordado por vários autores em diversos campos do conhecimento.
Vários autores buscam apontar um conceito que englobe todas as variáveis acerca
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do estudo de aglomerações espaciais e cluster. Cassiolato & Lastres (2001) afirmam
que há uma variação de termos relacionados a arranjos (ou sistemas) produtivos
(como

conjunto

específico

de

atividades

econômicas

que

possibilite

a

competitividade), tais como redes de empresas, aglomerações (clusters), distritos e
polos industriais. Outros autores, bem como o relatório de pesquisa do Serviço de
Apoio à Micro e Pequena Empresa de São Paulo (Sebrae-SP) de 2002 os tratam de
forma distinta. Em contrapartida, há autores que fazem a distinção entre os diversos
termos usados, podendo ser destacados: Altenburg & MeyerStamer (1999), Roelandt
& Hertog (1999), Britto & Albuquerque (2001).
Schmitz e Nadvi (1999, p. 1.503) apresentam uma definição simples de cluster
como sendo “uma concentração setorial e espacial de firmas”. O interesse
internacional pelo estudo das aglomerações industriais (clusters industriais) surgiu
durante as décadas de 1980 e 1990 como fruto do entusiasmo gerado pelas
experiências bem-sucedidas dos distritos industriais da Terceira Itália. As histórias de
sucesso das experiências italianas ocorridas nas décadas de 1970 e 1980 somente
se tornaram amplamente conhecidas na comunidade internacional no final da década
de 1980. As histórias de sucesso despertaram o interesse de acadêmicos e de
formuladores de políticas públicas tanto nos países avançados quanto nos em
desenvolvimento (SCHMITZ e NADVI, 1999).
A utilização do conceito de clusters industriais na discussão das condicionantes
da competitividade no plano setorial e espacial vem assumindo crescente importância
na literatura econômica (PORTER,1998). De uma forma mais simples, este conceito
se refere à importância de uma concentração geográfica e setorial de empresas, a
partir da qual são geradas necessidades externas produtivas e tecnológicas que
induzem a um maior nível de eficiência. Apesar da cooperação produtiva e/ou
tecnológica não estar necessariamente presente nessas aglomerações, supõe-se que
a estruturação das mesmas estimula um processo de interação local que torna
possível o aumento da eficiência produtiva, e cria um ambiente propício ao aumento
da competitividade dos agentes integrados ao arranjo produtivo. Além deste aspecto,
a intensificação das articulações e das interações entre as empresas nessas
aglomerações tende a produzir um impacto importante na geração de aprendizado e
na dinamização do processo de inovação em escala regional ou local.
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Para Zaccarelli (2000), existirá a figura de um cluster em uma cidade ou em
seu distrito industrial se todas as empresas ali presentes se dedicarem a produzir o
mesmo tipo de produto e se o agrupamento dessas empresas determinar que a
competição assuma características especiais. Porter (1999, p. 211), define cluster
como

“um agrupamento

geograficamente

concentrado

de empresas inter-

relacionadas e instituições correlatas numa determinada área vinculada por elementos
comuns e complementares”. As duas definições são semelhantes, mas é relevante
observar a necessidade de que as empresas tenham alguma vantagem competitiva
que resulte de seus relacionamentos com outras empresas ou atores, caso contrário
não será possível existir um cluster.
O conceito apresentado pelo SEBRAE (2002, p. 03, grifo nosso) apresenta uma
simplicidade que o torna direto e interessante:
Os Arranjos Produtivos Locais (APLs), podem ser entendidos como
aglomerados ou clusters de empresas. As empresas que compõem
um cluster, além da proximidade física e da forte relação com os
agentes da localidade, têm em comum uma mesma dinâmica
econômica. Contudo, tal dinâmica pode ser determinada por razões
bastante diversas. Assim, por exemplo, a dinâmica de um cluster de
empresas pode ser determinada pelo fato dessas empresas
realizarem atividades semelhantes e/ou utilizarem mão-de-obra
específica disponível em poucas regiões (p.ex. produção de
software), ou utilizarem as mesmas matérias-primas (p.ex. indústria
petroquímica), ou necessitarem das mesmas condições climáticas
ou de solo para sua produção (p.ex. produção de chocolates, frutas,
etc.), por fornecerem para um mesmo cliente que exige proximidade
(p.ex. fornecedores de autopeças localizados próximos às
montadoras), por processos históricos e culturais, etc.
Independentemente da dinâmica que determina a formação de um
cluster, a característica mais marcante que é, de fato, comum a
todos, é a forte aglomeração/concentração em uma mesma
região. Dessa forma, a identificação dos mesmos passa
obrigatoriamente pela análise dessa variável, pelo menos para
identificar os clusters em potencial.

Cabe ressaltar que APL e Clusters são definidos com conceitos praticamente
iguais, sendo que para alguns autores como (TEIXEIRA, NASCIMENTO FILHO, 2007;
GALDÁMEZ, CARPINETTI, GEROLAMO, 2009), o principal aspecto que os diferencia
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é que os arranjos produtivos locais, tratam de um tipo específico de Cluster, que
abrange as Pequenas e Médias Empresas2.
O escopo geográfico mencionado na definição de cluster é definido pelos elos
e pela interdependência entre os diferentes setores e instituições. Isto significa que as
fronteiras de um cluster podem ser uma cidade, um estado ou país ou mesmo uma
rede de países vizinhos. A localização é importante na criação de novos
conhecimentos porque o trabalho inovador envolve necessariamente a geração e
troca de conhecimento. Os processos de dispersão não estão confinados à uma nova
localização da atividade econômica para alguns novos centros dinâmicos, (STORPER
e WALKER, 1989), mas incluem aqueles historicamente dinâmicos que se
desdobram, e talvez, que são presentes na integração funcional através de múltiplos
clusters, processo ao qual nos referimos como integração global (DICKEN, 2003).
A análise de clusters industriais em países em desenvolvimento baseia-se
sobre o papel das ligações locais na geração de vantagem competitiva nas
trabalhosas indústrias de exportação intensiva, como calçados e vestuário. No
entanto, estes produtos são, precisamente, aqueles em que os compradores globais
(se agentes, varejistas ou empresas de marca) têm vindo a desempenhar um papel
cada vez mais importante na organização dos sistemas de produção e de distribuição
global (HUMPHREY e SCHMITZ, 2002).
Após a apresentação dos diversos conceitos que atualmente definem e
explicam o fenômeno dos clusters apresentados por diversos autores, bem como uma
rápida revisão sobre “distritos industriais” com base na experiência da Terceira Itália,
será abordado a seguir alguns fundamentos básicos e essenciais para a compreensão
deste fundamento tão importante na atualidade. Conceitos como o modelo do
diamante de Porter, força centrípeta e centrífuga, eficiência coletiva, cadeias globais
de valor, governança e o ciclo de vida de um cluster, permitem o aprofundamento
teórico necessário a esta pesquisa.

2

No entendimento deste autor, os dois conceitos são idênticos, mudando apenas o idioma que está
sendo utilizado e serão tratados como sinônimos.
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3.6.1 Modelo do “Diamante” de Porter
O modelo do diamante foi desenvolvido pelo professor Michael Porter, após
pesquisa realizada em dez diferentes países, por meio da qual criou um padrão a ser
aplicado para avaliar ou comparar a posição competitiva de uma nação, sendo que
este padrão pode ser utilizado para analisar regiões especificas. Porter realiza uma
teorização sobre a competitividade, baseando suas análises nas causas da
produtividade, ou seja, nas formas como as empresas competem, em vez de tratar as
vantagens competitivas tradicionais tais como recursos naturais e trabalho.
Segundo Porter (1990, 1998), a competitividade das empresas não se encontra
espalhada uniformemente por toda a nação, mas sim na forma de agrupamentos
geograficamente localizados denominados “Clusters”. A partir dessa constatação, o
autor propôs o chamado modelo “diamante”, que consiste em proporcionar uma
explicação para a competitividade desses locais que detinham tais aglomerados.
Sobre este assunto Porter (1998, p. 183) afirma o seguinte:
Cada um dos quatro atributos define um ponto no ‘diamante’ da
vantagem nacional. O impacto de um ponto em geral depende do
estado dos demais. As desvantagens seletivas [...] e no nível mais
amplo, os pontos fracos em qualquer um dos determinantes refrearão
o potencial de desenvolvimento e aprimoramento do setor. Mas os
pontos do ‘diamante’ também se reforçam mutuamente: eles
compõem um sistema. Dois elementos, a rivalidade doméstica e a
concentração geográfica, são poderosos em especial para transformar
o diamante num sistema – a rivalidade doméstica, ao promover
melhorias em todos os outros determinantes, e a concentração
geográfica, ao promover e intensificar a interação das quatro
influências isoladas.

Como apresentado acima, Porter (1990) cita quatro principais atributos que
formam o ambiente, no qual as empresas se apresentam inovadoras e buscam
melhorias contínuas. O modelo se apresenta como um esquema na forma de um
diamante que une pontes ou fatores responsáveis pela criação de vantagens
competitivas para uma indústria, uma nação ou uma região. Para o pleno
funcionamento deste modelo, estes atributos devem atuar como um sistema que pode
ser visualizado na figura 3:

47

Figura 3: Modelo do diamante de Porter

Fonte: Porter (1993, p. 88).

1. Condições dos fatores: Para que haja uma efetiva vantagem competitiva
gerada pela produção local, os custos, a produtividade, especialização e qualidade
dos fatores de produção constituem elementos fundamentais para que se possa
determinar o sucesso da competitividade empresarial. A utilização de seus fatores de
produção em relação a um país, são aspectos fundamentais para se competir em uma
indústria (ASSUNÇÃO JR, 2006).
Os fatores de produção que possuem altos níveis de especialização e
qualidade, dão origem a vantagens competitivas de extrema importância para as
indústrias, podendo também, quando em abundância, diminuir a competitividade em
certos casos. Esta diminuição da competitividade ocorre, pois, as empresas que
apresentam estes elementos em sua produção obtêm melhores resultados a partir da
influência ou pressão que mantêm sobre a inovação e estratégia adotadas. A grande
quantidade ou o preço reduzido de um fator pode refletir na sua qualificação ou
especialização.
Dentro deste contexto, Porter (1993), faz uma divisão entre os fatores de
produção. Para o autor, existem fatores básicos, que representam tanto os recursos
locais ou físicos (clima, minérios, energia, etc.), quanto os recursos humanos
(população, taxa de renda, escolaridade). Além dos básicos, existem os fatores
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adiantados, que representam recursos mais específicos e avançados, como
conhecimento, infraestrutura e capital.
Não basta, porém, que os países tenham abundância de fatores básicos, como
mão-de-obra e matéria-prima. Hoje em dia, o que importa é a qualidade dos fatores,
ou seja, “a vantagem competitiva mais significativa e mais sustentável ocorre, quando
um país possui os fatores necessários à competição numa determinada indústria que
sejam, ao mesmo tempo, adiantados e especializados” (PORTER, 1990, p. 95).
2. Condições da demanda: Se caracteriza pela magnitude da demanda interna,
ou seja, pela presença de consumidores ávidos por inovações, nos produtos e
serviços, pressionando as empresas por melhorias. Esta pressão por parte dos
clientes, cada vez mais exigentes e sofisticados, cujas necessidades antecipam a
procura externa, leva à melhora contínua das vantagens competitivas, com inovações
em sua cadeia produtiva, o que acaba refletindo diretamente na melhoria da qualidade
dos produtos (ASSUNÇÃO JR, 2006).
A

demanda

do

mercado

interno

exerce

influência

direta

sobre

a

competitividade, pois esta demanda demonstra as respostas do mercado quanto ao
poder de compra, preferências por produtos, níveis de sofisticação e necessidades
internas. Na questão das condições de demanda, a qualidade se sobrepõe à
quantidade, sendo que esses fatores só constituem vantagens competitivas se
influenciarem as demandas de outras localidades, quer seja dentro quanto fora do
país.
Porter (1998) afirma que neste contexto, as condições de demanda
estabelecem os caminhos e os sistemas de aprimoramento e inovação pelas
empresas de todo o país, condicionando as possibilidades de exportação. O autor
afirma ainda que, do ponto de vista quantitativo, uma grande demanda interna pode
não ser favorável à exportação, embora seja importante para as economias de escala.
3. Setores correlatos e de apoio: Este fator diz respeito a presença ou ausência,
de indústrias e fornecedores de setores correlatos ao segmento principal no país. A
presença destas indústrias é de extrema significância para as concentrações
produtivas, pois possibilita o aumento do número de clientes que se pode atender e
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este fator proporciona as condições necessárias para a negociação de menores
preços (ASSUNÇÃO Jr, 2006).
Para Porter (1999), a proximidade proporciona o fornecimento no próprio local
da aglomeração, o que é muito importante, pois assim, a necessidade de estoque
diminui e há uma maior facilidade de comunicação e prestação de serviços auxiliares
ou de suporte competitivos internacionalmente. Sendo assim, os valores de transação
e os atrasos diversos, decorrentes da longa distância entre as empresas, são
minimizados. Essa proximidade torna mais eficiente os processos produtivos, diminui
os custos com estratégias de marketing, reduz diversos problemas, proporciona
inovação aos processos produtivos através da introdução de itens diferenciados e
tecnologias. Tudo isso gera possibilidades de conhecimentos, habilidades e
capacidade de reunir insumos e investimentos.
4. Rivalidade interna: A presença de rivais poderosos locais estimula a
competição, favorecendo a inovação e produtividade. A existência, no ambiente em
que o cluster está inserido, de uma forte concorrência entre as empresas, é
fundamental para este aglomerado, pois sem esta competição, este estará
predisposto à falência, pois a competição e a cooperação são fatores de vital
importância, e podem ambos coexistir devido às diferentes dimensões e agentes nos
quais ocorrem (PORTER, 1999).
Porter (1999) afirma que a rivalidade doméstica é um fator tão importante que
merece mais atenção que a rivalidade externa, tendo em vista que ela incide
diretamente sobre os níveis de inovação. As estratégias adotadas pelas empresas
são fundamentais, pois dão condições para o desenvolvimento de qualificação e
confiança dos clientes. Quando se trabalha com metas como estratégia
organizacional, a demanda e rapidez na execução de processos são beneficiadas.
Ocorre uma melhora na qualidade dos produtos e serviços, redução de custos e a
introdução de novos processos na estrutura de produção quando existe competição.
Quanto mais concentrada, mais forte a competição e quanto mais forte, mais
proporciona benefícios.
Os atributos citados acima moldam o cenário de competição das empresas,
sendo que neste cenário, estes atributos atuam em conjunto, tendo o “diamante” como
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um sistema. Este sistema afeta diretamente a capacidade das empresas de
competirem, porém, deve-se considerar que não só os quatro determinantes
apresentados por Porter sustentam as vantagens competitivas, pois tanto o governo
quanto casos fortuitos3 podem ter influência no controle das empresas. (PORTER,
1990).
3.6.2 Força centrípeta e centrífuga
Paul Krugman, em seu livro Geography and Trade (1991), apresenta a teoria
em que as fronteiras não são fatores limitantes das regiões industriais. Tendo como
exemplo as regiões industriais americanas e dos países europeus, mostrou como
estas não são limitadas por fronteiras políticas; assim concluiu que as populações e
indústrias não seguem um padrão regular de distribuição (FERREIRA, 2006).
Fujita, Krugman e Venables (2002) verificaram de que maneira as firmas
competem e estabelecem seus preços, destacando inclusive o papel dos custos de
transportes no processo de aglomeração das atividades. Fujita (2000) busca
apresentar uma nova teoria na qual tenta explicar a grande aglomeração
(concentração) no espaço em vários níveis geográficos, com ênfase no fato de que
todos os níveis geográficos e as composições relacionadas ao processo de
aglomeração estão embutidos em uma grande economia formando um sistema
complexo.
Krugman (1991) em sua análise sobre as aglomerações espaciais leva em
consideração duas forças, que agem se contrapondo umas às outras para favorecer
ou desfavorecer a concentração geográfica de empresas em uma região, são elas as
forças centrípetas, representadas, pelas economias de escala que favorecem a
concentração geográfica, e as forças centrífugas, representadas pelos custos de
transportes que estimulam a dispersão geográfica.

3

Os casos fortuitos, obra do acaso são importantes, pois, impactam diretamente ou indiretamente na
indústria, na sua estrutura e podem chegar a proporcionar uma mudança drástica no mercado,
alterando a estrutura da competição. O acaso pode ser definido como “os acontecimentos fora do
controle das empresas (e geralmente do governo do país) ” (PORTER, 1990, p. 89).
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A relação entre estas duas forças é o principal fator que irá determinar a
concentração ou dispersão das empresas. Havendo uma região com economias de
escala suficientemente grandes, que suplantem os custos de transporte dos bens
produzidos até os centros consumidores, as empresas decidirão pela aglomeração,
caso contrário, a decisão será por produzir próximo à demanda (KRUGMAN, 1991).
Definindo de maneira bem simples, as forças centrípetas são as forças
responsáveis pela concentração das empresas, ou seja, são as vantagens que
estimulam as empresas a se concentrarem, como por exemplo as economias de
escala. As forças centrífugas são exatamente o contrário, ou seja, são os fatores que
levam as empresas a se dispersarem, por exemplo os custos elevados de aluguéis de
imóveis e terrenos em áreas urbanizadas.
Krugman (1991) apresenta os conceitos como sendo a concentração de
algumas indústrias em determinada região ocorrida por meio da atuação de forças de
concentração

denominadas

centrípetas e

das

forças

de

desconcentração

denominadas centrífugas. A origem das forças centrípetas é a mesma das economias
externas de Marshall, ou seja, os custos de transportes, externalidades e retornos
crescentes de escala nas atividades produtivas. Já as centrífugas são originadas das
vantagens competitivas que existem em determinada região.
O Quadro 3 baseado em Amato Neto e Garcia (2003), apresenta abaixo uma
forma de exemplificar algumas destas forças.
Quadro 3: Forças centrífugas e centrípetas
Forças centrífugas

Forças centrípetas

Presença de externalidades negativas: e Existência de boa infraestrutura de
deseconomias de escala (poluição, logística
(transporte,
comunicação,
congestionamentos, preço dos imóveis). serviços urbanos).
A Região já ficou saturada da atividade
Guerra
fiscal
expulsa
investimentos no local

O cluster ainda está em crescimento

novos Incentivos fiscais atraem novas empresas
para o Cluster

Falta de “insumos estratégicos” (mão-de- Outras Externalidades Positivas atraem
obra especializada; matérias-primas novos investimentos (condições opostas
essenciais; energia, água, outros) às do lado esquerdo)
disponíveis para novos empreendimentos
na região.
Fonte: O autor baseado em Amato Neto e Garcia (2003).
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Krugman (1991) busca explicar, através da relação entre forças centrípetas e
centrífugas, com ocorre a distribuição populacional irregular das regiões, e as razões
pelas quais pequenas regiões concentram grandes manufaturas e uma alta densidade
populacional. Da mesma forma tenta explicar porque a periferia dos países é formada
por grandes extensões territoriais, predominantemente agrícolas e com baixas
densidades populacionais. O objetivo é entender os motivos, pelos quais, a
distribuição populacional e localização das empresas tendem a seguir este padrão
centro-periferia para que os estudiosos possam entender o funcionamento da
economia internacional, analisando o que acontece dentro dos países (KRUGMAN,
1991).
3.6.3 Eficiência coletiva
A concentração geográfica de empresas recebeu grande ênfase após o
sucesso dos distritos industriais italianos tendo em vista que as empresas presentes
nestes distritos provaram ser altamente competitivas. Com algumas variações, estes
estudos buscam entender quais os motivos que levam as empresas concentradas
geograficamente a obterem mais vantagens competitivas do que as não aglomeradas,
e quais são estas vantagens que explicam a maior competitividade e produtividade
(SCHMITZ, 2000).
Marshall (1985) afirma que a aglomeração de empresas traz benefícios de
escala de produção para aquelas que somente teriam acesso se essas fossem
empresas de grande porte. Estas economias resultantes do aumento da escala de
produção de um bem são classificadas pelo autor como internas e externas.
Na visão de Schmitz (1995) as economias internas são os resultados dos
esforços de uma empresa, normalmente relacionados ao aumento de sua escala de
produção sendo estas buscadas intencionalmente. Já as economias externas, são
geradas devido a um crescimento do setor em geral, não estando diretamente
relacionado ao tamanho das firmas sendo que as economias externas incidentais são
as obtidas sem as empresas terem nenhum controle.
Na literatura sobre clusters é possível verificar que a integração desses
elementos presentes na aglomeração de firmas gerava um conjunto de vantagens
para os produtores agrupados em comparação às firmas isoladas. Dentre as
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vantagens é possível destacar algumas, como um fundo comum de trabalhadores
especializados, o fácil acesso aos fornecedores de matérias-primas e de insumos,
disponibilidade de serviços especializados e a rápida disseminação de novos
conhecimentos.
A soma das vantagens e benefícios obtidos pelas economias internas e
externas é denominada de “Eficiência Coletiva”, conceito este que pode ser definido
como: “a vantagem competitiva derivada de economias externas locais e a ação
conjunta das empresas” (SCHMITZ, 1997, p. 530). O autor mostra ainda que a
principal alternativa de crescimento para pequenas empresas com pequena escala
são os benefícios adquiridos através da “eficiência coletiva” que pode ser alcançada,
principalmente, pela ação conjunta das empresas.
A abordagem da “eficiência coletiva” desenvolvida por Hubert Schmitz no
âmbito do Institute of Development Studies (IDS) ajudou a explicar a habilidade dos
aglomerados industriais de alcançarem o crescimento. Hubert Schmitz introduziu o
conceito de “eficiência coletiva”, a fim de captar os ganhos derivados da combinação
das economias externas com a ação coletiva (Keller, 2008).
Outro conceito para a “eficiência coletiva” foi definido por Schmitz & Nadvi
(1999, p. 1.504) como “a vantagem competitiva derivada das economias externas e
da ação conjunta”. Os autores chamam a derivada das economias externas de
eficiência coletiva “passiva” e a derivada da ação conjunta de “ativa”.
A eficiência coletiva ativa seria a vantagem buscada de forma deliberada por
meio da ação conjunta, é aquela que requer o esforço conjunto dos agentes
econômicos. Já a eficiência coletiva passiva seria a vantagem que surge sem ação
deliberada do produtor, como se fosse um “presente surpresa”, espontâneo e não
planejado que se origina das externalidades próprias da situação de aglomeração. O
conceito de “eficiência coletiva” se tornou uma ferramenta útil para explicar as
diferenças entre os clusters, dentro destes e ao longo do tempo. É considerado uma
ferramenta útil para explicar por que alguns clusters obtêm mais sucesso em
responder aos desafios colocados pelas pressões competitivas globais, sendo que a
resposta do sucesso seria “mudar o foco da ação” de uma eficiência coletiva passiva
para uma ativa (SCHMITZ; NADVI, 1999).
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3.6.4 Cadeias Globais de Valor
Bair e Gereffi (2001) utilizam o trabalho apresentado por Schmitz & Nadvi,
(1999), dedicado ao tema de clusters industriais em países em desenvolvimento para
explicar aspectos importantes sobre este conceito. Para alguns existe a necessidade
de se estudar a fundo as ligações externas ao cluster, especialmente em países em
desenvolvimento, pois a forma pela qual as firmas nos clusters estão ligadas a atores
externos acaba criando implicações para o desempenho do mesmo e para o
desenvolvimento local. Esta necessidade cria a preocupação em se entender melhor
o conceito de cadeias globais de valor (CGV).
Por meio de um estudo sobre a evolução do conceito de CGV, verifica-se que
sua origem vem dos trabalhos de Hopkins e Wallerstein (1977, 1986) sobre “cadeias
globais de commodities (CGC) ”, nos quais os autores buscavam rastrear o conjunto
de insumos e transformações que levavam à produção de um “bem final de consumo”.
O conceito de CGC retornou no trabalho de Gereffi e Korzeniewicz (1994), porém
tendo como principal ator a firma ao invés do Estado e desenvolvendo a premissa de
que um novo sistema produtivo global estaria emergindo, onde a integração
econômica iria além do comércio internacional (OLIVEIRA, 2014).
Bair e Gereffi (2001) afirmam que cadeias de commodities são compostas de
ligações que representam discretas atividades inter-relacionadas, envolvidas na
produção e distribuição de bens e serviços. Embora a abordagem de distritos
industriais tende a centrar-se no papel das instituições na formação de resultados e
de desenvolvimento local, na abordagem de cadeias de commodities, cada cadeia de
commodities é impulsionada por empresas principais que coordenam e controlam a
organização do processo de produção.
Neste sentido o termo “cadeia global de valor (CGV) ” apresenta um contexto
mais amplo que tem sido usado para sintetizar o conjunto de atividades que empresas
e trabalhadores desenvolvem desde a concepção de um produto até seu uso final,
incluindo as fases do processo produtivo: obtenção de insumos; pesquisa e
desenvolvimento; produção; distribuição; marketing do produto final e serviços de pósvenda. A cadeia de valor se torna “global” pois há uma crescente fragmentação destas
atividades, acompanhada de uma dispersão geográfica das mesmas. A integração
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funcional das atividades, ou dos diversos fragmentos dispersos é uma característica
chave do conceito, bem como o uso da expressão “cadeia de valor” em substituição a
“cadeia produtiva” pois explicita a ideia de agregação de valor inerente a cada fase
realizada (GEREFFI e FERNANDEZ-STARK, 2011).
Assim, cadeias globais de valor podem ser definidas como o conjunto de
atividades necessárias à produção e entrega do produto ao consumidor final, sendo
que a qualificação do processo como “cadeia de valor” advém do fato da produção
ocorrer em estágios que agregam valores adicionados e o somatório destes fatores
compõe o valor adicionado. Como as etapas da cadeia podem ser desempenhadas
dentro de uma mesma firma ou por mais de uma firma, se o conjunto de firmas estiver
situado em mais de um país, então teremos uma cadeia de valor global.
Mesmo com a fragmentação e dispersão geográfica, as etapas se mantêm
funcionalmente integradas como um verdadeiro sistema produtivo global. Esta
dinâmica produtiva proporciona um significativo aumento no comércio de produtos
intermediários além de criar uma crescente interdependência entre os setores
produtivos, sejam eles de bens e ou de serviços. As causas que permitiram o
surgimento desses fluxos são essencialmente duas: (a) drástica redução nas últimas
três décadas dos custos de comércio e (b) aumento dos investimentos em
liberalização comercial no mesmo período (DYMOND AND HART, 2008).
Com o objetivo de explicar o funcionamento das cadeias de valor, Gereffi e
Fernandez-Stark (2011) apresentam quatro dimensões básicas exploradas pela
metodologia de cadeias globais de valor (CGV):
1. Uma estrutura de insumo-produto, que descreve o processo de
transformação de matérias-primas nos produtos finais. Nesta dimensão encontram-se
a identificação, descrição e análise das etapas e elos que constituem uma cadeia de
valor, evidenciando as relações entre cada segmento desta, as características dos
atores envolvidos e a dinâmica de interação entre estes últimos. Os elos de cada
cadeia variam de acordo com o setor, mas em geral incluem pesquisa, concepção e
desenvolvimento, insumos básicos, partes e componentes, produção, distribuição e
marketing.
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2. Uma dimensão geográfica que busca examinar a dispersão ao redor do globo
das atividades que compõem as cadeias de valor e os fatores locacionais que
impulsionam as mudanças no padrão desta dispersão e determinam a localização de
cada etapa em determinada região como a dotação, custo de fatores, capacidade
produtiva etc. A análise da posição hierárquica das firmas concentradas em algum
país permite inferir a posição desse país em dada cadeia.
3. Uma estrutura de governança, que examina e analisa aspectos como o
controle e a coordenação das atividades de uma CGV, bem como a hierarquia de
distribuição de poder e benefícios entre seus participantes. Existe uma multiplicidade
de complexas formas de governança, que variam de acordo com o setor e descrevem
a relação entre as empresas líderes e seus fornecedores e parceiros, afiliados ou não.
4. Um contexto institucional em que a cadeia de valor da indústria é
incorporada. Esta dimensão diz respeito ao contexto institucional em que estão
inseridas as cadeias e busca identificar como as circunstâncias e políticas locais,
nacionais e internacionais moldam seu funcionamento. Neste aspecto incluem-se os
contextos econômicos; que envolvem, por exemplo, a disponibilidade de fatores de
produção e infraestrutura, social; como o nível educacional e a participação feminina
na força de trabalho e institucional; por exemplo, as legislações trabalhista e fiscal e
políticas para inovação.
Gereffi (1999) e Humphrey & Schmidt (2002), usando estas quatro dimensões
fundamentais, desenvolveram um elemento adicional de análise das cadeias, este
novo elemento é definido como modernização, que descreve o movimento dinâmico
dentro da cadeia de valor, que examina como produtores alternam entre diferentes
fases da cadeia.
3.6.5 Governança de Cluster
Grande parte do comércio na economia global é realizado entre filiais de
empresas transnacionais, este comércio é organizado através de redes de empresas
juridicamente

independentes,

utilizando uma

variedade

de

relacionamentos

transacionais. A pesquisa de cadeia de valor global, em particular, procura entender
a natureza dessas relações e suas implicações para o desenvolvimento. Neste
contexto surge o conceito de "governança", conceito esse central para a abordagem
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da cadeia de valor global. O termo é utilizado para expressar que algumas empresas
na cadeia definem e ou fazem cumprir os parâmetros sob os quais outros operam.
Uma cadeia sem governança seria apenas uma série de relações de mercado, sendo
que esta pode ser exercida de diferentes maneiras e diversas partes da mesma cadeia
podem ser governadas de formas variadas (HUMPHREY e SCHMITZ, 2004).
O termo governança é utilizado para caracterizar quais os modos que
determinadas empresas operam dentro das cadeias de valor estabelecidas,
determinando padrões e controlando o modo como as outras empresas devem
produzir dentro de cada cadeia (HUMPREY & SCHMITZ, 2001).
De acordo com Carvalho e Laurindo (2003) existem três aspectos que
contribuem para a discussão da concentração local: governança global, local e
inovação. O tipo de governança em que está inserido o cluster é importante para o
entendimento das influências no desenvolvimento do aglomerado e busca identificar
a existência de uma empresa-líder que influencie decisivamente as outras e o
potencial de ações em conjunto, tudo isso visando a maior competitividade.
Governança de cadeia de valor surge quando uma empresa coordena o
produto, processo e os parâmetros de programação e logística seguido por uma outra
empresa. Isso geralmente acontece quando compradores coordenam a cadeia de
valor. Os parâmetros podem ser especificados em diferentes níveis de detalhe.
Humphrey e Schmitz (2004), afirmam que em qualquer ponto da cadeia, as atividades
executadas são definidas por este conjunto de parâmetros, sendo que os três
principais parâmetros são:
1. O que deve ser produzido: design e especificações do produto.
2. Como é para ser produzido. Isso envolve a definição de processos de
produção, o que pode incluir elementos como a tecnologia a ser utilizada, sistemas de
qualidade, normas de trabalho e padrões ambientais.
3. Quanto é a ser produzido, e quando: programação de produção e logística.
Quando o comprador define os parâmetros seguidos por empresas da cadeia,
nos referimos a ele como a “firma líder" na cadeia. O fato de que este papel de
liderança pode ser jogado por uma variedade de empresas líderes fez Gereffi
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distinguir entre cadeias de valor globais estimuladas pelo produtor (producer driven) e
cadeias de valor globais estimuladas pelo comprador (buyer driven) (Gereffi, 1994).
a) producer-driven: são as cadeias onde corporações transnacionais controlam
todo o conjunto de fornecedores e distribuidores que compõem o sistema de
produção. Alguns exemplos deste tipo de cadeia são as indústrias automotivas, de
aviões, computadores, máquinas elétricas, etc.
b) buyer-driven: são as cadeias coordenadas e controladas por grandes e
influentes compradores internacionais. Estas empresas podem ser grandes varejistas
como a Wal-Mart, Carrefour ou Pão de Açúcar; como proprietários de marcas
reconhecidas internacionalmente como Nike, Fisher Price, Apple e Hasbro.
Gereffi et al. (2005) apresenta um modelo mais complexo e dinâmico que o
producer-driven/ buyer-driven que foi ao longo do tempo a tipologia de governança
das cadeias de produção internacionalmente aceita. Neste novo modelo, os autores
apontam cinco formas genéricas em que as firmas podem coordenar ou “governar” as
conexões entre as atividades da cadeia de valor global de forma a melhorar sua
eficiência coletiva.
Esta tipologia identifica cinco tipos básicos de governança da cadeia de valor,
tipos estes analíticos, não empíricos, embora tenham sido em parte derivadas da
observação empírica. Os tipos são os seguintes:
1. Mercado: Ligações de mercado não têm que ser completamente transitórias,
como é típico de mercados à vista; que podem persistir ao longo do tempo, com
repetição de transações. O ponto essencial é que os custos da mudança para novos
parceiros são baixos para ambas as partes.
2. Cadeias de valor modulares: Normalmente, os fornecedores em cadeias de
valor modulares fazem produtos com as especificações de um cliente, que podem ser
mais ou menos detalhadas. No entanto, para o fornecimento 'de serviços turnkey', os
fornecedores assumem total responsabilidade por competências que cercam
tecnologia de processo, utilização de máquinas genéricas que limita os investimentos
para transações específicas, e fazem investimentos de capital para os componentes
e materiais em nome dos clientes.

59

3. Cadeias de valor relacionais: Nessas redes vemos interações complexas
entre compradores e vendedores, que muitas vezes criam dependência mútua e altos
níveis de especificidade de ativos. Isso pode ser gerido através de reputação, ou laços
familiares e étnicos. Muitos autores têm destacado o papel da proximidade espacial
nos apoios relacionais e ligações da cadeia de valor, mas confiança e reputação
poderiam muito bem funcionar em redes espacialmente dispersas onde as relações
são construídas ao longo do tempo ou são baseadas em famílias dispersas e grupos
sociais.
4. Cadeias de valor Cativo: Nessas redes, os pequenos fornecedores são
transacionais e dependentes de compradores muito maiores. Fornecedores
enfrentam custos de mudança significativos e são, portanto, 'cativos'. Essas redes são
frequentemente caracterizadas por um alto grau de monitoramento e controle por
parte das lead firms.
5. Hierarquia: Esta forma de governança é caracterizada pela integração
vertical. A forma dominante de governança é o controle gerencial, que flui de gestores
para os subordinados, ou da sede para subsidiárias e afiliadas.
Os autores apontam três variáveis principais que atuam sobre os cinco tipos de
governança das cadeias globais de valor as quais se combinam em grau e intensidade
variados, imprimindo novos padrões de relações distintas:
a) A complexidade de informações: é a variável na qual ocorre a complexidade
das operações e transferência de conhecimento necessário para sustentar uma
transação específica, particularmente com respeito ao produto e especificações de
processo;
b) A confiabilidade de informações: é a variável na qual essa informação e
conhecimento são codificados e, por conseguinte, transmitidos de forma eficiente de
forma específica e que permita a operação e investimentos entre as partes para a
transação; e
c) As capacidades dos fornecedores: é a variável na qual a capacidade dos
fornecedores, atuais e potenciais é confrontada em termos de competitividade com
relação a requisitos da operação.
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Para esses três fatores são permitidos apenas dois valores referentes ao nível
de coordenação explícita e de assimetria do poder: altos ou baixos. Uma
representação deste modelo pode ser observada na Figura 4, a qual ilustra esta
discussão, mostrando os cinco tipos de cadeia de valor globais dispostos ao longo do
duplo espectro de coordenação explícita e assimetria de poder.
Figura 4: Estruturas de Governança em Cadeias Globais de Valor

Fonte: Gereffi et al. (2005) (tradução nossa).

O modelo de governança modular é reconhecido por vários estudiosos
atualmente como o mais moderno, tendo em vista que permite uma forte coordenação
de atividades à distância, mesmo em setores de alta complexidade, como em
indústrias de tecnologia intensiva. Para Sturgeon, (2008) este modelo de governança
das cadeias globais de valor proposto por Gereffi et al. (2005) tem sido usado para
compreender por que algumas atividades da cadeia são fáceis de serem realocadas
geograficamente, enquanto outras permanecem enraizadas em determinado local.
3.6.6 Ciclo de Vida do Cluster
Existem formas de se avaliar e classificar as aglomerações econômicas,
normalmente busca-se enquadrá-las de acordo com seu grau de desenvolvimento,
utilizando indicadores como o quociente de locação, número de patentes, número de
empresas, grau de cooperação, participação de instituições de apoio, número de
empresas, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e renda per capita da região. Os
modelos mais empregados são os do “Diamante”, de Porter (1999) e do IAD – Instituto
Alemão de Desenvolvimento (STAMER, 1997).
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Esses modelos apresentam uma grande contribuição para o estudo, porém
estão fechados na avaliação da competitividade de um cluster, não sendo suficientes
para determinar o estágio de evolução no ciclo de vida de um aglomerado, que pode
abranger mais de um cluster e que requer mais atores na estrutura organizacional.
O ciclo de vida de um cluster é um assunto importante para que se entenda a
formação destes aglomerados, como eles mantêm seus interesses e os perigos que
existem para sua continuidade. No âmbito dos estudos das trajetórias de evolução
dos clusters, a abordagem que possui uma maior aceitação e reconhecimento foi a da
metáfora do ‘ciclo de vida dos clusters’, inspirada na abordagem do ‘ciclo de vida dos
produtos industriais‘. A simplicidade é a grande marca desta metáfora, pois agrega
numa única expressão a ideia da sucessão de fases críticas que tendem a estar
presentes no processo de evolução dos clusters, coloca em destaque a dimensão
cognitiva (em particular a heterogeneidade de conhecimentos e capacidades no
contexto do cluster) e a dimensão relacional (a posição das empresas no contexto do
cluster e fora dele) (Boschma & Fornahl, 2011).
1. Modelo de Ciclo de Vida de Porter
Diversos autores têm abordado o assunto e apresentam propostas com vários
pontos semelhantes de maneira a melhor abordar este tema. Michael Porter na revista
HSM Management (vol. 3, nº 15, julho/agosto 1999) mostra que através da
observação de algumas características específicas é possível classificar o ciclo de
vida de um cluster como nascimento, evolução e declínio.
a. Nascimento do Cluster
De acordo com Porter (1999), as raízes de um cluster geralmente remontam a
circunstâncias históricas e podem surgir devido à necessidade local específica ou
como produto de pesquisas. Exemplos como o cluster de equipamentos de irrigação
e outras tecnologias agrícolas avançadas em Israel e o de São Roque, no estado de
São Paulo, onde a imigração de europeus (italianos, portugueses), com suas culturas
em regiões vinícolas, e o clima favorável os incentivaram a trazer mudas de uvas de
seus países e viabilizar esse setor econômico, bem como o da região de
Massachusetts onde vários deles tiveram origem em pesquisas feitas pelo MIT
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(Massachusetts Institute of Technology) ou pela Harvard University, exemplificam
respectivamente o nascimento de um cluster pelas circunstâncias citadas.
O Cluster surge por meio das condições abordadas anteriormente e evolui com
a inovação que ocorre com características pré-existentes em uma região como
capacitação em setores correlatos, capital social, condições físicas, custos de
transportes e demanda acessível; fatores estes que favorecem o surgimento de
economias de escala. Neste contexto, as empresas locais teriam acesso a vantagens
competitivas e graças a estas economias de escala, estas empresas teriam sucesso
econômico, atraindo mais e mais empresas para o cluster. Em relação à localização,
caso o peso locacional seja maior que dois, a concentração da atividade será próxima
à matéria-prima e caso seja menor que dois, a concentração será próxima ao mercado
consumidor (MACHADO, 2003).
b. Evolução do Cluster
A evolução de um cluster tem início desde sua formação, por meio de um ciclo
de auto reforço, principalmente quando instituições locais o apoiam e a concorrência
local é vigorosa. De acordo com Porter (1999, p.105) nessa fase os clusters aumentam
também sua influência sobre governos e instituições públicas e privadas, essa
evolução é longa, medida em decênios, e só estará completa quando satisfizer às
nove condições apresentadas por Zaccarelli (2000, p.200) a seguir, condições estas
que especificam os requisitos para um cluster completo:
1) Alta concentração geográfica (preferivelmente, todo o cluster deve
localizar-se em um só município);
2) Existência de todos os tipos de empresa e instituições de apoio,
relacionados com o produto/serviço do cluster;
3) Empresas altamente especializadas, (cada empresa realiza um número
reduzido de tarefas);
4) Presença de muitas empresas de cada tipo;
5) Total aproveitamento de materiais reciclados ou subprodutos;
6) Grande cooperação entre empresas;
7) Intensa disputa (substituição seletiva permanente);
8) Uniformidade de nível tecnológico e
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9) Cultura da sociedade adaptada às atividades do cluster
Porter (1999, p. 212) apresenta apenas cinco procedimentos para análise e
identificação da existência ou não de um cluster. Apesar do número inferior, os
procedimentos, segundo ele, são suficientes para abordar e abranger todas as citadas
por Zaccarelli anteriormente. Abaixo estão apresentados os procedimentos:
1) Existência de uma grande empresa ou uma concentração de empresas
semelhantes, quanto ao produto e ao processo;
2) Analisar a cadeia produtiva a montante e a jusante para identificar a
existência de empresas que cobrem importante extensão desta cadeia;
3) Efetuar análise horizontal para identificar a existência de distribuidores
comuns ou de fornecedores de produtos ou serviços complementares.
4) Identificação de instituições que oferecem qualificações especializadas,
tecnologias, informações, capital ou infraestrutura, e de órgãos coletivos
envolvendo os participantes do aglomerado.
5) Por último, a caracterização de um cluster quando as agências
governamentais e outros órgãos reguladores exercem influências
significativas sobre os participantes do aglomerado.
c. Declínio do Cluster
O cluster durante sua trajetória evolui continuamente e pode manter seu vigor
por vários anos, mas perde sua vantagem competitiva por meio de fatores internos e
externos à empresa. Quanto aos fatores internos, o excesso de fusões, acordos,
cartéis e a inflexibilidade normativa ou introdução de regras sindicais e outras
restrições à competição abalam a concorrência local e retardam a melhoria da
produtividade, já como ameaça externa, o exemplo mais significativo é a
descontinuidade tecnológica. (Porter, 1999).
Zaccarelli (2000, p.212) cita ainda que a competição entre dois clusters provoca
um declustering, para o perdedor, trazendo profundo trauma para região devido ao
fechamento de empresas. Este autor também aborda que há vantagem competitiva
em fortalecer um cluster, pois por mais que uma empresa otimize seus processos de
produção e reduza seus custos, não conseguirá competir sozinha e isoladamente
contra um grupo ou aglomerado de empresas.
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2. Modelo de ciclo de vida da Associação Europeia de Agências de
Desenvolvimento (EURADA)
O modelo da EURADA apresenta outra forma de descrever as etapas do ciclo
de vida de um cluster. A associação apresenta uma fase anterior ao surgimento do
cluster chamada de pré-cluster, muda denominações e aborda de forma diferenciada
o declínio, não como uma fase estanque, mas como um processo que pode ocorrer
durante a fase em que o aglomerado se encontra estruturado, abaixo está a descrição
das fases (EURADA, 1999):
a. Pré-cluster – poucas empresas isoladas voltadas a um mesmo produto;
b.Nascimento – maior concentração de empresas e fortes relações comerciais;
c. Desenvolvimento – aumento da concentração verticalizada e início de
formação de consórcios;
d. Estruturado – consórcios formalizados, sistema local estruturado, forte
parceria público privada.
3. Modelo de Ciclo de Vida de Machado
Segundo Machado (2003), a origem dos clusters está diretamente ligada às
inovações revolucionárias, que alteram os paradigmas produtivos e geram para as
empresas novas economias de escala extraordinariamente superiores às existentes
em outras regiões. Para Utterback e Abernathy, (1975), esta inovação revolucionária
pode ocorrer como uma adaptação de uma tecnologia existente a determinadas
condições locais, uma inovação no processo produtivo, ou até uma inovação
revolucionária que rompe com a tecnologia atual.
O modelo de Machado (2003) é baseado em pressupostos que explicam o
surgimento e a evolução dos clusters através de estágios de evolução, com
características bem definidas o que permite estabelecer fases igualmente bem
específicas e definidas. Neste modelo, de maneira mais completa que o de Porter e
bem semelhante à apresentada pela EURADA, um dos pressupostos é de que a
evolução dos clusters pode ser dividida em quatro fases: nascimento/embrionário,
crescimento, maturidade e pós-maturidade, apresentados no Quadro 4 a seguir:
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Quadro 4: Características das fases do Ciclo de Vida de Clusters de Machado.
Fase

Características

Nascimento/embrionário

As inovações revolucionárias, que trazem economias de escala
significativas às empresas locais, aliadas às condições locais
favoráveis, geraram o nascimento de uma aglomeração na qual as
empresas são inicialmente atraídas por estas vantagens e migram
para esta região. Por ser um estágio inicial e ainda não existir
atração de fornecedores ou setores correlatos e de apoio, o foco da
competição é por custo, com pouca ou nenhuma preocupação com
qualidade. Em relação à cooperação, o pressuposto é que quando
existe algum tipo de cooperação, esta apresenta caráter informal,
horizontal e técnico, baseado praticamente em relações familiares e
de amizade (MACHADO, 2003).

Crescimento

Nesta fase, por causa das economias de escala, são atraídos os
fornecedores, setores correlatos e de apoio. A demanda crescente
contribui para a especialização, pois as empresas, como ainda
competem por custo, especializam-se em algumas etapas de
produção, permitindo o surgimento dos primeiros spin-offs4. A
competição e as vantagens competitivas são baseadas e
construídas em custo. A cooperação é ainda muito inicial e
tecnológica, na maioria das vezes, normalmente ocorre entre
empresas produtoras e fornecedores de equipamentos para
desenvolver maquinário para o novo processo produtivo. A
cooperação horizontal evolui para a formação de instituições de
apoio como associações e sindicatos, com objetivos de negociar os
interesses do setor junto ao governo, conseguir incentivos fiscais e
crédito (MACHADO, 2003).

Maturidade

Nesta fase a característica principal é a estagnação dos mercados
locais, devido ao excesso de oferta de produtos, e assim a
competição fica mais acirrada, gerando assim uma redução das
margens de comercialização. Com a estagnação dos mercados
locais, o ator da cadeia que permitir o escoamento da produção para
outros locais tem o maior poder na cadeia. A cooperação horizontal,
normalmente para comercialização do produto final são as mais
comuns como, por exemplo, os consórcios de exportação, marcas
compartilhadas, exposição e feiras. O mais importante deste estágio
é a repulsão de novas empresas que não mais enxergam vantagens
em fazer parte do cluster (MACHADO, 2003).

Pós-maturidade

Com a redução das economias de escala e das margens, a força de
atração do cluster é bem menor, por isso, as empresas passam a
enfrentar competição de outras regiões. As competências
acumuladas pelos clusters durante todas as etapas anteriores
permitem o desenvolvimento de negócios em setores correlatos com
alto valor agregado. Os exemplos das empresas que somente
gerenciam as marcas de distribuição, tendo a total governança da
cadeia produtiva e daquelas que neste estágio, migram para setores
correlatos, ilustram bem esta fase (MACHADO, 2003).
Fonte: O autor baseado em Machado (2003)

4

Empregados, que absorveram o conhecimento técnico sobre o processo produtivo em empresas
produtoras, e posteriormente estruturaram negócios próprios (ASSUNÇÃO JR, 2006)
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O ciclo de vida de um cluster permite entender as diversas fases de sua
existência, e possibilita até mesmo compreender certas mudanças de definição.
Humphrey & Schmitz (1996, grifo nosso), afirmam que a partir da aglomeração de
empresas

geograficamente

concentradas

e

setorialmente

especializadas,

provavelmente irão emergir “economias externas”, e que se estas forem desenvolver
a cooperação e aprofundar a especialização isso não se encaixa na definição de
cluster. Um distrito industrial, tendo como referência a experiência italiana abordada
anteriormente, surge quando um cluster desenvolve mais do que especialização e
divisão do trabalho entre firmas, este é marcado pelo surgimento de formas implícitas
e explícitas de cooperação entre os agentes econômicos locais e pelo surgimento de
fortes associações empresariais setoriais.
Tendo em vista o que foi apresentado, é possível afirmar que um distrito
industrial emerge quando um cluster desenvolve mais que a especialização e a divisão
do trabalho entre firmas; quando desenvolve "formas implícitas e explícitas de
colaboração entre os agentes econ a produção local e, por vezes, a capacidade de
inovação", e, ainda, desenvolve fortes associações setoriais, ou seja, é um cluster
maduro ou que desenvolveu as suas potencialidades atingindo sua eficiência coletiva
(RABELOTTI, 1995, p. 35; HUMPHREY; SCHMITZ, 1996, p. 1.863; grifo nosso).
Assim, os clusters podem ter mais ou menos as características de um distrito,
e suas ações devem procurar promover e desenvolver a sua eficiência coletiva. Assim,
os clusters podem existir sem a evidência de aspectos relativos à eficiência coletiva,
os quais são associados ao modelo de distrito industrial; da mesma forma, a
cooperação entre firmas pode ocorrer sem a existência de um cluster e a cooperação
interfirmas se torna um delimitador fundamental da graduação de experiências de
clustering, que vão desde a simples aglomeração industrial (cluster) até o distrito
industrial (cluster maduro). (Humphrey; Schmitz, 1996, p. 1863).
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4. A REGIÃO DAS AGULHAS NEGRAS
O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios sendo estes
distribuídos em oito regiões de governo, de acordo com a Lei n° 1.227/87, que aprovou
o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 1988/1991 (CEPERJ, 2014). Estas
regiões são: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana,
Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Costa Verde.
A Região do Médio Paraíba (RMP-RJ) é, depois da Metropolitana, a mais
industrializada do estado do Rio de Janeiro, destacando-se o eixo Volta Redonda Barra Mansa - Resende. Sua posição geográfica é estratégica, ficando situada entre
os dois maiores centros econômicos do Brasil, (Rio de Janeiro e São Paulo). Sua
população no último censo (2010) está com 855.193 habitantes (IBGE, 2010),
distribuídos entre os municípios de acordo com a Figura 5 (FERREIRA, 2012).
Figura 5: Região do Vale Paraíba – Mapa Político e População

Fonte: O autor baseado em Ferreira (2012) e IBGE (2016).
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Esta região bem desenvolvida e com expressiva industrialização é sede de
indústrias de grande porte de diversos segmentos, com destaque para a Companhia
Siderúrgica Nacional - CSN (a maior siderúrgica da América Latina), MAN Latin
America (Volkswagen Caminhões), PSA Peugeot Citroën, Saint-Gobain Canalização,
Votorantim Siderurgia, Galvasud, Michelin, Metalúrgica Barra do Piraí, Companhia
Fluminense de Refrigerantes, P & G, Guardian, AMBEV, BR Metals, Atar do Brasil
Ltda, Clariant S / A, Carboox Resende Química, Eco Chamas Ltda, Filtroil Indústria e
Comércio de Filtros Ltda, Hemmelrath do Brasil, Indústrias Nucleares do Brasil (INB),
Montec de Resende Indústria Ltda, Novartis Biociência S / A, White Martins,
Companhia Estanífera Brasileira (CESBRA), Votorantim Cimentos, Cimento Tupi,
Pernod Ricard, Rimet Empreendimentos Ltda, Servatis, Spanset do Brasil, BMB Mode
Center Ltda, Carese Pintura Automotiva, Delga Automotiva Ind. Com. Ltda, Maxion
Componentes Estruturais Ltda, Méritor do Brasil, Powertrain Ind. E Com. Ltda, Remon
Resende Montadora, Siemens VDO do Brasil, Union Manten Atividades Empresariais,
Nissan, Jaguar-Land Rover, Hyundai heavy industries, além de um amplo parque de
pequenas e médias empresas com forte vocação metalomecânica e, nos últimos dez
anos, em serviços.. A importância deste setor para os municípios pode ser verificada
no trecho de Santos (2006, p.43):
[...] o segmento industrial possui uma importância preponderante na
estrutura econômica regional, na medida em que assume um grande
peso na composição da ocupação e, principalmente, constitui a maior
fonte segmentada de geração de riqueza neste conjunto de
municípios.

A grande diversidade cultural e geográfica permite identificar regiões menores
de acordo com características turísticas e de industrialização, como as regiões da
Costa Verde, Agulhas Negras, Vale do Paraíba, Vale do Ciclo do Café, Metropolitana,
Baixada Fluminense, Serra Tropical, Serra Verde Imperial, Serra Norte, Baixada
Litorânea, Costa do Sol, Costa Doce e Noroeste das Águas (SEBRAE, 2007, grifo
nosso).
A Região das Agulhas Negras (RAN), uma região menor dentro da RMP,
composta pelos municípios de Resende, Porto Real, Itatiaia e Quatis, como pode ser
verificado na figura 02, é assim denominada pela sua proximidade ao Pico das
Agulhas Negras, um dos maiores e mais famosos do país com quase 3.000m de
altitude. Esta denominação é usada pelas secretarias de turismo e educação do
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estado e dos municípios para designar a região e é também utilizada para demarcar
a região onde atualmente está instalado o polo automotivo sul fluminense, com suas
montadoras e grandes fornecedores de autopeças.
Lima (2012, p. 439) afirma que a região é composta por um:
[...] conjunto de municípios notabilizados por concentrarem
investimentos, sobretudo da indústria automobilística, tendência
fortemente confirmada a partir da década de 1990. Resende, Porto
Real e Itatiaia são municípios em franca expansão econômica e
populacional, confirmada por investimentos recentes realizados por
grandes companhias. [...] a Michelin vem concluindo a expansão da
sua fábrica de pneus, em Itatiaia; enquanto MAN (fabricante de ônibus
e caminhões Volkswagen) e PSA Peugeot-Citröen anunciaram planos
de expansão para suas unidades, em Resende e Porto Real,
respectivamente. Somando-se a isso, duas montadoras (a japonesa
Nissan Motor Company e a coreana Hyundai Heavy Industries)
oficializaram a construção de fábricas em Resende.

Cabe reforçar que este panorama foi apresentado há apenas dois anos, sendo
que tais empresas já estão produzindo (Nissan e Hyundai) e outra (Jaguar Land
Rover) anunciou investimentos e já está finalizando a construção de sua unidade.
Figura 6: Região das Agulhas Negras

Fonte: (RESENDE, 2014)

Este perfil industrial, com um foco atualmente voltado para o setor
automobilístico pode ser verificado na entrevista concedida pela Sra. Patrícia Rocha,
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analista do SEBRAE do Sul Fluminense, em fevereiro de 2012, presente em (LIMA,
2015, p. 110):
O que a gente percebe claramente é que Resende, Itatiaia e Porto
Real já estão caminhando para isso, para ter uma concentração de
empresas, só que se percebe claramente que já estão caminhando
para um nicho que é o do setor automotivo, que já tem uma
característica um pouco diferenciada da já está tendo aqui.

Os municípios integrantes da Região das Agulhas Negras ou PRIQ (Porto
Real, Resende, Itatiaia e Quatis) como é denominada pelo Consórcio Intermunicipal
para o Desenvolvimento de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda da
Microrregião das Agulhas Negras5, estão entre os municípios que mais se
desenvolvem no Brasil, estando Resende e Itatiaia, segundo o IBGE, entre os vinte
maiores no Índice de Desenvolvimento Humano do estado do Rio de Janeiro (PNUD,
2014). As cidades ainda possuem lugar de destaque no Índice FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal (IFDM) do estado, sendo Resende o melhor e Porto Real
o oitavo melhor índice (FIRJAN, 2014).
O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento de Políticas Públicas de
Trabalho, Emprego e Renda da Microrregião das Agulhas Negras é uma iniciativa das
prefeituras dos municípios supracitados que foi homologado pela Lei N° 3091, de 13
de maio de 2014, com a finalidade de se adotar políticas públicas na área de trabalho,
emprego, renda, qualificação e requalificação profissional, conforme definido no
Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios participantes do consórcio, o que
possibilitará firmar convénios, contratos, acordos, receber auxílios e subvenções de
entidades e órgãos governamentais na área de trabalho, emprego, renda, qualificação
e requalificação, buscando o desenvolvimento da Região das Agulhas Negras.
A franca expansão econômica e populacional, em que se encontram os
municípios da RAN, pode ser confirmada pelos investimentos recentes realizados por
grandes companhias. A Votorantim inaugurou uma usina siderúrgica, em outubro de
2009, em Resende; a Michelin concluiu a expansão da sua fábrica de pneus, em
Itatiaia; a MAN (fabricante de ônibus e caminhões Volkswagen) e PSA PeugeotCitröen apresentaram planos de expansão para suas unidades, em Resende e Porto

5

Consórcio criado por iniciativa do município de Resende, para a defesa do interesse coletivo dos municípios da
região bem como promover e dinamizar o desenvolvimento de atividades que visem à qualificação e capacitação
profissional das cidades envolvidas (RESENDE c, 2014).
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Real, respectivamente, além da inauguração de duas montadoras (a japonesa Nissan
Motor Company e a coreana Hyundai Heavy Industries) em Resende e
Itatiaia,respectivamente, fortalecendo a vocação industrial automobilística desses
municípios (LIMA, 2015). A seguir será apresentado um pequeno resumo sobre cada
um dos quatro municípios.
4.1. RESENDE
O município de Resende vem se tornando, nos últimos anos, uma referência
nacional para os investimentos empresariais. Além de suas belezas naturais, a cidade
se encontra às margens da Rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação do Rio de
Janeiro e São Paulo, as duas maiores metrópoles nacionais. Esta localização
estratégica e privilegiada, bem no centro dos maiores produtores e consumidores do
país, é um dos fatores que mais se destacam, estando a cidade a 130 km do município
do Rio de Janeiro, a 150 km do Sul do Estado de Minas Gerais e a 260 km do
Aeroporto de Guarulhos.
A Rodovia Presidente Dutra, apesar de sua atual obsolescência, facilita a
logística para transportar a produção até São Paulo e Rio de Janeiro, principais
centros de consumo. Esta rodovia também facilita o escoamento da produção ao porto
de Santos, que está a 360 km da cidade. Através da BR-354, que começa no KM 330
da Rodovia Presidente Dutra, a produção segue para as cidades de Minas Gerais.
A qualidade de vida de Resende também é um aspecto importante para as
empresas da região e para aquelas que têm interesse em ir para o município, junto
com sua localização, são aspectos fundamentais para sua atratividade como afirma
Hugo Souza, ex-secretário da subcomissão de pessoas do Cluster, na citação abaixo:
Resende está estrategicamente bem localizada. Está entre Rio,
São Paulo e não está muito longe de Belo Horizonte, que são os
três maiores polos econômicos do país. Não adianta também
Resende ser atrativa se não estivesse muito bem localizada,
mas se não fosse uma cidade com uma qualidade de vida
interessante, teria um alto custo porque não estaria bem
localizada. Não adianta Resende estar bem localizada e não ser
uma cidade boa para se morar se não se investisse em
capacitação. Não adiantaria se Resende fosse bem localizada e
a capacitação não fosse bem gerida. Então, na verdade, não tem
uma receita de bolo para você colocar.
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4.2. ITATIAIA
O município de Itatiaia era um dos distritos de Resende até o fim dos anos
1980, quando se emancipou pela Lei nº 1.330 de 6 de julho de 1988 e teve sua
primeira administração instalada em 1º de junho de 1989. Com grande riqueza
ambiental e diversas opções turísticas, teve no Ciclo do Café, no final do século XVII,
seu primeiro ciclo econômico de destaque, porém com o fracasso da lavoura do café,
a maioria das fazendas de café de Itatiaia voltaram-se para a pecuária de ponta e a
leiteira, que garantiu a sobrevivência econômica até a metade do século XX
(ITATIAIA, 2016).
A construção da Rodovia Presidente Dutra, na década de 1950, ligando o Rio
de Janeiro a São Paulo, bem como a inauguração da Hidrelétrica do Funil, permitiram
o início de um novo ciclo de atividades e desenvolvimento da cidade, com a instalação
de importantes empresas como a Michelin, Xerox entre outras, fora a grande atividade
turística que caracteriza de forma marcante essa região (ITATIAIA, 2016).
Atualmente o município, segundo o IBGE, se encontra entre os vinte maiores
no Índice de Desenvolvimento Humano do estado do Rio de Janeiro (PNUD, 2014),
além da sétima colocação no ranking “Cidades americanas do futuro” elaborado pelo
FDI Intelligence, instituto que pertence ao mesmo grupo do jornal inglês Financial
Times,

demonstrando

a

capacidade

e o

potencial

econômico.

Parte

do

desenvolvimento se cabe à vinda das empresas no fim da última década, como a
primeira fábrica de máquinas pesadas da Hyundai fora da Ásia, a gigante americana
Procter & Gamble, a IBR-LAM (empresa produtora de cobre) e recentemente a
montadora Jaguar Land Rover6.
4.3. PORTO REAL
O município de Porto Real está localizado na Região das Agulhas Negras, no
lado fluminense do Vale do Paraíba. O município é uma típica cidade do interior,
porém com vocação industrial semelhante à dos grandes centros do país.
Com 18 anos de existência e uma população em torno dos 20 mil habitantes, Porto

6

http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/itatiaia-a-cidade-do-futuro/
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Real é considerada uma cidade privilegiada por suas características geográficas e
históricas (PORTO REAL, 2016).
Sua emancipação veio após anos de disputas que culminaram com a vinda da
Volkswagwen Caminhões para Resende (cidade da qual se emancipou) em um
acordo resultando num “rearranjo geográfico”. Este acordo foi acertado pelas fortes
pressões do governo federal temendo mudanças nos planos da montadora à cessão
de uma área para Resende receber a fábrica da Volks e a emancipação de Porto Real
como pode ser visto na citação de Lima (2005, p. 04).
Em trabalho coordenado pelo Executivo, a comissão próemancipação de Porto Real apresentou, no dia 01 de agosto de 1995,
um requerimento popular com mais de mil assinaturas de moradores.
Eles concordavam com a proposta de excluir a fazenda do seu futuro
território, mantendo-a vinculada a Resende. O documento foi
analisado pela Comissão de Justiça da Assembleia, aprovado e
anexado ao processo de emancipação em andamento. Em 5 de
novembro de 1995, a separação foi confirmada. O novo município foi
estabelecido em 28 de dezembro do mesmo ano com a assinatura da
lei número 2.494 pelo então governador do estado do Rio de Janeiro
[...]

4.4 QUATIS
Quatis é o último município da Região das Agulhas Negras. Elevado à categoria
de município pela lei estadual nº. 1787, de 09-01-1991, ao ser desmembrado de Barra
Mansa foi, a princípio, administrado pelo Conselho Popular de Quatis até que o
Tribunal Regional Eleitoral marcou a primeira eleição para a prefeitura em 3 de
outubro de 1992. A principal atividade econômica do município é a agricultura, não se
encontrando ainda unidades industriais. Seu IDH ainda é baixo, ficando apenas em

67° lugar no estado do Rio de Janeiro, num total de 92 municípios. Sua presença
como integrante da Região das Agulhas Negras se deve mais à sua localização, do
que às semelhanças em termos de desenvolvimento com os outros municípios
(QUATIS, 2016).
Este capítulo teve como objetivo apresentar a Região das Agulhas Negras,
microrregião do estado do Rio de Janeiro na qual se localizam as empresas do Cluster
e que por iniciativa das mesmas é a área principal de atuação do aglomerado que
será apresentado no próximo capítulo.
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5. O CLUSTER AUTOMOTIVO SUL FLUMINENSE
No ano de 2013, nesta região vista no capítulo anterior (Região das Agulhas
Negras),

com

um

perfil

industrial

bem

definido

e

um

setor

produtivo

predominantemente automotivo, surgiu o Cluster Automotivo Sul Fluminense, que tem
o objetivo de alinhar a competitividade ao crescimento acelerado da indústria
automotiva na região. O Cluster é composto pelas seguintes empresas: AKC Aethra,
Benteler, BMB, Carese, Continental, CSN Galvasud, Faurecia, Hyundai Heavy
Industries, MAN Latin America, MA Automotive, Maxion, Meritor, Michelin, Nissan,
Powertrain, PSA Peugeot Citroën, Remon e Suspensys (FIRJAN b, 2014). Na Figura
7, são apresentadas as empresas integrantes e aquelas visualizadas como potenciais
parceiras.
Figura 7: Empresas integrantes e potenciais integrantes do Cluster Automotivo Sul Fluminense.

Fonte: CASF (2014)

O início deste projeto veio com a oportunidade apresentada pelo mercado e a
falta de preparo da região em fazer frente a uma nova situação que se apresentou.
Após cerca de quinze anos da existência das duas primeiras montadoras, (MAN e
PSA), que segundo Juliana Guiguet, ex-secretária de planejamento estratégico, se
encontravam relativamente “confortáveis” na região, tendo conseguido crescer e
atingir as faixas de mercado que gostariam como é possível verificar no trecho da
entrevista abaixo:
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Então você tinha questões importantes; no contexto macro: uma crise
de oportunidades que a gente passa de 95 até 2010, 15 anos. Duas
montadoras, relativamente confortáveis na região, conseguiram
crescer, atingir as faixas de mercado que gostariam e aí quando você
chega numa economia de crescimento com a crise na região. O
crescimento econômico da região não acompanhou o crescimento e
desenvolvimento da indústria. Formação, o que se tinha antes
continuou se tendo 15 anos depois, você não tem universidades com
grande desenvolvimento, Dom Bosco estendeu algumas formações,
capacitação técnica, novos cursos do SENAI de formação, acabou de
montar então quer dizer, todos coletivamente responsáveis, estado,
montadoras, fornecedores e todos coletivamente responsáveis,
ninguém olhou para frente e de repente uma crise de oportunidade.

Dentro deste contexto, a afirmação de Amato Neto (2000), de que várias
mudanças vêm ocorrendo no campo das organizações levando-as a adotar iniciativas
que ultrapassem a dimensão individual por meio de um estabelecimento de relações
de cooperação que proporcionem o atendimento de uma série de necessidades que
não podem ser supridas individualmente pelas empresas, ganha força então o fato de
as empresas entenderem que isoladamente não conseguiriam romper a inércia em
que estavam.
Além das empresas, o próprio Estado não visualizou a possível atração de
novas empresas e encontrou dificuldades em realizar os investimentos em educação,
logística e infraestrutura necessários do ponto de vista das indústrias. Neste momento,
percebe-se que o crescimento econômico da região não acompanhou o crescimento
e desenvolvimento da indústria. Sobre este aspecto Marcos Paluello, secretário de
planejamento estratégico, afirma o seguinte:
Nós somos capazes de identificar os problemas que nos afetam, nós
temos que entender que a solução desses problemas passa pela mão
do governo, mas nós temos também que estar muito cientes de que a
solução dos nossos problemas tem que trazer algum benefício para a
comunidade. Se a gente não mostra o benefício para a comunidade,
fica muito difícil defender junto ao governo [...].
[...] a nossa relação com o governo, a cada dia, ela se torna mais
próxima só que o timing – tempo da indústria – junto ao tempo do
governo, são totalmente diferentes. Não é pior ou melhor eles são
diferentes então a gente tem que entender isso. À medida que a gente
começou a entender, as coisas começaram a ser mais fáceis na nossa
relação [...].

Keller, (2008) afirma que as empresas, buscando se proteger, têm formado
encadeamentos estratégicos entre firmas (como o Cluster Automotivo Sul
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Fluminense), com o objetivo de assegurar a competitividade. Nesse sentido, a
cooperação interfirmas aparece como uma necessidade estratégica para os agentes
econômicos que operam na economia capitalista, assim como surge o desafio de
conciliar competição e cooperação.
As tabelas 3 e 4 apresentam projeções de crescimento, levantadas pelo Cluster
e que serviram de subsídio para sua criação.
Tabela 3: Investimentos industriais - Auto previstos para os anos 2012-2014
INVESTIMENTO

SETOR

MUNICÍPIO

VALOR
(R$ BILHÃO)

Nissan

Automotivo

Resende

2,6

PSA Peugeot Citroën

Automotivo

Porto Real

1,7

MAN Latin América

Automotivo

Resende

1,0

Michelin

Automotivo

Itatiaia

0,3

Demais

1,7

Outros
Investimentos AUTO no

7,3

Sul Fluminense
Fonte: Fonte: Decisão Rio / FIRJAN, apud CASF (2014)
Tabela 4: Crescimento das empresas do setor automotivo no Sul Fluminense
Nº de Empresas
instaladas

N° de Empregos
diretos
(por 1000)*

Faturamento
R$ Bilhão*

2012

2015

2012

2015

2012

2015

MONTADORAS

2

4

12

21

15

32

FORNECEDORES
AUTOPECAS

13

30

2

6

1

4

PRESTADORES
SERVIÇOS**

6

16

1

3

0,5

1

TOTAL

21

50

15

30

16,5

37

Fonte: CASF (2014)

A partir de 2011, estas empresas iniciais passaram a contar com a presença
de outras que, atraídas por incentivos fiscais, proximidade com os grandes centros e
uma estrutura já estabelecida, fecharam acordos com os municípios da Região. Em

77

2011 a Hyundai Heavy Industries7 e a Nissan Motor Company8 confirmaram a sua
chegada à região para os municípios de Itatiaia e Resende respectivamente. No ano
de 2014, foi a vez da Jaguar Land Rover Corporate, confirmar sua vinda para Itatiaia,
aumentando ainda mais as necessidades. Estes fatores mostram que a região estava
vivenciando o fenômeno da globalização chamado: “processos localizantes”, que
segundo Dicken (2010, p. 29) se caracteriza por “atividades econômicas
geograficamente concentradas com vários níveis de integração funcional”.
Este contexto poderia ter sido visto como uma ameaça, não como uma
oportunidade, mas como existia uma política industrial e federal favorável à inovação
e a tecnologia, vislumbrou-se que era o momento de se aproveitar desta situação. O
que se entendeu neste momento era que havia a possibilidade de se aproveitar a
oportunidade para a região e buscar melhorar aspectos que acabaram ficando para
trás no planejamento passado, principalmente aqueles relacionados à parte de
infraestrutura, habitação, transporte, educação e hotelaria. Neste sentido, seria
possível além dos ganhos estruturais, reter mais mão de obra quer seja em termos de
quantidade como de qualidade, pois criaria maiores atrativos para a região.
De acordo com a Sra. Juliana Guiguet, no ano de 2012, o presidente do Grupo
PSA Peugeot Citroën, reuniu seus executivos brasileiros e determinou que a região
de Resende deveria ganhar força para superar as dificuldades econômicas e melhorar
a estrutura existente na região. Para atingir este objetivo, levantou a ideia da criação
de um cluster aos moldes do que existia em Vigo, na região da Galícia na Espanha,
chamado Cluster de Empresas de Automoción de Galícia (CEAGA) e assim aproveitar
o know how e o sucesso deste modelo, capitaneado também pelo Grupo PSA Peugeot
Citroën. Sobre esta semelhança com o Cluster de Vigo, Marcus Paluelo explica que:
Nos baseamos muito no modelo do cluster de Vigo... nós nos
baseamos no modo de funcionamento, não significa que o nosso
cluster é igual ao cluster de Vigo...ok?

7

Hyundai Heavy Industries: Primeira unidade fabril fora da Ásia, localizada na Rodovia Presidente
Dutra, em Itatiaia que produz equipamentos pesados e que é considerada pela ANFAVEA do setor
automotivo, cujas atividades fabris se iniciaram no ano de 2013.
8
Nissan Motor Company: A fábrica da Nissan em Resende (RJ), foi inaugurada oficialmente no dia 15
de abril de 2014.
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5.1 CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALÍCIA (CEAGA)
Criado em 1997 por 37 empresas de componentes automotivos galegas, o
CEAGA é uma instituição que promove projetos de cooperação com objetivo de
melhorar a competitividade das empresas da indústria automotiva na Galicia.
Atualmente o grupo é composto pelo Centro de PSA Peugeot Citroen Vigo, 105
empresas de componentes e serviços de apoio, além do Centro Automotivo de
Tecnologia da Galiza (CTAG) (CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE
GALÍCIA, 2015).
Ao longo dos anos, o CEAGA desenvolveu iniciativas de valor estratégico para
as empresas e para a sociedade local, consolidando-se como um grupo de referência
na Espanha e na Europa. Prova disso são os inúmeros certificados de excelência
recebidos pelo aglomerado, como o registro conferido pelo Ministério da Indústria,
Energia e Turismo (MINETUR) da Espanha como Innovative Business Group
"excelente" (AEI), depois de avaliar seu nível de excelência e a certificação
internacional "Gold Label" concedida pela Secretaría Europea de Análisis de Clusters
(ESCA) ao primeiro cluster automotivo da Europa (CEAGA, 2015).
A Fundação CEAGA, buscando a integração da região e das empresas, tem
por objetivo melhorar os seguintes aspectos:


Competitividade, qualidade e custo



Flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado



Inovação e capacidade tecnológica



Desenvolvimento do tecido industrial



Cooperação sectorial



Desenvolvimento integral dos indivíduos



Compromisso regional



Estrurura organizacional e os objetivos

Estes objetivos estão de acordo com a definição de cluster apresentada por
SEBRAE (2002, p. 03, grifo nosso) principalmente nos aspectos destacados em
negrito:
[...] As empresas que compõem um cluster, além da proximidade
física e da forte relação com os agentes da localidade, têm em
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comum uma mesma dinâmica econômica. [...] Assim, por exemplo,
a dinâmica de um cluster de empresas pode ser determinada pelo fato
dessas empresas realizarem atividades semelhantes e/ou utilizarem
mão-de-obra específica disponível em poucas regiões (p.ex.
produção de software), ou utilizarem as mesmas matérias-primas [...]
ou necessitarem das mesmas condições climáticas ou de solo para
sua produção [...] por fornecerem para um mesmo cliente que exige
proximidade (p.ex. fornecedores de autopeças localizados próximos
às montadoras), por processos históricos e culturais, etc.
Independentemente da dinâmica que determina a formação de um
cluster, a característica mais marcante que é, de fato, comum a
todos, é a forte aglomeração/concentração em uma mesma
região. [...]

Cabe destacar que os aspectos referente a flexibilidade, competitividade,
inovação, capacidade tecnológica e cooperação sectorial, estão ligados com as três
dimensões de elementos de distritos industriais de Keller (2008, p.35, grifo nosso) e
com os três motivos que permitem o surgimento de distritos industriais apresentados
por Klink (2001, p.23, grifo nosso).
[...] primeiro, uma divisão de trabalho entre as firmas do distrito que
promove altos níveis de flexibilidade e de produtividade,
principalmente na medida em que as empresas agrupadas
frequentemente são especializadas em apenas uma etapa do
processo de produção dentro daquele ramo industrial em que o distrito
se especializou; segundo, um meio social distinto que inclui desde
uma rede institucional local (ou meio institucional – como
associações comerciais e empresariais, instituições de ensino, órgãos
governamentais de fomento etc.) até práticas e atributos culturais (ou
cultura local – como a aptidão hereditária de Marshall, a confiança
entre firmas, trabalhadores e gerentes etc.); terceiro, a rede que inclui
tanto os laços horizontais quanto os laços verticais para frente e
para trás.
[...] Logo, por causa dessa concentração da localização, a diversidade
e complexidade da rede de produtores aumentam, o que atrai por sua
vez novos empreendimentos e crescimento urbano. Por último, a
aglomeração oferece importantes externalidades tecnológicas
positivas, pois, assim que o progresso de inovação tecnológica é
internalizado por um determinado número de empresas, uma
concentração geográfica favorece uma rápida difusão desse
conhecimento para a região como um todo

O CEAGA conta com uma universidade corporativa chamada: Universidad
Corporativa CEAGA (UCC) fundada em 2010, como uma ferramenta fundamental
para antecipar as necessidades dos fabricantes de automóveis e complementar os
seus planos de formação específicos. Sua criação se baseou em três pilares básicos:


Ser um motor da mudança setorial; focado no presente e,
especialmente, no futuro;
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Demonstrar a capacidade de resposta à evolução das necessidades de
negócios,



Adotar uma abordagem prática (CEAGA, 2015).

Atualmente ela conta com diversos cursos de curta e longa duração, sendo o
primeiro tipo concentrados principalmente em oficinas, minicursos e jornadas de
informação, enquanto o segundo tipo está incorporado nos programas próprios de
maior duração e importância, articulados em torno de inovação de produtos, como a
"Gestão e Desenvolvimento de Programas de novos produtos ", inovação em
processos, tais como “Plano de Desenvolvimento de Lean Especialistas "e / ou
desenvolvimento de gestão, tais como o" Líder da Equipe Enxuta " (CEAGA, 2015)
De acordo com entrevista realizada com a Sra. Juliana Guiguet, ex-secretária
de planejamento estratégico do Cluster, para operacionalizar esta ideia, foi designada
a própria, então uma funcionária de grande prestígio na Peugeot Citroën do Brasil
Automóveis S.A, filial brasileira do Grupo PSA Peugeot Citroën, como responsável
pelo Planejamento Estratégico Organizacional e por convencer as outras empresas
dos benefícios de se unirem a um Grupo com estas características.
Neste momento, executivos responsáveis pela criação do Cluster em Resende
foram levados à Galícia para conhecerem a estrutura e o modus operandi local para
servirem de benchmarking. Durante uma semana, foi verificado o foco na
competitividade automotiva da Galícia, a necessidade da criação de um polo
automotivo de fato, a logística, as distâncias entre fornecedores, a distância dos
fornecedores ao seu centro de produção, a infraestrutura, entre outros fatores. Sobre
este aspecto, Marcos Paluelo, secretário de planejamento estratégico do Cluster
explica o seguinte:
Eles têm, dentro do cluster de Vigo, hoje depois de 25 anos, o cluster
já é muito antigo eles trabalham só com projetos e um dos projetos é
formação de mão de obra em todos os níveis, então tem as
universidades, eles usam a mão de obra dos professores, dos
doutores nos cursos de formação. Não sei te dizer como isso é
reconhecido, mas do ponto de vista empresas do cluster de Vigo eles
tem uma mão de obra extremamente qualificada e que são
recompensados por isso.

O histórico automotivo existente na Espanha, comparado com o existente na
região das Agulhas Negras se destacou, principalmente ao se levar em consideração
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o pouco tempo de existência das empresas na região o que acarreta a não existência
de um histórico automotivo industrial local. A mão de obra qualificada na região da
Galícia era apoiada por uma política industrial muito favorável, com 40 milhões de
euros investidos no centro tecnológico avançado.
Após esta experiência, foi solicitado o prazo de três anos (2012, 2013 e 2014)
como o tempo que o cluster automotivo precisava para se desenvolver. Durante o
primeiro ano, o grande desafio foi a “Mobilização e a Conscientização” da necessidade
e dos benefícios que este modelo poderia viabilizar para as empresas. A primeira
empresa que foi procurada foi a MAN Latin America, empresa que há mais tempo está
na região e que foi identificada como a parceira perfeita para o desenvolvimento deste
projeto tão ambicioso.
5.2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL
A caracterização do local que deveria delimitar as ações do cluster foi realizada
através de um estudo que inicialmente levou em consideração a necessidade de se
falar de toda a região Sul Fluminense. Como a região possui uma gama muito ampla
de empresas, este fator acabaria envolvendo montadoras e fornecedores que
estavam em um raio maior e em setores diferentes, além de extrapolar os limites da
capacidade e da quantidade de informações que se conseguiria trabalhar. Além
destes fatores, Juliana Guiguet citou o enorme peso da CSN dentro da região Sul
Fluminense e que o foco não era expandir para o setor metal mecânico.
E o que a gente foi estudar um pouco melhor a região, será que a
gente tem que falar de todo sul-fluminense apesar que a região sul
fluminense vá longe a gente vai envolver montadoras e fornecedores
que estejam num raio maior que o atual mas a gente também tinha um
tamanho que a gente conseguia abraçar e o que a gente percebeu é
que a região Sul-fluminense, olhada pelos olhos do governo, a CSN
tinha um peso muito grande na região, metal mecânica, então metal é
muito vasto , é muito largo, e a gente acha que os próprios 15 anos
vividos, a própria FIRJAN atendia também a CSN então o que era
importante: definir um produto, mas isso está na definição do cluster
você tem um produto ou um mercado em comum, produto era
automotivo [...]

O escopo geográfico mencionado na definição de cluster é definido pelos elos
e pela interdependência entre os diferentes setores e instituições. Isto significa que as
fronteiras de um cluster podem ser uma cidade, um estado ou país ou mesmo uma
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rede de países vizinhos. Neste sentido a escolha do local para delimitar as ações do
cluster, tendo em vista que a localização é importante na criação de novos
conhecimentos porque o trabalho inovador envolve necessariamente a geração e
troca de conhecimento, o que seria melhor trabalhado e distribuído com fronteiras bem
definidas (DICKEN, 2003).
Um ponto determinante para se estabelecer quais deveriam ser as “fronteiras
do Cluster”, foi o transporte dos funcionários. De acordo com as Leis Federais Nº
7.418, de 16/10/1985 e Nº 7.619, de 30/9/1987, a empresa tem que cuidar do
transporte de seus funcionários ou pagar o transporte dos mesmos. Ao se levar em
consideração esta obrigação, quanto mais longe este funcionário mora, mais caro ele
se torna para a empresa, sendo que estes gastos somam milhões de reais
apresentando-se como um custo extremamente elevado para os gastos gerais da
empresa.
Hugo Souza, ex-secretário da subcomissão de pessoas do Cluster, afirma que
muitas pessoas de Volta Redonda, Barra Mansa e até Cruzeiro/SP, trabalham nas
empresas do Cluster e que, em um primeiro momento, cogitou-se a possibilidade de
se estender o interesse para estas cidades. Após as primeiras reuniões, o
entendimento que se obteve, era da necessidade de se fomentar inicialmente o
desenvolvimento na Região onde se concentram as empresas, principalmente pelo
fator custo, pois quando se traz alguém de outra região para atender estas empresas,
o custo de transporte fretado aumenta exponencialmente. Sobre este aspecto, o
secretário da subcomissão de pessoas, Hugo Souza, afirmou o seguinte na sua
entrevista:
A empresa busca a mão de obra com maior qualificação então ela
precisa ajudar, entende que ela tem responsabilidade para criar,
trabalhar junto na qualificação de profissionais, quanto mais próximo
ele está da região menos oneroso o funcionário custará. Por lei a
empresa tem que cuidar do transporte de seus funcionários ou pagar
o transporte de seus funcionários, quanto mais longe, mais caro é.
Acho que são milhões de Reais, é um custo nos gastos gerais da
empresa extremamente elevado quando você compara com a França
a empresa mais cara em gastos com transporte com pessoal, você vai
na República Tcheca onde a gente tinha empresa, na Eslováquia, o
governo trabalhou para facilitar o transporte de funcionários até a sua
porta então uma coisa é você morar próximo, outra coisa é você ter
facilidade para chegar ao seu local de trabalho então é isso que foi
colocado e além disso como que você chega na fábrica? Como você
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chega em Porto Real na frente da fábrica? Não chega então você tem
que cuidar do transporte.

Já para Eduardo Chaves, vice-presidente do Cluster, em um encontro do
Cluster Automotivo promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Renda de Porto Real, o foco do Cluster agora está nas cidades do “PRIQ”
(Porto Real, Resende, Itatiaia e Quatis), onde as montadoras estão instaladas. Sobre
esta constatação, o mesmo afirma o seguinte:
É preciso resolver primeiro as questões onde estamos instalados.
Precisamos ser competitivos, e para nós, termos funcionários
residindo nas cidades onde estão as fábricas é competitivo, reduz
custos, é estratégico. Depois, com a consolidação do Polo, com o
amadurecimento do Cluster podemos pensar nas cidades do entorno.
É preciso fomentar uma cultura industrial automotiva, ter pessoas
qualificadas para os postos de trabalho que as indústrias oferecem e
irão oferecer com a vinda de novas montadoras. Hoje precisamos
importar mão de obra que chamamos CKD, mais qualificada (PORTO
REAL,2014).

Além do fator custo de transporte, o tempo de deslocamento e o desgaste que
este ocasiona nos funcionários foram levados em consideração. Hugo Souza
apresenta um percentual de ocupação dos trechos da Dutra, no qual o trecho com
maior ocupação ao longo das 24 h do dia, é o de Guarulhos, na Grande São Paulo,
que segundo o mesmo, já passou do limite aceitável. Depois vem a Região de São
Jose dos Campos e em terceiro lugar a Região das Agulhas Negras, empatada com
Taubaté, no estado de São Paulo. A projeção que se fez é que até o ano de 2018 a
RAN se igualaria à São José dos Campos e a Guarulhos em termos de ocupação da
rodovia.
O conceito de Cluster apresentado por Porter (1999, grifo nosso), o define como
“um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e
instituições correlatas numa determinada área vinculada por elementos comuns e
complementares”, já o apresentado por SEBRAE (2002, p. 03, grifo nosso) afirma que
“a característica mais marcante que é, de fato, comum a todos, é a forte
aglomeração/concentração em uma mesma região”. Dessa forma, a identificação
dos mesmos passa obrigatoriamente pela análise dessa variável, pelo menos para
identificar os clusters em potencial.
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Neste contexto, ficou acertado que as cidades que deveriam ser inicialmente
designadas para as atividades e estudos do Cluster seriam as cidades da Região das
Agulhas Negras: Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. A inclusão de Quatis tem por
objetivo aproveitar a proximidade (o município é limítrofe com Resende e se confunde
com Porto Real dada a proximidade) e a identidade que já existe ao se definir a Região
das Agulhas Negras.
Figura 8: A Região das Agulhas Negras

Fonte:http://www.cidadesmaravilhosas.rj.gov.br/imagens/imgMapaAgulhasNegras.gif

Importante salientar que a localização e distribuição das empresas tornam-se
um diferencial para as empresas, sendo que as indústrias passaram a buscar regiões
com menores custos de operação e mão de obra mais barata (caso da Região das
Agulhas Negras já abordado anteriormente), objetivando impactar diretamente no
preço final do produto, que por resultado será mais barato, e desenvolvendo as
regiões (SALLES, 2013). Esta afirmação vai ao encontro dos interesses das empresas
que ao escolher a RAN limitam a área de atuação no local mais interessante, longe
da pressão dos sindicatos, presentes em maior número e representatividade na região
de Volta Redonda e Barra Mansa.
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Neste sentido ao delimitar a localização do Cluster na RAN, foi atendido o que
prevê o escopo geográfico mencionado na definição de cluster, que é definido pelos
elos e pela interdependência entre os diferentes setores e instituições, caracterizando
que as fronteiras de um cluster podem ser uma cidade, um estado ou país ou mesmo
uma rede de países vizinhos.
5.3. DEFINIÇÃO DO PRODUTO
O produto ou tipo de mercado que caracterizasse o aglomerado apresentavase como um aspecto fundamental. A definição do que vem a ser um cluster, passa
pelas reflexões de vários autores, como Alfred Marshall e Michael Porter (1890 e 1989)
que afirmam a importância de existir um conjunto de empresas que possuam um
produto ou um mercado em comum, estejam em uma mesma região geográfica e
buscam cooperação para atingir objetivos comuns (grifo nosso).
Além desta definição, é possível utilizar outras construções teóricas que
abordam o produto e o mercado como fatores fundamentais, como a de Gereffi et al
(1994, p.2, grifo nosso), na qual as cadeias globais de commodities consistem de “[...]
conjuntos de redes interorganizacionais agrupados em torno de uma mercadoria ou
produto, ligando residências, empresas e Estados uns aos outros dentro da
economia-mundo [...]”.
Toda a Região Sul Fluminense é composta por municípios com diversos tipos
de indústrias que atuam em uma diversificada gama de setores.
A Região do Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro é composta
pela Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense – formada pelos
municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real,
Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda – e pela Microrregião de
Barra do Piraí – composta pelos municípios de Barra do Piraí, Rio das
Flores e Valença. Ambas pertencem à Mesorregião do Sul Fluminense
[...] (FONTES, 2000, p.46).

Neste contexto bastante amplo e diversificado, com inúmeros municípios e
grande gama de setores industriais, buscou-se encontrar uma forma de delimitar qual
seria o melhor produto que caracterizasse o Cluster. Como afirma Juliana Guiguet,
ex-secretária de planejamento estratégico de CASF, após um estudo realizado em
conjunto com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN),
instituição que representa as indústrias fluminenses, foi decidido que o cluster era
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automotivo e deveria envolver as empresas presentes nas quatro cidades e se
necessário, em um segundo momento, existindo a necessidade de se expandir para
outros municípios, seria possível estudar outras inclusões.
Eu acho que o planejamento estratégico está envolvendo as quatro
prefeituras, houve muita discussão se o processo automotivo ia
envolver mais prefeituras se ia envolver Barra Mansa, Volta Redonda,
mas que no nome se chama sul fluminense, mas rapidamente, junto
com a FIRJAN foi decidido que o cluster é automotivo envolvia
empresas presentes nas quatro cidades. Num segundo momento acho
que poderá se expandir

Este importante debate levou a escolha do mercado automotivo, pois existe na
região das Agulhas Negras, um grande polo de empresas ligadas a este setor,
reunindo grandes montadoras como MAN Latin America e Nissan em Resende, PSA
Peugeot Citroën em Porto Real e Jaguar Land Rover em Itatiaia, além de importantes
fornecedores de grande envergadura como, Michelin, Meritor, Continental, entre
outras. A afirmação de Juliana Guiguet: [...] então o que era importante: definir um
produto, mas isso está na definição do cluster você tem um produto ou um mercado
em comum, produto era automotivo [...], confirma e apoia esta escolha.
Estas empresas começaram a vir para a região durante o Regime Automotivo
Brasileiro, a partir de 1995, que foi um processo que contou com reduções tarifárias
de importação sobre veículos, autopeças, equipamentos e insumos industriais e um
maior grau de abertura no país. Neste período de desenvolvimento da indústria
automotiva brasileira um de seus efeitos mais visíveis foi a expansão da indústria do
Sul fluminense, com a vinda inicial da Volkswagen Caminhões (1996) e PSA (2001),
fora a existência da Michelin desde a década de 1980.
Com incentivos de diversos tipos para se instalarem, as empresas produzem
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, fator este, que
torna a localização e distribuição das empresas um diferencial (RAMALHO, 2006).
A partir do momento em que se delimitou o setor produtivo a trabalhar, Marcos
Paluelo afirma que houve o real entendimento da identidade do aglomerado. Todo o
planejamento estratégico buscou envolver as quatro prefeituras (Resende, Itatiaia,
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Porto Real e Quatis) onde se encontram as empresas do referido setor e como
explicado anteriormente, discutiu-se a possibilidade de envolver outras como Barra
Mansa ou Volta Redonda, principalmente pela utilização do nome “Sul Fluminense”.
5.4. INÍCIO DOS TRABALHOS
Os trabalhos iniciaram-se em meados de 2012, com a liderança da PSA,
acompanhada da MAN, que buscaram, logo em um primeiro momento, o apoio da
Nissan e da Michelin para integrar o grupo. A primeira reunião foi realizada no dia 29
de junho de 2012, tendo como principal objetivo apresentar para o governo do estado
as ideias que norteavam a criação do Cluster, bem como testar a receptividade do
poder público para com esta iniciativa.
Esta solenidade contou com a presença do vice-governador, Luiz Fernando
Pezão e do secretário de Desenvolvimento Econômico do estado do Rio de Janeiro,
Julio Bueno, representando o Estado e do vice-presidente de Manufatura da MAN
Latin

America,

Adilson

Dezoto;

do

representante

da

área

de

Relações

Governamentais e Institucionais da Michelin, Felipe Mello; da diretora de Assuntos
Governamentais da Nissan, Márcia Ribeiro; do diretor Industrial, de Logística e
Qualidade da América Latina da PSA Peugeot Citroën, Pierre Ianni; representando as
empresas (FIRJAN, 2015).
Esta configuração com certas empresas trabalhando como “líderes”, remete a
modalidade de aglutinação ou aglomeração industrial, definida por Markusen (1995),
como Centro-Radial, caracterizada pela existência de empresas ou unidades
industriais que atuam como firmas-chave na economia regional, reunindo em torno de
si fornecedores e outras atividades correlatas (entre elas o Cluster).
Nesta reunião foi apresentado o material sobre o que seria a implantação de
um cluster automotivo e qual a visão macro do que se imaginava. Neste momento, o
nome “Cluster Automotivo Sul Fluminense” já era usado, apesar de em certo momento
ter sido denominado “Cluster Automotivo Agulhas Negras”. O nome Sul Fluminense
dava força e o nome automotivo delimitava a região de influência no entendimento
dos criadores do Cluster.
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Figura 9: Logo do Cluster

Fonte: CASF (2014)

Para participar do cluster automotivo, foram escolhidos atores que pudessem
apoiar e impulsionar a ideia, como o governo federal e estadual, prefeituras da região,
agências de fomento,

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado
(CODIM), Banco do Estado do Rio de Janeiro, as universidades, sendo que em um
primeiro momento exclusivamente a UERJ (um primeiro contato com a UFF acabou
não se aprofundando), fornecedores, montadoras e instituições científicas que
estivessem chegando na região na época e aquela que se tornaria a grande parceira,
a FIRJAN.
De acordo com Roelandt & Hertog (1999), a abordagem dos clusters ressalta a
importância de uma nova caracterização do papel do setor privado, governo,
sindicatos, instituições educacionais e de pesquisa, bem como apresentam
oportunidades às firmas de todos os tamanhos. Por este motivo, a participação de
diversos atores é fundamental na criação de um Cluster.
Figura 10: Colmeia representativa dos integrantes e parceiros do Cluster

Fonte: CASF (2014)
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Os primeiros passos foram sendo executados, segundo Marcos Paluelo e
Juliana Guiguet, imaginando a necessidade de sensibilização individualizada das
montadoras e fornecedoras pretendidas como parceiras, além da promoção de
agendas com os parceiros (fornecedores, FIRJAN, etc.).

O poder público foi

procurado inúmeras vezes, tendo sido realizadas diversas reuniões com as prefeituras
para explicar o que se estava querendo e a prospecção de recursos para realização
do planejamento estratégico. Sobre estas tentativas de aproximação, Juliana Guiguet,
ex-secretária de planejamento estratégico do Cluster afirma que:
Partimos daí para escrever o que a gente esperava, foi um trabalho
apresentado ao governo do Estado e às secretarias para estruturar o
planejamento estratégico. [...] isso tem um ano que foi construído para
apresentar no workshop, o workshop foi feito, os políticos vieram aí,
envolveu-se as prefeituras [...] primeiro se envolveu o governo do RJ,
uma vez que ele está de acordo com a necessidade e o interesse
econômico e político. [...] aí você envolve as prefeituras, que como a
gente amarrou a região, não é uma cidade só, são quatro cidades
envolvidas, Porto Real, Quatis, Itatiaia e Resende então ainda há um
trabalho de relacionamento que se cria entre estes municípios.

Em determinado momento das conversas, o presidente da FIRJAN, Eduardo
Eugenio Gouvêa Vieira, reuniu todos os atores envolvidos e disse: “acho que o
propósito é muito bom, mas enquanto vocês não souberem do que vocês querem
falar, vocês não vão conseguir dar um passo” 9. Esta constatação foi um choque de
realidade, pois durante seis meses foram realizadas reuniões mensais e todas as
empresas assinaram um protocolo de intenções, buscando assim mostrar o interesse
no projeto que até aquele momento parecia distante de uma unidade. Juliana Guiguet,
ex-secretária de planejamento estratégico do Cluster afirma que:
Eu chamava o primeiro ano de mobilização e sensibilização; o
segundo ano de definição de prioridades, de entendimento dos temas
de interesse comum e o terceiro ano era execução da construção do
planejamento estratégico para posterior execução. Então era esse o
objetivo do primeiro ano: entender. Segundo ano, ir para frente até que
no final do segundo ano, no meio do segundo ano, em setembro, a
gente consegue organizar uma lida coletiva do cluster automotivo
agora já com logo para a primeira apresentação institucional do cluster
automotivo

Os interesses apresentados pelas empresas até aquele momento eram
distintos, enquanto a PSA enxergava que o ideal era rapidamente criar um estatuto e
9

Parte da entrevista da Sra. Juliana Guiguet, ex-secretária de planejamento estratégico do Cluster
Automotivo Sul Fluminense.
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se transformar em uma associação; pois além de ser a empresa que iniciou o projeto,
existia o interesse e cobrança da matriz na França; as outras empresas que já
estavam prontas para avançar (MAN, Michelin e a Nissan) entendiam que não era o
melhor momento para a criação de um estatuto, pois não se sabia se o ideal era se
tornar uma associação ou se ligar a FIRJAN em um primeiro momento.
Muito tempo foi utilizado com conversas entre as empresas, tentando
compreender o que se procurava, qual seria a melhor forma de estabelecer a estrutura
do Cluster. No momento em que se buscou o apoio da FIRJAN foi decidido que o
melhor caminho era aproveitar a estrutura desta federação e se tornar, pelo menos
inicialmente, uma subcomissão da mesma. Juliana Guiguet, ex-secretária de
planejamento estratégico do Cluster afirmou que:
[...] as vezes na vida é assim, você tem que dar dois passos para trás,
para dar um para frente. Foi um momento de desacordo, em dois
meses a Nissan falou que estava envolvida na construção da sua
fábrica, e que depois voltaria a conversar conosco. Foi aí que a gente
entendeu que tinha que ir mais devagar, mas tinha que se saber de
fato o que a gente quer falar e aí demos um grande passo. Criamos
um estatuto, um protocolo de intenções, de confidencialidade de tudo
que foi dito, não podia ser saído, por isso te falei, números não posso
te falar, todas as empresas assinaram o protocolo de intenções e
confidencialidade e aí todas se sentiram mais confortáveis. Então, um
passo para trás para poder ir muito mais à frente.

A forma encontrada para formar esta unidade de pensamento foi a criação e
adoção de um protocolo de intenções e de confidencialidade de tudo aquilo que foi
discutido durante as reuniões iniciais. Todas as empresas assinaram o protocolo de
intenções e confidencialidade, o que no entendimento dos entrevistados, Marcos
Paluelo, Juliana Guiguet e Hugo Souza, foi um fator extremamente positivo para a
criação de uma confiabilidade no processo, visto que a partir daquele momento todos
tinham um papel bem definido na criação do Cluster.
Zaccarelli (2000, p.197), afirma que “é relevante a necessidade de que as
empresas tenham alguma vantagem competitiva resultante de seus relacionamentos,
caso contrário não haverá cluster”. A partir deste momento (segundo semestre de
2012 e início de 2013), iniciou-se um novo período com reuniões mensais. Foi
necessário um grande esforço para organizar as atividades e percebia-se que as
empresas estavam motivadas de forma global e não focadas em um objetivo. O
grande mérito para juntar a equipe, e principalmente conseguir a confiança das
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empresas, deve-se ao trabalho realizado pela Sra. Juliana Guiguet, que acreditava no
projeto e investiu grande esforço pessoal no desenvolvimento da região através do
desenvolvimento do Cluster, um projeto de desenvolvimento de economia setorial,
para uma região específica. Sobre esse processo, Juliana Guiguet afirma que:
Tínhamos reuniões mensais, eu me lembro que era um esforço
colossal organizar, eu posso dizer que eu tentei todas as
metodologias, áudio, vídeo - conferencias, via um sistema onde a
gente podia apresentar, mandava e-mail, você percebia as empresas
que estavam mais motivadas, mas no global e aí talvez esteja o meu
mérito, eu consegui a confiança das empresas [...]

As reuniões permitiram estabelecer objetivos a curto e a longo prazo, que
podem ser verificados abaixo (CASF, 2014, slide 8):
Curto Prazo:
 Garantir que as condições atuais de competitividade se
desenvolvam, apesar do aumento de demanda por recursos,
gerada pela presença de novas empresas na região.
 Pontos de preocupação: Educação/Energia/Transporte/Habitação.
Médio/Longo Prazo:
 Desenvolver a competitividade estrutural da região.
 Fomentar a cooperação como forma de desenvolvimento da
competitividade.
 Promover a troca de conhecimento, aprendizado e a abertura
cultural.
 Alavancar o aumento de investimentos estruturais.
 Impulsionar a mobilidade sustentável.

Os objetivos levantados pelo Cluster, estão alinhados com as definições de
Porter (1998), Zaccarelli (2000) e SEBRAE (2002). Basicamente, este conceito é
referente à concentração geográfica e setorial de empresas, a partir da qual são
geradas atividades produtivas e tecnológicas que melhoram o nível de eficiência;
estas inovações tecnológicas não estão necessariamente presentes nessas
aglomerações, mas estimulam um processo de interação local que aumenta a
eficiência produtiva e eleva a competitividade dos integrantes do arranjo;

a

intensificação das articulações e interações entre empresas geram efeitos positivos
no aprendizado e da dinamização do processo inovativo em escala local ou
regional; o agrupamento regional das empresas determina que a competição assuma
características especiais; utilizam mão de obra específica que exige qualificação
especial e estão disponíveis em poucas regiões, possuem um mesmo cliente que
exige proximidade ou logística eficiente e principalmente a característica mais
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marcante que é comum a todos, a forte aglomeração ou concentração em uma mesma
região. Assim é possível verificar que os objetivos estão alinhados com as definições,
o que facilita, porém não credencia a aglomeração a ser efetivamente um Cluster.
No ano de 2013, segundo ano de trabalhos, houve a necessidade de se
formalizar a estrutura jurídica do cluster e a assinatura do protocolo de intenção e
confidencialidade. Este trabalho foi desenvolvido durante todo ano, principalmente a
questão ligada a validação da estrutura jurídica junto à FIRJAN, pois o objetivo era de
se assinar o estatuto pelas empresas fundadoras junto à Federação.
De acordo com o modelo de Machado (2003), que é baseado em pressupostos
que explicam o surgimento e a evolução dos clusters através de estágios de evolução,
apresentando características bem definidas, é possível identificar neste contexto, as
duas primeiras fases do ciclo de vida de um cluster, o nascimento (com o surgimento
de uma aglomeração na qual as empresas são inicialmente atraídas por vantagens e
migram para esta região, porém sem relações de cooperação existentes) e o início do
crescimento (onde a necessidade acaba fazendo com que se inicie o processo de
cooperação entre as empresas na parte tecnológica e no surgimento de instituições
de apoio com o objetivo de negociar os interesses do setor junto ao governo)
5.5. DEFINIÇÃO DOS EIXOS PRIORITÁRIOS
A definição das prioridades, que deveria ser o ponto chave de todo o trabalho
realizado pelos integrantes do Cluster, foi um dos principais desafios que se
apresentaram durante todo o período de criação. Levantar o que as empresas queriam
e o que realmente elas precisavam e, após, definir os pontos convergentes para se
buscar um número razoável e possível de ser trabalhado foi um grande desafio.
Todo mês, durante as reuniões, eram apresentados aspectos a serem
debatidos por todos, até que, finalmente foram definidos os eixos que se deveriam
trabalhar. Sobre este período Juliana Guiguet, explica:
[...] praticamente em um ano de planejamento estratégico colocou-se
os eixos de infraestrutura, transporte, comunicação e entrou-se dentro
de transporte, educação também, isso é um eixo importante e criouse os quatro primeiros grupos de trabalho que se tornaram depois as
comissões.
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Os eixos definidos e aprovados para serem trabalhados pelos integrantes do
Cluster foram: pessoas, energia, transporte e telecomunicações. Após os primeiros
seis meses de trabalho, o eixo sustentabilidade foi incluído . Estes eixos que foram
definidos se alinham com o conceito apresentado por Krugman (1991), denominado
Forças Centrípetas, que definindo de maneira bem simples, são as forças
responsáveis pela concentração das empresas, ou seja, são as vantagens que
estimulam as empresas a se concentrarem, como por exemplo, as economias de
escala, existência de boa infraestrutura de logística (transporte, comunicação e
serviços urbanos), o cluster ainda em fase de crescimento, incentivos fiscais entre
outras externalidades positivas que atraem novos investimentos.
A partir da definição dos eixos, foram montados grupos de trabalho que tinham
como objetivo fazer o levantamento de todas as informações necessárias para o início
dos trabalhos tentando melhorar os aspectos vislumbrados como oportunidades de
melhoria. Esses grupos se tornariam as Subcomissões de Desenvolvimento, que
foram organizadas dentro do organograma, Figura 11 abaixo.
Figura 11: Organograma do Cluster

Fonte: CASF (2014)

As informações a serem levantadas por essas subcomissões foram mapeadas
junto aos governos estaduais e municipais, buscando identificar as ações prioritárias
a serem tomadas. Foram levantados dados de energia: demanda x oferta; este
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mesmo tipo de informação foi levantado para a parte de transporte e
telecomunicações, que verificaram o nível de crescimento das necessidades, além
dos pontos de gargalos e saturação. A cultura industrial automotiva era um aspecto a
ser trabalhado pela comissão de pessoas que tinha como objetivo consolidar uma
imagem de competitividade na mão de obra com qualidade de vida.
De acordo com Roelandt & Hertog (1999, grifo nosso) alguns dos benefícios
proporcionados pelos clusters é que os estudos para sua criação, identificam
conexões de firmas e indústrias em termos de tecnologia, habilidades, informações,
marketing e necessidades de usuários. Esses são considerados ferramentas
fundamentais para a formulação de políticas e fornecem também a possibilidade de
uma nova caracterização do papel do setor privado, governo, instituições
educacionais e de pesquisa, bem como apresentam oportunidades às firmas de
todos os tamanhos.
As imagens (Figuras 12 e 13) abaixo apresentam as informações coletadas
pelas comissões, referentes à: previsão de energia; previsão de crescimento para o
volume de veículos; índice de saturação da Dutra; comparativo entre as regiões do
ABC paulista e das Agulhas Negras fluminense, referente ao fator telecomunicações;
previsão de crescimento populacional e de moradias na região e previsão de
crescimento populacional x preço do aluguel. Estes fatores são levados em
consideração para os estudos de prioridade de ação do Cluster:
Figura 12: Previsão de consumo de energia do Cluster

Fonte: CASF (2014)
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A figura 12 apresenta um gráfico que demonstra uma previsão de crescimento
de mais de sessenta por cento da demanda de energia de qualidade na região, em
um período de apenas sete anos. Além da questão da quantidade e demanda, outro
fator preocupante levantado foi a qualidade da energia, que na região apresentava
picos de alta e períodos de queda, que prejudicavam a produção.
Figura 13: Previsão de crescimento para o volume de veículos das empresas do Cluster automotivo

Fonte: CASF (2014)

A figura 13 apresenta um gráfico com a previsão de crescimento para o volume
de veículos das empresas do Cluster automotivo no período de 2013 até 2020. Era
esperado no ano de 2013, que a produção dobrasse, aumentando a necessidade por
mão de obra qualificada de maneira que fosse possível atender esta demanda.
Figura 14: Comparativo da região com outros trechos críticos da rodovia Presidente Dutra

Fonte: CASF (2014)
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Outro gargalo apresentado pelo Cluster e que representa um problema
bastante crítico na região, é a saturação da utilização da Rodovia Presidente Dutra. A
sua utilização nos últimos anos aumentou exponencialmente e existe a previsão de
nos próximos anos, a região praticamente igualar a saturação de Taubaté e São José
dos Campos, no estado de São Paulo, tornando a rodovia, nos horários de pico,
praticamente inviável.
Figura 15: Comparativo entre as regiões do ABC paulista e das Agulhas Negras fluminense, referente
ao fator telecomunicações

Fonte: CASF (2014)

O fator telecomunicações apresenta um grave gargalo, pois a região apresenta
poucas torres de retransmissão celular o que dificulta a qualidade do serviço de
telefonia e acesso à internet em comparação com outras regiões que tem a mesma
importância para o setor industrial.
Figura 16: Previsão de crescimento Populacional e Moradias

Fonte: CASF (2014)
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Figura 17: Previsão de crescimento populacional x preço de aluguel

Fonte: CASF (2014)

As figuras 16 e 17 apresentam previsões referentes ao crescimento da
população em contraste com o aumento da oferta e do preço médio de aluguel na
região. É possível verificar que a oferta de imóveis não acompanha o aumento da
população, refletido no gráfico da figura 15, que mostra uma acelerada alta no valor
do aluguel médio da região. Este estudo influencia a qualidade de vida do trabalhador
e serve de subsídio para as ações a serem realizadas pela comissão de pessoas.
Para atingir os objetivos estabelecidos e fazer frente às projeções que foram
levantadas pelas subcomissões, foram estabelecidos três passos: estruturar a
governança: organização, comunicação e confiança; garantir competitividade regional
e atuar de forma conjunta em projetos. A tabela 05 (abaixo) abaixo sintetiza estas
ideias:
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Tabela 05: Primeiros passos do Cluster Automotivo Sul Fluminense.
1. Estruturar a Governança: Organização, Comunicação e Confiança.


Tornar o Cluster Automotivo Sul Fluminense uma entidade conhecida e reconhecida
pela interlocução com Governos e entidades públicas e privadas.



Estruturar o processo básico interno de decisão/comunicação.



Validar com a Direção das empresas os objetivos comuns do Cluster Automotivo e as
suas prioridades.

2. Garantir Competitividade Regional


Levantar demanda presente e futura para infraestrutura.



Formatar com os parceiros (Governos e Instituições), a construção de um Plano Base
para infraestrutura (Workshop a ser realizado no dia 23 de outubro).



Levantar demanda por formação e capacitação profissional para a região.



Formatar com os principais parceiros um Plano Base para a capacitação profissional
da mão de obra.

3. Atuar de forma conjunta em Projetos


Caso Dutra



Caso X.



Caso Y.
Fonte: CASF (2014)

Após dois anos de trabalho, um dos pontos conquistados e considerados de
maior importância foi a confiança e o entendimento de que era possível conseguir a
união das empresas. De acordo com Marcos Paluelo, secretário de planejamento
estratégico do Cluster:
As divergências entre as empresas existem e sempre existirão, porém,
a inteligência e a visão das empresas mostraram que o mais
importante era a competitividade na região, se uma empresa fecha, as
outras fecham também. O slogan criado para representar a intenção
do Cluster diz muito sobre isso: “Sul Fluminense: cooperar dentro,
competir fora”.

O primeiro tema que mostrou a união das empresas e deu maior visibilidade ao
cluster foi a obra na ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, no Km 297 da Rodovia
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Presidente Dutra em Porto Real. Esta situação foi positiva para o Cluster, pois as
empresas perceberam que era possível trabalhar em conjunto ao invés de atuar
isoladamente.
Um estudo foi realizado e levantou-se o tempo perdido com a obra e chegouse a um prazo maior para que as empresas pudessem se preparar melhor. Esta
experiência levou a estudos mais detalhados e em grupo das dificuldades referentes
a transporte, congestionamentos, e os chamados “gargalos” da Dutra. Diversas ideias
foram levantadas e alguns projetos que estavam engavetados foram levados à tona,
mostrando como o cluster pode apoiar e quais os projetos devem ser considerados
prioritários.
Esses levantamentos foram realizados nos cinco temas já vistos anteriormente
e que foram identificados como prioritários com projeções de demanda até 2020. O
Cluster procurou mostrar para o governo do estado do Rio de Janeiro que estava
estruturado e solicitou apoio para atender à necessidade de investimentos, e como o
governo estava organizado para poder realizá-lo. Estes questionamentos mostraram
que não se sabia de maneira consolidada quais as demandas e prioridades,
informações estas que o Cluster tem condições de oferecer com dados consolidados
para se realizar um planejamento estratégico dos próximos 20 anos da região.
Um fato interessante de se acrescentar é que o cluster não tem uma estrutura
com dedicação exclusiva, uma vez que existem funcionários de todas as empresas
que trabalham em forma de rodízio anual. Apesar de o cluster possuir um
planejamento estratégico escrito com estrutura única, não existia a disponibilidade
exclusiva como no caso do cluster de Vigo, que tem três funcionários fixos: o
presidente do cluster, uma pessoa experiente que presidiu uma empresa e que
assumiu a direção; uma pessoa responsável pela busca de incentivos fiscais para a
região e uma terceira pessoa na área de comunicação para torná-lo visível (CEAGA,
2015).
5.6 CLUSTER AUTOMOTIVO SUL FLUMINENSE: REALIDADE X TEORIA
Um dos aspectos citados por todos os entrevistados foi a questão sindical.
Por se tratar de um tema de grande importância, é relevante ressaltar que quando se
trata de cluster, existem empresas que se juntam visando a resolução de interesses
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comuns, mas que não tem como ideia ser caracterizada como um sindicato patronal 10.
Juliana Guiguet, afirma o seguinte sobre a posição frente aos sindicatos:
Acho que um tema muito importante é citar quando a gente fala de
cluster ainda mais porque as empresas estão se juntando, como é
nossa posição frente ao sindicato? Então esse sempre foi um tema
muito aberto e muito claro, não é um sindicato patronal. O cluster não
é um sindicato patronal, não é uma organização de empresas para
definir o salário da classe no ano seguinte, absolutamente. Esse é um
assunto proibido em cluster tanto que o assunto pessoas ele é
essencialmente ligado à comissão de pessoas e focado em
capacitação para não ter o tema tratado dentro do cluster automotivo.

Apesar de possuir características semelhantes, como a união de empresas com
a finalidade de defender seus interesses econômicos e representação na esfera
pública, para viabilização de melhores condições de negócio, conforme afirmado por
Lopes (2012), esse tema é considerado sensível. Existe a preocupação de não ser
visto como uma organização de empresas para definir o salário da classe no ano
seguinte. Este é um assunto proibido em qualquer cluster, não sendo diferente no
Cluster Automotivo Sul Fluminense. Por este motivo, o contato com os sindicatos não
foi incluído inicialmente, porém tem-se a consciência da importância do mesmo e se
busca o entendimento e aproveitamento das boas ideias para que se torne um
parceiro.
O objetivo é que estes sejam envolvidos, buscando a união de esforços para
que se tenha competitividade com qualidade de vida na região. Marcos Paluelo, atual
secretário de planejamento estratégico, afirma o seguinte sobre o assunto:
Por que não foi incluído não foi tratado? - Porque não é um sindicato
patronal, o trabalho é essencialmente capacitação, mas se nesse tema
entende-se que o sindicato tem alguma proposta interessante ele será
ouvido [...] não se entende a classe sindical como uma classe emenda
do cluster; é uma instituição que se reúne como um parceiro e
certamente será um parceiro, certamente será envolvido para falar de
assuntos como ...qual sua ideia, qual sua proposta, o que você traz de
novo do ABC, o que você viu, podemos nos estruturar, nos ajudar mas
muito mais para somar esforços do que para contrapor empresas
privadas, buscar proteção do empregado, porque a ideia não é essa.

10

O sindicato patronal congrega os empregadores com a finalidade de defender seus interesses
econômicos, sendo seu papel em duas vertentes principais: a defesa dos interesses das empresas
representadas, que inclui a negociação no acordo salarial com o sindicato laboral e toda a atividade de
representação na esfera pública, para viabilização de melhores condições de negócio, ou seja,
racionalização de impostos, mudanças na legislação específica, proteção do mercado e a outra vertente
é a prestação de serviços e o oferecimento de produtos às empresas associadas (LOPES, 2012).
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A ideia é união de esforços para se buscar competitividade com
qualidade de vida na região.

Dentro do Ciclo de vida de um Cluster, o Cluster Automotivo Sul Fluminense se
encontra ainda em uma fase de estruturação, suas ações ainda não estão bem
definidas e nem postas em prática efetivamente. Dentro das fases dos três ciclos de
vida apresentados neste trabalho, podemos enquadrar a atual fase do Cluster como
de evolução segundo Porter, Desenvolvimento segundo a EURADA e Crescimento
segundo Machado (2003).
De acordo com a tipologia de Porter (1999, p.105) a evolução de um cluster
tem início desde sua formação, principalmente quando instituições locais apoiam e os
clusters aumentam sua influência sobre governos e instituições públicas e privadas,
essa evolução é longa e possui nove condições apresentadas por Zaccarelli (2000,
p.200), para definir um cluster completo. Atualmente o CASF atende a três destas
condições (alta concentração geográfica, existência de todos os tipos de empresa e
instituições de apoio, relacionadas com o produto/serviço do cluster e empresas
altamente especializadas), sendo que existem objetivos do Cluster sendo
desenvolvidos para atingir os outros requisitos.
Segundo a EURADA o CASF se encontra na fase de desenvolvimento, tendo
em vista o aumento da concentração de empresas, a verticalização funcional e início
de formação de consórcios. Já para Machado (2003), o Cluster encontra-se na fase
de crescimento, pois a cooperação, é ainda muito inicial, normalmente ocorrendo
entre empresas produtoras e fornecedores e a cooperação horizontal evolui para a
formação de instituições de apoio para negociar os interesses do setor junto ao
governo que é o principal motivador apresentado até o momento.
O Cluster Automotivo Sul Fluminense possui características semelhantes às
dos conceitos de Cluster apresentados por Porter (1999), Zaccarelli (2000) e SEBRAE
(2002), como: concentração geográfica e setorial de empresas, busca por melhor
competitividade, empresas que realizam atividades semelhantes e/ou utilizam mão de
obra específica e mesmo cliente que exige proximidade ou logística eficiente. Apesar
destes fatores, outras características não ficaram bem claras como, por exemplo, o
inter-relacionamento entre as empresas e instituições correlatas numa determinada
área, vinculadas por elementos comuns e complementares; forte relação com os
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agentes da localidade; mesma dinâmica econômica; presença de muitas empresas
de cada tipo; total aproveitamento de materiais reciclados ou subprodutos; intensa
disputa (substituição seletiva permanente); uniformidade de nível tecnológico; grande
cooperação entre empresas e cultura da sociedade adaptada às atividades do cluster,
sendo que estes dois últimos são objetivos presentes nas intenções do Cluster, porém
ainda não presentes. A Figura 18 apresenta estas semelhanças e diferenças.
Figura 18: Diferenças e Semelhanças entre o CASF e a Teoria.

Fonte: O autor baseado em Porter (1999) e Zaccarelli (2000).

Esta discrepância entre o teórico e o que realmente existe pode ser explicado
por Altenburg & Meyer-Stamer (1999) que apontam que o termo cluster é usado
indiscriminadamente para uma vasta gama de arranjos comerciais independente de
possuírem todas as características previstas na teoria. Cabe ressaltar a proximidade
das intenções deste aglomerado com a definição de ação coletiva11, que identifica a
união de um grupo para atingir objetivos individuais, que de forma isolada, não seria
possível.
O foco do CASF em buscar atingir objetivos e melhorias nos seus eixos de
desenvolvimento, através de exigências ao poder público, deixa claro um vínculo com

11

Ação coletiva é uma união de indivíduos racionais que têm como objetivo a obtenção de benefícios
coletivos que se convertam em vantagens individuais. A ação coletiva implica enfrentamento e defesa
de interesses com direcionamento para ampliá-los do nível individual ao coletivo, algo que Olson (1999,
p. 158) denomina como “alto grau de organização dos interesses empresariais”.
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este conceito. Como exemplifica Diniz e Boschi (2004 e 2007), a partir de 1985, o
empresariado desenvolveu formas diferenciadas de articulação com os governos, o
que se traduziu em algum grau de êxito na defesa de suas demandas mais relevantes.
Esta semelhança parece não ser o objetivo de seus diretores, porém apresenta sinais
de convergência.
A afirmação do diretor industrial da Peugeot-Citröen, engenheiro Eduardo
Chaves, vice-presidente do Cluster Automotivo, de que o Cluster tem por objetivo a
união de esforços de seus integrantes (montadoras, fornecedores e municípios) para
a busca de soluções e políticas que tornem a região mais atrativa e competitiva, tendo
como foco, inclusive, uma atuação estreita com o Governo Estadual, Federal, órgãos
públicos, concessionárias e prestadores de serviços, o que vai ao encontro desta
constatação de semelhança entre o CASF e o conceito de ação coletiva (PORTO
REAL b, 2014).
Já no caso dos Distritos Industriais existe uma aproximação bem estreita com
o Modelo Centro-Radial, principalmente pela estrutura econômica baseada em uma
ou mais grandes firmas verticalmente integradas, baixas taxas de renovação no rol de
empresas-chave atuantes no Distrito; mercado de trabalho interno ao Distrito e pouco
flexível; parcela mais do que proporcional de operários (blue collar) no conjunto dos
assalariados; ordem decrescente do compromisso/identificação dos trabalhadores:
firmas-chave; distrito; pequenas empresas; altas taxas de imigração de trabalhadores
e baixa emigração; desenvolvimento de laços culturais e de uma identidade cultural
bem definida; importante papel do governo local na regulação e na promoção das
principais indústrias; alto grau de participação do setor público na provisão de
infraestrutura e perspectivas econômicas regionais de longo-prazo dependentes dos
setores industriais e das estratégias das firmas-chave.
Por fim, cabe ressaltar que segundo SEBRAE (2002), a característica mais
marcante, que é comum a todos estes arranjos, é a forte aglomeração e concentração
de empresas em uma mesma região, fato este que talvez tenha sido o motivo que
levou as empesas a adotarem a nomenclatura “Cluster” para definir seu grupo ou
aglomeração. Além disso, apesar da cooperação produtiva e ou tecnológica não estar
necessariamente presente nessas aglomerações, a estruturação das mesmas pode
estimular um processo de interação local que viabiliza o aumento da eficiência
produtiva, melhorando a competitividade dos agentes do arranjo. A intensificação das
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articulações e interações entre empresas costuma ter um impacto importante na
geração de aprendizado e na dinamização do processo de inovação em escala local
ou regional.
Diversas características do conceito de cluster estão presentes, bem como de
distritos industriais que segundo a literatura pode ser considerado um cluster maduro,
de sindicatos patronais e de ação coletiva. Não é possível afirmar que o Cluster
Automotivo Sul Fluminense é um Cluster, um distrito industrial, um sindicato patronal
ou uma ação coletiva na totalidade das características que estes conceitos
apresentam; o que é possível afirmar é que este arranjo possui características comuns
a todos estes e busca a melhoria de aspectos da região, para atender os interesses
de seus integrantes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo geral, descrever o Cluster Automotivo
Sul Fluminense na Região das Agulhas Negras verificando qual a relação entre a
teoria e a realidade desta proposta de aglomeração. Visando a consecução desse
objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos específicos: OE 01: Descrever
o conceito de Cluster com ênfase no setor industrial automotivo; OE 02: Descrever a
Região das Agulhas Negras e OE 03: Descrever o Cluster automotivo Sul Fluminense
à luz da teoria apresentada.
O estudo foi realizado no período de agosto de 2014 a dezembro de 2015,
sendo que os dados foram coletados através da realização de pesquisa bibliográfica
e documental, além da realização de entrevistas semiestruturadas com atores
relacionados diretamente ao objeto da pesquisa.
Para atender o Objetivo “Descrever o conceito de Cluster com ênfase no setor
industrial automotivo”, foram realizadas pesquisas bibliográficas em teses de
doutorados, dissertações de mestrado e artigos, sendo que muito contribuiu para a
confecção deste capítulo, a realização das disciplinas “Desenvolvimento Regional” e
“Tópicos Especiais em Organizações e Sociedade 1” que proporcionaram o
embasamento e o apoio para novas pesquisas de maneira a atingir o objetivo
proposto.
Neste capítulo foi possível ter acesso a informações e conceitos importantes
como Globalização, Desenvolvimento Regional na Terceira Itália, Distritos Industriais
e principalmente, aos conceitos e aos fundamentos sobre Cluster que permitem fazer
a análise sobre este aglomerado à luz da teoria.
Diversos conceitos e descrições como as apresentadas por Schmitz e Nadvi
(1999, p. 1.503) “uma concentração setorial e espacial de firmas” e Porter (1999), “um
agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e
instituições correlatas numa determinada área vinculada por elementos comuns e
complementares”, ajudam a entender melhor este fenômeno.
A definição apresentada no manual do SEBRAE também apoia a definição
deste arranjo pois engloba termos dos outros autores como “proximidade física e da
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forte relação com os agentes da localidade”, “mesma dinâmica econômica e
atividades semelhantes, utilizarem mão de obra específica ou utilizarem as
mesmas matérias-primas”; bem como complementa com outros como “mesmo
cliente que exige proximidade e logística, mesmas condições climáticas ou de solo
e processos históricos e culturais que determinam a criação de um cluster”. Além
destes fatores, reforça a importância da localização afirmando que “a característica
mais marcante que é, de fato, comum a todos, é a forte aglomeração/concentração
em uma mesma região”. (SEBRAE, 2002, p. 03, grifo nosso).
O Objetivo Específico 02, diz respeito a descrição da Região das Agulhas
Negras, composta pelos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. Esta
microrregião pertence a Região do Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro,
segunda região mais industrializada do estado. Sua posição geográfica entre as
principais metrópoles do Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro) favorece a
industrialização e conta hoje com um dos polos automotivos mais importantes do país.
Já o Objetivo Específico 03, foi atingido por meio de entrevistas
semiestruturadas utilizando a técnica snowball, na qual um entrevistado sugeria outros
nomes até que o que foi proposto estivesse totalmente respondido. Para isso foi
ouvido o Sr. Hugo Souza, ex-secretário da subcomissão de pessoas do CASF que
levou a outros nomes como a Sra. Juliana Guiguet e o Sr. Marcos Paluelo,
respectivamente ex e atual responsável pelo Planejamento Estratégico do Cluster.
Como principais resultados encontrados sobre este capítulo, foi constatado que
o Cluster foi uma iniciativa totalmente unilateral da PSA Peugeot-Citroën que
visualizou a possibilidade de aproveitar a experiência da empresa no Cluster de
Empresas de Automoción de Galícia (CEAGA) e cujo principal objetivo é juntar
esforços na Região das Agulhas Negras para buscar o desenvolvimento e melhorar a
capacidade de competição externa, bem como a curto prazo: garantir que as
condições atuais de competitividade se desenvolvam, apesar do aumento de
demanda por recursos, gerada pela presença de novas empresas na região, e pontos
de preocupação: educação, energia, transporte e habitação ; e a médio/longo prazo:
desenvolver a competitividade estrutural da região, fomentar a cooperação como
forma de desenvolvimento da competitividade, promover a troca de conhecimento,
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aprendizado e a abertura cultural, alavancar o aumento de investimentos estruturais
e impulsionar a mobilidade sustentável (CASF, 2014, p. 8).
Outra conclusão levantada referente a este objetivo foi que, buscando delimitar
qual seria a área de atuação inicial do Cluster, tanto na parte referente à localização
geográfica, quanto ao tipo de produto comum, as cidades que deveriam ser
inicialmente designadas para as atividades e estudos do Cluster seriam as cidades da
Região das Agulhas Negras: Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis e o produto, o
setor automotivo. Juliana Guiguet, ex-secretária de planejamento estratégico de
CASF, afirma que após um estudo realizado em conjunto com a Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), instituição que representa as
indústrias fluminenses, esta ideia inicial foi confirmada, o que pode ser verificado na
assertiva feita pela entrevistada: “após as reuniões com as empresas e a FIRJAN, foi
decidido que o cluster era automotivo e deveria englobar as empresas do setor
presentes nos quatros municípios”.
É possível afirmar que atualmente o Cluster está organizado e busca atuar em
cinco eixos considerados principais: pessoas, energia, transporte, telecomunicações
e sustentabilidade, tendo em vista estes terem sido considerados os temas mais
sensíveis e que merecem maior atenção no momento atual. Estes eixos possuem
estudos e projeções de desenvolvimento, bem como sobre necessidades atuais e
futuras em todos os aspectos levantados em um horizonte de até 20 anos, o que torna
o Cluster um parceiro interessante para todos os atores da região.
Algumas características do aglomerado que foram verificadas durante a
pesquisa foram que o mesmo não tem uma estrutura com dedicação exclusiva, uma
vez que existem funcionários de todas as empresas que trabalham em forma de
rodízio anual, bem como não existe uma previsão inicial de conversa com qualquer
tipo de sindicato de classe, tendo em vista que eles não se veem como um “sindicato
patronal” com objetivo de fixar bases ou tetos salariais, apesar de possuírem
características semelhantes, como a busca de interesses coletivos das empresas
sem, no entanto, se ater simplesmente à parte salarial.
Face ao exposto, é possível afirmar que o Cluster Automotivo Sul Fluminense
é uma tentativa válida de união de esforços em prol do desenvolvimento regional,
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realizado basicamente pelas empresas do polo automotivo localizado na Região das
Agulhas Negras. Este aglomerado possui características como a concentração
geográfica de empresas, busca por competitividade, atividades semelhantes, mão de
obra específica e mesmo cliente que exige proximidade ou logística eficiente, que
estão presentes na literatura sobre clusters, porém, outras características não ficaram
bem claras como o inter-relacionamento entre as empresas e instituições correlatas;
relação com os agentes da localidade; mesma dinâmica econômica; presença de
muitas empresas de cada tipo; total aproveitamento de materiais reciclados ou
subprodutos; intensa disputa (substituição seletiva permanente); uniformidade de
nível tecnológico; grande cooperação entre empresas e cultura da sociedade
adaptada às atividades do cluster.
Em contrapartida, é possível identificar nas intenções do aglomerado
elementos que o aproximam do conceito de ação coletiva, principalmente por ser uma
união de um grupo (empresas do setor automotivo), para atingir objetivos individuais,
que se fossem buscados de forma isolada não seria possível. Outra característica
importante é que normalmente estes interesses e necessidades passam por buscar
por soluções junto ao poder público, imputando ao governo a solução deste para o
benefício das empresas, como é possível verificar no foco do CASF em buscar atingir
objetivos e melhorias nos seus eixos de desenvolvimento, através de exigências ao
poder público.
Como estão presentes diversas características do conceito de cluster, distritos
industriais, de sindicatos patronais e de ação coletiva, não é possível afirmar que o
Cluster Automotivo Sul Fluminense é um destes arranjos na totalidade das
características, principalmente por reunir diversos itens de cada um destes conceitos.
O que é possível afirmar é que este arranjo possui características que o aproximam
de um cluster, mas com objetivos que o assemelham muito à ação coletiva. Apesar
desta constatação teórica, é possível afirmar que este tem por objetivo principal a
busca pela melhoria de diversos aspectos da região, para atender os interesses de
seus integrantes, mas que por consequência também seriam positivos para todos os
atores e população da região.
Como limitações deste trabalho é possível destacar a não disponibilização por
parte dos integrantes do Cluster, das atas das reuniões realizadas por estes desde a
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sua criação. Outro fator que limitou este trabalho foi a recusa de alguns entrevistados
em liberar certos documentos do Cluster, como por exemplo, apresentações,
planejamentos, relatórios e matriz de sincronização das ações, que junto com as atas,
seriam ferramentas muito úteis para contribuir com a caracterização mais fiel do
Cluster e incrementar outras ideias que pudessem acrescentar mais dados a este
trabalho. Cabe ressaltar que, apesar destas limitações, as principais informações
foram levantadas e possibilitaram que o trabalho tivesse a profundidade adequada.
Por fim, cabe destacar que esse trabalho não tem a pretensão de esgotar um
assunto tão vasto, em face da importância do tema apresentado, para que se possa
conseguir uma maior compreensão do desenvolvimento econômico e social da região.
Espera-se que ele sirva como subsídio para novas pesquisas voltadas ao
aprimoramento dos estudos sobre este fenômeno novo e instigante que é a criação
de um cluster automotivo, bem como sobre o desenvolvimento regional na Região das
Agulhas Negras e se possível em todo o Sul Fluminense.
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