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RESUMO 

 

      A abertura econômica, ocorrida na década de 90, provocou grandes mudanças 

nas indústrias brasileiras, principalmente nas micro e pequenas empresas, a qual 

tem demonstrado pouca resistência frente a estas mudanças. O surgimento desta 

abertura obrigou grande parte destas microempresas a se reorganizarem em redes 

de empresas, dando início a formação destes aglomerados industriais, no intuito de 

se fortalecerem neste mercado globalizado e competitivo. Com base nestes 

apontamentos, este trabalho de pesquisa, tem por objetivo verificar de que maneira 

as microempresas centradas no setor de confecções de (artigos de vestuário), 

instalados no município de Batatais-SP, podem dar uma maior colaboração para a 

promoção do desenvolvimento econômico local do município. A justificativa para a 

realização deste trabalho de pesquisa é mostrar a relevância deste setor presente 

no município, e logo em seguida, alertar os principais atores envolvidos, sobre a 

relevância da “cooperação”  e das vantagens das empresas que atuam em 

“aglomerações industriais.”  No decorrer deste trabalho de pesquisa, um número 

significativo de microempresários, ligados ao setor, é a favor da formação de um 

Arranjo Produtivo Local no município de Batatais-SP, focado no setor de confecções, 

no intuito de fortalecer o setor, porém, grande parte destes microempresários não 

confiam nos outros microempresários, por medo de perderem mercado. Diante desta 

realidade, fica muito difícil haver cooperação, pois, grande parte dos atores 

envolvidos não confia um ao outro. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The economic opening that occurred in the 90s, caused great changes in the 

Brazilian industries, especially in micro and small enterprises, which has shown little 

resistance before these changes. The emergence of this gap has forced many of 

these firms to reorganize into business networks, initiating the formation of industrial 

clusters in order to strengthen themselves in this competitive and globalized 

market. Based on these notes, this research work aims to ascertain how micro-

oriented garment sector of (clothing), installed in the municipality of Bahiagrass-SP, 

can make a major collaboration for the promotion of economic developmentlocal 

municipality. The justification for carrying out this research work is to show the 

relevance of this sector in the city, and soon after, to give this sector an academic 

contribution in order to alert the principal actors involved, on the importance of 

"cooperation" and the advantages companies that work in "industrial clusters." During 

this research, a significant number of microentrepreneurs are connected to the 

industry favors the formation of a Local Productive Arrangement in the city of 

Bahiagrass-SP, focused on the clothing sector, in order to strengthen the sector, 

however, most of these micro-entrepreneurs do not trust other microentrepreneurs, 

for fear of losing market. Given this reality, it is very difficult to have cooperation, and 

most of the actors involved do not trust each other. 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

La apertura económica, que se produjo en los años 90, causa de profundas 

transformaciones en las industrias de Brasil, especialmente en las micro y pequeñas 

empresas, que ha mostrado poca resistencia ante estos cambios. La aparición de 

esta brecha se ha obligado a muchas de estas empresas a reorganizarse en las 

redes de empresas, iniciando la formación de clusters industriales con el fin de 

fortalecerse en este mercado competitivo y globalizado. Con base en estas notas, 

este trabajo de investigación tiene por objeto determinar cómo sector de la 

confección de orientación microeconómica (vestimenta), instalado en el municipio de 

Bahiagrass-SP, puede hacer una importante colaboración para la promoción del 

desarrollo económico municipalidad local. La justificación de la realización de esta 

investigación es mostrar la importancia de este sector en la ciudad, y poco después, 

para ofrecer a este sector una contribución académica a fin de alertar a las 

principales partes interesadas sobre la importancia de la "cooperación" y las 

ventajas empresas que trabajan en "clusters industriales". Durante esta 

investigación, un número significativo de los microempresarios están conectados a la 

industria favorece la formación de un Acuerdo Productivo Local en la ciudad de 

pasto bahía-SP, se centró en el sector del vestido, con el fin para fortalecer el sector, 

sin embargo, la mayoría de estos micro-empresarios no confían en otros 

microempresarios, por temor a perder cuota de mercado. Dada esta realidad, es muy 

difícil tener la cooperación, y la mayoría de los actores involucrados no confiar en los 

demás. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

Para chegarmos à escolha e na justificativa deste trabalho de pesquisa, nós 

temos que partir de alguns principais pressupostos: mediante uma entrevista com o 

ex-secretário da Indústria e Comércio do Município de Batatais - SP -Renato da Silva 

Fantinatti- ele afirmou que o setor industrial do município nunca teve muito êxito em 

consequência da grande vocação agrícola do município, porém essa vocação 

agrícola vem se perdendo com o tempo, em decorrência do avanço da cultura de 

cana-de-açúcar, em que a maior parte dos agricultores está arrendando suas terras 

para as usinas da região. Então, diante de um setor industrial incipiente, e de um 

setor agrícola declinante, fez com que o ex-secretário dividisse a economia do 

município em dois importantes pólos: metal-mecânico e o de confecções. Entre 

estes dois pólos, o setor de confecções, por ser um setor de baixo valor agregado 

formado em grande parte por micro e pequenas empresas, é o setor de destaque no 

município, responsável por um grande número de admissões, tanto no setor de 

indústria, quanto no setor de comércio. Devido a este alto índice de empregabilidade 

e de crescimento mercadológico focado no setor de confecções do município de 

Batatais-SP, fez com que fosse adotado este setor como tema deste trabalho de 

pesquisa, cujo tema é: “INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL NO 

MUNICÍPIO DE BATATAIS-SP, FOCADO NAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES,” 

no intuito de poder pesquisar e conhecer mais sobre este setor, e no universo desta 

pesquisa, fornecer a este setor, vários apontamentos em prol de seu crescimento. 
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1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O problema deste trabalho de pesquisa, o qual se encontra focado no setor 

de confecções da cidade de Batatais-SP, se baseou em algumas das principais 

características do setor. Mediante uma entrevista informal composta por 5 (cinco) 

microempresários ligados ao setor, todos salientaram que o setor de confecções 

presente no município de Batatais é regido pela lei da oferta e da demanda, porém 

existe uma grande discrepância nesta lei, onde a oferta é superior a demanda, e 

esta majoração da oferta em relação à demanda, faz com que muitos destes 

microempresários, que atuam legalmente no mercado, tenham que abaixar o seu 

preço de venda no intuito de poderem vender os seus produtos no varejo; e como se 

isso não bastasse, alguns destes microempresários ainda atuam na informalidade, e 

num sistema conhecido como facção ( terceirização ), portanto a presença da 

informalidade neste setor, segundo a entrevista com estes  microempresários, passa 

a ser considerada, como sendo o seu maior concorrente,  obrigando-os a baixarem 

mais ainda o seu preço de venda, não só para poderem ter demanda por seus 

produtos, como também para poderem sobreviver neste mercado. Com base nestes 

apontamentos, nós podemos formular o problema deste trabalho de pesquisa: “De 

que maneira as indústrias do setor de confecções (d e artigos de vestuários), 

instalado no município de Batatais-SP, podem dar um a maior contribuição 

para o desenvolvimento econômico local?” 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar de que maneira as empresas centradas no setor de confecções de 

(artigos de vestuário)  instaladas no município de Batatais-SP, podem dar uma 

maior colaboração para a promoção do desenvolvimento econômico local do 

município. E na sequência, analisar e verificar também alguns itens de grande 

relevância ligados ao setor de confecções presente no município, dentre eles: 

1- Se as empresas praticam ações de cooperação, referentes às aquisições 

de matérias-primas, insumos, etc.; 

2- Se há confiança entre os vários atores envolvidos; 

3- Quais são as maiores dificuldades que as empresas enfrentam em termos 

de competitividade; e 

4- Se o poder público municipal, juntamente com o sindicato, A.C.E, 

incubadora de empresas, SEBRAE e o SENAI, colaboram para o 

crescimento do setor. 

5- Se estas empresas exportam. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
Em conjunto com esta introdução, este trabalho está dividido em cinco 

capítulos. 

           No “primeiro capítulo” , o tema é INDÚSTRIA TÊXTIL DE CONFECÇÕES 

NO BRASIL , o objetivo é fazer um estudo sistêmico retratando a evolução da 

Indústria Têxtil de Confecções no Brasil, e a sua posição no mercado mundial. 
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No “segundo  capítulo” , cujo tema é GLOBALIZAÇÃO E AS NOVAS 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL,  traz como  foco de análise  um estudo 

sobre a posição das indústrias frente a entrada da globalização, e das suas novas 

formas de organização industrial adotadas, no intuito de poderem sobreviver frente a 

este mercado globalizado e competitivo. 

No “terceiro  capítulo” , será discutido o tema COMPETITIVIDADE E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL,  cujo foco de estudo é fazer uma análise, retratando 

a importância da cooperação, como vantagem competitiva, ou seja, a união destas 

microempresas faz com que elas se tornem mais competitivas no mercado, surtindo 

efeitos positivos na promoção do desenvolvimento local, de regiões, municípios, etc.  

No “quarto capítulo” , será retratado a CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BATATAIS-SP , e o objetivo é pesquisar e conhecer mais sobre a história do 

município, focado principalmente no crescimento do setor de confecções da cidade 

de Batatais-SP. 

No “quinto capítulo” , há a CONCLUSÃO DA PESQUISA DE CAMPO,  

mostrando assim  o resultado da pesquisa e os resultados obtidos. 

 

1.5 MÉTODO 

 

A estrutura deste trabalho se baseou em uma pesquisa  exploratória 

quantitativa . O presente trabalho foi realizado mediante uma entrevista (informal), 

com o ex-secretário da Indústria e Comércio do município, Renato da Silva 

Fantinatti, o teor desta entrevista foi apenas no intuito de descobrir a sua opinião, e o 

que o poder público do município vem fazendo para alavancar o setor de 

confecções, e mais 5  ( cinco) entrevistas informais com  microempresários ligados 
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também ao setor, na expectativa de descobrir suas principais premissas e ponto de 

vista. Além dessas informações, o presente trabalho também constou com 41 

entrevistas formais com os  microempresários ligados ao setor de indústrias e lojas 

de confecções do município, ou seja, 100%  do montante das MPE devidamente 

cadastradas,que através de um questionário  que totalizou 17 questões, no intuito de 

descobrir alguns itens relevantes sobre o setor. O presente trabalho constou ainda 

com consultas em sites de pesquisas como: SEADE, SEBRAE, ABIT, OMC, CAGED 

e pesquisas periódicas na biblioteca do UNI-FACEF e do próprio município. 
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CAPÍTULO 1 

INDÚSTRIA TÊXTIL DE CONFECÇÕES NO BRASIL  

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

É notório mencionar que o processo de industrialização no Brasil, não ocorreu 

de forma rápida e sim de forma lenta, pois não era interessante para a economia 

portuguesa a industrialização no Brasil, pelo fato do governo português querer 

explorar cada vez mais o território brasileiro em busca de suas riquezas. 

Durante o período de Brasil Colônia, compreendido entre 1530 a 1822, a 
industrialização no Brasil, não fora prioridade. Pelo contrário, os políticos de 
Lisboa viam o outro lado do Atlântico como uma enorme “fazenda”, um 
fornecedor de produtos que não podiam ser encontrados na Europa. As 
possibilidades de lucro dos portugueses, até meados do século XVIII, 
baseavam-se no comércio de especiarias com a Ásia e a economia 
brasileira, por sua vez, era secundária. O Brasil era somente utilizado como 
“fazenda”, para atividade de extrativismo, como o pau-brasil, do açúcar de 
ouro e diamante. Após 1815, quando fundou o período das guerras 
napoleônicas, os brasileiros iniciaram os contatos com os produtos 
industrializados na Europa, como artigos de luxo franceses e instrumentos 
de precisão dos estados alemães. Assim, a visualização desses produtos 
industrializados despertou, na sociedade brasileira emergente, o desejo de 
iniciar o processo fabril. Mas, é somente em 1827, cinco anos após a 
Independência do Brasil, que foi concretizada a SAIN – Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional, primeira entidade a ser criada com o 
objetivo de desenvolver a indústria brasileira. Em 1844, o Brasil apresentou 
um surto de industrialização mais consistente, quando o governo baixou a 
Tarifa Alves Branco, conferindo certo grau de protecionismo à nascente 
indústria brasileira. A Tarifa Alves Branco, no entanto, estimulou o 
surgimento de uma série de fábricas de tecidos, no Rio de Janeiro, em 
Minas Gerais e na Bahia, além do segmento de metalurgia em 
Pernambuco1. 

 

 
Com base nesta afirmação, nota-se que o Brasil começou a apresentar um 

surto industrial a partir de 1844, em consequência do abaixamento da Tarifa Alves 

                                                           
1 CARLOS,João Chiochetta, H.Kazuo, L.Magda L.G. Evolução da indústria brasileira: desafios, 
oportunidades e formas de gestão, 2004, p.2 
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Branco, a qual conferia proteção a incipiente indústria brasileira, e no bojo desta 

proteção surge a primeira fábrica de tecido no nordeste do Brasil. 

A produção de tecidos de algodão por processos manuais, com o auxílio de 
maquinaria simples (rocas e teares a mão), começou no Brasil no século 
XVIII. Entretanto, no interesse dos fabricantes portugueses e também para 
evitar o emprego de mão-de-obra em atividades fora da agricultura e da 
mineração, a Coroa portuguesa proibiu em 1785 todas as indústrias de 
transformação na Colônia, com exceção da manufatura de tecidos 
grosseiros de algodão para vestir os escravos e os pobres. Essa proibição à 
indústria de transformação no Brasil foi suspensa em 1808, quando a Coroa 
portuguesa se transferiu para cá. Mas logo depois (1810) o governo 
português assinou um tratado comercial com a Grã-Bretanha, pelo qual um 
direito aduaneiro preferencial de 15 % foi concedido a todas as manufaturas 
britânicas importadas pelo Brasil. Esse direito preferencial foi gradualmente 
estendido a outros países, e em 1828 todas as mercadorias estrangeiras 
pagavam o direito de 15 %. Além disso, as concessões feitas em 1809 para  
a instalação de fábricas na Colônia não foram reguladas antes de 1846. 
Esses problemas desencorajaram a instalação de indústrias de 
transformação no Brasil até pelo menos a década de 1840 (SUZIGAN, 
2000. p. 131). 

 

De acordo com Suzigan (2000), nota-se que o desenvolvimento das indústrias 

de transformação (têxteis-confecções) no Brasil, não era interessante para o 

governo português, mesmo após a assinatura do tratado (1810), que privilegiava a 

Inglaterra com taxas de 15 %, que foi estendido também a outros países, todos 

estes empecilhos tinham em comum um único objetivo, retardar o desenvolvimento 

industrial no Brasil, no intuito de prolongar a dependência do Brasil para com 

Portugal.   

A partir de 1844, com a tarifa Alves Branco, aumentou a proteção à 
indústria. Embora os direitos aduaneiros fossem ocasionalmente reduzidos 
(como nas tarifas de 1857,1874 e 1881), eles foram mantidos em níveis 
elevados durante o período até o fim da década de 1880, especialmente 
após os adicionais sobre os direitos aduaneiros introduzidos no fim da 
década de 1860 para financiar as despesas governamentais com a Guerra 
do Paraguai. Esses adicionais, embora tenham sido reduzidos em 1874, 
foram aumentados novamente em 1878 e mantidos daí por diante. Ao 
mesmo tempo, uma legislação que concedia isenção às importações de 
maquinaria e matérias-primas para as indústrias de transformação foi 
aprovada em 1846; essa legislação foi revogada em 1857, mas os direitos 
sobre matérias-primas foram estabelecidos em níveis relativamente baixos e 
as isenções para a importação de maquinaria industrial foram daí por diante 
concedidas de maneira discricionária. Em 1874, tanto as importações de 
matérias-primas como as de maquinaria para as indústrias de 
transformação foram novamente isentadas (SUZIGAN, 2000, p.132). 
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 Com base nesta afirmação, salientada por SUZIGAN (2000), nota-se que o 

processo de industrialização no Brasil não se deu de imediato; ele foi lento, mesmo 

com a introdução da tarifa Alves Branco, que aumentava a proteção às indústrias 

brasileiras em 1844, porém esse abaixamento da tarifa não era interessante para o 

governo português, porque ele queria grande parte da mão-de-obra brasileira em 

atividades como a agricultura e a mineração, tanto é que, embora os diretos 

aduaneiros tenham sido abaixados, eles foram novamente elevados até o fim da 

década de 1880. 

No início de 1910, o número de fábricas crescera significativamente eram 
3.910 (três mil novecentos e dez). Mas ainda estava aquém do potencial de 
mercado, que também aumentara com a urbanização e o afluxo dos colonos 
assalariados que substituíram os escravos. Porém o impulso decisivo veio 
com a Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918). As dificuldades dos países 
europeus para manter o fluxo das exportações com destino ao Brasil 
levaram à abertura de uma série de indústrias, cujos produtos iriam 
substituir os comprados fora do país2. 

 

Com base nesta afirmação, nota-se que a industrialização no Brasil teve um forte 

impacto durante a Primeira Guerra Mundial devido ao processo de substituições das 

importações, abrindo as portas para o desenvolvimento de várias indústrias no Brasil, 

portanto o crescimento dessas indústrias no Brasil provocou também a transição do trabalho 

escravo para o assalariado. 

Na década de 20 (1920-1929), a produção industrial brasileira cresceu em 
média de 3% ao ano, alcançando índices próximos da década anterior que 
ficara numa taxa de crescimento de 4,6%. Em 1929, houve a dramática 
queda no preço das ações na Bolsa de Nova York, que lançou o mundo na 
chamada Grande Depressão. As consequências não foram diferentes no 
Brasil. O café responsável por 71% do tal das exportações e pela entrada 
de divisas, teve seus preços internacionalmente, drasticamente diminuídos. 
Era a crise dos anos 30 – a chamada grande depressão, quando o PIB 
(Produto Interno Bruto) per capita, em termos reais manteve-se 
praticamente inalterado entre 1929 e 1933. A Segunda Guerra Mundial – 
iniciada em 1939 na Europa – levou a um novo surto de instalação de 
fábricas para substituir os produtos que o Brasil importava. De um modo 
geral, de 1940 a 1945, ano em que terminou o conflito, a indústria brasileira 
cresceu em média 9,2% ao ano3 

Com base nesta afirmação, pode-se afirmar que a industrialização no Brasil, 

teve um grande impulso também na Segunda Guerra Mundial, em consequência da 
                                                           
2
 CARLOS,Op. cit, 2004,p.2 

3
 CARLOS,Op. cit, 2004,p.3 
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substituição dos produtos importados no Brasil, fazendo com que as indústrias 

brasileiras apresentassem um saldo positivo de crescimento em torno de 9,2% ao 

ano. 

 

1.2 POSIÇÃO DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS E CONFECÇÕES NO 

BRASIL 

 

A análise da indústria têxtil brasileira deve levar em consideração os aspectos 

conjunturais da economia nos anos 1990, principalmente aqueles relacionados com 

a política cambial, além da evolução da cultura do algodão, principal fonte de 

matéria-prima dessa indústria. Por outro lado, a indústria têxtil se encontrava 

sucateada e com níveis muito baixos de produtividade, dado o alto nível de 

proteção.  

A rápida abertura comercial, no início dos anos 90, provocou um processo 
de reestruturação no setor, levando inclusive à eliminação de muitas 
empresas que não tiveram êxito no processo de ajuste. As empresas 
sobreviventes, por sua vez, passaram a direcionar seus esforços em busca 
de melhorias, visando seu nível de competitividade no mercado 
internacional. O Plano Real, estruturado em torno da valorização da moeda 
nacional e da abertura comercial, expôs o setor à concorrência com os 
produtos importados, principalmente dos países da Ásia, os quais, além de 
subsídios à produção contam com um custo muito reduzido da mão-de-
obra4. 

 

De acordo com esta afirmação, um fator relevante que deve ser salientado é 

que a abertura comercial, prejudicou o desempenho das indústrias têxteis-vestuários 

devido a invasão de produtos asiáticos especialmente da China, e em grande parte 

de má qualidade, a valorização do real decorrente de um aumento na taxa de juros 

retrai o nível de investimento, provocando uma queda no nível das exportações e em 

                                                           
4
 CAMPOS, A.C. et. PAULA, N.M. A indústria têxtil brasileira em um contexto de transformações 

mundiais. ( Revista econômica do Nordeste, v.37,no.4,out-dez.2006.p.594 ) 
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contrapartida nós vamos ter um aumento das importações, o que não é bom para o 

setor.  

O setor têxtil brasileiro, após a liberalização dos mercados em 1990, começa 
a reestruturar-se progressivamente, rompendo os padrões vigentes até então 
e tendo como resultado o forte impacto sobre os estabelecimentos e os 
empregos. A concorrência de produtos importados no segmento têxtil força a 
indústria nacional a investir maciçamente em tecnologia e equipamentos, 
sendo que as empresas com poucos recursos para continuar neste mercado 
altamente competitivo estão destinadas ao fechamento ou venda para grupos 
maiores, induzindo, cada vez mais, a um menor número de unidades. Os 
efeitos da abertura comercial e a invasão de produtos oriundos de países 
asiáticos forçam as empresas nacionais à desverticalização de processos 
produtivos, à relocalização de plantas produtivas em busca de mão-de-obra 
barata e à redução de custos com incentivos fiscais de outros estados, tais 
como os da região Nordeste (MASSUDA, 2002, p. 243-250) 

 

Em concordância com Massuda, podemos afirmar que, a abertura comercial 

analisada sobre outro ângulo, apresenta os dois lados da moeda; se por um lado ela 

causou a explosão de entrada de produtos asiáticos, prejudicando a produção 

interna nacional, por outro lado, ela obrigou grande parte dos empresários brasileiros 

a investirem em tecnologia, para se defenderem contra essa invasão, e este 

investimento faz com que estes empresários se tornassem mais competitivos no 

próprio mercado.  

Analisada de forma desagregada, a indústria têxtil pode ser subdividida em 
quatro subgrupos (setores) – tecelagem, malharia, fiação e confecções - , 
dentre os quais o último sobressai em vários indicadores. Por exemplo, 
possui maior valor da produção, tendo alcançado US$ 22,7 bilhões em 
1999, embora tenha reduzido no ano de 2002 para US$ 17,4 bilhões 
(Tabela 1). Mesmo assim, possui um valor de produção próximo de três 
vezes superior aos demais. No que se refere ao mercado de trabalho, o 
setor de confecções também se destaca por ter empregado 1,1 milhão em 
2002, sustentado por um número expressivo de unidades produtivas. Outro 
aspecto que distingue o segmento de confecções diz respeito à sua maior 
proximidade do mercado consumidor final, permitindo que seus agentes 
captem mais facilmente as alterações dos gostos e das preferências dos 
consumidores através de seus canais de comercialização. O “timing” da 
percepção e da implementação de novos modelos tem de ser mais preciso, 
influenciando diretamente a dinâmica do setor produtivo e inovativa das 
atividades5. 

 

                                                           
5
 CAMPOS, Op cit,2006.p.599 
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Com base nesta observação, nota-se que o setor de confecções é o que mais 

se destaca perante os 4 subgrupos, talvez um dos fatores que sustentam este fato, 

seja pela ampla variedade de produtos que o setor apresenta ao consumidor, 

respeitando e atendendo os seus gostos e suas preferências. 

 

Tabela 1 . Dimensões da Indústria têxtil e indicadores selecionados no Brasil (2002) 

Receita Bruta (Em Bilhões de Us$)      Empregos (Em  mil Funcion.) 
Têxteis básicos            12,6                            Têxteis básicos         298,7 
Confeccionados           17,4                           Confeccionados      1.134,8 
Total da cadeia(1)        18,0                           Total da cadeia        1.433,5 
PIB industrial               170,5                          Emprego industrial  12.855,8 
Participação ( em % )  10,6                          Participação ( em % )  11,2 
PIB geral                      451,            Popul.Econ.Ativa      84.325,4 
Participação ( em % ) 4,0                          Participação ( em % ) 1,7 

Fonte : ABIT ( 2003 ) 
Nota: (1) Representa a receita bruta gerada pela indústria da confecção e as receitas estimadas com 
comercialização de fios, tecidos e aviamentos ao varejo6. 

 

Os dados desta tabela retratam a dimensão do setor têxtil-confecções, por ser 

um setor de baixo valor agregado, formado em grande parte por micro e pequenas 

empresas, este setor tem uma participação bastante significativa no PIB brasileiro, 

responsável por um grande número de admissões tanto centrado no setor industrial 

quanto no setor comercial. Não podemos deixar de mencionar que a abertura da 

economia brasileira no início dos anos 90, reportou sérios problemas para a maioria 

dos empresários brasileiros, principalmente ligados ao setor têxtil-confecções, 

devido a grande concorrência com outros países e em grande parte de origem 

asiático, dentre eles a “China”. 

 

                                                           
6
 CAMPOS, Op cit,2006.p.599 
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Gráfico 1. Balança Comercial do Setor Têxtil e de Confecção do Brasil 
 Fonte : SEBRAE / 2009 

 

De acordo com este gráfico, o qual retrata a Balança Comercial Brasileira 

focado no setor têxtil e de confecção do Brasil, nota-se que de 2003 a 2007 o índice 

de exportação do setor têxtil e de confecções permaneceu estável, porém de 2008 a 

2009, nós tivemos uma queda bastante significativa no nível de exportação do setor. 

Quanto ao quesito importação de 2002 a 2003 e de 2004 a 2005, o nível de 

importação do setor permaneceu estável, tivemos uma alta em 2006 a 2008, mas 

em 2008 a 2009 o setor apresentou uma queda, devido a alta do dólar. De 2005 a 

2009 o setor têxtil e de confecções do Brasil vem apresentando uma queda bastante 

significativa no saldo da balança comercial brasileira. Esse resultado é muito 

desanimador, pois grande parte da produção ligada ao setor têxtil e de confecções 

do Brasil está atrelada ao mercado interno, o que reflete nas exportações deste 

produto. 
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Países de Destino - exportações

Total:
Jan - Nov 2008 – US$ 1,6 bi
Jan - Nov 2009 – US$ 1,09 bi

1º - Argentina
Jan - Nov 2008 – US$ 460 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 280 mi

2º - Estados Unidos
Jan - Nov 2008 – US$ 340 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 221 mi

3º - Paraguai
Jan - Nov 2008 – US$ 60 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 58 mi

4º - México
Jan - Nov 2008 – US$ 85 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 54 mi

5º - Venezuela
Jan - Nov 2008 – US$ 57 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 48 mi

Principais Destinos das Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados
( em valor - exclui a fibra de algodão)

Fonte: MDIC/ALICEWEB

  Figura 1. Países de Destino - Exportações 
  Fonte : SEBRAE / 2009 

 

Com base nesta figura, podemos perceber que dos 5 países que mais 

importam produtos têxteis e de confecções do Brasil é a Argentina que está em 

primeiro, e mesmo sendo este país o maior comprador de produtos confeccionados, 

os dados apontam uma queda no nível da exportação destes produtos não só da 

Argentina como dos outros quatros países compradores de produtos confeccionados 

no Brasil. 
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Balança Comercial - importações

Total:
Jan - Nov 2008 – US$ 3,524 bi
Jan - Nov 2009 – US$ 3,178 bi

4º - Argentina
Jan - Nov 2008 – US$ 186 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 134 mi

5º - Estados Unidos
Jan - Nov 2008 – US$ 162 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 132 mi

3º - Indonésia
Jan - Nov 2008 – US$ 253 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 275 mi

2º - Índia
Jan - Nov 2008 – US$ 418 mi
Jan - Nov 2009 – US$ 280 mi

1º - China
Jan - Nov 2008 – US$ 1,295 bi
Jan - Nov 2009 – US$ 1,259 bi

Principais Origens das Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados
(em valor - exclui a fibra de algodão)

Fonte: MDIC/ALICEWEB  
  Figura 2. Balança Comercial - Importações 
  Fonte : SEBRAE / 2009 

 

De acordo com os dados da figura acima, o nível de importação do setor têxtil 

e confecções do Brasil não cresceu muito entre 2008 e 2009, isso mostra que o 

setor vem perdendo demanda, tanto no mercado interno, quanto no mercado 

externo, o que não é bom para o setor. 
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Fonte: IBGE

Mercado Interno – prod. física X com. varejista

2008 Jan – Nov 2009 Estimativa 2009

3,46%

-1,89%

3,08%

4,87%

-8,64%

-7,52%

-9,2%

-5,19%

-8%

-6,7%

-8,5%

-4,6%

Vestuário

Têxtil

Ind. Transformação

Varejo

 

   Quadro 1. Mercado Interno – prod. física X com. varejista 
    Fonte : SEBRAE / 2009 

 

Esse quadro mostra uma queda na produção do mercado interno do setor 

têxtil e de confecções de 2008 a 2009. Essa queda na produção do mercado interno 

está ligada com a queda das exportações por parte destes produtos, o que irá refletir 

também na queda das vendas desses produtos no varejo, o que irá acarretar no 

aumento de demissões por parte deste setor tanto na indústria quanto o comércio. 
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Fonte: CAGED/MTE

Mercado Interno - emprego

2008Jan – Nov 2008 Jan – Nov 2009

51.355 22.009 34.129 25.000

Estimativa 2009*

*Demissões em dezembro 
são recorrentes

dez/2003
-16.411

dez/2004
-15.260

dez/2005
-17.313

dez/2006
-15.159

dez/2007
-18.881

-29.346 -9.129

 

Quadro 2. Mercado Interno  
Fonte : SEBRAE / 2009 

 

Nota-se que em 2008, o número de demissões ligado ao setor têxtil e 

confecções no Brasil foi muito elevado, o que refletiu na produção do mercado 

interno e nas exportações por parte deste setor.  

Segundo dados da Revista Textilia (2006), em se tratando do setor têxtil do 
Estado de São Paulo, pode-se verificar recentemente as grandes 
discussões envolvendo a cidade de Americana e região com a China, em 
relação à importação de produtos do setor têxtil. 
7 

 

É notório mencionar que com a abertura da economia na década de 90, 

alavancou o ingresso dos produtos asiáticos no Brasil, e a entrada destes produtos, 

passou a representar um grande problema para os empresários brasileiros, pelo fato 

deles não terem recursos para competir com esses países, e o resultado foi bastante 

                                                           
7
 SIMIONI,Diego.T.F.Planejamento estratégico nas microempresa no setor têxtil de Batatais.(TCC-

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentada ao Centro Universitário para obtenção do título de 
graduado em Administração de Empresas,Batatais,2006.p.21) 
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trágico, acarretando na demissão de vários trabalhadores ligados ao setor têxtil na 

cidade de Americana. Portanto, a China vem sendo a maior antagonista no 

aumento de desemprego ligado ao setor têxtil e confecção no Brasil, o que reflete na 

queda da produção do mercado interno e nas exportações, e uma das maneiras 

para poder reverter esta situação e restabelecer o setor de confecções em relação a 

produção do mercado interno é propor acordos de negociação com o governo chinês 

no intuito de diminuir a entrada destes produtos no Brasil. 

 

1.3 POSIÇÃO DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS E CONFECÇÕES NO 

COMÉRCIO MUNDIAL 

 
É importante mencionar, que a indústria têxtil-confecções foi indutora de 

desenvolvimento, tanto nos países desenvolvidos quanto em países emergentes. No 

Brasil, esta importância também está presente e a indústria têxtil-confeções tem 

desempenhado um papel muito relevante no seu desenvolvimento, crescimento e 

industrialização. 

O Brasil é um importante produtor mundial de têxteis, ocupando a 7.o 
posição na produção de têxteis e a 6.o posição na produção de 
confeccionados. Porém, devemos observar que a participação brasileira no 
comércio mundial é muito pequena, ocupando a 41.o posição no ranking dos 
maiores exportadores mundiais e a 45.o colocação entre os países que mais 
importam artigos têxteis e confeccionados, o que corresponde a um valor 
inferior a 1 % do comércio mundial8. 

 

 Com base nesta afirmação, esse baixo grau de inserção internacional da 

indústria têxtil brasileira acaba conduzindo grande parte da produção nacional para o 

mercado interno, o que faz com que este setor se torne menos competitivo no 

mercado mundial. 

                                                           
8
 ANDRIGHI, Orlando.Análise do comércio externo da indústria têxtil-confecções de Santa Catarina: 

1996-2005. (TCC- Trabalho de Conclusão de Curso submetida ao Departamento de Ciências 
Econômicas para a obtenção de carga horária na disciplina CNM 5420 – TCC, Florianópolis, 2007.p. 
47) 
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Tabela 2.  Países produtores de têxteis-confecções - 2003 toneladas/milhares 

Países  Têxteis  Confecções  
1.China                                14.944                            11.987 
2.Índia                                  4.118                             3.772 
3.Estados Unidos 2.625 2.486 
4.Turquia 2.084 1.854 
5.México (2)   1.216 1.832 
6.Brasil ( IEMI )  1.618 1.684 
7.Coréia do Sul (2)   3.500 1.642 
8.Tailândia (2)  1.250 1.072 
9.Taiwan 2.648 1.037 
10.Paquistão 1.486 965 
11.Canadá (2)  388 919 
12.Romênia (2)  150 859 
13.Japão 1.029 793 
14.Polônia (2) 262 784 
15.Colômbia (2)  214 534 
Subtotal 37.529 32.178 
Outros 14.495 12.442 
Total (2) 52.495 44.620 
Fonte : ITMF – Fiber Organon – IEMI 
Notas: (1) – Inclui Hong Kong; Estimativas9 

 
Apesar de o Brasil ocupar a sexta posição no ranking dos países têxteis-

confecções, o setor de confecções apresenta um destaque maior em relação ao 

setor têxtil, isso é reflexo da gama de variedades de produtos que este setor vem 

apresentando não só ao mercado interno como também ao mercado externo. 

Gorini (2000) salienta que a China é considerada como sendo a maior 

produtora mundial, tanto no segmento de têxteis como no segmento de confecções, 

seguida pela Índia e pelos EUA. De um modo geral, este crescimento centrado no 

setor de confecções na China, não é muito viável para muitos dos países 

emergentes, principalmente no Brasil, pois há invasão dos produtos asiáticos no 

Brasil, sendo estes em grande parte de má qualidade e baratos, prejudicam o 

mercado interno no Brasil, ou seja, estes produtos passam a ser os maiores 

concorrentes dos microempresários brasileiros, obrigando-os a abaixar o seu preço 

                                                           
9
 ANDRIGHI,Op. cit. p. 47. 
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de venda para que possam obter demanda por seus produtos e também para 

poderem sobreviver neste mercado que se encontra cada vez mais competitivo e 

cada vez mais inquieto. GORINI (2000) também salienta que além das mudanças 

tecnológicas, outros fatores apresentaram mudanças significativas, dentre elas, a 

importância do comércio intra-blocos (Nafta; União Européia e as regiões do norte 

da África e sul da Ásia; etc) e a força exercida por países e blocos que até então 

eram considerados produtores tradicionais (EUA e Europa), as mudanças profundas 

nos preços dos produtos na qualidade, diferenciação de produtos, e uma 

organização do comércio intra-blocos, reunindo a alta tecnologia encontrada nestes 

países com a mão-de-obra barata dos países periféricos.  

De um modo geral, tanto os EUA quanto a Europa optaram por novas 

tecnologias, esta opção aumentou a produtividade do setor nestes países, se 

tornando intensos em capital e menos intensos em mão-de-obra, o que não 

acontece com a maioria dos países emergentes, que são mais intensos em mão-de-

obra, além do mais o incremento de novas tecnologias em termos de ganhos de 

escala, tem sido o melhor remédio frente a este mundo globalizado. 

Segundo Lupatini (2004), países como a China, Hong Kong, Coréia e Taiwan, 

que têm uma participação bastante significativa nas exportações de têxteis, não se 

deve somente às vantagens do baixo custo da mão-de-obra, como também aos 

processos de aprendizado e aos ganhos de capacidades industriais ocorridos nestes 

países. De um modo geral, a demanda de mão-de-obra, ligada ao setor têxtil-

confecções é bastante grande nestes países, o que reflete no baixo custo deste 

insumo na maioria das empresas residentes, em outras palavras, se por um lado é 

bom para as empresas este excesso de mão-de-obra, pagando pouco por este 
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insumo, por outro lado é ruim para os trabalhadores devido ao descrédito da mão-

de-obra neste mercado. 

 

Tabela 3 . Principais países exportadores de têxteis-confecções – 2003 
                                                                                                Milhões US$ / FOB    
Países  Têxteis  Confecções  Total  
1.China 26.901 52.061 78.962 
2.Hong Kong(1)  13.084 23.152 36.236 
3.Itália 13.837 15.152 28.847 
4.Alemanha 14.043   9.133 23.176 
5.Estados Unidos 10.917   5.537 16.454 
6.Turquia   5.244   9.937 15.181 
7.França   7.553   6.623 14.176 
8.Coréia do Sul 10.122   3.605 13.727 
9.Índia   6.510   6.459 12.969 
10.Bélgica   7.240   5.029 12.269 
11.Taiwan   9.321   2.113           11.434 
12.Países Baixos   5.012   4.485  9.497 
13.México   5.102   7.343  9.445 
14.Reino Unido   4.581   4.093  8.674 
15.Paquistão   5.811   2.710  8.521 
45.Brasil   1.033       623 1.656 
Subtotal 143.311 157.913 301.224 
Outros    26.109   68.027 94.136 
Total 169.420 225.940 395.360 

Fonte : OMC – Organização Mundial do Comércio 
Nota: (1) – inclui reexportação 

 

De acordo com os dados desta tabela, nota-se que a participação do Brasil no 

ranking das exportações ligadas ao setor têxtil-confecções é bastante diminuta, o 

que denota uma perda de demanda muito grande pelos produtos confeccionados e 

têxteis no mercado estrangeiro. Talvez esta perda de demanda no mercado externo 

seja decorrente da falta de qualidade e da falta de  variedade dos produtos 

nacionais. 
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Tabela 4 . Principais países importadores de têxteis-confecções 2003 
                                                                                                  Milhões US$/FOB 

Países  Têxteis  Confecções  Total  
1.EUA 18.289 71.277 89.566 
2.Alemanha 10.951 20.968 31.919 
3.Hong Kong (1) 12.929  15.946 28.875 
4.Japão 5.035 19.485 24.520 
5.Reino Unido 7.373 16.378 23.751 
6.França 7.566 14.153 21.719 
7.Itália 8.616 8.700 17.316 
8.China  14.217 1.422 15.639 
9.Países Baixos  3.785 6.751 10.536 
10.Espanha   4.384 6.084 10.468 
11.Bélgica  3.971 5.859 9.830 
12.México 5.461 3.034  8.495 
13.Canadá  3.857 4.502  8.359 
14.Rússia  1.929  3.710   5.639 
15.Áustria 2.003   3.472     5.475 
45.Brasil  946 116      1.062 
Subtotal 111.312   201.857  313.169 
Outros 58.108    24.083  82.191 
Total 169.420 225.940 395. 360 

Fonte : OMC – Organização Mundial do Comércio 
 

De acordo com os dados desta tabela, nota-se que o Brasil também não se 

encontra em uma posição muito satisfatória em relação ao ranking das importações, 

o que denota uma perda de demanda, tanto no mercado interno quanto no mercado 

externo, ligado ao setor têxtil-confecção. 
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CAPÍTULO 2 

GLOBALIZAÇÃO E AS NOVAS FORMAS DE  

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO? 

 

O surgimento da globalização aumentou a competitividade entre as 

empresas, de modo que para elas se manterem no mercado, ou adquirir grandes 

ganhos de competitividade, é necessário que elas adotem novas técnicas de 

produção investindo em novas tecnologias, caso contrário, grande parte destas 

empresas perderão seu lugar no mercado para aquelas que investem em novas 

tecnologias. 

Segundo Vesentini (2003, p. 72), o termo globalização começou a ser 
utilizado na década de 80 para se referir a um novo e mais avançado 
estágio na interdependência de todos os povos e economias da superfície 
terrestre. No entanto, esse processo não é inteiramente novo, pois já vimos 
que a expansão capitalista iniciada na Europa nos séculos XV e XVI 
unificou o planeta e criou, pela primeira vez na história da humanidade, um 
mercado mundial. Mas o momento atual, chamado de globalização, 
representa um novo degrau ou etapa desse processo secular de 
mundialização do capitalismo, um momento em que as economias nacionais 
estão se enfraquecendo diante da maior importância do mercado global. 

 

Com base nesta afirmação, o termo “globalização” segundo o autor está 

associado a uma aceleração do tempo, de maneira que esta aceleração acarreta 

mudança não só da população em geral, como também da própria economia 

mundial. 
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 Figura 3. Evolução da Relação Espaço Tempo no Atlântico Norte 
Fonte : WILLIAN, Vesentini J. Sociedade & Espaço, São Paulo, 2003. p.73 

 
A enorme expansão do comércio mundial nas últimas décadas está 
intimamente ligada ao desenvolvimento dos transportes e das 
comunicações. A internacionalização da economia em nossos dias pode ser 
observada pelo crescimento da velocidade dos transportes. Em 1850, por 
exemplo, levava-se duas semanas para ir de Londres a Nova York, de 
navio. Em 1900, esse tempo tinha se reduzido à metade e, em 1940, a 
apenas quatro dias e meio. Em 1950, os aviões comerciais faziam essa 
viagem em dezoito horas. Hoje é possível percorrer a mesma distância em 
apenas três horas, a bordo de um avião comercial supersônico. Dessa 
forma, políticos ou homens de negócios podem se deslocar com rapidez no 
espaço, o que estreita os contatos. Atualmente começam a se tornar 
comuns as viagens relâmpagos de um extremo a outro da superfície 
terrestre. Além disso, com os satélites artificiais, que enviam imagens de um 
ponto a outro do planeta, com telefone, fax, internet, etc., as comunicações 
se tornaram quase instantâneas (VESENTINI, 2003, p. 73). 

 

 A presente figura, retirada de Vesentini (2003, p. 73), é um exemplo do 

progresso não só dos meios de transportes como também dos avanços das 

comunicações, e todos estes progressos são reflexos de altas tecnologias que 

marcam a entrada da globalização. 
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O advento de novas tecnologias, aliado à globalização mundial da 
economia, tem por um lado, permitido que muito mais pessoas em todo o 
mundo, tenham acesso a bens de consumo que, até então, eram 
impensáveis (CHAGAS, Mário, F, 2000, p.10). 

 

Segundo Chagas (2000), o surgimento da globalização teve um impacto 

fantástico em relação ao surgimento de novas tecnologias, que tem permitido que 

pessoas do mundo inteiro, empresas, escolas,etc tenham acesso a todos estes 

benefícios que este mundo globalizado tem a oferecer. 

 

 

        Figura 4. O sistema financeiro internacional 
         Fonte : WILLIAN, Vesentini, J. Sociedade & Espaço, São Paulo, 2003. p. 84 

 

O gráfico acima retirado de Vesentini (2003, p. 84), mostra o quanto acelerou 

o ritmo nas principais Bolsas de Valores do mundo devido ao avanço da 

globalização, mostra também a aumento dos investimentos internacionais que vêm 



37 
 

crescendo desde a década de 80, é notório lembrar que com o avanço de novas 

tecnologias ligadas a comunicação como a internet principalmente, facilitou bastante 

não só as trocas de informações como também a circulação de moedas no mundo 

inteiro. 

Com a globalização da economia sob a ótica neoliberal, a economia 
brasileira experimentaria profundas alterações de natureza conjuntural e 
estrutural. De um lado a economia mundial, notadamente o sistema 
econômico capitalista, produz mudanças radicais no contexto econômico 
com a introdução de novas e sofisticadas tecnologias aplicadas ao processo 
de produção de bens e serviços, o surgimento de novos pólos de produção, 
a formação de blocos econômicos, a internacionalização do capital 
financeiro e,a intensificação da concorrência entre os produtores em escala 
planetária. Na outra extremidade, o receituário neoliberal recomenda o 
afastamento do Estado, a redução do déficit público, a estabilidade 
econômica, sobretudo a dos preços, a redução e/ou eliminação de tarifas de 
importação, ou seja, a abertura da economia aos mercados10 

 

Com base nesta assertiva, nota-se que o impacto da globalização provocou 

grandes mudanças não só na economia brasileira como também na economia 

mundial, além das mudanças centradas no sistema econômico capitalista, que é 

beneficiado pela introdução de novas tecnologias. Na observância desse fato, é 

necessário que grande parte das empresas não só situadas no Brasil, como também 

no mundo inteiro se adequem a estas mudanças, investindo em novas tecnologias, 

caso contrário essas empresas poderão estar à beira da falência frente a este 

mundo globalizado. 

Para explicar o fenômeno da globalização, cremos serem úteis as palavras do 
economista polonês Ignacy Sachs que viveu no Brasil, Índia e atualmente 
reside em Paris. Sachs falou para a Revista Isto É. E definiu de uma forma 
diferente este fenômeno. Diz ele que a globalização não é só palavra da 
moda, uma expressão que está sendo esticada para encobrir diferentes 
sentidos. Hoje um dos mais importantes aspectos do processo é que os 
principais atores não são países, e sim empresas. Neste processo, alguns 
países vão perder e outros, ganham. Os processos de exclusão não afetam 
somente os países do Sul, mas representam a principal preocupação dos 
países industriais, e nisso muita gente fica de fora. Segundo estimativa de 

                                                           
10

 BRAGA,F.H.Globalização em Franca: A reorganização industrial e economia informal.Franca 
(Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (UNI-FACEF), para 
obtenção do título de Mestre em Administração,área de concentração Gestão Empresarial, Franca-
SP, 2000. p. 12) 
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autores americanos, inclui um terço e deixo fora dois terços da população 
mundial. É o que chamamos de terceiro-mundialização do planeta11. 

 

Esta afirmação deixa claro que o efeito da globalização traz os dois lados da 

moeda: se por um lado ela gera riqueza, mediante a entrada de novas tecnologias 

em grande parte das empresas, por outro lado ela gera desemprego e falências de 

milhares de empresas dispersas no mundo inteiro, pelo fato de não atenderem às 

novas demandas deste novo mundo globalizado e competitivo. 

Chagas (2000, p. 26) também salienta que o fenômeno da globalização tem 

gerado a extinção de vários postos de trabalho em diversas áreas do mercado em 

diversos países.Umas das maneiras de amenizar este impacto da globalização, que 

foi bastante forte nos países emergentes, inclusive o Brasil, era a necessidade de 

haver uma maior cooperação dos países desenvolvidos para com os menos 

desenvolvidos, fornecendo subsídios a fim de que estes países possam ter 

condições de se adequar e atender às demandas deste mundo  competitivo. 

O fenômeno da globalização pode ser caracterizado como a crescente 
ausência de uma fronteira territorial para as atividades econômicas das 
indústrias, que não dependem mais de recursos específicos do território 
nacional. A mobilidade do capital permite que as hierarquias corporativas 
tenham facilidade em instalar-se e abandonar territórios, sem perder 
eficiência, competitividade e rentabilidade. Alguns dos fatores determinantes 
do fenômeno de globalização mundial tais como tecnologia, organização 
corporativa e políticas públicas nas últimas décadas passam a atuar de 
maneira mais ativa, reforçando-se mutuamente. A incorporação do 
progresso tecnológico em áreas-chave, entre as quais se destacam a 
microeletrônica e a informática, é a mais visada pelas hierarquias 
corporativas, pois permite reduzir distâncias, economizar tempo, aumentar a 
qualidade, etc. A redução de custos de produção, comercialização e 
transação proporcionados pela incorporação de progresso técnico abriu 
portas para a adoção de novos modelos organizacionais (LERDA, 
1996,p.34)12. 

 

Lerda (1996) salienta que esse processo de desenvolvimento acelerado abriu 

portas para novos métodos de produção, novos produtos ou novas formas de 

organização industrial. Portanto, esta redução nos custos de produção decorrente da 

                                                           
11 SEVERO, Kennon,R. Globalização, 2002.p.2 Disponível em: http://aacastro.tripod.com/Global.html 
12 LERDA, J. C. O Brasil e a economia global. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1996. p. 34 
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incorporação do progresso técnico, provocou uma certa insegurança no emprego, 

devido ao despreparo da massa trabalhadora, por não atender às demandas deste 

mercado globalizado. 

 

2.2 GLOBALIZAÇÃO E O NOVO PARADIGMA TECNOLÓGICO 

 

Não podemos deixar de mencionar que o impacto da globalização no campo 

da ciência trouxe resultados bastante significativos na área da tecnologia, 

responsáveis por grandes mudanças não só no campo empresarial, como também 

na sociedade em geral, obrigando as pessoas a se adequarem frente a este mundo 

globalizado. 

A revolução tecnológica iniciada em meados da década de 70 nos países 
desenvolvidos trouxe mudanças ainda mais dramáticas para a economia 
mundial na década de 80. A revolução microeletrônica que deu origem às 
novas tecnologias de computadores e telecomunicações, conjugada à 
mecânica de precisão, vem provocando mudanças profundas em toda a 
extensão da estrutura produtiva. Na realidade, as inovações tecnológicas 
ocorridas a partir de meados da década de 70 geraram um novo paradigma 
tecnológico / organizacional (Freeman & Perez, 1991) que traz consigo um 
conjunto de inovações e novos sistemas tecnológicos. Um paradigma 
tecnológico se define pelo seu alcance maior, gerando  novos conjuntos de 
produtos, serviços, sistemas e indústrias (NAKANO, 1994, p. 4). 

 

Nakano (1994) afirma que esse novo modelo tecnológico, decorrente da 

influência da globalização provocou uma profunda reestruturação em todas as 

atividades produtivas, nas estruturas das organizações e no próprio comportamento 

humano. 

A utilização dos computadores e de novos equipamentos de comunicação 
nas indústrias e em serviços tornou possível a introdução de inovações 
organizacionais e de gestão, baseados na cooperação, autodisciplina, auto-
aperfeiçoamento contínuo e na coordenação horizontal. Essas novas 
formas de organização se superpõem ou substituem as antigas estruturas 
hierárquico-funcionais. Nesse processo, os fatores críticos da vantagem 
competitiva das empresas estão se deslocando dos custos de produção 
para os custos de transação e coordenação. No sistema de produção 
enxuta e flexível, as plantas e equipamentos deixam de ser especializados e 
passam a ter múltiplas capacidades, fazendo com que a economia de 
escala perca o seu papel vital no custo de produção (NAKANO, 1994, p. 5). 
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De acordo com esta observação, Nakano (1994) conclui que perante esta 

nova realidade, que retrata os avanços da TI (tecnologia da informação) presente em 

grande parte nas empresas dispersas no mundo inteiro, os ganhos de escala 

centrados nos custos de produção, estão perdendo a sua relevância para os custos 

de transação e coordenação, como formas destas empresas se fortalecerem no  

mercado adquirindo com isso uma maior vantagem mercadológica. 

Para abranger todas as informações que são criadas e utilizadas pelos 
negócios, assim como o grande espectro de tecnologias cada vez mais 
convergentes e interligadas, que processam essas informações. Além dos 
computadores, portanto, equipamentos de reconhecimento de dados, 
tecnologias de comunicações, automação industrial e outros hardwares e 
serviços estão envolvidos13 

 
 

Com base nesta informação, nota-se o surgimento da TI como uma nova 

ferramenta no campo industrial, que ajuda as empresas a obter um maior ganho de 

escala, mediante a troca de informações entre empresas e consumidores frente a 

este mundo globalizado; a internet vem sendo um grande exemplo dessa eficiência 

presente não só no campo industrial como também no campo familiar. 

Para que haja uma visão de como a TI pode trazer novas alternativas de 
operação e estratégia, dentro das organizações e também nos seus inter-
relacionamentos, é preciso que se tenha em mente a noção da eficácia das 
aplicações de TI. Uma aplicação de TI eficaz atende aos requisitos da 
empresa ou organização em que se insere,alternando suas atividades-fim, 
tornando-a mais competitiva. Também é preciso analisá-la de maneira 
ampla, tendo em mente os conceitos de cadeia de valor, de impacto 
estratégico e o alinhamento entre estratégias de TI e de negócios 
(LAURINDO, 2000; LAURINDO et al., 2001, p. 247)   

 

Segundo Laurindo (2000), a eficácia da TI em uma empresa vai depender 

também do conhecimento do próprio gestor, ou seja, é necessário que ele não só 

                                                           
13

 LAURINDO, F.J, B.Tecnologia da informação como suporte às estratégias empresariais.In: 
NETO,Amato. J. (org). Redes entre Organizações. Domínio do conhecimento e da eficácia 
operacional- São Paulo: Atlas, 2005, p. 240 
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saiba analisar de uma forma ampla o anseio de sua organização, como também 

saiba entender os conceitos de cadeia de valor e de estratégias.  

2.3 EFICIÊNCIA DOS NETWORKS, COMO UMA NOVA FORMA DE 

ORGANIZAÇÃO 

 

O surgimento da globalização fez com que surgisse um novo modelo 

tecnológico conhecido como networks, responsável pelo sucesso das transações 

econômicas, no qual um grupo formado por redes de empresas, ligados ao mesmo 

ramo de atividade se comunicam efetuando suas transações entre produtores e 

consumidores. 

No novo paradigma tecnológico uma nova forma de organização das 
transações econômicas, network, distinta de mercados e hierarquias, está 
se desenvolvendo. Esse novo mecanismo de coordenação baseia-se numa 
relação de contratação obrigacional de cooperação e reciprocidade . São 
relações intensivas e de longo prazo – entre funcionários e empresas ou 
entre empresas que envolvem confiança e obrigações mútuas. Não são 
relações anônimas de troca via preço pelo mercado, nem relações de 
subordinação hierárquica, mas contratações relacionais baseadas em 
normas e valores éticos, dependência mútua e interesses comuns. Os 
incentivos preponderantes não são materiais, mas normativos. As networks 
externas às empresas substituem as relações de mercado e organizam as 
transações sob novas  bases com fornecedores e clientes, forma joint 
ventures ou cooperação entre empresas rivais. Essa cooperação  pode se 
dar nas mesmas fases da cadeia de valor-adicionado, para apropriar 
vantagens de sinergia ou ocorrer em fases distintas de uma mesma cadeia 
de valor para obter ganhos na integração e coordenação em uma rede de 
transações entre conjunto de produtores e consumidores (NAKANO, 1994, 
p. 6-7). 

 

Segundo Nakano (1994), a eficiência dos networks (redes de empresas ) tem 

sido uma das maneiras mais eficientes de comunicação e coordenação entre 

funcionários e empresas, ou entre empresas com outras empresas, e um outro fator 

relevante relacionado aos networks salientado por NAKANO, é que esta rede de 

empresas se baseia numa relação de cooperação e reciprocidade, e essa relação 

faz com que estas empresas se fortaleçam no mercado devido a uma maior 

flexibilidade com seus fornecedores e clientes. 
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2.3.1 Sistema de Produção Flexível 

 
O fracionamento das cadeias produtivas (cadeias produtivas para Gereffi 
(1997), ou redes produtivas transnacionais para Castells (2000) e o 
surgimento de cadeias produtivas globais se dão num amplo mercado de 
trocas em escala planetária no qual as novas tecnologias e os novos 
modelos de gestão são fundamentais para permitir o funcionamento de um 
modelo mais flexível. Segundo Castells (2000) a unidade operativa atual é o 
“projeto empresarial” representado pela “rede” e não mais pelas  empresas 
individuais. Na configuração da cadeia global (global commodity chain) ou 
da rede de empresas (network), os centros de decisão estratégica e de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) das empresas multinacionais ou 
transnacionais geralmente localizam-se nos países desenvolvidos, sendo 
que os centros de decisão estratégica freqüentemente se situam em 
metrópoles globais e os centros de P&D em localidades onde há forte 
concentração de mão-de-obra qualificada (DUPAS, 2000, p. 84). 

 

Segundo Dupas (2000), a facilidade desses sistemas de trocas, existentes 

nas cadeias produtivas globais, são requisitos indispensáveis para o funcionamento 

de um modelo mais flexível e dinâmico, portanto essas trocas de informações entre 

empresas em nível mundial, garantem a eficiência desse sistema de rede. 

Rede é um conjunto de nós interconectados; Redes são estruturas abertas 
capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que 
consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os 
mesmos códigos de comunicação (...); e Redes são instrumentos 
apropriados para a economia capitalista baseada na inovação, globalização 
e concentração descentralizada. Este novo sistema produtivo depende de 
uma combinação de alianças estratégicas e projetos de cooperação ad hoc 
entre empresas, unidades descentralizadas de cada empresa de grande 
porte e redes de pequenas e médias empresas que se conectam entre si 
e/ou com grandes empresas ou redes empresariais (CASTELLS, 2000, p. 
114). 

 

 De acordo com Castells (2000),  uma das maneiras das pequenas e médias 

empresas se fortalecerem frente às imperfeições do próprio mercado, é se unirem ou 

conectarem em redes empresariais, portanto esta nova forma de inovação se baseia 

em um dos meios mais fáceis dos microempresários, independente de seu ramo 

industrial se tornarem mais competitivo no mercado. 
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CASAROTTO et al. (1999) apresentam primeiramente dois tipos de redes 
para pequenas empresas. Um primeiro modelo de rede, denominado top-
down,  se caracteriza pelo fato de que empresas de menor porte fornecem 
direta e indiretamente sua produção a uma empresa-mãe, através de 
subcontratações, terceirizações, parcerias e outras formas de repasse de 
produção. Neste caso, tanto a empresa-mãe quanto suas dependentes 
competem pela liderança de custos. O segundo tipo de rede é a rede 
flexível de pequenas empresas, que acontece quando PMEs reúnem-se 
através da formação de um consórcio com objetivos comuns, com cada uma 
das empresas sendo responsável por uma parte do processo de produção, 
ou seja, o conjunto das atividades deste consórcio e a sua forma de 
funcionamento fariam com que as PMEs atuassem como uma grande 
empresa. Neste caso, as empresas conseguem competitividade por 
obterem boa relação entre flexibilidade e custo14. 

 

Entre os dois modelos de redes mencionados por CASAROTTO (1999), nota-

se que no segundo modelo as pequenas empresas conseguem obter um maior 

ganho de competitividade devido a uma boa relação entre flexibilidade e custos, já 

no primeiro modelo, tanto as pequenas empresas quanto a empresa-mãe competem 

pela liderança de custos, sendo  esse modelo menos flexível. 

Dentre as mais recentes formações de redes entre empresas encontradas 
na literatura, estão os clusters e as organizações virtuais. Passando ao 
conceito de clusters, pode ser entendido, de modo abrangente, como 
concentração setorial e geográfica de empresas. Dentre as características 
mais importantes, temos o ganho de eficiência coletiva, entendida como a 
vantagem competitiva das economias externas locais e da ação conjunta 
(PORTER, 1998). É importante ressaltar que os clusters são formados 
apenas quando tanto o aspecto setorial quanto o geográfico estão 
concentrados. Num cluster  encontra-se um amplo escopo para a divisão de 
tarefas entre empresas, bem como para a especialização e para a inovação, 
elementos essenciais para a competição além de mercados locais15. 

 

De acordo com esta afirmação, a formação de um clusters vai depender da 

concentração geográfica e setorial das empresas, portanto nota-se a relevância da 

localização dessas empresas ligadas ao mesmo ramo de atividade industrial, para a 

formação desses aglomerados industriais geradores de economias externas. 

 

 

                                                           
14

 OLAVE,Maria,E.L.A formação de redes de cooperação e clusters em países emergentes: uma 
alternativa para PMEs no Brasil.In: NETO,Amato,J,(Org).Redes entre organizações. domínio do 
conhecimento e da eficácia operacional-São Paulo: Atlas,2005,p.81 
15

 OLAVE, Op cit,p.81 
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  Figura 5. Modelo Simplificado de Crescimento Cumulativo e Circular 
  Fonte: MANZAGOL, Claude. Lógica do Espaço Industrial, 1985, p. 32. 
 

Este processo simplificado de crescimento cumulativo e circular, idealizado 

por Manzagol (1985), deixa claro que a presença de uma indústria motriz, ou 

indústria-chave atua como uma alavanca para o surgimento de outros setores da 

economia, que seria as indústrias anteriores e as posteriores. Portanto, a presença 

destas indústrias (anteriores e posteriores) é de fundamental importância no intuito 

destas PMEs se reorganizarem  dando início a formação desses aglomerados 

industriais, ao qual vem recebendo várias denominações no campo das ciências 

econômicas tais como: distritos industriais, arranjos produtivos locais, sistemas de 

inovações locais, cluster,enfim, todas estas denominações vão se relacionar com o 

mesmo objetivo de estudo, que seria um conjunto de empresas ligadas ao mesmo 

ramo de atividade industrial, situado dentro de um espaço geográfico delimitado. 

É importante frisar que clusters são formados apenas quando ambos os 
aspectos setorial e geográfico estão concentrados. De outra forma, o que se 
tem são apenas organização de produção em setores e geografia dispersa, 
não formando, portanto, um clusters. Neste último caso, o escopo para a 
divisão de trabalho e economia de escala é pequeno. Em contraste, no caso 
de um cluster, encontra-se amplo escopo para a divisão de tarefas entre 
empresas, bem como para a especialização e para a inovação, elementos 
essenciais para a competição além de mercados locais. Neste caso, 
também há um espaço significativo para a ação em conjunto das empresas 
pertencentes a um cluster, o que não ocorre em sistemas dispersos16. 

 

                                                           
16

 AMATO,N.J.Redes de cooperação produtiva e clusters regionais: oportunidades para as pequenas 
e médias empresas.-São Paulo:Atlas: Fundação Vanzolini,2000, p. 58 
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Esta afirmação deixa clara a definição de cluster, o qual é formado em 

decorrência da concentração geográfica de empresas ligadas ao mesmo ramo de 

atividade industrial e não isoladamente. 

 

   

 

 

 
Figura 6. Representação Esquemática da Estrutura de um arranjo produtivo 
Fonte : GERANEGÓCIOS, 2000, p. 9. http:/www.geranegócios.com.br 

 

Esta figura mostra que um cluster não é formado somente por aglomerados 

de microempresas ligados ao mesmo ramo de atividades, e sim pela junção, pela 

cooperação entre os vários atores envolvidos pelo qual comungam dos mesmos 

objetivos, portanto, esta união formada por estes atores é que irá fazer com que 

estas empresas pertencentes a este aglomerado tenha uma maior vantagem 

competitiva no mercado.  
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Porter (1998), afirma que os clusters promovem tanto a concorrência como a 

cooperação. Os concorrentes competem intensamente para vencer e reter seus 

clientes, e sem isso nenhum clusters poderia ter sucesso. Mas a cooperação 

também está presente, em grande parte verticalizada, envolvendo empresas de 

setores afins e instituições locais. 

Os clusters de empresas afetam a capacidade de competição de três 
maneiras principais: 
1- Aumentando a produtividade das empresas sediadas na região; 
2- Indicando a direção e o ritmo da inovação, que sustentam o futuro 
crescimento da produtividade; 
3- Estimulando a formação de novas empresas, o que expande e reforça o 
próprio clusters.17 

 

Com base nestas afirmações impostas por PORTER (1998), nota-se que os 

clusters promovem dois grandes benefícios, nesta concentração geográfica de 

empresas ligadas ao mesmo ramo da atividade que é a concorrência e a 

cooperação. 

De acordo com Porter, a cooperação  faz com que os vários atores 

envolvidos se fortaleçam neste mercado, obtendo com isso uma maior vantagem 

competitiva, em relação às outras empresas que atuam isoladamente em seu 

ambiente de trabalho. 

 

2.4 REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA NA CADEIA TÊXTIL-

CONFECÇÃO 

 

Faz-se necessário mencionar que devido ao processo de abertura econômica 

ocorrida na década de 90, que abaixou as alíquotas de importação, adotando com 

isso uma política de sobrevalorização da moeda nacional, em que a economia 

                                                           
17

OLAVE,op. cit.p. 86  
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brasileira ficou totalmente vulnerável ao mercado externo, fez com que muitos dos 

empresários e microempresários brasileiros se reorganizassem frente a esta nova 

realidade econômica como forma de sobreviver a este mercado. 

Dupas (2000, p. 85) afirma que:  

Atuando em rede, as empresas podem ter estratégias diversas, como 
developed partners- parceiros no desenvolvimento da produção, mediante 
contratos com o fabricante global; developed sources – fornecedores de 
partes ou componentes normalmente sensíveis às vantagens da mão-de-
obra barata; e os volume producers – indústrias com alto volume de 
produção, fornecedores não-exclusivos de grandes empresas globais. 

 

Com base nesta afirmação, nota-se a eficácia que as empresas apresentam 

ao optarem pelo sistema de redes, e no ínterim desta eficácia, estas empresas 

atuam como parceiras no desenvolvimento da produção, adquirindo uma série de 

vantagens em relação à mão-de-obra e fornecedores. 

No segmento do vestuário, particularmente, Gereffi (1997) afirma haver uma 
forma de “dualismo econômico” em que convivem empresas produtoras de 
grandes volumes de roupas padronizadas ou básicas (standardized 
clothing), com fábricas verticalmente integradas; e empresas tipicamente 
pequenas, produzindo “roupa da moda” ou voltadas para a moda (fashion 
segmento of industry), com grande importância do fator design, já que são 
roupas com alto valor agregado” KELLER,2002,p.107 

 
 

Esse dualismo econômico mencionado por Gereffi retrata a eficiência do 

sistema de redes, como uma nova forma dessas empresas se reorganizarem frente 

a estas mudanças mundiais , ou seja, se por um lado nós vamos ter as empresas 

produtoras responsáveis por um grande volume de produção, por outro lado, as 

pequenas empresas produzindo roupas da moda. Esta sinergia existente entre as 

grandes empresas conectadas com as pequenas, ligadas ao mesmo ramo de 

atividade industrial, faz com que ambas se tornem mais competitivas no mercado 

mediante um maior ganho de escala. 

De um modo geral, a produção de peças de vestuário com alto valor 

agregado se dá na medida em que estilistas, trabalhando para os proprietários das 
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grandes marcas, desenvolvem produtos tanto com tecidos de alta qualidade, 

particularmente combinando fibras múltiplas, quanto com design sofisticado.  

A contribuição da informática (CAD-CAM), nos processos de design e corte 
é notável. Daí ser possível existir empresas com departamentos de design 
em Paris, fábrica em Hon Kong, escritório de vendas em Nova York e 
distribuição em Denver. O nome global desta nova tecnologia é “quick 
response” (resposta rápida) (KELLER, 2002, p. 61). 

 

Com base nesta afirmação é muito importante que exista este elo de parceria 

e cooperação  ligado ao setor têxtil-confecção, pois esta é umas das maneiras, 

segundo o autor, do setor se fortalecer frente a este mercado globalizado, melhorar 

a qualidade do produto e aumentar a competitividade do setor tanto no mercado 

interno quanto no mercado externo. 

O processo de liberalização comercial e de globalização dos mercados 
desencadeado a partir da abertura comercial no Brasil durante a década de 
90, provocou uma reorganização do setor têxtil brasileiro, quando este 
buscou se adequar ao novo cenário econômico mundial. A reorganização foi 
marcada por um conjunto de mudanças produtivas e institucionais que tanto 
destruiu diversas empresas e inúmeros postos de trabalho, quanto provocou 
uma reordenação deste setor produtivo, com a introdução de diversas 
inovações (na matéria-prima, no processo produtivo, e nos métodos de 
gestão), as novas formas de atuação dos empresários do setor com suas 
novas estratégias empresariais buscam responder às novas demandas do 
mercado consumidor (brasileiro e internacional), como conseqüência do 
acirramento da competição desencadeado pela entrada de produtos têxteis 
e confeccionados importados (KELLER, 2002, p. 62). 

 

Sendo assim, é importante mencionar que a abertura comercial no Brasil 

ocorrida na década de 90 prejudicou vários empresários ligados ao setor têxtil-

confecções, em decorrência da grande invasão de produtos têxteis asiáticos. Esta 

invasão impedia que os empresários exportassem os seus produtos, ficando assim 

atrelados ao mercado interno. De um modo geral, esta invasão obrigou os 

empresários ligados ao setor têxtil-confecção a se reorganizarem formando elos 

de parceria  no intuito de se defenderem contra essa invasão e se fortalecerem no 

mercado, isso vem ocorrendo em grande parte com as pequenas empresas, de 

modo que a parceria com as empresas maiores tem sido o melhor remédio para que 
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elas tenham condições de sobreviver neste mercado que se encontra cada vez mais 

competitivo e cada vez mais inquieto. 

Cabe salientar que, se por um lado a abertura comercial ocorrida no Brasil 

nos anos 90 prejudicou milhares de empresários ligados ao setor têxtil confecções, 

por outro lado, ela obrigou esses milhares de empresários a se modernizarem, 

embora este assunto já tenha sido discutido, mas, como diz Massuda (2002, p. 

243):  

No Brasil, a modernização do parque têxtil brasileiro tomou forma desde os 
anos 90. Os principais reflexos, como visto, retrataram-se no aumento das 
importações de produtos e de equipamentos para o setor, da mesma forma 
que na redução do número de empresas e empregos. 

 

Segundo Massuda (2002), a modernização do parque têxtil ocorrido no Brasil 

na década de 90, provocou uma brusca redução tanto no número de empresas, 

quanto do número de empregos, ou seja, aquelas empresas tradicionais, onde a 

técnica é passada de pai para filho sem nenhum avanço tecnológico, ou seja, são 

intensas em mão-de-obra, não foram capazes de acompanhar essa modernização, 

não restando alternativa a não ser saírem do mercado, aumentando com isso a taxa 

do desemprego no Brasil. 

          

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO 3 

COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

3.1  COOPERAÇÃO (BREVE HISTÓRICO) 

 

Segundo vários autores, desde os primórdios, a cooperação sempre fez parte 

do estilo de vida dos homens, atuando como forma de sobrevivência e também para 

um bom convívio social, um outro fator relevante que também deve ser salientado, é 

que a cooperação desperta nos homens o espírito da solidariedade e da união, onde 

todos comungam dos mesmos objetivos. 

O termo cooperativismo vem da palavra cooperar , que significa unir e 
coordenar os meios e os esforços de cada indivíduo para a realização de 
atividade comum, visando alcançar um resultado procurado por todos. 
Estudos comprovam que haviam cooperação entre os homens desde os 
primórdios, estando sempre associada às lutas pela sobrevivência, às crises 
econômicas, políticas e sociais, bem como as mudanças. Os povos antigos 
praticavam a cooperação na sua luta pela sobrevivência. A caça e a pesca 
em comum, a construção de habitações e a defesa da comunidade eram 
realizadas em conjunto pelos membros dos grupos. Além dessas atividades, 
nas sociedades mais primitivas a cooperação aparecia nas manifestações 
religiosas, componentes da vida social, mantendo-se pelo costume ou pela 
autoridade dos chefes tradicionais. No Brasil, nossos indígenas, através da 
realização de atividades econômicas e sociais em comum, deram origem à 
prática do mutirão, atividade comum em nosso país. Os nossos índios 
adotam um sistema tribal de ajuda mútua desde o plantio da terra, a 
colheita, o armazenamento, a caça, a moradia o a educação de suas 
crianças18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Revista Gestão Cooperativa, 2002. Disponível em 
<http://www.gestãocooperativa.com.br/tabid/470/articleType/Article>. 
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De acordo com os dados mencionados na presente revista, nota-se que a 

cooperação atuou e continua atuando como uma ferramenta de grande relevância 

não só centrado na sobrevivência desde os primórdios de nossa época, como 

também na sobrevivência das micros e pequenas empresas, que estão cada vez 

mais cooperando umas com as outras em seu ambiente de trabalho para que  

sobrevivam frente a este mundo globalizado que se encontra cada vez mais 

competitivo e injusto.   

 

3.2 COOPERAÇÃO, A SAÍDA PARA AS PEQUENAS EMPRESAS, 

OBTEREM UMA MAIOR  VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Mediante as pressões e exigências desse mundo globalizado que nós 

estamos vivendo hoje, as micros e pequenas empresas se tornaram vítimas desse 

crescimento. No bojo desta realidade, a cooperação  tem sido uma grande 

ferramenta para que as pequenas empresas possam obter uma maior vantagem 

competitiva  frente às exigências deste mercado global. 

Gray & Wood (1991) definem colaboração e sua ocorrência da seguinte 

forma: 

Colaboração  é um processo através do qual diferentes parte, vendo 
diferentes aspectos de um problema, podem, construtivamente, explorar 
suas diferenças e procurar visões limitadas (...) Colaboração ocorre quando 
um grupo de ‘autonomous stakeholders’ com domínio de um problema se 
envolvem em um processo interativo, usando divisão de papéis, normas e 
estruturas, para agir ou decidir questões relacionadas ao problema19 

 

Segundo os autores para que ocorra a colaboração em um determinado local, 

região ou em um distrito industrial, todos têm que estar conscientes do respectivo 

                                                           
19OLAVE,Maria,E.L.A formação de redes de cooperação e clusters em países emergentes: uma 
alternativa para PMEs no Brasil.In: NETO,Amato,J,(Org).Redes entre organizações. domínio do 
conhecimento e da eficácia operacional-São Paulo: Atlas,2005,p.69 
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problema, e juntos compartilharem premissas, sugestões, distribuição de tarefas, 

etc; para  resolverem o respectivo problema. 

 

 
 
 

A disposição das empresas para a cooperação é outra característica 
importante dos distritos industriais; trata-se de um tipo de cooperação que, 
longe de implicar um congelamento da concorrência, na verdade a 
incentiva. Assim, por exemplo, as empresas podem estar dispostas a 
partilhar informações, tais como idéias sobre novas tecnologias ou produtos, 
que ajudam todas as firmas do distrito a melhorar sua eficiência por meio da 
elevação da produtividade, da qualidade, do design etc (SENGENBERGER 
& PIKE, 1990)20. 

 

Segundo os autores, a cooperação é uma característica relevante nos 

distritos industriais, de maneira que os empresários possam partilhar informações, 

referentes a novas tecnologias, produtos, etc. Esta sinergia existente entre os vários 

atores envolvidos em que todos comungam dos mesmos objetivos, irá garantir para 

estas empresas ligadas ao mesmo ramo de atividade uma maior vantagem 

competitiva . 

 

3.3 O EFEITO DOS AGLOMERADOS INDUSTRIAIS, NAS MICRO  E 

PEQUENAS EMPRESAS 

 

Esta parte do trabalho de pesquisa tem por objetivo o estudo das vantagens 

competitivas de empresas que atuam em aglomerações industriais, as explicações 

dessas vantagens se dividem em duas naturezas: a primeira procura resgatar o 

trabalho pioneiro de Alfred Marshall (1985 ), que a partir das experiências vividas 

                                                           
20

 SENGENBERGER,W. & PIKE,F.Distritos Industriais e Recuperação Econômica Local: Questões de 
Pesquisa e de Política. IN: URANI, A;COCCO, Giuseppe; GALVÃO,Alexander,P. (Orgs).Empresários 
e empregos nos novos territórios produtivos: o caso da terceira Itália,1999,p.104 – 105 



53 
 

nos distritos industriais ingleses, Marshall afirma que esta concentração de 

empresas ligadas ao mesmo ramo de atividade industrial, situada em um 

determinado local, vai dar início a três elementos formadores, geradores de 

“economias externas”: mercado de mão de obra especializado, rede de fornecedores 

especializados e  os transbordamento de conhecimentos (spillowers)21, e a segunda 

explicação desses aglomerados ,segundo Marshal, se baseia na possibilidade de 

uma rede de cooperação local  entre as empresas fornecedoras  e  as instituições 

correlatas. 

A partir da independência observada por Marshall (1985 apud FERREIRA, 
2005, p. 38), entre o tamanho das firmas e a economia de escala obtida, 
este dividiu as economias derivadas de um aumento da escala de produção 
em duas classes: a primeira, aquelas dependentes dos recursos das 
empresas, do modo como são organizadas e das eficiências de suas 
administrações; a segunda, aquelas dependentes do desenvolvimento geral 
da indústria. À primeira classe Marshall deu o nome de economias 
internas , uma vez que são inerentes a cada firma; já a segunda, referente 
às economias que podem ser frequentemente obtidas através da 
concentração de muitas pequenas firmas de caráter similar em localidades 
particulares, foi denominada de economias externas . Tal modalidade de 
economia passou a ser também identificada na literatura como 
“externalidades”e, em menor intensidade, economias marshallianas e 
economias de aglomeração. 
 

De acordo com Marshall (1985), a eficácia das economias internas dependerá 

da eficiência de políticas administrativas por parte dos gestores, que tem como meta 

principal o crescimento da sua empresa com grande poder de competição; já as 

economias externas são conseguidas pela junção de muitas pequenas empresas 

que se juntam, que se agrupam em um determinado local, em uma determinada 

região, nota-se, portanto, a relevância da localização destas microempresas para 

formação desses aglomerados industriais, formadores de economias externas. A 

presença dessas economias, não só irá proporcionar um maior “ganho de escala” 

para esses microempresários, como também irá proporcionar uma maior vantagem 

competitiva no mercado. 
                                                           
21

 Spillowers – palavra inglesa, que significa- Transbordamento de conhecimento  
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É notório mencionar que os aglomerados industriais, ou complexo industrial, 

vem recebendo várias denominações no campo das ciências econômicas, dentre 

eles: distritos industriais, sistemas de inovações locais, arranjos produtivos locais, 

clusters, enfim; todas estas denominações se relacionam com o mesmo objeto de 

estudo, que seria um conjunto de empresas ligadas ao mesmo ramo de atividade 

industrial, situada dentro de um espaço geográfico delimitado, em que estas 

empresas desenvolvem localmente suas cadeias produtivas, junto a um conjunto de 

empresas fornecedoras e prestadoras de serviços. 

 
Segundo Steindl (1990, p. 33): 

As economias de escala  são as reduções no custo unitário de produção 
que resultam do aumento do tamanho da unidade produtiva. Esta unidade 
pode ser um estabelecimento, se tratar de um caso de economia nos custo 
de produção propriamente dito, ou uma empresa, se, por exemplo, se tratar 
de um caso de economias na compra de materiais. 

 
De acordo com STEINDL (1990), pode-se afirmar que as economias de 

escala são os ganhos que as empresas têm acima dos custos de produção, a partir 

do momento em que os empresários de uma maneira geral começam a investir em 

seu próprio estabelecimento, seja no tamanho da sua unidade produtiva, ou em 

equipamentos mais modernos, estes investimentos vão fazer com que estas 

empresas tenham um maior ganho de escala bastante significativo em relação às 

outras empresas tradicionais que são intensas em mão-de-obra. 

Estas afirmações retratam a relevância das vantagens competitivas das 

empresas que atuam em aglomerações industriais, como formas de se fortalecer e 

sobreviver neste mercado que se encontra cada vez mais competitivo. 

A noção de distrito industrial e os primeiros estudos sobre a aglomeração 
geográfica de indústrias estão diretamente relacionados ao economista 
britânico Alfred Marshall. Em sua obra mais influente, Principles of 
Economics, Marshall estudou as economias geradas pela localização de 
uma indústria em uma mesma região ou localidade particular, demonstrando 
que uma população de pequenas firmas concentradas geograficamente, 
especializadas em diferentes fases da produção e que encontram seu 
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próprio suprimento de trabalho em um mercado local poderia desfrutar da 
maioria das vantagens da produção em larga escala aproveitadas pelas 
grandes empresas (FERREIRA, 2005, p. 28). 

 
De acordo com o autor, Marshall foi um grande estudioso das aglomerações 

geográficas de empresas situadas em uma mesma região, e Marshall afirma que as 

aglomerações dessas micro e pequenas empresas beneficiam de uma maior 

vantagem competitiva em relação às outras empresas que atuam isoladamente em 

seu ambiente de trabalho. 

De acordo com Talamo (2001), a vantagem competitiva  de uma empresa 

pode estar associada diretamente ao seu porte ou faturamento. Entretanto, a 

manutenção e o aumento dessa vantagem competitiva estão associados 

diretamente à mobilização de conhecimentos, habilidades tecnológicas e 

experiências voltadas ao desenvolvimento de novos produtos, novos processos e 

novos serviços, ou seja, a manutenção e o aumento da vantagem competitiva estão 

diretamente associados ao processo de inovação 22. 

Segundo o autor, as pequenas empresas têm que se manterem atentas aos 

desejos de seu público alvo, e aos novos avanços tecnológicos, somente assim 

segundo o autor, é que estas pequenas empresas poderão obter uma maior 

vantagem competitiva optando por novos produtos e novas estratégias no intuito de 

obterem uma maior vantagem mercadológica.  

Os distritos mais bem-sucedidos concorrem em toda uma série de 
dimensões, não só em preço. No melhor dos casos, representam um tipo de 
organização industrial que enfrenta os desafios competitivos recorrendo a 
produtos diferenciados de alta qualidade, à flexibilidade para ajustar-se à 
inovação. A própria capacidade de oferecer qualidade, intuição no design, 
opções, flexibilidade, rapidez e inovação é produto de um tipo particular de 
organização baseado, como indicamos, em uma mescla peculiar de 
concorrência e cooperação . A flexibilidade talvez seja a característica que 
as pessoas mais costumam associar às vantagens  do distrito industrial em 
relação à grande empresa centralizada. A combinação de flexibilidade e 
unidades de produção especializadas, típicas dos distritos industriais, é 
frequentemente chamada de “especialização flexível” e oposta ao fordismo, 
organização inflexível da produção voltada para o mercado de massa e que 

                                                           
22 OLAVE,op. cit,p. 72) 
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utiliza máquinas exclusivamente para uma determinada tarefa e 
trabalhadores especializados, muitas vezes não qualificados ou semi-
qualificados ( PIORE e SABEL, 1984 )23 

 

Neste contexto, os autores não só retratam a relevância da flexibilidade nos 

distritos industriais como também eles fazem uma análise comparativa com o 

modelo fordista, por não ser um modelo flexível, em que o mesmo era munido de 

máquinas e de trabalhadores pouco qualificados, portanto, este tipo de modelo é 

bastante vulnerável, às exigências do mercado externo, por apresentar uma baixa 

vantagem competitiva. 

Porter (1998) ressalta que as empresas devem ser flexíveis para reagir com 

rapidez às mudanças competitivas do mercado. É importante que pratiquem de 

modo constante o benchmark para atingir as melhores práticas. Também devem 

terceirizar de forma agressiva para conquistar a eficiência. E é fundamental que 

fomentem umas poucas competências essenciais na corrida para permanecer à 

frente dos rivais24. 

De acordo com esta assertiva, Porter (1998) salienta a importância da 

flexibilidade existentes nos distritos industriais para obtenção de uma maior 

vantagem competitiva no mercado. Segundo Porter, é necessário que as pequenas 

empresas adotem medidas estratégias no intuito de obterem uma maior vantagem 

competitiva . 

Porter (1989), ressalta que existem dois tipos básicos de vantagem 
competitiva  que uma empresa pode possuir: a de baixo custo ou a 
diferenciação. Estes dois tipos básicos de vantagem competitiva  
combinada com o escopo de atividades levam a três estratégias genéricas 
para alcançar o desempenho acima da média em uma indústria: liderança 
de custo, diferenciação e enfoque, tendo esta última duas variantes: 
enfoque no custo e enfoque na diferenciação25. 

                                                

                                                           
23 OLAVE, Op. cit, p. 104-105 
24

 TONIN, G. & ROCHA, Coelho, M, A. &  SONZA,Bernardi,I & LIMA, Ruthes, S. Cooperação: uma 
solução para as micro e pequenas empresas metalúrgicas, Santa Maria-RS, ( Artigo apresentado ao 
VII SEMEAD)2005,p.6 
25 TONIN,Op cit, p. 7 
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       VANTAGEM COMPETITIVA 

Alvo Amplo                              Custo Mais Baixo                     Diferenciação 

ESCOPO                                  1. Liderança de Custo          2. Diferenciação 

COMPETITIVO                         3A Enfoque no Custo            3B Enfoque na 

                                                                                                 Diferenciação 

Alvo Estreito 
 

 Figura  7. Três estratégias genéricas. 
Fonte : Porter, M. E. Vantagem Competitiva (1989)26 
Esta figura retrata as três estratégias apontadas por Porter (1989) em que 

uma empresa ou um aglomerado de empresas podem optar no intuito de obterem 

uma maior vantagem competitiva , é notório mencionar que uma empresa que atua 

sozinha no mercado apresenta poucas vantagens competitivas , em relação às  

outras empresas que atuam em grupo ou em redes,e um outro fato que também 

deve ser salientado é que as redes de empresas ligadas ao mesmo ramo de 

atividades que vão dar início a formação dos distritos industriais têm uma 

capacidade muito grande de obterem vantagem competitiva  no mercado, devido à 

maior flexibilidades das empresas correlacionadas  e fortalecidas pela cooperação 

existentes entre os diversos atores envolvidos. 

Não podemos deixar de mencionar que a presença dos distritos industriais, 

além de apresentar todas estas vantagens mencionadas até agora no presente 

capítulo, vão dar início a formação de 3 elementos geradores de economias 

externas: mercado de mão-de-obra especializado, rede de fornecedores 

especializados e o transbordamento de conhecimento (spillovers), segundo Marshall 

(1985) 

Santos; Crocco e Lemos (2003), afirmam que as MPEs inseridas em 
aglomerados produtivos locais não se beneficiam somente das 
externalidades existentes, mas, também de um ambiente facilitador de 
aprendizagem coletiva e redutor de incertezas dinâmicas através das redes 
horizontais, verticais e de cooperação.   Através das redes horizontais, as 
MPEs podem coletivamente atingir economias de escala acima da 
capacidade individual de cada empresa; realizar compras conjuntas de 

                                                           
26 TONIN,Op. cit, p. 7 
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insumos; atingir uma escala ótima no uso do maquinário; realizar maketing 
conjunto; e combinar suas capacidades de produção para atender pedidos 
de grande escala. Através das redes verticais, as MPEs podem se 
especializar nos seus negócios e reduzir os riscos associados à introdução 
de novos produtos27. 

 

Os autores salientam que com esta concentração de empresas ligadas ao 

mesmo ramo de atividades industriais, elas não só irão se beneficiar de economias 

externas, como também gozar de um ambiente facilitador da aprendizagem coletiva 

e redutor de incertezas através da influência de 3 redes: horizontais, verticais e de 

cooperação . Das três redes, a cooperação se caracteriza por ser um sistema 

amplo, flexível, onde atores cooperam uns com os outros partilhando idéias, 

objetivos e sugestões no intuito de obter uma maior vantagem competitiva . 

Segundo Filho e Pires (2001), as redes flexíveis possuem variedade de tipos 

e estruturas funcionais, decorrentes do segmento em que se incluem produto(s) 

envolvido(s) e da profundidade do nível de cooperação 28. 

            Cooperação Segundo o IAD 
 
COOPERAÇÃO NÃO DEMANDA: 

1- União de todos atrás de uma liderança; 
2- Uma ação totalmente sincronizada em conjunto; 
3- Ausência de conflitos entre parceiros; 
4- Negação de interesses divergentes. 

 COOPERAÇÃO NECESSITA DE: 
1- Troca de informações entre várias empresas; 
2- Estabelecimento de um intercâmbio de idéias; 
3- Desenvolvimento de visão estratégica; 
4- Definição de áreas de atuação; 
5- Análise conjunta dos problemas e solução  em comum; 

Figura 8. CONDICIONANTES DE COOPERAÇÃO – IAD29      
Fonte: FILHO, N. C; PIRES, L. H. Redes de pequenas e médias empresas e desenvolvimento local: 
estratégias para a conquista da competitividade global com base na experiência (2001). 

                                                           
27

 ROCHA,F.A.D.da.;AMORIN,N.L.de.;MELO,M.L.de.; Micro e pequenas empresas: identificação de 
fatores facilitadores e inibidores do capital social no setor de confecção de São Gonçalo ( RJ ).Artigo 
apresentado ao IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Responsabilidade Socioambiental 
das Organizações Brasileiras. Niterói-RJ, 2008,p.8 
28

 TONIN,G.; ROCHA,A.M.C.da.;SONZA,B.I.;LIMA,R.S.Cooperação: uma solução para as micro e 
pequenas empresas metalúrgicas.2005,p.10 
29

 IAD- Instituto Alemão de Desenvolvimento 
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Esta figura mostra a eficiência da cooperação  existente nos distritos 

industriais, formados por MPEs que optaram por este sistema flexível. A presença da 

cooperação em diversos distritos industriais independente de seu ramo industrial 

tem sido o melhor remédio para que estas redes de MPEs ligadas ao mesmo ramo 

de atividades possam obterem uma maior vantagem competitiva  no mercado, 

frente aos avanços do mundo externo. Neste sistema de cooperação, a possibilidade 

de erros gerenciais é muito pequena, pois a maior parte das decisões é gerada de 

uma forma coletiva e não individual. 

 

3.4 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL, PRINCIPAIS  

PROBLEMAS. 

 

As micros e pequenas empresas localizadas não só no Brasil, mas em 

qualquer parte do mundo, vem enfrentando um grande problema decorrente dos 

avanços tecnológicos do mundo moderno, ou seja, o surgimento de novas 

tecnologias responsáveis por grande ganhos de escala nas grandes empresas, 

obrigam as pequenas empresas a se adequarem  a este  avanço, caso contrário elas 

poderão ser excluídas deste  mercado global. 

“Dadas às dificuldades enfrentadas pela indústria local, a sua reorganização 

resultou da adoção de um novo modelo de organização industrial e, este, por sua 

vez, intensificou o processo de terceirização” (BRAGA,F.H, 2000, p. 13). 

Segundo o autor, a terceirização tem sido um grande recurso para que as 

micros e pequenas empresas, independente de seu ramo industrial, possam ter 
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subsídios para sobreviverem a este mercado globalizado. Portanto, a terceirização 

não só irá ajudar estas microempresas a se manterem no mercado, como também  

irá fazer com estas microempresas tenham um maior ganho de escala, 

conseguindo com isso uma maior vantagem competitiva. 

 

Massuda (2002, p. 248) afirma que: 

O decréscimo dos segmentos fiação e tecelagem e, numa menor medida, 
beneficiamento e malharia, concomitante ao aumento do segmento 
acabamento, indica a reestruturação do ramo têxtil brasileiro. Esse processo 
baseou-se na desintegração vertical, com redução do leque de atividades 
desenvolvidas pelas empresas, invocando crescentemente a externalização 
da produção, ou parte dessa, por meio de terceirizações ou de 
subcontratações. Em conseqüência, a proliferação do segmento 
acabamento, a partir do aprofundamento da abertura econômica em 1994, 
deu-se como meio de flexibilizar o uso da mão-de-obra, vindo a responder 
aos apelos do capital têxtil ao processo de mundialização. Outrossim, 
tornou-se meio de sobrevivência ao desemprego, visto que os 
microestabelecimentos desempenharam papel relevante no número total do 
ramo têxtil 

 

Segundo Massuda (2002), o fenômeno da terceirização garantiu não só a 

sobrevivência das microempresas, como também a sobrevivência do emprego de 

milhares de operários, ou seja, as dificuldades na obtenção de créditos bancários 

que as microempresas enfrentam cotidianamente durante suas atividades, torna-a 

totalmente vulnerável aos avanços tecnológicos das grandes empresas, que ao 

contrário das micro e pequenas empresas, elas têm grande facilidade na obtenção 

de crédito financeiros, e essa facilidade faz com que elas obtenham uma grande 

vantagem mercadológica em relação as pequenas. Portanto, a única saída para 

essas microempresas sobreviverem no mercado e conservar o emprego de seus 

funcionários é terceirizando suas produções. 

Peter Drucker (1981), afirma que o maior problema das pequenas empresas 
é que geralmente são pequenos demais para manter a administração. Entre 
as particularidades contextuais estão à carência de informação, a 
dificuldade de acesso a treinamento e a fontes de financiamento30. 

                                                           
30

 DRUCKER, Peter. Práticas de administração de empresas.São Paulo-SP: Pioneira,1981, p. 34 
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Segundo a afirmação deste autor, concordando também com Massuda 

(2002), as três maiores dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas 

se resume nestes três itens, a meu ver, a falta de financiamento seria a maior 

responsável pela existência das outras duas dificuldades, ou seja, se um 

microempresário não consegue obter recursos financeiros para investir em sua 

empresa, ele com certeza, não terá condições de investir em seu capital humano e 

muito menos investir em novas tecnologias, responsável por grandes ganhos de 

competitividade.  

Já a temática do desenvolvimento local, está relacionada com a afirmação 
de uma identidade territorial, com o reconhecimento de elementos 
distintivos, de uma reputação própria, de uma singularidade que distingue e 
diferencia o território. O desenvolvimento local resulta do esforço de 
identificar, reconhecer e valorizar os ativos locais; de aproveitar e 
desenvolver as potencialidades, as vocações, as oportunidades, as 
vantagens comparativas e competitivas de cada território31. 

 

Segundo o autor, a essência do desenvolvimento local resulta do esforço de 

identificar e valorizar os ativos locais, de cada região ou comunidade. O 

desenvolvimento local não atua sozinho numa região, é necessário união e 

cooperação no intuito de fortalecer regiões, municípios, redes de empresas de 

maneira  que todos possam gozar desse desenvolvimento. 

 

Buarque (2002,p.38), afirma que  

o desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo endógeno 
de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade 
de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos 
humanos. Para ser consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve 
mobilizar e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar as 
oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local; 
ao mesmo tempo, deve assegurar a conservação dos recursos naturais 
locais, que são a base das suas potencialidades e condição para a 
qualidade de vida da população local. Esse empreendimento endógeno 
demanda, normalmente, um movimento de organização e mobilização da 

                                                           
31PAULA,Op cit,p.2 
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sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades 
próprias, de modo a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e cultural 
da localidade. 

 
Nota-se que Buarque (2002) faz uma ressalva relacionada ao conceito de 

desenvolvimento local, que seria a conservação dos recursos naturais locais, como 

sendo a base das potencialidades e condição de vida da população, portanto a 

existência do desenvolvimento local vai dar início a um outro desenvolvimento que 

seria o desenvolvimento sustentável. 

Com efeito, são duas as estruturas que se encontram: a interna, do sistema 
local e a geral, do sistema global. O aspecto importante dessa abordagem é 
justamente o de acentuar tanto os recursos específicos do milieu local (isto 
é, as relações endógenas), quanto os processos de interação com a trama 
das relações de produção e troca no nível global (as relações exógenas). É 
o encontro destas duas dimensões – interno / externo, endógeno / exógeno, 
vertical / horizontal, local / global – que gera um processo de 
desenvolvimento real (local). Na verdade, o encontro entre elas ainda está 
longe de ser um fato: o ambiente externo constitui, de fato, uma fonte de 
perturbações que podem detonar, mas não determinar o curso das 
transformações32. 

 

Segundo o autor, o desenvolvimento local surge das relações interno – 

externo (endógeno – exógeno), portanto esta sinergia existente entre o local e o 

global fortalece regiões, comunidades, distritos industriais, mediante a cooperação 

existente entre os diversos atores envolvidos, em que todos partilham dos mesmos 

objetivos. 

 

3.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO 

LOCAL  

A noção de desenvolvimento econômico tem sua origem no período 
mercantilista do capitalismo no século XVII, quando o fundamental era o 
engrandecimento do Estado e não das pessoas, e o que determinava o 
sucesso era o poder de um Estado diante de outro e não o progresso dos 
indivíduos que compunham sua sociedade. Essa noção tem perdurado até 
hoje na visão tradicional de desenvolvimento, que o observa sob um foco 
estritamente monetário, considerando-o como reflexo natural do 

                                                           
32

 CORÒ,Giancarlo.Distritos e sistemas de pequena empresa na transição.In: URANI,A. & COCCO,G. 
& GALVÃO,Patez, A.( Orgs )Empresários e empregos nos novos territórios produtivos. O caso da 
terceira Itália. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 172 
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crescimento econômico, ou seja, que o crescimento das forças produtivas é 
garantia per se para que o desenvolvimento ocorra. Assim, o enfoque 
tradicional desenvolvimentista considera que se pode elevar 
indefinidamente o nível de riqueza material, sendo o crescimento econômico 
condição suficiente para o atingimento da meta do desenvolvimento 
econômico (ASSIS, 2003, p.3). 

 
 
 

Segundo Assis (2003), foi no período mercantilista que as pessoas 

começaram a ter noção de desenvolvimento econômico, visando apenas a riqueza 

do Estado e não o progresso da sociedade, e o mais interessante segundo ASSIS é 

que esta visão referente ao desenvolvimento econômico vem perdurando até hoje, 

isso significa que a sociedade em geral foi e continua sendo marginalizada pelo 

Estado. ASSIS também menciona que a alavanca do desenvolvimento econômico é 

o crescimento econômico, ou seja, não existe desenvolvimento sem crescimento. 

O desenvolvimento econômico e social é um processo que, entre outros 
objetivos, visa ao estabelecimento de uma mais justa e equilibrada 
distribuição da renda entre os habitantes de um país, proporcionar uma 
melhor qualidade de vida, promover a integração nacional de modo a 
reduzir possíveis desequilíbrios regionais, além de impulsionar mudanças 
capazes de modificar e remover inconsistências de índole estrutural. Para 
que isso ocorra, o crescimento econômico, isto é, o aumento do produto, 
produção de bens e serviços, sobretudo no caso das economias de 
industrialização tardia, passa a ser condição “sine qua non”. Contudo, a 
promoção do crescimento econômico enquanto objetivo básico de política 
econômica requer, para a sua consolidação, a consecução de outros 
objetivos de natureza complementar ou secundários.Assim, o crescimento 
da economia demanda por sua vez, amplas mudanças de caráter estrutural, 
as quais só se efetivam a longo prazo. Portanto, é um processo que 
depende acima de tudo de determinação política, da continuidade gerencial 
e administrativa do Estado e do dinamismo do setor privado (BRAGA,F.H. 
2000, p. 16). 
 

Esta assertiva apontada por BRAGA (2000) deixa claro esta dialética entre 

crescimento e desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento econômico ele está 

relacionado segundo o autor com a qualidade de vida da população que inclui 

educação, saúde, saneamento básico, etc. Já o crescimento econômico implica o 

quanto o país está crescendo, e um dos índices para quantificar este crescimento é 

o PIB (Produto Interno Bruto). Portanto quando uma pessoa afirma que aquele país 

é desenvolvido, o que esta pessoa está querendo dizer é que aquele país oferece 
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melhores condições de vida, incluindo moradia, saúde, etc. De um modo geral, 

segundo o autor não existe crescimento econômico sem desenvolvimento 

econômico, e na maioria das vezes o processo de crescimento econômico de um 

país depende de determinação política, ou seja, de políticas públicas do poder 

público e em comum acordo com o setor privado. 

O desenvolvimento econômico é um conceito que por sua amplitude 
aproxima a economia das demais ciências sociais. Sua caracterização não 
se restringe ao crescimento da produção em uma região, mas trata 
principalmente de aspectos qualitativos relacionados ao crescimento. Os 
mais imediatos referem-se à forma como os frutos do crescimento são 
distribuídos na sociedade, à redução da pobreza, à elevação dos salários e 
de outras formas de renda, ao aumento da produtividade do trabalho e à 
repartição dos ganhos dele decorrentes, ao aperfeiçoamento das condições 
de trabalho, à melhoria das condições habitacionais, ao maior acesso à 
saúde e à educação, aos aumentos do acesso e do tempo de lazer, à 
transporte, segurança e baixos níveis de poluição em suas várias 
conotações, para citar alguns. Desta forma, a idéia do desenvolvimento 
econômico necessariamente se liga a processos dinâmicos que 
representem rupturas das condições econômicas vigentes. Como os 
processos de ruptura pressupõem alguma forma de acumulação de capital 
que a financie, o fenômeno do desenvolvimento está relacionado com as 
economias capitalistas. Também pela importância da acumulação de capital 
nesse processo é que se confunde às vezes na literatura o fenômeno do 
desenvolvimento com o conceito mais restrito de crescimento econômico, 
este envolvendo questões puramente quantitativas 33. 

 

Esta assertiva deixa bem clara essa diferenciação existente entre 

desenvolvimento e crescimento, ou seja, a primeira se incumbe em atender as 

necessidades humanas, e a segunda se relaciona em quantificar a acumulação de 

capital presente neste desenvolvimento. 

Celso Furtado (1964) definiu o desenvolvimento econômico como: 

...um processo de mudança social pelo qual um número crescente de 
necessidades humanas – preexistentes ou criadas pela própria mudança – 
são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo 
decorrente da introdução de inovações tecnológicas (FURTADO, 1964)34 
 

De acordo com FURTADO, o surgimento das inovações tecnológicas tem 

como objetivo a melhora da qualidade de vida da população, é responsável por 

                                                           
33 MAIA, Jose, Z. J. Dicionário de Direitos Humanos. Desenvolvimento econômico, 2006,p.1 
34

 MAIA,op cit, p.1 
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grandes mudanças no sistema produtivo, e também para Furtado, quando alguém 

diz que um país é desenvolvido, é por que este país oferece melhores condições de 

vida mediante um avanço tecnológico significativo. 

Furtado (2004), afirma “que desenvolvimento não é apenas um processo de 

acumulação e de aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente o 

caminho de acesso a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e 

responder às aspirações da coletividade”35 

Nesta assertiva, FURTADO salienta que desenvolvimento tem que atender às 

necessidades e aos anseios de uma coletividade, e não interpretado como um 

processo quantitativo relacionado à produtividade macroeconômica. 

O desenvolvimento econômico para Schumpeter (1982) é um fenômeno 
originário da própria esfera econômica, com características qualitativas 
novas, e não imposto de fora; este traduz apenas uma adaptação da 
economia à nova realidade externa. Ao contrário, o processo 
desenvolvimentista cria seu próprio móbil criando situação diferente da 
verificada em situação de equilíbrio. A erupção do processo ocorre portanto, 
por iniciativa do produtor sendo posteriormente acompanhado pelos 
consumidores. Por essa razão apontou a importância do crédito ao 
empreendedor para permitir inovações e o conseqüente desenvolvimento 
econômico36. 

 

De acordo com esta afirmação, Schumpeter é a favor da liberação de crédito 

aos produtores para eles poderem investir mais em seus empreendimentos, 

inovando e criando algo novo no mercado, portanto desenvolvimento econômico na 

visão shumpteriana nasce da própria esfera econômica interna, e não imposto de 

fora. 

 

 

 

                                                           
35 Texto apresentado na III Conferência Internacional da Red Celso Furtado, realizada no Rio de 
Janeiro, de 4 a 6 de maio de 2004. 
36  MAIA, Jose Z. J. Dicionário de Direitos Humanos. Desenvolvimento econômico, 2006. 
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Na América Latina e no Brasil particularmente os ideais de desenvolvimento 
ganharam importância com os estudos da Cepal – Comissão Econômica 
para a América Latina, fundada na década de 50 por economistas da região 
preocupados com o atraso de suas respectivas nações. Sua principal 
contribuição consistiu na crítica ao pensamento convencional acerca da 
divisão internacional do trabalho, que separava as nações em função da 
disponibilidade dos fatores de produção, condenando os países ricos em 
recursos naturais à eterna dependência dos países industrializados, ricos 
em tecnologia e capital. Resultou da visão desses economistas o processo 
substituidor de importação adotado nas economias latinas para criar suas 
indústrias nacionais37. A substituição de importações no Brasil ocorreu dos 
anos 30 aos 80 do último século e permitiu a criação de um parque 
industrial diversificado e atuante, absorvedor de mão-de-obra e gerador de 
produção para atendimento dos mercados interno e externo. Esse processo 
de crescimento foi interrompido nas economias latinas com a crise 
financeira internacional dos anos oitenta, prejudicando sobremaneira os 
países pobres pela sua forte dependência de capitais externos.Apesar do 
forte crescimento econômico experimentado na região, acompanhado da 
maior liberdade política, as populações pobres no Brasil pouco se 
beneficiaram com o crescimento, pois a distribuição do excedente durante 
todo o processo foi bastante concentrada nas faixas de renda superiores. 
Esgotado esse modelo as iniciativas para romper com o 
subdesenvolvimento na região a partir dos anos noventa tem priorizado a 
maior integração de suas economias com os países ricos através da maior 
liberdade comercial e financeira38. 

 

A Cepal, Comissão Econômica para a América Latina, fundada na década de 

50, teve um peso de muita relevância para os países da América Latina, devido aos 

acordos e premissas que os diversos economistas da região propuseram, no intuito 

de diminuir as dependências que os países ricos em recursos naturais tinham em 

relação aos países mais industrializados. E no ínterim destes acordos surgem a 

relevância do processo de substituição das importações, no intuito de promover o 

desenvolvimento e o crescimento da economia doméstica em toda América Latina. 

 

 

 
                                                           
37 Maia op cit, p 1-2 
38 MAIA,op cit, p.1-2 
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Martinelli & Joyal (2004, p. 2), afirmam que pode-se a analisar o 
desenvolvimento local sob diferentes pontos de vista. Muitos podem vê-lo 
sob o prisma do desenvolvimento econômico, voltado para o aspecto 
competitivo. Muitas pessoas e governos, ao pensar em promover o 
desenvolvimento das regiões e das comunidades, voltam-se totalmente para 
o aspecto econômico, considerando apenas questões financeiras, tributárias 
e de geração de receitas. Porém a globalização, ao contrário daquilo que se 
poderia pensar à primeira vista, vem justamente reforçar a importância do 
desenvolvimento local, visto que cria a necessidade de formação de 
identidades e de diferenciação entre regiões e comunidades, para que 
possam enfrentar um mundo de extrema competitividade.Trata-se, do ponto 
de vista econômico, de buscar estratégias que tornem comunidades, 
regiões e países competitivos, num contexto globalizado. As novas 
demandas do mercado, competitivo e em constante mutação, exigem um 
sistema produtivo, ao mesmo tempo eficiente na utilização dos recursos e 
eficaz ao atingir seus objetivos. Esse é o conceito de efetividade, ou seja, a 
busca simultânea de eficiência e eficácia, requisito indispensável no atual 
contexto mundial  

 

De acordo com os autores, que retratam de uma maneira bastante 

significativa o conceito de desenvolvimento local, este contexto deixa claro esta 

diferença existente entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento local, ou 

seja, desenvolvimento local se caracteriza em buscar estratégias no intuito de 

fortalecer regiões, comunidades e países perante este mundo globalizado, já o 

desenvolvimento econômico está relacionado à qualidade de vida das pessoas, que 

incluem saúde, educação, habitação, saneamento básico, etc.  
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATATAIS 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DO MUNICÍP IO 

DE  BATATAIS-SP 

 

Segundo dados do SEBRAE/1995 (Serviço Brasileiro de Apoio as Pequenas e 

Micro Empresas), podemos afirmar que a cidade de Batatais, conhecida como antiga 

freguesia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, ostenta sua denominação atual 

desde 1839, quando foi elevada à categoria de vila a partir do desmembramento do 

território pertencente à Franca. Em princípio, a freguesia deveria ocupar território 

localizado entre os rios Pardo e Sapucaí. Mas, devido à interferência do Padre Bento 

José Pereira, a localização do povoado foi transferida para o Campo Lindo das 

Araras, a alguns quilômetros do local inicialmente determinado. Em 8 de abril de 

1875, Batatais recebeu foros de cidade. Atualmente, o município goza da qualidade 

de estância turística. O período de auge da economia do município equivaleu às 

primeiras décadas do século XX, coincidindo com a presença de políticos 

batataenses em importantes postos da política nacional, como Altino Arantes, 

Governador do Estado de São Paulo na década de 10, e Whashington Luis, 
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presidente da República Velha. O café e o leite foram os principais produtos 

produzidos em Batatais até meados da década de 80, quando o cultivo e o 

processamento da cana-de-açúcar passaram a representar o papel de principal 

atividade econômica no município. Com uma área de 838 Km2 e situada a 880m 

acima do nível do mar, o município de Batatais é limitado pelos municípios de 

Altinópolis, Brodowski, Franca, Jardinópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, 

Restinga, Sales de Oliveira e São José da Bela Vista. O município pertence à 

Região do Governo de Franca que por sua vez constitui, ao lado da Região de 

Governo de São Joaquim da Barra, uma das regiões de governo da Região 

Administrativa de Franca. O município de Batatais localiza-se a cerca de 350 Km da 

cidade de São Paulo, 40 Km da cidade de Ribeirão Preto e 50 Km da cidade de 

Franca, tendo como principais vias de acesso a SP-334 (Rodovia Cândido Portinari) 

e a SP-351 (Rodovia Altino Arantes), ambas interligadas à SP-330 (Rodovia 

Anhanguera). 

              

4.2 BATATAIS: UM MUNICÍPIO COM A ECONOMIA DIVIDIDA 

 

Mediante uma entrevista (informal) com o ex-secretário da Indústria e 

Comércio do Município de Batatais-SP, “Renato Silva Fantinatti”, ele afirma que o 

município de Batatais obteve um grande salto de crescimento econômico nas 

décadas de 60,70 e 80, durante o período da ditadura militar quando o governo 

incentivou a população a sair do campo e mudar-se para a cidade. Um percentual 

muito grande da população rural da região sentiu-se atraída pela cidade de Batatais, 

gerando então uma explosão demográfica no município. Isso aconteceu por diversos 

fatores, como a abertura de loteamentos de fácil acesso e ao desenvolvimento do 



70 
 

município, que possuía um comércio de destaque na região, colégios de qualidade, 

e uma vida urbana mais digna. Batatais também se destaca por sua localização, pois 

o município se encontra no meio de duas importantes estradas que ligam São Paulo 

a Minas Gerais, e isso favorece o seu crescimento até hoje. 

O ex-secretário também afirma, embora este assunto já foi salientado na 

introdução deste trabalho de pesquisa, que o setor industrial do município nunca 

teve muito êxito em razão da grande vocação agrícola do município, porém essa 

vocação agrícola do município vem se enfraquecendo em decorrência do grande 

avanço da cultura da cana-de-açúcar, pois grande parte dos agricultores estão 

arrendando suas terras para as usinas da região. Com base nestes apontamentos, 

não restou outra alternativa para o ex-secretário a não ser dividir a economia do 

município em dois grandes pólos: metal-mecânico e o de confecções . Entre os 

dois pólos, o setor de confecções do município, por ser um setor de baixo valor 

agregado, formado em grande parte por micro e pequenas empresas, é o setor de 

destaque do município, responsável por um grande número de admissões, tanto no 

setor industrial quanto no setor de comércio, segundo o ex-secretário “Renato da 

Silva Fantinatti”. 

Tabela 5. Dados estatísticos de estoque de emprego do setor têxtil-vestuário 

do município de Batatais-2008. 

TAM. ESTAB. IND. TÊXTIL EMPREGOS ATIVOS 
ATÉ 4 17 34 
DE 5 A 9 5 29 

DE 10 A 19 6 84 

DE 20 A 49 10 294 
DE 50 A 99 2 139 

DE 100 A 249 1 105 

DE 250 A 499 0 0 

DE 500 A 999 0 0 
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1000 OU MAIS 0 0 

          Fonte: CAGED 2009 

 

De acordo com os dados da tabela, nota-se que o número de empresas 

ligadas ao setor têxtil-confecções devidamente cadastrado é somente 41 

microempresas, ou seja, este número é bastante baixo para um município que 

apresenta um montante populacional de 53.525 (cinqüenta e três mil, quinhentos e 

vinte e cinco) habitantes segundo o censo IBGE (2007). E o que se observa é que 

no pólo têxtil, o número de pessoas empregadas com carteira assinada é de apenas 

685, como se percebe com a somatória do número de empregos ativos no setor, ou 

seja, segundo uma entrevista com 10 microempresários ligados ao setor, todos 

salientaram que existem muitas pequenas fábricas de confecções de fundo de 

quintal, que sustentam certo número de funcionários, apresentam uma boa demanda 

no mercado, porém não apresentam nenhum registro legal, conclusão, atuam na 

informalidade. Portanto, a presença da informalidade no setor causa certo 

descontentamento por parte dos outros microempresários que atuam legalmente no 

mercado, e muitas vezes esses microempresários têm que abaixar o seu preço de 

venda no intuito de obterem uma maior demanda por seus produtos no mercado. 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO E EM BATATAIS 

 

4.3.1 Setor Têxtil-Confecções no Estado de São Paul o 

Conforme o site do Governo do Estado de São Paulo (2006), o setor têxtil-

confecções no Estado de São Paulo está configurado da seguinte forma: 
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Tabela 6. Configuração do setor têxtil-confecções no estado de São 
Paulo 

Nº de Empresas 5 (mil) 

Nº de Empregados formais 120 (mil) 

Receita Líquida R$ 4,7 (bilhões) 

Exportações  US$ 83,6 (milhões) 

       Fonte:  Governo do Estado de São Paulo (2006). 

De acordo com os dados desta tabela, nota-se que o setor têxtil, no Estado de 

São Paulo, responde por quase US$ 84 milhões das exportações, além de 

apresentar uma receita líquida de quase R$ 5 bilhões, esses índices reportam que o 

setor vem crescendo bastante nesses últimos anos, apesar de que a abertura 

comercial ocorrida nos anos 90 prejudicou muito o setor têxtil em todo o Brasil. 

 

4.3.2 Setor Têxtil-Confecções em Batatais 

O setor têxtil-confecções no município de Batatais, segundo a Secretaria de 

Indústria e Comércio de Batatais (2006), está configurado da seguinte forma: 

 

Tabela 7. Configuração do setor têxtil-confecções no município de 
Batatais (2006). 

Indústrias Prest. de Serv. de Confecções 35 

Empregos (formais e informais) 1150 

Indústrias e lojas de confecções 74 
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TOTAL                                                                1259 

 

Fonte: Secretaria do Município de Batatais (2006) 

 

 

De acordo com esta tabela, nota-se que no número de estabelecimentos 

ligados ao setor de confecções presente na cidade de Batatais-SP (35) em relação 

ao número de estabelecimentos no Estado de São Paulo (5000)  Tabela 6,ligados ao 

setor  é muito pequeno, ou seja, menos de 1% desse montante. 

Tabela 8. Demonstrativo dos dois pólos do município - metal-mecânico e 

confecções de Batatais-SP 2005. 

BATATAIS VARÍAVEL: 

VALOR 

ADICIONAL 

FISCAL 

METALURGIA 

BÁSICA-

FERROSOS 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

TÊXTIL VESTUÁRIO 

 (em reais 

correntes) 

19.503.027 53.220.239 0 3.902.034 

Fonte : SEADE 2005 

 

Com base nesta tabela, que retrata o desempenho dos dois principais pólos 

do município, (metal-mecânico e confecções), nota-se que o percentual de  

participação do setor de vestuário em relação ao setor de metalurgia do município é 

de aproximadamente 20%, já em relação ao setor de máquinas e equipamentos é de 

aproximadamente 7,3%. 

Na observância desses fatos, surge a necessidade de um Arranjo Produtivo 

Local na cidade de Batatais, focada no setor de confecções, no intuito de fortalecer o 

setor e de haver uma maior cooperação entre os diversos atores envolvidos, apesar 
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de que em 2007 o prefeito do município licitou uma área para a instalação de um 

Parque Têxtil em Batatais, cujo nome é “Elza Hipólit Krempel”, com toda infra-

estrutura e com capacidade de assentamento para mais de 43 MPEs, embora já 

foram vendidos 26 lotes dessa área, ou seja, 60 % deste montante, só se encontram 

duas microempresas instaladas até agora, segundo a Secretaria da Indústria e 

Comércio do Município. 

 

 Tabela 9. Perfil do PIB  Município de Batatais-SP – 2007 

PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO) - em 

milhões de reais 

780,15 

PIB per Capita- em milhões de reais 14.575,40 

PARTICIPAÇÃO NO PIB DO ESTADO                  

( em % ) 

0,086416 

 Fonte: SEADE 2007 

 

Com base nesta tabela, nota-se que o percentual do PIB do município de 

Batatais-SP, em participação no PIB do Estado de São Paulo, é muito pequeno, ou 

seja, menos de 1%. Diante desta realidade, surge a necessidade de fortalecer o 

setor de confecções, no intuito de agregar mais valor ao PIB do município. Mediante 

estes apontamentos, é necessário que ocorra uma maior cooperação entre os 

diversos atores envolvidos, no intuito de dar início à formação de um Arranjo 

Produtivo Local no município de Batatais focado no setor de confecções. É 

importante lembrar que essa maior cooperação não pode vir somente dos 

microempresários, e sim de todos aqueles, que comungam dos mesmos objetivos, 

ou seja, Poder Público Municipal, Incubadora de Empresas, Sindicato, A.C.E, enfim, 

somente com a cooperação desses órgãos é que o setor de confecções presente na 
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cidade de Batatais poderá dar uma maior contribuição para o Desenvolvimento 

Econômico local do município. 

 

 

Segundo MARTINELLI et JOYAL (2004, p.15): 

Globalização e desenvolvimento local são dois pólos de um mesmo 
processo complexo e contraditório, exercendo forças de integração e 
desagregação, dentro do intenso jogo competitivo mundial. A solução para 
essa questão foi desenvolver acordos que permitissem que determinados 
atores sociais desenvolvessem suas potencialidades, de tal maneira que 
permitissem sua sobrevivência diante dos grandes. O desenvolvimento 
dessas potencialidades e o foco em uma região específica contribuíram 
para o crescimento de perspectivas de Desenvolvimento local. Além disso, 
os acordos desenvolvidos para sobreviver à competitividade compõem a 
chamada “cooperação”. Dessa forma, se caracteriza o desenvolvimento 
local por esses dois aspectos cooperação e competitividade,  de tal forma 
que a cooperação entre os atores de uma pequena localidade contribua 
para que ela sobreviva diante da competição gerada pela globalização. 

 

Com base nesta assertiva, umas das maneiras das microempresas poderem 

sobreviver a este mercado que se encontra cada vez mais competitivo e inquieto, em 

decorrência do surgimento da globalização, é cooperarem umas com as outras, e 

uma das maneiras de ocorrer esta cooperação é se agrupando, dando início à 

formação desses aglomerados industriais ou arranjos produtivos locais. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1- RESULTADO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Perguntas Alternativas e Freqüências 
Total de 

Respostas 
Freqüência Acum. 

Total 

1.Com base nesta afirmação, a sua 
empresa tem Intenção em 
cooperar com outros gestores 
ligados ao setor de Confecções, no 
intuito de poder contribuir para o 
desenvolv. local do município? 

SIM 
10 

FREQUÊNCIA 
62,5 % 

NÃO 
6 

FREQUÊNCIA 
37,5 % 

16 100% 

OBS: (SIM) ALEGAM QUE COM A COOPERAÇÃO MJTUA TODOS APRENDEM E SE DESENVOLVEM JUNTOS 
OBS: (NÃO) AFIRMAM QUE JÁ TENTARAM INSTALAR UMA COOPERATIVA, MAS NÃO DEU CERTO 

2.Com base nesta afirmação, a sua 
empresa vem passando por 
problemas De competitividade no 
mercado? 

SIM 
 

FREQUÊNCIA 
 

NÃO 
15 

FREQUÊNCIA 
100% 

15 100% 

OBS:  (NÃO )TODOS SALIENTARAM QUE NO MOMENTO NÃO HÁ COMPETITIVIDADE, POIS HÁ ESPAÇO PARA TODOS 

3.Com base nesta afirmação, a sua 
empresa inova em novos 
produtos, Ou em novos serviços, 
no intuito de obter uma maior 
vantagem competitiva no mercado 
? 

SIM 
11 

FREQUÊNCIA 
55% 

NÃO 
9 

FREQUÊNCIA 
45% 

20 100% 

 
OBS: (SIM) Afirmam que se eles não inovarem, eles não conseguem vender 
Obs: (NÃO)Afirmam que estão em fase de adaptação, depois que eles vão partir para a inovação. 
 

4. Com base nesta afirmação, o 
gestor confia nos outros 
empresários Ligados ao setor de 
confecções do município, na 
expectativa de haver Uma maior 
cooperação entre eles ? 

SIM 
 

FREQUÊNCIA 
 

NÃO 
20 

FREQUÊNCIA 
100% 

20 100% 

 
OBS: (NÃO) Afirmam que os empresários locais ligados ao setor tem medo de perder mercado, portanto preferem atuar sozinho 

5. A sua empresa exporta ? Quais 
são os motivos ou fatores que 
fazem com que sua empresa não 
consiga exportar? 

SIM 
 

FREQUÊNCIA 
 

NÃO 
20 

FREQUÊNCIA 
100% 

20 100% 

 
OBS: (NÃO) Todos salientaram que exportar, ainda não é o objetivo 
 

6.Com base nesta afirmação, a sua 
empresa tem interesse em 
cooperar com outras empresas 
similares, no intuito de haver uma 
redução nos custos unitários de 
produção ( capital e mão de obra 
), obtendo com isso um maior 
ganho de escala em relação as 
outras empresas? 

SIM 
10 

FREQUÊNCIA 
70,6% 

NÃO 
7 

FREQUÊNCIA 
29,4% 

17 100% 

OBS: (SIM) Afirmam que juntos o poder de compra é maior, o que leva a compra maiores com melhor preço e prazo 
OBS: (NÃO) Afirmam que não é possível devido a falta de confiança entre a maioria dos empresários. 
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Perguntas Alternativas e Freqüências 
Total de 

Respostas 
Frequencias Acum. 

Total 

7. O gestor tem alguma 
sugestão no intuito de alavancar 
o setor de confecções no 
município de Batatais-SP? 

SIM 
9 

FREQUÊNCIA 
69,2% 

NÃO 
4 

FREQUÊNCIA 
30,8% 

13 100% 

OBS: (SIM) Afirmam que a saída é cooperação, mediante uma maior confiança entre os gestores do setor. 
 
 

8. Qual o valor dos investimentos 
realizados em sua empresa nos 
períodos selecionados  em ( R$ ): 
2007            2008                   2009                   
2010 

SIM 
7 
 
 

FREQUÊNCIA 
100% 

 
 

NÃO 
 
 
 

FREQUÊNCIA 
 
 
 

7 100% 

 
OBS: (SIM) Afirmam que o faturamento em 2009 girou em torno de R$ 60.000,00 ,  e 40% desse montante foi investido na reposição das 
máquinas e na aquisição de novas instalações. 

9. Segundo SOUSA (2006): “As 

barreiras à entrada trazem como 

premissa fundamental a 

determinação de um preço-

limite.Portanto, o preço-limite 

delimita um nível em que algumas 

empresas que queiram participar 

do mercado, não tenham condições 

de entrada, pelo simples fato de 

que o preço estipulado pela oferta 

e demanda, não ofereça lucros 

suficientes aos pretensos novos 

participantes.” 

Com base nesta afirmação, existem 
barreiras à entrada de novas 
empresas ligadas ao setor de 
confecções no município? 

SIM 
 
 
 

FREQUÊNCIA 
 
 
 

NÃO 
20 

 
 

FREQUÊNCIA 
100% 

 

20 100% 

10. Com base nesta definição, a 
sua empresa tem interesse em 
cooperar com outros empresários 
ligados ao setor no intuito de 
contribuir para a formação de um 
APL ( Arranjo Produtivo Local ) no 
município ? 

SIM 
11 

FREQUÊNCIA 
64,7% 

NÃO 
6 

FREQUÊNCIA 
35,3% 

17 100% 

OBS (SIM) Afirmam que juntos eles terão mais força para compra de insumos, e desenvolvimento de novas técnicas operacionais 
OBS (NÃO) Não tem interesse, pois já tentaram uma vez e não obtiveram sucesso. 

11- O Sindicato Patronal, 
juntamente com outras 
instituições dentre eles: A.C.E- 
Associação Comercial e 
Empresarial, SEBRAE, SENAI  e a 
Incubadora de Empresas, 
colaboram para o crescimento de 
sua empresa ? 

SIM 
20 

FREQUÊNCIA 
100% 

NÃO 
 

FREQUÊNCIA 
 

20 100% 

OBS: Afirmam que é oferecido todo tipo de apoio necessário para o sucesso do empreendimento 

12- O gestor tem conhecimento de 
outras microempresas ligadas ao 
setor de confecções no município que 
atuam na informalidade? 

SIM 
13 

FREQUÊNCI
A 

76,5% 

NÃO 
4 

FREQUÊNCIA 
23,5% 

17 100% 

OBS: (SIM) Afirmam que existem algumas microempresas que ainda atuam na informalidade, no intuito de se manterem no mercado 
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Perguntas Alternativas e Freqüências 
Total de 
Respost

as 

Freqüência 
Acum. Total 

13- A produção da 
empresa, esta destinado a 
atender a demanda de 
qual mercado? 
a) Interno Local; 
b) Interno Nacional; 
c) Externo 

INT. 
LOCAL 

17 

FREQUÊNCI
A 

85% 

INT. NACIONAL 
3 

FREQUÊNCIA 
15% 

EXTERNO 
 

FREQUÊNCI
A 
 

20 100% 

14- A Prefeitura vem colaborando 
nesses últimos anos, para o 
crescimento do setor de confecções do 
município? Como? De que forma? 

SIM 
 

FREQUÊNCIA 
 

NÃO 
20 

FREQUÊNCIA 
100% 

20 100% 

OBS: (NÃO) Afirmam que a participação do poder público municipal ainda é muito pequeno no setor. 

15- Além da área licitada para a 
instalação do Parque Têxtil “Elza 
Hipolit Krempel”, em 2007, com 
capacidade  de assentamento para 
mais de 43 MPEs, existem outros 
projetos no intuito de promover o 
crescimento do setor no município? 

SIM 
 

FREQUÊNCIA 
 

NÃO 
20 

FREQUÊNCIA 
100% 

20 100% 

OBS: (NÃO) Afirmam que o processo de licitação do Parque Têxtil, está emperrado, parado. 
 

16- De que maneira a Prefeitura 
poderia dar uma maior 
contribuição para o crescimento 
do setor de confecções do 
município? 

TOTAL DE 
RESPOSTAS 

15 

FREQUÊNCIA 
75% 

NÃO 
RESPONDERAM 

5 

FREQUÊNCIA 
25% 

20 100% 

OBS: Os 75% dos entrevistados reivindicam a conclusão do processo de licitação do Parque Têxtil já existente. 

17- O poder público municipal, colabora com os 
microempresários ligados ao setor de confecções 
em termos de inovação e capacitação de mão-
de-obra mediante a inclusão de cursos técnicos 
profissionalizante? 

SIM 
 

FREQUÊNCIA 
 

NÃO 
20 

FREQUÊNCIA 
100% 

20 100% 

OBS: (NÃO) Acredita que falta interesse ou reconhecimento das necessidades ligadas ao setor. 

 

5.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Na primeira pergunta pode-se dizer que dos 16 respondentes, 10 optaram 

que são a favor da cooperação, pois segundo eles, o trabalho em grupo faz com 

que todos aprendam e se desenvolvam juntos, mas por outro lado, 6 dos 

respondentes não são a favor de instalarem uma cooperativa pelo fato de que já 

tentaram instalar uma vez e não deu certo por falta de confiança presente entre os 

vários atores envolvidos. 
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São a favor

Não são a favor

 

 

Na segunda questão, cujo teor da pergunta era sobre competitividade, todos 

os 15 respondentes afirmaram que no momento não há competitividade, pois há 

espaço para todos. Com base nesta afirmação, nota-se que grande parte destes 

microempresários, não estão preocupados em competir, em crescer no mercado, ou 

seja, o que vier para mim é lucro ! Essa afirmação denota uma preocupação 

bastante relevante em relação a esta realidade, ou seja, para que este setor possa 

crescer no município, é preciso que estes microempresários mudem a sua 

mentalidade em relação ao mercado. 

 

Não há

competitividade

 

Na terceira pergunta que salienta o quesito inovação no intuito de haver uma 

maior vantagem competitiva, 11 dos 20 respondentes afirmaram que são a favor da 

inovação, pois segundo eles, a falta de inovação reflete nas vendas, porém 9 dos 20 

respondentes afirmaram que estão em fase de adaptação, depois disso eles irão 
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partir para a inovação.Esta afirmação deixa clara a falta de interesse ou pessimismo 

por parte destes microempresários, o que não é bom para o setor. 

São a favor

Não são a favor

 

 

Na quarta questão, cujo teor da pergunta é sobre confiança, no intuito de 

haver uma maior cooperação por parte destes microempresários, todos os 20 

respondentes afirmaram que não confiam nos outros microempresários, por medo 

de perderem mercado, portanto preferem atuarem sozinhos. Esta afirmação é 

totalmente preocupante, pois como pode haver cooperação sendo que não há 

confiança entre os vários atores envolvidos? 

 

Não confiam

 

 

Na quinta pergunta, a questão é sobre exportação, e todos os 20 

respondentes afirmaram que exportar, ainda não é o objetivo. Esta afirmação em 

concordância com as anteriores, denotam falta de otimismo destes 



81 
 

microempresários para com o setor de confecções presente no município de 

Batatais-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sexta pergunta que teve como objetivo descobrir se estes 

microempresários têm interesse em cooperar com outras empresas similares, no 

intuito de haver uma redução nos custos unitários de produção, para obter um maior 

ganho de escala, 10 dos 17 respondentes afirmaram que são a favor da 

cooperação, pois juntos o poder de compra é maior, o que leva a compra maiores 

com melhores preços e prazos, mas por outro lado, 7 dos 17 respondentes 

afirmaram que não é possível, devido a falta de confiança entre a maioria dos 

microempresários.Analisando melhor esta questão, se 10 dos 17 respondentes são 

a favor da cooperação, subentende que estes 10 microempresários confiam um no 

outro, portanto isso é muito bom para o setor, no intuito de dar início a formação de 

um Arranjo Produtivo Local no município focado no setor de confecções. 

 

 

 

 

 

 

  

Exportar ainda

não é o

objetivo

São a favor

Não são a favor
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A confiança, como elelmento central nas relações de cooperação é fator 
decisivo, que faz com que os parceiros respeitem os compromissos 
assumidos entre as empresas pertencentes a determinada rede, também é 
destacada por outros autores. Para León (1998) apud Joly e Mangematin 
(1995), diferentes aspectos apresentam-se nesse nível: 
• A importância das redes de relações sociais preexistentes; 
• A importância do repeito mútuo; 
• O aprendizado da relação; 
• A importância da reputação de cada parceiro; 
• Os riscos incorridos no caso de comportamento oportunístico, 
principalmente em termos de esclusão da rede; e 
• O aprendizado de savoir faire social, entre outros39 

 

Essa afirmação retrata a relevância da confiança como fator primordial para o 

sucesso de um aglomerado industrial, destacando alguns fatores importantes, 

dentre eles o “respeito mútuo”, como ferramenta essencial, em que marca esse 

comprometimento entre os diversos atores envolvidos, pelo qual comungam dos 

mesmos objetivos. 

Na sétima questão, cujo teor da pergunta é colher informações, sugestões 

dos microempresários, no intuito de alavancar o setor no município, 9 dos 13 

respondentes, afirmaram que a saída é a cooperação, mediante uma maior 

confiança entre os microempresários, porém 4 dos 13 respondentes afirmaram que 

não tem resposta pronta para esta pergunta. Nota-se que a maior parte dos 

respondentes acha que a saída para o setor crescer no município é a cooperação, o 

que está faltando para este setor deslanchar é mais confiança por parte dos outros 

microempresários. 

Afirmam que a saída é a

cooperação

Não tem resposta pronta

 

                                                           
39

 AMATO,N.J. Redes de cooperação produtiva e clusters regionais: oportunidades para as pequenas 
e médias empresas – São Paulo: Atlas: Fundação Vanzolini,2000,p.61 
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Na oitava pergunta, que se refere ao valor dos investimentos empregados 

nas microempresas entre os períodos de 2007 a 2010, todos os 7 respondentes 

afirmaram que o valor  estimado dos investimentos gira em torno de R$ 60.000,00 ( 

sessenta mil reais ) anual, e 40 % desse montante é empregado na reposição das 

máquinas e na aquisição de novas instalações. Um outro fator relevante, que não foi 

salientado na afirmação dos respondentes, é que nenhum deles investe em seu 

capital humano, no intuito de melhorar a qualidade, tanto em nível operacional, 

quanto no quesito atendimento, melhorando com isso a eficiência de sua empresa, 

em termos de competitividade. 

 

Todos afirmaram que o

valor estimado dos

investimentos gira em

torno de R$60.000,00

 

 

Na nona pergunta, que se refere ao termo “barreiras à entrada”, todos os 20 

respondentes, afirmaram que até o presente momento, não se encontra nenhuma 

barreira, ou seja, a entrada ao mercado é totalmente livre. Essa afirmação é ruim ao 

setor, pelo fato que deveria existir barreiras, e estipular um preço-limite, segundo 

SOUSA (2005):  

As barreiras à entrada, trazem como premissa fundamental a determinação 
de um preço-limite.Portanto, o preço-limite delimita um nível em que 
algumas empresas que queiram participar do mercado, não tenham 
condições de entrada,pelo simples fato de que o preço estipulado pela 
oferta e demanda, não ofereça lucros suficientes aos pretensos novos 
participante 
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Esta afirmação, segundo SOUSA, é de fundamental importância, no intuito de 

dar mais proteção e incentivo à produção interna do setor. 

 

Todos afirmaram

que não há

barreiras à entrada

 

 

Na décima pergunta, que retrata a importância para a formação de um A.P.L 

(Arranjo Produtivo Local), focado no setor de confecções no município de Batatais -

SP, 11 dos 17 respondentes afirmaram que são a favor da formação de um A.P.L 

ligado ao setor, mas, por outro lado,6 dos 17 respondentes afirmaram que não têm 

interesse, pois já tentaram uma vez e não tiveram sucesso. Com base nesta 

afirmação, pode-se dizer que alguns microempresários estão otimistas com o setor, 

talvez esteja faltando mais apoio dos outros órgãos no intuito de diminuir este nível 

de pessimismo por parte destes ouros microempresários remanescentes no setor. O 

SEBRAE (2003) define os Distritos Industriais e Arranjos Produtivos Locais como: 

“Aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, e mantém algum 

vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 

atores, tais como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino 

e pesquisa” Esta definição deixa claro que o sucesso de um aglomerado industrial, 

depende da cooperação de todos, portanto é de fundamental importância que todos 

os microempresários ligados ao setor de confecções do município tenham que 
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confiar mais no setor, e nos outros atores no intuito de fortalecer o setor no 

município. 

São a favor

Não tem

interesse

 

 

Na décima primeira pergunta, cujo objetivo é descobrir se alguns órgãos 

como a A.C.E (Associação Comercial e Empresarial), SEBRAE, SENAI, Sindicato,e 

a Incubadora de Empresas, colaboram para o crescimento do setor, todos os 20 

respondentes afirmaram  que sim, de um certo ponto esse é um resultado bastante 

significativo para o setor de confecções, ou seja, talvez o que falta mesmo para 

esse setor crescer mais no município é mais confiança por parte dos outros 

microempresários. 

SIM

 

 

Na décima segunda questão, cujo teor da pergunta é descobrir perante os 

entrevistados, se eles têm conhecimentos de outras microempresas ligados ao setor 

que atuam na informalidade, 13 dos 17 respondentes afirmaram que sim, e 4 dos 17 

respondentes afirmaram que não têm conhecimento. A presença da informalidade 
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no setor é muito ruim para esses microempresários que atuam legalmente no 

mercado, pois ela passa a ser considerada como sendo a sua maior concorrente, 

obrigando-os a baixarem mais ainda o seu preço de venda, o que irá refletir de uma 

forma negativa no lucro da empresa. 

SIM

NÃO

 

 

Na décima terceira pergunta em que a finalidade é descobrir que tipo de 

mercado a produção do município está destinada a atender, 17 dos 20 

respondentes, afirmaram que 100 % da produção estão destinados a atender as 

demandas do mercado interno local, e 3 dos 20 respondentes afirmaram que a sua 

produção atende às demandas do mercado interno local e também do mercado 

nacional. Estes dados não são bons para a economia do setor, pois isto retrata a 

falta de competitividade do setor para com o mercado nacional, e retrata também o 

quanto é pequena a produção destas microempresas, a ponto de atender somente 

ao mercado interno local, e não ao mercado interno nacional. 
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Mercado

interno local

Mercado

interno local e

nacional

 

 

Na décima quarta questão, cujo teor da questão é descobrir se o poder 

público municipal colabora para o crescimento do setor,  todos os 20 respondentes, 

salientaram que a participação do poder público municipal é muito pequeno, ou seja, 

falta participação, ou interesse da prefeitura para com o setor. Não basta os outros 

órgãos cooperarem juntamente com os microempresários locais, é de fundamental 

importância a participação do poder público municipal no setor, no intuito deste setor 

poder dar uma maior colaboração para a promoção do desenvolvimento econômico 

local do município. Segundo PAULA de Juarez (2003, p.4): “não haverá 

desenvolvimento local sem a construção de formas de parceria entre governo, 

empresas e organizações de representação social.” Esta afirmação deixa claro, 

segundo o autor, que o desenvolvimento econômico local não atua sozinho numa 

região, é necessário a união, a cooperação entre os vários atores envolvidos no 

intuído de fortalecer, redes de empresas, regiões, comunidades de maneira  que 

todos possam desfrutar desse desenvolvimento. 
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Todos afirmaram

que a

participação do

poder público

municipal ainda

 

Na décima quinta pergunta, em que o objetivo é descobrir se existe outros 

projetos além da área licitada para a instalação do Parque Têxtil “Elza Hipolit 

Krempel”, em 2007, para promover o crescimento do setor no município, todos os 

20 respondentes afirmaram que não, além do mais, todos os respondentes 

afirmaram que o processo de licitação do Parque Têxtil está emperrado. Com base 

nestes apontamentos, fica muito difícil o crescimento do setor no município, ou seja, 

se por um lado consta a falta de confiança por parte dos microempresários, por 

outro lado, consta a falta de interesse do poder público municipal em relação ao 

setor. 

 

NÃO

 

 

Na décima sexta questão, que tem o objetivo de saber dos microempresários 

ligados ao setor de que maneira a prefeitura poderia dar uma maior contribuição 

para o crescimento do setor, 15 dos 20 respondentes reivindicaram a conclusão do 

processo de licitação do Parque Têxtil já existente, e 5 dos 20 respondentes não 
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tiveram respostas pronta. De acordo com esta afirmação, pode-se dizer que os 

microempresários, de um modo geral, estão interessados em dar início à formação 

deste Arranjo Produtivo Local, talvez o que esteja faltando, é existir uma maior 

cooperação por parte destes microempresários,  dar início a formação deste Parque 

Têxtil no município,  mais participação, mais interesse, mais vontade por parte do 

poder público municipal. 

 

Reivindicam a conclusão

do processo de licitação

do Parque Têxtil

Não quiseram

responder

 

 

Na décima sétima questão, cuja finalidade é descobrir se o poder público 

municipal colabora com os microempresários em termos de inovação e capacitação 

de mão-de-obra, mediante a inclusão de cursos técnicos profissionalizante, todos os 

20 respondentes afirmaram que a prefeitura colabora muito pouco com o setor, em 

concordância com a crítica da pergunta anterior, o que está faltando para que este 

setor possa se alavancar mais no município, é mais participação por parte do poder 

público municipal, Talvez seja isso que esteja faltando para aumentar o grau de 

confiança por parte destes outros microempresários, uma maior colaboração por 

parte do poder público municipal, pois os outros órgãos já colaboram para o 

crescimento do setor.  
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COLABORA

MUITO POUCO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podemos observar no decorrer dos capítulos, a abertura econômica 

ocorrida na década de 90, em que foi adotada uma política cambial baseada na 

sobrevalorização da moeda nacional abaixando as alíquotas de importação, acabou 

expondo a indústria nacional a um intenso processo competitivo com o mercado 

estrangeiro. Portanto os sintomas desta abertura econômica refletiram com tamanha 

intensidade na maioria das empresas brasileiras, principalmente das microempresas, 

as quais têm demonstrado pouca resistência frente a estes sintomas. 

De uma maneira geral, os efeitos dessa abertura obrigaram grande parte das 

indústrias, independente de seu ramo industrial, a se reorganizarem, adotando 

novos meios de produção e investindo em novas tecnologias, na expectativa de 

obterem uma maior vantagem competitiva em relação às outras empresas 

tradicionais, ao qual são intensas em mão de obra. 

Analisando os resultados, podemos dizer que grande parte das 

microempresas ligadas ao setor de confecções do município de Batatais tem sofrido 

bastante com o impacto desta abertura, de modo que algumas  microempresas 

ainda atuam na informalidade, no intuito de se manterem no mercado,conforme 

salientaram 76,5% dos entrevistados. Embora algumas microempresas optem pela 

informalidade, essa opção faz com que elas se tornem menos competitivas e mais 

vulneráveis mediante as exigências desse mundo globalizado e competitivo. 

Diante desta nova realidade, salientamos que uma das maneiras destas 

microempresas, ligadas ao setor de confecções do município de Batatais, poder 

sobreviver a este mercado competitivo diminuindo a presença da informalidade no 

setor é cooperando umas com as outras, e uma das maneiras de ocorrer essa 
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cooperação é se agrupando, pois a união destas microempresas irá fazer com que 

elas se fortaleçam se tornando mais competitivas.  

No decorrer da pesquisa de campo entre as 41 microempresas devidamente 

cadastradas, ligadas ao setor de confecções da cidade de Batatais, mais da metade 

dos entrevistados se recusaram a responder o questionário, alegando que eles já 

tentaram instalar uma cooperativa ligada ao setor, porém não tiveram êxito, por falta 

de cooperação (confiança) entre os diversos atores envolvidos. 

No tocante ao poder público municipal, 100% dos entrevistados alegam que a 

prefeitura deveria investir mais no setor em termos de inovação, capacitação da 

mão-de-obra, devido a participação do poder público municipal no setor ser muito 

pequena. 

A prefeitura licitou uma área para a instalação do Parque Têxtil “Elza Hipolit 

Krempel” no município em 2007, com toda a infra-estrutura, porém, até o presente 

momento só se encontram duas empresas instaladas, e segundo os entrevistados 

este processo de licitação se encontra emperrado. Diante desta situação, segundo 

alguns entrevistados, cabe ao poder público municipal fornecer subsídios para 

motivar estes microempresários remanescentes do setor a se instalarem neste 

parque têxtil, dando início à formação desse Arranjo Produtivo Local no município de 

Batatais. 

Grande parte dos entrevistados alega que a Incubadora de Empresas vem 

dedicando bastante para motivar grande parte dos microempresários a se instalarem 

neste Parque Têxtil, na expectativa de fortalecer o setor, tornando-o mais 

competitivo, porém o maior problema segundo eles, seria a falta de confiança 

presente no setor. 
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De um modo geral, o resultado desta pesquisa não foi muito satisfatório , 

embora a maioria dos entrevistados comungue dos mesmos objetivos, ou seja, são a 

favor da formação de um Arranjo Produtivo Local ligado ao setor de confecções, pois 

segundo eles, a união dos microempresários seria a única alternativa para fortalecer 

o setor no município, mas, infelizmente, alguns preferem atuar sozinho em seu 

ambiente de trabalho, ao invés de unir forças com os outros atores na aquisição de 

matéria-prima, inovação e na qualificação da mão-de-obra. 

Sendo assim, pode-se dizer que o setor de confecções presente no município 

de Batatais poderá dar sim uma maior contribuição para o desenvolvimento local , se 

houver  cooperação e confiança por parte dos microempresários locais, juntamente 

com a administração municipal, ACE e a Incubadora de Empresas, somente com a 

união destes órgãos é que este setor se fortalecerá  se tornando mais produtivo e 

competitivo no mercado. 

É notório mencionar que apesar da economia do município não estar focada 

num único setor, existe também o setor metal-mecânico, com tamanha importância 

na economia do município, podemos dizer que o município de Batatais caminha para 

o desenvolvimento local, porém no longo prazo. 
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ANEXO 
 

QUESTIONÁRIO 

 

      EMPRESA:........................................... .............................................................. 

        PORTE:............................................................................................................. 

        ANO DE FUNDAÇÃO:........................... ........................................................... 

        NO DE SÓCIOS:................................................................................................ 

 

1- PAULA, de Juarez.(2003,p.2), afirma que: “ O desenvolvimento local ,resulta 

do esforço de identificar e valorizar os ativos locais de cada região ou 

comunidade, ou seja, o desenvolvimento local não atua sozinho numa região 

ou em um município, é necessário união e cooperação no intuito de fortalecer 

regiões, municípios, redes de empresas de maneira que todos possam gozar 

desse desenvolvimento”. 

• Com base nesta afirmação, a sua empresa tem intenção em cooperar  com 

outros gestores ligados ao setor de confecções , no intuito de poder contribuir 

para o desenvolvimento local do município ? 

Sim  (   )   Não  (   ) 

Por que:.............................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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2- Para MARTINELLI et JOYAL (2004,p.35) “Existem duas dinâmicas que estão 

sempre presentes no contexto de desenvolvimento local , e são 

consideradas suas principais características. São elas: a competitividade e 

a cooperação ” 

• Com base nesta afirmação, quais são as maiores dificuldades que a sua 

empresa vem enfrentando em termos de competitividade  ?  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3- De acordo com TALAMO (2001): “A vantagem competitiva  de uma empresa 

pode estar associada diretamente ao seu porte ou faturamento. Entretanto, a 

manutenção e o aumento dessa vantagem competitiva, estão associados 

diretamente à mobilização de conhecimentos, habilidades tecnológicas e 

experiências voltadas ao desenvolvimento de novos produtos, novos 

processos e novos serviços, ou seja, a manutenção e o aumento da 

vantagem competitiva estão diretamente associados ao processo de 

inovação”   

• Com base nesta afirmação, a sua empresa inova  em novos produtos,ou em 

novos serviços, no intuito de obter uma maior vantagem competitiva  no 

mercado?  

Sim  (   )  Não (   ) 

Por que:............................................................................................................... 
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............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

4- PAULA de Juarez (2003.p.4),afirma que “não haverá desenvolvimento local  

sem a construção de formas de parceria  entre governo, empresas e 

organizações de representação social.Portanto o desenvolvimento  depende 

da atitude empreendedora, ou seja, da proatividade, da capacidade de 

realizar, de fazer acontecer. O empreendedorismo nasce da auto-estima e 

da auto-confiança das pessoas.  Somente são empreendedoras as pessoas 

que acreditam em si mesmas, na capacidade de sonhar e realizar os próprios 

sonhos.” 

Com base nesta afirmação, o  gestor confia  nos outros empresários ligados 

ao setor de confecções do município, na expectativa de haver uma maior 

cooperação entre eles? 

Sim (   )   Não (   ) 

Por que............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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5-  A sua empresa exporta  ? Quais são os motivos ou fatores que fazem com 

que a sua empresa não consiga exportar ? 

Sim  (   )   Não  (   ) 

Quais são os motivos ou fatores:........................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

6- Segundo STEINDL (1990,p.33), “ Economias de escala  são as reduções no 

custo unitário de produção que resultam do tamanho da unidade produtiva. 

Esta unidade pode ser um estabelecimento, se tratar de um caso de 

economia nos custos de produção propriamente dito, ou uma empresa, se, 

por exemplo, se tratar de um caso de economias na compra de materiais” 

•  Com base nesta afirmação, a sua empresa tem interesse em cooperar  

com outras empresas similares, no intuito de haver uma redução nos 

custos unitário de produção(capital e mão-de-obra ), obtendo com isso 

um maior ganho de escala  em relação as outras empresas ? 

Sim  (   )   Não  (   ) 

Por que................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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7- O gestor tem alguma sugestão no intuito de alavancar  o setor de 

confecções no município de Batatais-SP ? 

Sim (   )   Não  (   ) 

Quais:............................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

8-   Qual o valor dos investimentos realizados em sua empresa no períodos 

selecionados ( em R$ ): 

2007                        2008                           2009                             2010 

 

Em que setor da empresa, o gestor investiu mais: (marque com X) 

a) Reposição das máquinas; 

b) Aquisição de novos modelos de tecidos; 

c) Reposição de equipamentos; 

d) Em pesquisa & desenvolvimento; 

e) Aquisição de novas instalações; 

f) Treinamento de pessoal; 

g) Design e marketing. 
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9- Segundo SOUSA (2006): “ As barreiras à entrada  trazem como premissa 

fundamental a determinação de um preço-limite .Portanto, o preço-limite 

delimita um nível em que algumas empresas que queiram participar do 

mercado, não tenham condições de entrada, pelo simples fato de que o 

preço estipulado pela oferta e demanda, não ofereça lucros suficientes aos 

pretensos novos participantes.” 

• Com base nesta afirmação, existem barreiras à entrada  de novas 

empresas ligadas ao setor de confecções no município ? 

Sim  (   )   Não  (   ) 

Por que:............................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

10- O SEBRAE (2003), defini os Distritos Industriais  e Arranjos Produtivos  

Locais  como: “Aglomeração de empresa, localizadas em um mesmo 

território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo 

de articulação, interação, cooperação e aprendizage m entre si e com 

outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa” 

• Com base nesta definição a sua empresa tem interesse em cooperar  

com outros empresários  ligados ao setor no intuito de contribuir para a 

formação de um APL ( Arranjo Produtivo Local ) no município ? 
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Sim  (   )   Não  (   ) 

Por que:............................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

11- O Sindicato Patronal, juntamente com outras instituições dentre eles: A.C.E-

Associação Comercial e Empresarial,SEBRAE, SENAI, SENAC e a 

Incubadora de Empresas, colaboram  para o crescimento de sua empresa no 

município ? 

Sim (   )   Não  (   ) 

Por que:............................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
12. O gestor tem conhecimento de outras microempresas ligadas ao setor de 

confecções no município que atuam na informalidade ? 

Sim (   )   Não  (   ) 

Por que:............................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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13 A produção da empresa, esta destinado a atender a demanda de qual 

mercado? 

a) Interno Local; 

b) Interno Nacional; 

c) Externo 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

14 A prefeitura vem colaborando  nesses últimos anos, para o crescimento do 

setor de confecções do município? Como ? De que forma ? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

15 Além da área licitada para a instalação do parque têxtil “Elza Hipolit 

Krempel” , em 2007 com capacidade de assentamento para mais de 43 

MPEs, existem outros projetos no intuito de promover o crescimento do setor 

no município? 

Sim (   )   Não  (   ) 

Quais:.................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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16 De que maneira  a Prefeitura poderia dar uma maior contribuição  para o 

crescimento do setor de confecções do município ?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

17. O poder público municipal, colabora  com os microempresários ligados ao 

setor de confecções em termos de inovação e capacitação da mão-de-obra, 

mediante a inclusão de cursos técnicos profissionalizante? 

Sim (   )  Não  (   ) 

Por que:............................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

           ............................................................................................................................. 
            
            

 
            
 
 
 
 
 
 
 


