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RESUMO 

 

Este estudo verificou o funcionamento do Processo de Inovação e Competitividade 

inerentes ao Cluster Calçadista de Birigui – SP. Com uma fundamentação teórica 

subsidiada por teorias e conhecimentos pré-existentes – Teorias da Vantagem 

Competitiva, Inovação e Teoria do Cluster - o trabalho viabilizou a análise entre as 

teorias de inovação e competitividade, fomentadas pelo ambiente de cluster, e as ações 

pertinentes a estas temáticas praticadas pelas organizações que configuram o Cluster. 

O caminho metodológico deste Estudo de Caso é caracterizado pela Pesquisa 

Descritiva, com um levantamento censitário, cujo universo caracterizou-se pelos atores 

do cluster, gerando informações e análise quantitativas e qualitativas. Os principais 

resultados da pesquisa apontaram para efetiva configuração do cluster de calçados de 

Birigui, sob a perspectiva dos requisitos apontados por Porter (1993); demonstraram 

que a questão das inovações no cluster ocorre em todos os parâmetros de inovação 

apontados por Schumpeter (1934); percebeu-se ainda, que grande parte das variáveis 

competitivas no ambiente de cluster, apontadas por Porter (1999) ocorrem no cluster 

em estudo. 

 

Palavras-chave: Vantagem Competitiva, Inovação, Cluster Calçadista, Birigui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study tested the operation of the Process Innovation and Competitiveness Cluster 

inherent Footwear Birigui - SP. With a theoretical subsidized by theories and pre-existing 

knowledge - Theories of Competitive Advantage, Innovation and Cluster Theory - work 

made possible the analysis between the theories of innovation and competitiveness, 

fueled by the cluster environment, and the actions relevant to these themes practiced by 

the organizations that make up the cluster. The methodological approach of this study is 

characterized by Descriptive Research, with a census survey, whose universe 

characterized by cluster actors, providing information and analysis of quantitative and 

qualitative. The main results of the research pointed to effective cluster configuration 

footwear Birigui the perspective of the requirements mentioned by Porter (1993), 

demonstrated that the issue of innovation in the cluster occurs in all parameters of 

innovation highlighted by Schumpeter (1934); it was also realized that a large part of the 

competitive variables in the cluster environment, identified by Porter (1999) occur in the 

cluster under study. 
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INTRODUÇÃO 

No contexto em que as organizações estão inseridas, os espaços para 

atuação estão cada vez mais disputados e concorridos. Em um cenário de 

competitividade global, cuja área de abrangência geográfica das organizações tornou-

se irrelevante, tendo em vista que os acessos a produtos e serviços globais estão 

disponíveis aos consumidores a distância de alguns caracteres digitados na internet, o 

processo de inovação contínua ganha status de solução para potencializar a 

competitividade entre as Nações e as Organizações. 

As referências e análises do tema competitividade são apresentadas e 

discutidas por diversos autores há décadas, dentre estes, Porter (1990) atém-se à 

conceituação de competitividade de forma abrangente e complexa, como a posição 

relativa de um país diante de seus concorrentes. Segundo Carvalho, Di Serio e 

Vasconcellos (2012) a competitividade está vinculada aos fatores culturais, incentivos 

governamentais para desenvolvimento do país, câmbio, recursos naturais, nível 

educacional, inovação, tecnologia e outros fatores. Nesse sentido, a análise da 

competitividade apresenta-se valiosa para tomadores de decisões ou investidores que 

buscam reconhecer países que possam conferir melhores resultados aos investimentos, 

em função do cenário macroeconômico. 

Entende-se, portanto, que as Nações mais competitivas são as que possuem 

ambiente favorável às organizações, proporcionando-lhes variáveis positivas ao 

desenvolvimento, inovação, e geração de vantagens competitivas, num círculo virtuoso 

de progresso organizacional. 

No transcorrer da história, o homem sempre buscou maneiras de se 

desenvolver e inovar: suas ferramentas pré-históricas, os avanços de engenharia e 

arquitetura dos Romanos, as catedrais da Idade Média, a conquista do ―Novo Mundo‖ 

no século XVI, as máquinas da revolução industrial, a conquista do céu e do espaço, a 

tecnologia do telefone, do celular, o cabo óptico, a nanotecnologia, a internet, etc. Isto é 

demonstração da busca do homem, através do novo, por uma vida melhor. Entretanto, 

a dinamicidade que envolve as mudanças colocou em cheque a capacidade do próprio 

homem e consequentemente, das organizações: garantir competitividade em um 
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cenário em que as inovações, em pouco tempo são disseminadas e copiadas pelos que 

disputam uma mesma fatia de mercado. 

Citado por Bateman e Snell (2012), Jack Welch, antigo CEO da General 

Eletric nas décadas de 1980 e 1990, tem uma resposta não perecível e atemporal para 

este questionamento: ―...fazer da inovação e da criatividade uma linha de montagem!‖. 

Ou seja, em um contexto onde quase tudo se transformou em commodity - com 

produtos e serviços cada vez mais parecidos e lineares - colocar-se um passo à frente, 

significa inovar e desenvolver as organizações constantemente, buscando diferenciais 

competitivos para conseguir não somente sobreviver no mercado, mas liderá-lo. Neste 

sentido Nisembaum (2000) expressa esta ideia de conquista de competitividade através 

da inovação e do aprendizado organizacional:  

As empresas almejam chegar ao futuro e conquistar um espaço 
ao sol. Acontece que esse espaço ao sol, a imagem que cada 
indivíduo faz de sua organização, influencia de forma decisiva a 
sua maneira de pensar, sentir e agir. Para uns a organização 
pode estar lutando para sobreviver, para outros, ela está 
preparada para uma grande transformação (NISEMBAUM, 2000, 
p.17). 

Evidenciando o processo de inovação como parte integrante dos estudos 

inerentes às Ciências Sociais, Robinson e Schoroeder (2005) defendem a 

democratização do sistema de geração de ideias e inovações nas organizações. O 

conceito de que os gestores têm que pensar e os subordinados têm que fazer, não tem 

sustentação nas organizações contemporâneas. Robinson e Schoroeder (2005) 

propõem uma solução para o desempenho superior e autossustentável no âmbito 

organizacional:  

As ideias são a força motriz do progresso, pois as pequenas ideias 
e sugestões dos funcionários participantes de um processo são 
grandiosas pelo conjunto, e, portanto são difíceis de serem 
copiadas, validando o sentido mais amplo da vantagem competitiva 
(ROBINSON e SCHOROEDER, 2005, p.23). 

 

Sob este aspecto as ideias são eixos fundamentais no processo de inovação 

competitiva. Chopra (2004), em uma visão antropológica otimista, afirma que somos, 

em nossa forma primordial, um campo de possibilidades, sendo possível ao homem a 

criação de qualquer coisa. Este princípio avaliza o potencial inesgotável das inovações 
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através das ideias. O desafio de um gestor é catalisar e desenvolver ideias mantendo o 

foco no constante potencial da inovação competitiva e aprendizado organizacional. A 

Cia. Milliken, citada por Robinson e Schroeder (2005), é um exemplo inspirador para 

esta premissa: 

Essa organização compete com empresas têxteis que operam em 
alguns dos países mais pobres do mundo e pagam aos empregados 
menos que a vigésima parte dos salários do pessoal da Milliken. O 
setor têxtil está bem desenvolvido, e cada concorrente tem acesso 
aos mesmos equipamentos. Em consequência, Milliken só encontra 
condições de competir superando suas rivais, o que vem fazendo 
há várias décadas, em grande parte graças ao que chama de 
―sistemas de oportunidades de melhoramento‖. Esse método fez 
surgir, a cada dia de trabalho, cerca de sete mil ideias dos 
empregados em 2002. É muito difícil ou impossível, para as 
empresas concorrentes, copiar essas ideias justamente porque são 

pequenas (ROBINSON; SCHOROEDER, 2005, p.69). 

 

A inovação e o aprendizado organizacional encontram no âmbito do cluster, 

condições especiais e propícias para o desenvolvimento tecnológico, geração e 

compartilhamento de ideias, e consequente aumento de competitividade das empresas 

que o compõem. Neste aspecto, a principal referência é a Teoria de Cluster de Porter 

(1989), que defende que o agrupamento geográfico de indústrias competitivas 

possibilita resultados positivos devido às interligações verticais e horizontais, baseadas 

no princípio de inovação e cooperação mútua. De acordo com Porter (1999) a 

caracterização de cluster consiste em: 

É um agrupamento geograficamente concentrado de empresas 
inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área 
vinculada por elementos comuns e complementares. (PORTER, 
1999, p.6) 

Zaccarelli (2000) afirma que haverá cluster em uma cidade ou em seu distrito 

industrial se várias empresas ali presentes se dedicarem a produzir o mesmo tipo de 

produto e se o agrupamento dessas empresas fizer com que a competição assuma 

características especiais. 

Ambas as definições convergem para a importância da real constituição de 

vantagens competitivas resultantes de relacionamentos oportunizados pelo 

Aglomerado, caso contrário não há real configuração de cluster. 
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Baseando-se na tríade: Inovação, Competitividade e Cluster, ora 

contextualizada, o problema levantado neste estudo é: O ambiente do cluster de Birigui 

fomenta inovação e promove vantagem competitiva às organizações que o compõe? 

OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é verificar a atuação das variáveis de 

inovação e competitividade no ambiente de cluster, aplicado a um caso específico do 

cluster de calçados de Birigui. 

 Especificamente, o estudo tem o intuito de: 

 Aferir a caracterização do cluster de Birigui, segundo os fundamentos da 

Teoria de Aglomerados de Porter; 

 Verificar a existência e formato do processo de inovação e cooperação 

formal no cluster de Birigui; 

 Observar se há indicadores de geração de vantagem competitiva através 

do processo de inovação e cooperação das indústrias que compõem o cluster de 

calçados de Birigui. 

JUSTIFICATIVA 

A opção específica pelo cluster da Indústria de Calçados de Birigui justifica-

se por sua relevância econômica e social. Este é o maior aglomerado produtivo de 

calçados infantis da América Latina, envolvendo diversas estruturas sociais e 

econômicas, ainda demandantes por estudos específicos sobre seu desenvolvimento e 

significado. Segundo o IBGE (2010) há no município de Birigui o total de 342 empresas, 

sendo 217 no setor calçadista, ou seja, 63% das empresas fazem parte deste setor em 

Birigui. O Sindicato das Indústrias de Calçados e Vestuário de Birigui (SINBI) divulga 

que: 

O setor calçadista é o principal empregador do município, e no ano 
de 2012, era responsável por empregar aproximadamente vinte e 
duas mil pessoas (60% dos empregos oferecidos no município) 
(SINBI, 2012). 
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No âmbito nacional, a representatividade do Setor Calçadista é demonstrada 

pela Abicalçados – Associação Brasileira da Indústria de Calçados (2012), que aponta o 

perfil do setor, através de indicadores com alta relevância na economia do país: 

 Produz mais de 800 milhões de pares por ano, sendo 53% de materiais 

plásticos e borracha, 29% em couro, e 18% de demais materiais; 

 Exportou 113 milhões de pares em 2012; 

 Gerou US$ 1,3 bilhão com as exportações em 2012; 

 Mais de 100 países compram calçados do Brasil (2012); 

 O principal importador de calçados brasileiros é os Estados Unidos, 

seguido pela Argentina, França e Bolívia; 

 O parque calçadista brasileiro é formado por cerca de oito mil empresas, 

que empregam diretamente 331 mil pessoas; 

 Valor da Produção R$ 21,8 bilhões; 

 Investimentos R$ 521,2 milhões; 

 Importações US$ 427,8 milhões. 

Ainda no sentido demonstrar as características do setor calçadista no Brasil, 

o IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2012) afirma os gêneros 

produzidos no Brasil estão assim distribuídos: Os modelos femininos responderam por 

56%, enquanto os sapatos masculinos detiveram uma participação de 21%. Os 

calçados infantis e bebês apresentaram um percentual de 20,5%, enquanto os calçados 

considerados unissex ficaram com uma fatia de 3%. Pesquisas do IEMI (2012) apontam 

o Brasil como o oitavo maior exportador de calçados do mundo. 

Entretanto, é importante ressaltar que as empresas exportadoras vêm 

enfrentado problemas de competitividade no mercado exterior devido à excessiva 

valorização da moeda nacional. O relatório Brasil Calçados 2012, realizado pelo IEMI 

revela que em 2012 foram exportados 113 milhões de pares, uma queda de 21% sobre 

o ano anterior. O faturamento reduziu 13% em comparação com o ano anterior e as 

divisas ficaram em US$ 1,3 bilhão. Conforme o relatório, os importadores trouxeram do 
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exterior 34 milhões de pares e pagaram US$ 427,7 milhões. Os principais fornecedores 

em pares foram o Vietnã e China, que empataram com 30,7% de participação sobre o 

total. O terceiro lugar ficou com a Indonésia, com 16,3% de participação.  

Diante deste cenário de alta relevância econômica e social do Setor 

Calçadista, bem como o cenário de alta competitividade global em que se encontra, 

acredita-se que o estudo do processo de inovação e seus reflexos na competitividade, 

por meio do cluster de Birigui, tem grande importância para o país.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

Os referenciais teóricos utilizados para o desenvolvimento deste estudo 

fundamentam-se basicamente em três eixos temáticos: Vantagem Competitiva, com 

ênfase em Porter, Hamel e Prahalad, Aaker, Ansof e Nisembaum; Inovação 

principalmente com referências de Drucker, Robinson e Schroeder e Schumpeter; e 

Teoria dos Aglomerados de Porter, Di Serio, Amato e Zaccarelli. 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos: no primeiro capítulo estão 

expressas as ideias sobre Vantagem Competitiva, seus conceitos, formas de geração 

de vantagens competitivas; o segundo capítulo busca elucidar, através de definições, 

exemplificações e conceituações, o tema de inovação nas empresas como uma 

ferramenta de geração de vantagem competitiva; no terceiro capítulo a questão do 

cluster como meio de inovação é conceituada e discutida; no quarto capítulo o estudo 

do aglomerado de calçados de Birigui é apresentado, através de um breve histórico, 

suas principais características e análises resultantes de pesquisa censitária junto às 

organizações componentes do cluster.  

 



CAPÍTULO I - VANTAGEM COMPETITIVA 
 

A partir da década de 1970, as Nações Ocidentais apresentaram taxas de 

crescimento econômico, menores em relação ao que vinham apresentando no período 

pós-guerra. Igliori (2001) relata que com a primeira crise do Petróleo e a configuração 

das relações internacionais, desgastadas pelo acordo de Bretton Woods 1, iniciativas 

públicas e privadas tiveram que alinhar-se a um novo cenário de acirrada concorrência. 

Com relação a alguns países em desenvolvimento, o processo de 
industrialização decorrente das substituições de importações e da 
sustentação de altas taxas de crescimento, com intensa 
participação do Estado, passou a mostrar fortes sinais de que não 
poderia ser continuado. (...) Iniciou-se um processo de grande 
mudança tecnológica associada à informática e às 
telecomunicações com impactos não triviais sobre os custos de 
produção e formas de organização da atividade econômica, dando 
origem a uma série de novos produtos e fatores (IGLIORI, 2001, 
p.18). 

Inseridas neste contexto de aumento e diversificação de produtos e serviços, 

e consequentemente no padrão competitivo, as Nações e suas organizações iniciam a 

busca incessante por Vantagem Competitiva, a fim de manterem e crescerem suas 

posições mercadológicas. 

Neste capítulo os conceitos e princípios da vantagem competitiva; as 

especificidades da vantagem competitiva no âmbito global, e o desenvolvimento de 

vantagens competitivas, são discorridos e referenciados. 

 

1.1CONCEITOS E PRINCÍPIOS DA VANTAGEM COMPETITIVA 
 

As origens históricas da conceituação da Vantagem Competitiva estão 

registradas nas reflexões de Ansoff (1965), definindo-a como vantagem de perceber, 

proativamente, as tendências mercadológicas antes dos concorrentes e alinhar a oferta 

de produtos e serviços, tendo em vista esta antecipação. 

                                                 
1 Nome com que ficou conhecida uma série de disposições acertadas por cerca de 50 países aliados 

em julho de 1944, na mesma cidade norte-americana que deu nome ao acordo, no estado de New 
Hampshire, no hotel Mount Washington. O objetivo do acordo era definir os parâmetros que iriam reger 
a economia mundial após a Segunda Guerra Mundial (ALMEIDA, 2002). 
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Vasconcelos e Brito (2004) ilustram esta ideia com assertividade e precisão, 

citando o movimento da GM em relação à Ford, na década de 1920: 

Quando a General Motors, na década de 1920, percebeu a 
demanda potencial no mercado norte-americano para meios de 
transporte pessoais mais luxuosos, isso lhe permitiu obter uma 
importante vantagem em relação à Ford (líder na produção de 
veículos de baixo custo com seu modelo T), invertendo a situação 
competitiva das duas empresas (VASCONCELOS; BRITO, 2004, 
p.52). 

A geração de Vantagem Competitiva é parte fundamental do processo 

estratégico empresarial, entretanto até o final da década de 1970 poucos autores 

abordam a questão ou aprofundam-se teoricamente, com a relevância contemporânea 

dada ao tema. Algumas perspectivas relacionadas ao desenvolvimento de estratégias 

foram desenvolvidas durante a década de 1970. Andrews (1971) define as quatro 

funções da estratégia corporativa, ainda de maneira incipiente: 

1. A definição dos objetivos estratégicos, já que apenas a dimensão 

financeira como a maximização do lucro seria inadequada; 

2. O planejamento do futuro mais distante que seria necessário para 

empreendimentos de ciclo mais longo; 

3. A necessidade de influenciar o ambiente além de simplesmente responder 

às suas mudanças; e 

4. Criar objetivos visíveis que mobilizassem e inspirassem a cooperação e o 

esforço organizacional. 

As funções descritas por Andrews (1971) preconizam a necessidade de 

geração de vantagens competitivas sustentáveis para o resultado estratégico estimado. 

Os primeiros registros vinculados diretamente ao tema ―Vantagem Competitiva‖ são 

relatados por Vasconcelos (2004), que cita o vice-presidente General Electric, Allen 

(1978), descreve em um artigo publicado no periódico Mckinsey Quarterly a latente 

necessidade do desenvolvimento estratégico, fundamentado na competitividade. Allen 

relata como a General Eletric desenvolveu vantagens competitivas com sucesso, 

durante a década de 1970, destacando P&D – Pesquisa e Desenvolvimento, como uma 
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das formas de renovação organizacional, os motivos da expansão e o espírito 

empreendedor.  

Seguindo por essa linha de evolução cronológica dos conceitos de Vantagem 

Competitiva, South (1981), diretor de Planejamento Corporativo da Cia. Clark 

Equipament publicou o artigo ―Competitive Advantage: the cornerstone of strategic 

thinking‖ 2, deixando clara a relevância da Vantagem Competitiva na elaboração 

estratégica.  

No âmbito acadêmico, o conceito também passa a ser defendido a partir de 

meados da década de 1980. Spence (1984) realiza uma análise sobre a criação de 

vantagens competitivas nas empresas multinacionais. Aaker (1984) afirma que uma 

estratégia concorrencial apresenta dois elementos principais: a decisão produto-

mercado, e o desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável. Ou seja, 

Aaker (1984) sugere que as organizações devem optar por um foco de produto e de 

atuação mercadológica e mediante isto, desenvolver vantagens competitivas que deem 

sustentabilidade ao foco determinado. 

A partir da segunda metade da década de 1980, num contexto de aumento 

considerável do ambiente concorrencial, novos estudos apontam para uma 

preocupação em analisar os aspectos dinâmicos da atividade empresarial multinacional 

e suas alterações ao longo do tempo. Os estudos de Porter (1985) e Kogut (1985) 

procuram identificar o papel central desempenhado pelas vantagens competitivas 

oferecidas pelos países, citando dentre eles os recursos, mercados, e instituições. Em 

Competitive Advantage, Porter (1985) propõe que a vantagem competitiva tenha papel 

central na elaboração estratégica, e apresenta o conceito da cadeia de valor para 

explicar o desenvolvimento de vantagens competitivas. Nesta concepção, a empresa 

adquire vantagem competitiva executando estrategicamente as etapas da cadeia de 

valor, com mais eficiência e resultado que a concorrência. 

A partir desse conceito, Porter (1989) aponta que para obtenção de 

vantagem competitiva, faz-se necessária a análise sistemática de todas as atividades 

                                                 
2
 Livre tradução – Vantagem Competitiva: o alicerce do pensamento estratégico 
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desempenhadas pela empresa e as interligações entre as mesmas. Com o intuito de 

gestão desta fonte de vantagem competitiva, Porter ilustra a cadeia genérica de 

valores, conforme demonstrado na Figura 1. 

FIGURA 1 – CADEIA GENÉRICA DE VALORES 

Robinson e Schroeder 

 

 

 

 

 

 

FONTE: adaptado de PORTER (1989, p.35) 

Em análise da cadeia genérica de valores, ilustrada na Figura1, entende-se 

que o monitoramento permanente e sistêmico das variáveis componentes das 

atividades primárias, ou seja, logística, produção e operações, marketing e vendas, e 

serviços, em suma todas as atividades vitais à organização, sustentadas pelas 

atividades de apoio, que consistem fundamentalmente na infraestrutura, gestão de 

pessoas, nível de desenvolvimento tecnológico e as entradas dos processos inerentes 

à organização, viabiliza a melhora nos controles destes valores da cadeia, bem como a 

geração de vantagens competitivas. 

Prahalad (2004) enfatiza que as organizações estão em constante pressão 

para criação de valor, mas ressalta que a criação de valor pela melhoria da eficiência 

operacional, tais como terceirização, reengenharia de processos, redução da força de 

trabalho, tem limites naturais em termos de moral e potencial, e, portanto o 

desenvolvimento de novos negócios é fundamental ao processo de geração de 

vantagens competitivas. 

As empresas devem acoplar essas eficiências com as inovações e 
com o desenvolvimento de novos negócios. O crescimento 
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lucrativo gerado internamente é cada vez mais raro. Até mesmo as 
melhores empresas lutaram e ainda lutam para criar novos 
mercados ou para sustentar altas taxas de inovações 
comercialmente bem-sucedidas (PRAHALAD, 2004, p.32). 

Segundo Porter (1989) a vantagem competitiva surge fundamentalmente do 

valor que uma organização consegue criar, e propiciar ao cliente uma percepção 

positiva e superior ao que foi pago pelo produto ou serviço.   

O termo valor aqui aplicado representa aquilo que os clientes estão 
dispostos a pagar pelo produto ou serviço. Um valor superior 
resulta da oferta de um produto ou serviço com características 
percebidas idênticas aos da concorrência, mas por um preço mais 
baixo ou, alternativamente, da oferta de um produto ou serviço com 
benefícios superiores aos da concorrência que mais do que 
compensam um preço mais elevado (PORTER, 1989, p. 28). 

Conclui-se que Porter (1989) em sua conceituação propõe que uma 

vantagem competitiva tem como essência a sustentabilidade da capacidade de 

diferenciação vantajosa, sob a cognição do cliente. Entende-se ainda na abordagem de 

Porter (1989), que uma estratégia, realmente competitiva, precisa levar em conta uma 

série de conceitos para formação de uma vantagem competitiva sustentável. No 

entendimento de Porter (1989) tanto a eficácia operacional quanto a estratégia são 

instrumentos que permitem conseguir vantagem competitiva. Através da eficácia 

operacional surgem as melhores práticas, que possibilitaram a redução dos custos 

operacionais através da redução do desperdício, garantindo assim, melhores 

resultados. Por meio da definição da estratégia constrói-se a diferenciação com atitudes 

inovadoras e únicas.  

Segundo Porter (2004) somente através de uma posição estratégica distinta 

pode-se conseguir diferenças de desempenho sustentáveis. Neste sentido Porter 

(2004) apresenta um modelo das estratégias genéricas de competição a partir das 

quais, as organizações potencializam sua capacidade de competição: 

(...) significa escolher, de forma deliberada, um conjunto diferente 
de atividades para proporcionar um mix único de valores. A 
estratégia de liderança em custos, diferenciação e foco. Essas 
abordagens genéricas representam uma maneira ampla da 
empresa competir. Cada estratégia é uma forma distinta para se 
criar e uma Vantagem Competitiva sustentável (PORTER, 2004, 
p.31). 
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As estratégias genéricas são uma maneira de se lidar com as forças 

competitivas da indústria, através de um posicionamento estratégico. É importante 

salientar que Porter (2004) adverte quanto à indefinição da estratégia genérica, ou seja, 

a não especificação de nenhuma das opções, o que leva a empresa a uma situação de 

mediocridade estratégica, incidindo em menores resultados. A matriz das Estratégias 

Genéricas está representada na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2 – ESTRATÉGIAS GENÉRICAS 

 

Fonte: PORTER, (2004, p. 41) 

Entende-se, portanto, que a estratégia de liderança em custos envolve a 

orientação da empresa em operar com o menor nível de dispêndio possível. A 

estratégia de diferenciação constitui uma maneira de oferecer um produto ou serviço 

exclusivo e único em algum aspecto valorizado pelos clientes atuais e potenciais. Essa 

diferenciação leva a uma proteção contra as forças competitivas da indústria. Quando a 

empresa opta por um escopo restrito, ela focaliza um determinado grupo de 

compradores, um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico específico. 
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A estratégia de foco visa a um ambiente competitivo restrito, podendo assumir a forma 

de diferenciação ou de baixo custo naquele segmento específico. 

Porter (1999) ressalta ainda a importância da criação de vantagem 

competitiva na era da informação, tempo em que as coisas são efêmeras e velozes. O 

autor sugere cinco passos para que as organizações obtenham melhores vantagens 

utilizando-se das oportunidades geradas pela revolução da informação: 

1. Avaliar a intensidade da informação sobre os fatores que compõem a 

cadeia de valor; 

2. Determinar o papel da tecnologia da informação na estrutura setorial da 

empresa; 

3. Identificar e classificar as maneiras pelas quais a tecnologia da informação 

seria capaz de criar vantagens competitivas; 

4. Prospectar como a tecnologia da informação pode gerar novos negócios; 

5. Desenvolver um plano empresarial para utilização da tecnologia da 

informação em benefício da organização. 

Com este conceito, Porter (1999) valoriza a importância do monitoramento e 

análise das informações inerentes ao negócio para obtenção de vantagens 

competitivas. 

Segundo Barney (1991), as empresas geralmente não podem esperar obter 

vantagens competitivas sustentáveis quando os recursos são uniformemente 

distribuídos entre todas as empresas concorrentes. Desta forma, para compreender as 

fontes de Vantagem Competitiva, é necessário tomar como base a hipótese de que os 

recursos empresariais devem, necessariamente, ser heterogêneos e imóveis. E estes 

recursos devem ter quatro atributos para que possamos considerá-los de potencial 

geração de Vantagem Competitiva sustentável: ser valiosos, raros, imperfeitamente 

imitáveis e não substituíveis. 

Outra abordagem para geração de vantagens competitivas é proposta a 

partir da ―visão da empresa baseada em recursos‖ (Resources Based View of the Firm). 
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Essa abordagem procura ampliar e refinar o quadro de referência dos tomadores de 

decisão. Considera que toda empresa possui um portfolio de recursos: físicos, 

financeiros, intangíveis (marca, imagem), organizacionais (cultura organizacional, 

sistemas administrativos) e recursos humanos. É a partir desse portfolio que a empresa 

pode criar vantagens competitivas. Para os defensores dessa abordagem, Hamel e 

Prahalad (1995) a definição das estratégias competitivas deve partir de uma perfeita 

compreensão das possibilidades estratégicas passíveis de serem operacionalizadas e 

sustentadas por tais recursos. Isto caracteriza essa abordagem como primordialmente 

―de dentro para fora‖. 

Em meados da década de 1990, surge a terminologia competência 

essencial, para denominar vantagem competitiva da empresa, a partir de artigos de 

Hamel e Prahalad (195), que introduziram um procedimento metodológico abordando o 

desenvolvimento de recursos intangíveis sustentáveis no ambiente interno da 

organização. Segundo Hamel e Prahalad (1995) uma empresa torna-se mais 

competitiva quando desenvolve um arcabouço de habilidades e tecnologias, permitindo 

oferecer um determinado benefício aos clientes. Entende-se que as competências são 

específicas da empresa, são únicas, pois representam a soma do aprendizado das 

pessoas e da unidade organizacional. Portanto, segundo os autores: 

As competências essenciais são o aprendizado coletivo na 
organização, especialmente como coordenar as diversas 
habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de 
tecnologia (HAMEL; PRAHALAD, 1998, p.43). 

Conforme a teoria de Hamel e Prahalad (1995), em vários aspectos 

consonantes com a teoria da vantagem competitiva de Porter (1989), para que uma 

competência seja considerada essencial devem alinhar-se com os três testes a seguir: 

 Capacidade de expansão para novos mercados: Uma competência 

essencial deve possibilitar a expansão da organização em busca de diferentes 

mercados, propiciando suporte para produtos e serviços, e desenvolvendo novas 

oportunidades; 
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 Percepção do valor pelos clientes: Uma competência essencial deve 

agregar valor aos produtos e ou serviços ofertados pela empresa, de forma concisa e 

diferenciada a seus clientes de modo a oferecer-lhes reais benefícios; 

 Difícil imitação: Uma competência essencial deve diferenciar a empresa 

de seus concorrentes ou competidores. Ou seja, deve ser algo percebido pelo mercado 

como específico da marca, exclusivo do produto ou da própria empresa e, portanto, ser 

extremamente difícil de reproduzir. 

Para Hamel e Prahalad (1998) a importância de saber o que é uma 

competência essencial é tão fundamental quanto saber o que não é, portanto os 

autores citam as três características que podem confundir-se com competências 

essenciais: 

 Não é um portfólio de habilidades distintas: Uma competência 

representa a síntese e a trama harmônica de um conjunto de habilidades, tecnologias e 

correntes de conhecimento. Ou seja, as competências essenciais são genéricas e não 

específicas; 

 Não é um ativo físico da empresa: As competências essenciais não 

constam no ativo do balanço, visto que são aptidões e habilidades e não algo tangível; 

 Não é uma carteira de produtos: As competências essenciais são um 

conjunto de forças, capacidades e habilidades que, atuando de forma conjunta, podem 

ser reutilizadas para criar novos negócios. 

Além dos itens citados, é relevante registrar que segundo Hamel e Prahalad 

(1998) as competências essenciais não sofrem depreciação com o tempo. 

Normalmente, quanto mais utilizada, mais enriquecida e aprimorada ela se torna. 

É relevante ainda pontuar quanto aos conceitos de competências essenciais, 

que Nisembaum (2000) adverte quanto à infraestrutura e os ativos de uma organização, 

os quais não constituem sozinhos, competências essenciais. Mas sim, as inovações e 

diferenciações criadas dentro de cada setor componente do sistema organizacional. 
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Percebe-se que a competência para ser considerada essencial, deve ser 

dinâmica e possibilitar a geração de uma vantagem competitiva. O ambiente 

concorrencial atual, instaurado em um cenário de instabilidade do ambiente externo, 

constantes alterações das preferências dos consumidores, contínua evolução das 

tecnologias, induzem as organizações a observarem suas habilidades internas em 

busca de um senso de direção.  

 

1.2 DESENVOLVIMENTO DE VANTAGENS COMPETITIVAS  
 

Tendo em vista a necessidade latente de geração de competências 

essenciais, a sistematização das principais fontes de geração de vantagens 

competitivas é fundamental para a gestão das organizações contemporâneas. 

Segundo experiência de Hamel e Prahalad (1995) os executivos dedicam em 

média menos de 3% de seu tempo e energia ao desenvolvimento de uma visão de 

futuro para a empresa. Hamel e Prahalad (1995) sugerem que uma equipe de gestão 

de alta performance deve dedicar de 20% a 50% de seu tempo à análise, criação e 

reavaliação dessa visão de futuro, para manter-se competitiva no mercado.  

Hamel e Prahalad (1995) sugerem a construção da agenda de competência 

essencial, que consiste na aplicação da matriz como ferramenta para determinação de 

competências sustentáveis. A matriz ajuda a distinguir as competências existentes e 

novas competências essenciais, assim como entre os novos mercados de produtos e os 

mercados existentes, assim demonstrados na Figura 3: 
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FIGURA 3 – AGENDA DE COMPETÊNCIA ESSENCIAL 

 

Fonte: adaptado de HAMEL e PRAHALAD, (1995, p.25) 

Hamel e Prahalad (1995) sugerem aos gestores que pretendem competir 

pelo futuro, um momento de reflexão, tendo em pauta o questionamento em torno das 

práticas analíticas em suas respectivas organizações: 

 Nível de influência de sua empresa para a definição de novas diretrizes de 

competição no setor em que está inserida; 

 Capacidade da organização para definir novas formas de negócios, criar 

novos recursos e definir padrões inovadores de satisfação de clientes; 

 Disponibilidade da organização a desafiar o status quo do setor, e não 

protegê-lo; 

 Atenção do nível estratégico de gestão às ameaças impostas pelos 

concorrentes; 

 Capacidade de ser referência aos concorrentes para realizar benchmark3; 

                                                 
3
 Palavra de origem inglesa que caracteriza a ação de cópia reprodução de ideias  
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 Gestores com agenda de melhoria e transformação de sua empresa – sua 

visão das oportunidades futuras ou as ações realizadas pelos concorrentes. 

Em suma, Hamel e Prahalad (1995) indicam a necessidade de análise 

estratégica do posicionamento e atuação das organizações no mercado. Sugerindo 

uma busca contínua pelo resultado ótimo nas ações da empresa. O hábito de 

questionamento, não simplesmente como retórica, mas para verdadeiramente inserir a 

empresa em um processo constante de aprendizado e busca incessante pelo novo é o 

primeiro passo rumo à competitividade estratégica. Em termos competitivos, a busca 

pela igualdade em relação aos concorrentes não é suficiente para tornar a empresa 

líder. Para ser única, tem-se que buscar a exclusividade, a visão de escassez no 

mercado. Hamel e Prahalad (1995) expressam esta ideia com propriedade: 

Uma empresa só pode controlar seu próprio destino se 
compreender como controlar o destino de seu setor. A 
transformação organizacional é um desafio secundário. O desafio 
principal é ser autor da transformação do setor (HAMEL; 
PRAHALAD, 1995, p.24). 

 

Para Hamel e Prahalad (1995) a competição pelo futuro difere do que 

normalmente as empresas estão focadas – análise das contingências ambientais 

atuais, tanto no âmbito interno das organizações como no ambiente externo. A proposta 

é que as estratégias sejam desenvolvidas no campo das oportunidades, com o 

desenvolvimento de propostas consistentes de atuação em um setor onde a empresa 

tem papel participante em sua contextualização futura. A competição pelo futuro é, 

portanto a participação da empresa nas oportunidades, através do desenvolvimento e 

potencialização de suas competências. O desenvolvimento de competência é resultado 

de um investimento contínuo e persistente da empresa em acúmulo e capital intelectual 

Hamel e Prahalad (1995) propõem ainda que para a construção de uma nova 

visão estratégica, fundamentada em desenvolvimento de vantagens competitivas, a 

empresa precisa desaprender grande parte de seu passado, e através de uma 

arquitetura estratégica, descobrir o futuro. Este novo paradigma da estratégia 

competitiva encontra-se explicado no Quadro 1, como segue: 
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QUADRO 1 – NOVO PARADIGMA DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

NOVO PARADIGMA DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

 
 

DESAFIO COMPETITIVO 
 

 Reengenharia de processos 

 Regeneração de estratégias 

 Transformação organizacional 

 Transformação setor 

 Competindo pela participação no mercado 

 Competindo pela participação nas oportunidades 

 
DESCOBERTA DO 

FUTURO 

 Estratégia como aprendizado 

 Estratégia como esquecimento 

 Estratégia como posicionamento 

 Estratégia como previsão 

 Planos Estratégicos 

 Arquitetura Estratégica 

 
MOBILIZAÇÃO 

PARA O FUTURO 

 Estratégia como adequação 

 Estratégia como limite 

 Estratégia como alocação de recursos 

 Estratégia como acúmulo de recursos e alavancagem 

 
 

CHEGAR PRIMEIRO 
AO FUTURO 

 Competir dentro da estrutura existente do setor 

 Competir para moldar a estrutura do setor 

 Competir para liderança de produtos 

 Competir para a liderança de competências essenciais 

 Competir como entidade isolada 

 Competir como uma coalizão 

 Maximizar a proporção de sucessos de novos produtos 

 Maximizar a taxa de aprendizado de novos mercados 

 Minimizar o tempo de entrada do produto no mercado 

 Minimizar o tempo para preempção global 

Fonte: adaptado de HAMEL E PRAHALAD, (1995, p. 112) 

.Se por um lado o desenvolvimento e otimização de competências são 

pontos essenciais à competição pelo futuro, a previsão da estrutura de oportunidades 

futuras é peça fundamental para dar sentido a esta nova proposta. Ou seja: 

competências somadas às previsões de oportunidades resultam em competição 

concreta pelo futuro. 

Entende-se que o desenvolvimento e manutenção de competências é um 

exercício contínuo das organizações, visto que as mesmas tem que ser renovadas 

periodicamente, seguindo o ritmo concorrencial de cada setor. 



30 

 

 

 

Neste sentido, Porter (1999) ressalta a necessidade de posicionamento 

estratégico, para efetiva capacidade de competir. Em um quadro comparativo, o autor 

demonstra a evolução das visões estratégicas, com a criação de vantagem competitiva 

sustentável, conforme descrito no Quadro 2: 

QUADRO 2 – COMPARATIVO DAS VISÕES ESTRATÉGICAS 

O MODELO ESTRATÉGICO NA DÉCADA DE 

1990 

A VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL 

Uma posição competitiva ideal no setor 

Benchmarking de todas as atividades 

Terceirização e parcerias agressivas para o 

ganho de eficiência 

Vantagens fundamentadas em fatores críticos de 

sucesso nos recursos básicos e nas 

competências essenciais 

Respostas Flexíveis e rápidas a todas as 

mudanças competitivas e de mercado 

Posição competitiva única para a empresa 

Atividades personalizadas para a estratégia 

Opções excludentes e escolhas nítidas, em 

comparação com os concorrentes. 

A vantagem competitiva deriva da compatibilidade 

entre as atividades 

A sustentabilidade provém do sistema de 

atividades e não das partes 

A eficácia operacional é um pressuposto 

FONTE: adaptado de PORTER (1999, p.76). 

 O Quadro 2 enfatiza que para o posicionamento estratégico competitivo faz-

se necessário o desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis, por meio de 

atividades específicas para o desenvolvimento de estratégias, visão sistêmica, opções 

por diferenciações entre os concorrentes, sendo a eficácia operacional, apenas um pré-

requisito pressuposto, e não mais possibilidades de geração de vantagens 

competitivas. Entende-se, portanto, que o desenvolvimento de competências essenciais 

torna-se uma fonte para geração de vantagens competitivas.  

As vantagens competitivas também estão relacionadas a fatores intangíveis e 

à capacidade de inovação, desenvolvimento tecnológico e aprendizagem 

organizacional, assim como mostra a Figura 4, sistematizada por Lei, Hitt e Bettis 

(2001) demonstra que a estratégia fundamentada na aprendizagem demanda uma 
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abordagem sistêmica com base na construção e aplicação das competências 

essenciais.  

FIGURA 4 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 

 

Fonte: LEI, HITT E BETTIS, (2001, p.75). 

Lei, Hitt e Bettis (2001) chamam a sistematização ilustrada na Figura 4, de 

diversificação global – que consiste na habilidade de desenvolver competências 

essenciais através de unidades geográficas e de negócios com o objetivo de alcançar 

economia de escala e de escopo. Entende-se que a transferência e recuperação de 

informações, a experimentação, e as rotinas organizacionais, impulsionam o acúmulo 

de conhecimento organizacional, a melhoria contínua, e as habilidades da empresa; 

estas variáveis se integram para a construção de competências essenciais, que 

potencializam o poder concorrencial das organizações.  

Esta sistematização representa reais oportunidades para desenvolver as 

habilidades provenientes da aprendizagem em uma carteira de novas tecnologias, 

produtos, processos e novas aplicações proporcionando vantagens competitivas.  

Ainda quanto ao conceito de desenvolvimento de competências essenciais, 

Javidan (1998) propõe uma Hierarquia de Competências, através de um esquema, 

demonstrado na Figura 5, cujo objetivo é apontar o desenvolvimento de competências 

essenciais, em quatro etapas – recursos, capacidades, competências e competências 

essenciais, balizadas pelos conceitos de valor e dificuldade. 
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FIGURA 5 – HIERARQUIA DAS COMPETÊNCIAS 

 

Fonte: adaptado de JAVIDAN, (1998, p.18) 

A Figura 5 apresenta inicialmente, como fundamento da hierarquia, os 

recursos, que são as bases das competências e dos “inputs” (entrada) da cadeia de 

valor da organização. As organizações possuem diferentes e específicos conjuntos de 

recursos, e estrategicamente podem buscar maneiras otimizadas de utilizá-los, o que 

corresponde ao segundo nível da hierarquia, as capacidades. Entende-se que recursos 

correspondem a pessoas, capital e demais fatores de produção. O terceiro nível da 

hierarquia são as competências, que integram e coordenam as capacidades. No nível 

superior da hierarquia encontram-se as competências essenciais. As competências 

essências resultam da interação entre as diferentes competências das UENs (Unidades 

Estratégicas de Negócios).  

Boog (2004, p.61) afirma que: ―As mudanças e desafios que as empresas e 

seus dirigentes terão pela frente nesses próximos anos de transição serão de tal 

importância que podemos afirmar que: quem não tiver competência empresarial não 

sobreviverá‖. Neste mesmo sentido, Serra, Torres e Torres, (2003), relatam que 

vantagem competitiva é o resultado necessário do conjunto de recursos e das 

qualidades para uma empresa alcançar um desempenho superior ao de seus 

concorrentes.  
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Nisembaum (2000), afirma que as empresa inovadoras precisam desenvolver 

um mapa de competências com o intuito de manter e desenvolver competitividade. 

Nisembaum (2000) classifica as competências como essenciais e básicas, e as 

individuais e específicas. As competências organizacionais básicas são: 

As capacidades que a empresa precisa ter para trabalhar, pré-
requisitos fundamentais para administrar com eficácia. 
Representam as condições necessárias, porém não suficientes, 
para que a empresa possa alcançar liderança e diferenciação no 
mercado (NISEMBAUM, 2000, p.33). 

Portanto as competências básicas são as mínimas necessárias para uma 

empresa estar no mercado. Um exemplo típico de competência básica é a Gestão de 

Qualidade, que há 30 anos era sinônimo de diferencial competitivo, e atualmente é uma 

exigência do mercado. Pode-se concluir então, que as competências essenciais são 

perecíveis, e quando se tornam padrão do setor, transformam-se em competências 

básicas. 

Segundo a classificação de Nisembaum (2000), uma competência pode ser 

considerada essencial quando atende os seguintes requisitos: 

 Tem valor percebido pelos clientes, que consiste na percepção por parte 

do cliente nas relações mercadológicas, de que os benefícios são superiores ao valor 

dispendido em um produto ou serviço; 

 Determina diferenciação entre concorrentes, ou seja, são consideradas 

competências aquelas que viabilizam exclusividade de uma organização em relação às 

demais; e 

 Aumenta a capacidade de expansão, que considera o crescimento e 

desenvolvimento organizacional uma competência essencial. 

Na perspectiva de Serra, Torres e Torres, (2003), as competências 

essenciais que definem o diferencial competitivo são definidas praticamente pelos 

mesmos itens citados por Niembaum (2000), entretanto são denominadas pelos autores 

como fatores críticos de sucesso, conforme o que segue: 

Fatores críticos de sucesso podem ser definidos como as variáveis 
ou atividades de uma empresa que são decisivas para o sucesso 
competitivo em determinado segmento dos negócios. Por exemplo, 
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estratégias específicas, atributos do produto, recursos exclusivos, 
competências e capacidades competitivas (SERRA; TORRES; 
TORRES, 2003, p.80). 

Para Serra, Torres e Torres (2003) os fatores críticos de sucesso são 

determinados por respostas a três questionamentos: 

 Os critérios dos clientes para a escolha dos produtos; 

 Os recursos e capacidades competitivas necessárias para ter sucesso; 

 As necessidades para obtenção de vantagem competitiva. 

Uma das conhecidas ferramentas para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas denomina-se como Matriz de Ansoff (1965), também conhecida como 

Matriz Produto / Mercado. Consiste em um modelo utilizado para determinar 

oportunidades de crescimento de unidades de negócio.  

Segundo Ansoff (1977), na década de 1950 as organizações passaram a se 

preocupar com o ambiente em que estavam inseridas, e a influência do mesmo nos 

resultados organizacionais. No início consistia apenas em uma análise racional das 

oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos de uma organização de produção, e 

partir dessa análise elaborar uma ―estratégia‖ que conseguisse uma compatibilização 

positiva dessas variáveis com os objetivos da organização. Nos anos posteriores foram 

sendo adicionadas novas ―variáveis‖ que deveriam ser incluídas nos estudos 

estratégicos. Uma delas diz respeito à implantação, pois apenas a análise do ambiente 

com a consequente elaboração das estratégias, com o intuito de desenvolver 

vantagens competitivas.  

Segundo Mintzberg (2001) a Matriz de Produto / Mercado, de autoria de 

Ansoff (1993) é uma forma de representar algumas formas para aprimorar o negócio de 

determinada organização por meio de quatro estratégias distintas: Penetração, 

Desenvolvimento de Mercado, Desenvolvimento de Produto e Diversificação. A matriz 

tem duas dimensões: produtos e mercados, conforme demonstrado na Figura 6. 
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FIGURA 6 – MATRIZ PRODUTO MERCADO 

 

Fonte: ANSOFF, (1993, p.132). 

Sobre essas duas dimensões, quatro estratégias podem ser formadas: 

penetração de mercado,  que consiste na empresa focada na mudança de clientes 

ocasionais para clientes regulares e de clientes regulares para usuários intensivos do 

produto; desenvolvimento de mercado, ou seja, a empresa tenta conquistar clientes da 

concorrência, introduzir produtos existentes em mercados externos ou introduzir novas 

marcas no mercado; desenvolvimento de produtos, onde a empresa busca vender 

outros produtos a clientes regulares, frequentemente intensificando os canais existentes 

de comunicação; e diversificação, sendo a mais arriscada das estratégias, a empresa 

normalmente foca na comunicação explicando por que está entrando em novos 

mercados com novos produtos, visando ganhar credibilidade.  

O desenvolvimento de vantagens competitivas é viabilizado por diversas 

práticas, dentre este rol, estão estas, ora apresentadas. Entretanto, faz-se necessário, 

para manutenção do foco deste estudo, o entendimento sobre as vantagens 

competitivas na perspectiva do cluster. 
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1.3 VANTAGEM COMPETITIVA NA PERSPECTIVA DE CLUSTER 
 

Para Porter (1998), clusters são concentrações geográficas de companhias e 

instituições num setor específico: Os aglomerados englobam uma gama de empresas e 

outras entidades importantes para a competição, incluindo fornecedores de matéria-

prima, componentes, maquinários, serviços. Podem se estender verticalmente e 

horizontalmente na cadeia produtiva. 

Na concepção de Reymão (2004), clusters consistem em conjuntos de 

empresas e entidades que interagem, gerando e capturando sinergias, com potencial 

de atingir crescimento competitivo. Neles, as empresas estão próximas e pertencem à 

cadeia de valores de um setor industrial. A concentração geográfica de empresas inclui, 

frequentemente, universidades, associações comerciais, fornecedores especializados, 

instituições governamentais e outras instituições que promovam treinamentos, 

educação, informação, pesquisa e/ou apoio técnico. 

Segundo Tristão (2000), trata-se de um tema recente na literatura, que surgiu 

para denominar alguns setores bem-sucedidos da economia mundial que alcançaram 

dinamismo competitivo e tecnológico por meio da concentração geográfica de indústrias 

pertencentes à mesma cadeia produtiva e da participação em ações conjuntas de 

interesses comuns. Portanto, para a sua caracterização, não basta apresentar 

proximidade geográfica por si só. 

Sob a perspectiva da eficácia operacional, a competitividade global é definida 

por Harrison (1995) como produto resultante da tecnologia e da produção em escala 

geradas pelas organizações e potencializadas no ambiente cluster. Segundo Harrison 

(1995), um país é competitivo quando adquire um nível médio de produtividade maior 

ou igual ao de seus concorrentes, ou, ainda, se tem um nível médio de custo unitário 

menor ou igual ao de seus concorrentes. A eficácia operacional, além de aumentar a 

competitividade, pode aumentar os resultados internos, e, sob esse aspecto, a OECD - 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (1996) define 

competitividade como o grau com que um país, sob as condições do mercado, produz 
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bens e serviços para um mercado internacional e simultaneamente mantém e aumenta 

as receitas do seu povo. 

Schwab e Porter (2007) afirmam que existe um ponto em que as variáveis 

macroeconômicas são complementadas pelas microeconômicas. O nível macro 

aumenta a oportunidade de produzir riqueza, gerada através da utilização de recursos 

humanos, capital e recursos naturais na produção de bens e serviços. A produção de 

bens e serviços, denominada produtividade, é dependente das condições oferecidas e 

fomentadas por cada Nação. 

Segundo Carvalho, Di Serio e Vasconcellos (2012) o WEF - World Economic 

Forum é uma organização internacional, independente, incorporada a uma organização 

sem fins lucrativos da Suíça. Os estudos do WEF partem do pressuposto de que o 

progresso econômico sem desenvolvimento social não é sustentável, enquanto o 

desenvolvimento social sem o progresso econômico não é viável. Para o WEF, a 

competitividade é derivada de uma série de instituições, políticas e fatores que 

determinam o nível de produtividade de uma Nação. Diante desta premissa, constituem-

se 12 pilares de competitividade, divididos em três grupos: 

 O grupo 1- Base da Economia é composta por: instituições, 

infraestrutura, estabilidade macroeconômica e saúde e educação primária.  

 O grupo 2 - Eficiência da Economia é constituída por: educação superior 

e treinamento, eficiência do mercado de produtos, eficiência do mercado de 

trabalho, sofisticação do mercado financeiro, tecnologia e tamanho do 

mercado.  

 O grupo 3 - Inovação da Economia, constituída por: sofisticação de 

negócios e inovação. 

Em pesquisa dos fatores alocados nos três grupos anteriormente descritos, 

Carvalho, Di Serio e Vasconcellos (2012) avaliam a competição entre as nações 

formatando um ranking demonstrado na Figura 3: 
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QUADRO 3 – INDICE DE COMPETITIVIDADE GLOBAL 

CLASSIFICAÇÃO SOB A ANÁLISE DO WEF SOB A ANÁLISE DOS AUTORES 

1º. Suíça Suíça 

2º. Estados Unidos Suécia 

3º. Singapura Dinamarca 

4º. Suécia Finlândia 

5º. Dinamarca Alemanha 

6º. Finlândia Holanda 

7º. Alemanha Estados Unidos 

8º. Japão Áustria 

BRASIL 56º. 53º. 

Fonte: adaptado pela autora de CARVALHO, DI SERIO E VASCONCELLOS, (2012, p.11) 

A Figura 3 demonstra que tanto seguindo a métrica de pesquisa do WEF 

como a de Carvalho, Di Serio e Vasconcellos (2012), a colocação do Brasil no ranking 

de competitividade global é aproximada, e não satisfatória, tendo em vista o tamanho 

de nossa economia. Entende-se, em última análise, que o ambiente empresarial 

brasileiro não favorece positivamente a competitividade global, fato que certamente 

requer maior esforço organizacional para geração de vantagens competitivas. 

Na perspectiva de um cluster, a vantagem competitiva tem o enfoque em um 

grupo estratégico, que de acordo com Porter (2004) ―o grupo de empresas em uma 

indústria que estão seguindo uma estratégia idêntica ou semelhante ao longo das 

dimensões estratégicas.‖ Tal conceito é empregado para subsidiar a análise da 

indústria, constituindo ―[...] um quadro de referência intermediária entre a visão global 

da indústria e a consideração isolada de cada empresa‖.  

De acordo com Porter (2004), há diferenças no potencial de lucro que cada 

grupo estratégico pode alcançar em um determinado setor. Esse potencial é 

influenciado e será diferente porque as forças competitivas atuam de maneira diferente 

sobre cada grupo estratégico. Portanto, a escolha do grupo estratégico em que a 

empresa pretende competir é fundamental no processo de formulação da estratégia 

competitiva.  



39 

 

 

 

Segundo Di Serio (2009), as estratégias e políticas voltadas para o aumento 

da competitividade, estabelece-se nos seguintes níveis: 

FIGURA 7 - NÍVEIS DE COMPETITIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de DI SERIO, (2009, p. 11) 

A análise da Figura 7 possibilita o entendimento de que cada nível de 

competitividade apresenta escopos específicos. No caso da firma a competitividade 

fundamenta-se na excelência; no caso do cluster a inovação e o processo de 

exportação são o enfoque principal; as regiões buscam a análise e o desenvolvimento 

da cadeia de valor; e finalmente as Nações procuram resultados nos indicadores de 

performance. 

Di Serio (2007) argumenta ainda, que especificamente o ambiente de cluster 

proporciona e fomenta vantagens competitivas as organizações que o compõe visto 

que:  

 A estratégia global da organização deve contemplar as vantagens da 

difusão das atividades da empresa em localizações que favoreçam o aumento da 

produtividade e da inovação nas unidades estratégicas de negócio;  

 Benefícios às empresas aglomeradas podem ser obtidos quando elas 

realizam investimentos em bens ―públicos‖, ou ativos específicos ao cluster, como 

financiamento de pesquisas em universidade regionais, melhoria de infraestrutura 

especializada, e desenvolvimento e capacitação da mão de obra local;  
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 As associações de interesse ganham destaque por que podem se tornar 

ativos competitivos com funções coletivas, atuando principalmente na interação com as 

organizações de novos negócios no próprio cluster e, ainda, no desenvolvimento de 

relacionamentos com organizações complementares e de apoio;  

 A decisão de localização, para as empresas, não é mais somente baseada 

em impostos baixos, em matéria-prima e mão de obra barata.  

Para Zaccarelli et al. (2008) a competitividade oportunizada pelo ambiente de 

cluster existe devido aos fatores que seguem: Concentração geográfica em área 

reduzida; Abrangência de negócios viáveis e relevantes; Especialização das empresas; 

Equilíbrio com ausência de posições privilegiadas; Complementaridade por utilização 

de subprodutos; Cooperação entre empresas; Substituição seletiva de negócios; 

Uniformidade de nível tecnológico; Cultura da comunidade adaptada ao aglomerado; 

Caráter evolucionário por introdução de (novas) tecnologias; Estratégia de resultado 

orientada para o cluster.  

Nesse mesmo sentido, Figueiredo e Di Serio (2007) entendem que nos 

clusters, a proximidade geográfica e cultural viabiliza o acesso especial a 

relacionamentos pessoais, qualidade em informação e fortes incentivos ao aumento da 

produtividade e da inovação e que esses benefícios são importantes não só para as 

empresas em concorrência, mas também para a nação. 

Ainda com o objetivo de expandir a compreensão da vantagem competitiva 

nos diversos níveis, entende-se que são importantes as abordagens do trabalho de 

Chudnovsky (1990) que sistematiza diversas definições referentes ao tema 

competitividade, conforme demonstrado no Quadro 4 propondo a existência de 

enfoques macroeconômicos e microeconômicos nos conceitos de competitividade.  

Chudnovsky (1990) ressalta que no enfoque microeconômico as definições 

de competitividade estão centradas na firma, mesmo que para alguns teóricos, as 

definições possam ser generalizadas, por extensão, para regiões ou países. Já no 

enfoque macroeconômico as definições de competitividade aparecem invariavelmente 
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como capacidades de economias nacionais apresentarem resultados econômicos 

satisfatórios.  

QUADRO 4 – DEFINIÇÕES DE COMPETITIVIDADE 

―Competitividade é a aptidão de vender aquilo que é produzido‖ (Mathis et al, 1988). 

―Significa a capacidade das empresas de um dados país de conceber/desenhar, desenvolver, produzir 
e vender seus produtos em concorrência com outras empresas baseadas em outros países‖ (Alic, 
1987). 

―A competitividade industrial é medida da capacidade imediata e futura dos empresários de conceber, 
produzir e vender produtos cujos atributos em termos de preços configurem um pacote mais atrativo 
que os produtos similares oferecidos pelos competidores: onde o juiz final será o mercado‖ (European 
Management Forum, 1980, citado por Chesnais). 

―A capacidade de uma indústria (ou empresa) de produzir bens com padrões de qualidade específicos, 
requeridos por determinados mercados, utilizando recursos em níveis iguais ou inferiores aos utilizados 
por indústrias semelhantes no resto do mundo por um determinado período de tempo‖ (Haguenauer, 
1989). 

―Uma economia é competitiva na produção de um determinado bem quando pode, pelo menos, igualar 
os padrões de eficiência vigentes no resto do mundo em termos de utilização de recursos e qualidade 
do bem‖ (Tavares de Araújo Jr et al, 1989). 

―Uma firma (ou uma economia nacional) será competitiva se é vitoriosa (possui uma boa colocação em 
sua confrontação com seus concorrentes no mercado – nacional ou mundial)‖ (Michalet, 1981). 

Fonte: CHUDNOVSKY (1990, p.13) 

Chudnovsky (1990) identifica que o conceito de competitividade visto sob o 

enfoque micro e macroeconômicos apontam algumas dificuldades: a identificação do 

agente da competitividade, que no aspecto microeconômico pode ser identificado 

facilmente como a firma, entretanto no âmbito macroeconômico não é facilmente 

identificado. A segunda dificuldade é a definição de critérios objetivos para mensuração 

da competitividade, bem como a identificação das fontes de competitividade. 

São inúmeros os pontos de vista sobre a magnitude das vantagens e o que 

representa a aglomeração territorial de empresas do mesmo setor para diferentes 

autores. Segundo Porter (1990), algumas facilidades podem ajudar o desenvolvimento 

das empresas que compõem o cluster, tais como o fluxo de informação intenso, 

presença de instituições de apoio, infraestrutura e formação de competências. Regiões 

ou determinadas localidades podem oferecer essas condições às empresas em maior 

ou menor intensidade. As regiões onde existem esses fatores oferecem vantagem 

competitiva às empresas ali localizadas. Igliori (2001), aponta que a expansão das 
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atividades de um segmento pode produzir benefícios para outros, como os 

consumidores dos produtos da atividade em expansão, os fornecedores de bens 

complementares aos produtos da atividade em expansão, os produtores de fatores de 

produção substitutos aos utilizados pela atividade em expansão e os produtores de 

bens consumidos por indivíduos cuja renda é aumentada pela expansão da atividade. 

Amato Neto (2000) afirma que a cooperação interempresarial pode viabilizar 

o atendimento de diversas necessidades das empresas que seriam de difícil satisfação 

se as organizações atuassem de maneira isolada. Algumas vantagens competitivas 

desta cooperação entre as empresas destacam-se: 

 Compartilhar competências e utilizar know-how de outras empresas; 

 Realizar pesquisas tecnológicas, compartilhando o desenvolvimento e os 

conhecimentos adquiridos; 

 Partilhar riscos e custos de explorar novas oportunidades, realizando 

experiências em conjunto, e oferecer a possibilidade facilitada de subcontratação e 

terceirização do processo produtivo; 

  Exercer uma pressão maior no mercado, aumentando a força competitiva 

em beneficio do cliente; 

 Compartilhar recursos, com destaque para os subutilizados; 

 Fortalecer o poder de barganha em negociações de compra; 

 Obter mais força para atuar em mercados internacionais, nas atividades 

de exportação e importação. 

Para Tristão (2000), a relevância de um cluster ou APL está em viabilizar 

ações que permitam enfrentar e criar alternativas para as empresas em face da 

concorrência desenfreada que a globalização de mercado impôs aos diversos setores 

da economia. Essas ações proporcionam o aumento da produtividade, pois 

possibilitam, por meio da integração de empresas, o alcance de matéria-prima, mão-de-

obra, maquinário, informação, produtos e serviços de maior qualidade e muitas vezes 

inovadores. 
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Dentre as peculiaridades do cluster, Porter (1998) destaca o ganho de 

eficiência coletiva, entendida como a vantagem competitiva derivada das economias 

externas locais e da ação conjunta para o desenvolvimento local. As vantagens 

consistem no aumento de conhecimento do mercado, e forte aumento da qualidade e 

agilidade no desenvolvimento de produtos e consequente incremento de produtividade 

e de faturamento.  

Johanson e Mattson (1987) apontam a vantagem competitiva de um cluster 

quando as organizações usam umas as outras como ativos no processo de inovação 

em redes. Quanto mais específicos forem esses ativos, maiores serão os gastos 

individuais da empresa no relacionamento. Quanto maiores forem esses gastos, maior 

será a confiança entre as empresas no cluster. Johanson e Mattson (1987) argumentam 

que essa interconectividade das empresas está intimamente ligada às tecnologias e à 

inovação. Neste mesmo sentido Schimtz e Nadvi (1999) afirmam que a eficiência 

coletiva gerada num cluster de micro, pequenas e médias empresas, influi 

positivamente no desenvolvimento local ao criar possibilidades de acúmulo de capital e 

conhecimento locais. 

Entretanto, para Amato Neto (2000), os ganhos não resultam 

necessariamente da existência de um cluster. Um grupo de empresas que produz 

produtos parecidos em uma mesma região constitui um cluster, mas essa concentração 

setorial e geográfica em si traz poucos benefícios. A eficiência coletiva resulta de 

processos internos das relações entre firmas. Humphrey e Schmitz (1998) lembram que 

deve existir na região um conjunto de facilitadores para que haja realmente geração de 

benefícios diretos para todos os seus membros. Os facilitadores abaixo representam a 

chamada eficiência coletiva: 

 Estipulação da especialidade de cada produtor; 

 Surgimento de fornecedores de matéria-prima e de máquinas; 

 Surgimento de agentes que vendam para mercados distantes e 

internacionais; 



44 

 

 

 

 Surgimento de empresas especialistas em serviços tecnológicos, 

financeiros e contábeis; 

 Surgimento de uma classe de trabalhadores assalariados com 

qualificações e habilidades específicas; 

 Surgimento de associações para realização de lobby de tarefas 

específicas para conjunto de seus membros. 

É importante salientar ainda que Schmitz (1997) chama a atenção para o fato 

de que, apesar da ocorrência de clusters não garantir os ganhos econômicos 

(crescimento, competitividade), facilita o aparecimento de características que habilitam 

tais ganhos, como os que seguem: a) divisão do trabalho e especialização entre 

empresas; b) surgimento de fornecedores de matérias-primas, equipamentos e peças 

de reposição; c) surgimento de agentes comerciais que levam os produtos para 

mercados distantes (nacionais e internacionais); d) surgimento de fornecedores de 

serviços especializados (técnicos, financeiros, e contábeis); e) surgimento de 

trabalhadores com habilidades específicas para o setor; f) surgimento de ações 

conjuntas entre os produtores locais de dois tipos: cooperação entre firmas individuais 

ou cooperação entre grupos de firmas por meio de associações. 

A grande contestação da vantagem competitiva em clusters surge da 

aceitação ou negação dos efeitos spillovers4 da eficiência coletiva de um aglomerado 

de indústrias e na capacidade de inovação e competitividade das empresas. São 

indiscutíveis as consequências benéficas da eficiência coletiva, que podem ser 

divididas em duas frentes: 

 Para todos os atores do aglomerado: geração e difusão de conhecimento, 

facilitando a aprendizagem e o ganho de competitividade das empresas participantes; 

 Para o desenvolvimento local: benefícios sociais e econômicos como 

geração de empregos, renda e aumento do dinamismo local de negócios. 

                                                 
4
 spillovers são formas de promover a difusão de novas tecnologias a custos relativamente baixos 

(TIGRE, 2006). 
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Entende-se que tanto para a firma quanto para os países, passando pelos 

níveis de clusters e regionais, a gestão voltada à geração de vantagens competitivas é 

de alta relevância para garantia da maximização dos resultados. Portanto, existe uma 

diversidade de métricas para desenvolvimento destas vantagens competitivas, diante 

dos pressupostos demonstrados por seus conceitos e princípios. A inovação surge 

como prática para a efetiva geração de vantagem competitiva sustentável. O tema 

segue sendo dissertado no capítulo II. 
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CAPÍTULO II – INOVAÇÃO COMPETITIVA 
 

Desde o início do século XX a inovação é descrita como sinônimo de 

mudança que gera impacto econômico, segundo Schumpeter (1934). Entretanto nem 

os economistas clássicos, tampouco os neoclássicos contribuíram para o 

desenvolvimento sistematizado das teorias de inovação, da tecnologia ou do progresso 

técnico no processo de obtenção das vantagens competitivas.  

 Sob este enfoque o Capítulo II apresenta reflexões inerentes aos aspectos 

fundamentais da inovação e as principais teorias de Inovação, desde seus conceitos e 

princípios, até exemplos e casos de inovações nas organizações. 

 
2.1 ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA INOVAÇÃO  

Na década de 1930, Schumpeter (1934) já atribuía destaque à questão da 

inovação. A visão shumpeteriana aborda a inovação como papel central para o 

entendimento das mudanças econômicas que podem ser observadas na realidade. 

O desenvolvimento, no sentido em que tomamos, é um fenômeno 
à parte, inteiramente fora do que se possa observar no fluxo 
circulatório ou na tendência para o equilíbrio. É uma mudança 
espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do 
equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 
previamente existente (SHUMPETER, 1934, p. 91). 

Entende-se que a ruptura no fluxo circular é causada por inovações, que 

iniciam o processo de desenvolvimento econômico de forma espontânea e descontínua. 

Estas inovações se manifestam por meio de novos produtos, novos serviços, novas 

matérias-primas e processos. A razão para que a economia saia de um estado 

de equilíbrio e entre em um  processo de expansão é o surgimento de alguma inovação 

que altere consideravelmente as condições prévias de equilíbrio.  

Para Schumpeter (1934), as inovações são resultantes das percepções e 

ações dos produtores, ou empresários, e não acionadas por necessidades dos 

consumidores, conforme transcrição: 

[A]s inovações no sistema econômico não aparecem, via de regra, 
de tal maneira que primeiramente as novas necessidades surgem 
espontaneamente nos consumidores e então o aparato produtivo 
se modifica sob sua pressão. Não negamos a presença desse 
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nexo. Entretanto, é o produtor que, igualmente, inicia a mudança 
econômica, e os consumidores são educados por ele, se 
necessário; são, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, 
ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que 
tinham o hábito de usar. Portanto, apesar de ser permissível, e até 
mesmo necessário, considerar as necessidades dos consumidores 
como uma força independente e, de fato, fundamental na teoria do 
fluxo circular, devemos tomar uma atitude diferente quando 
analisamos a mudança (SCHUMPETER, 1934, P. 48). 
 

As mudanças se originam, portanto, no lado da produção, na maneira distinta 

de combinar materiais e forças para producir as coisas a serem utilizadas na vida diária 

das pessoas, mas, repita-se, não dizem respeito a aperfeiçoamentos no já conhecido. 

Trata-se de modos totalmente diferentes de dispor materiais e forças.  

Schumpeter (1934) deixa explícito que os meios de produção necessários às 

novas combinações não estão ociosos, à espera para serem empregados na produção 

de novos bens. Os recursos para viabilizar as novas combinações já estão disponíveis 

na sociedade, estando empregados em atividades que compõem o fluxo circular. São 

as novas maneiras de combiná-los, retirando-os dos locais onde se acham empregados 

e alocando-os em novas atividades, que se vão produzir, então, o que foi denominado 

de desenvolvimento econômico. 

Na visão de Schumpeter (1934), a economia obedece a um "fluxo circular", 

onde cada bem produzido encontra o seu mercado. Segundo ele, somente uma 

inovação é capaz de quebrar esse fluxo monótono, derivando na chamada destruição 

criativa.  

Portanto, para Schumpeter (1934), uma inovação é capaz de quebrar 

paradigmas comportamentais e gerar novos hábitos. Essa ruptura gera um novo ciclo 

monótono à espera de uma nova inovação. O modelo do fluxo circular, apresentado na 

Figura 8, é protagonizado por consumidores, empresas e mercados de produtos e 

fatores de produção. 
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FIGURA 8 – FLUXO CIRCULAR 

 
FONTE: adaptado de SHUMPETER (1934, p.51). 

Na economia do fluxo circular, segundo Schumpeter (1934), a vida 

econômica transcorre monotonamente, em que cada bem produzido encontra o seu 

mercado, período após período. Isso, contudo, não significa concluir que inexista 

crescimento econômico. Admitem-se incrementos na produtividade, decorrentes de 

aperfeiçoamentos no processo de trabalho e de mudanças tecnológicas contínuas na 

função de produção. Entretanto, essa base tecnológica já é conhecida, incorporada que 

foi com o tempo na matriz produtiva da economia. Os agentes econômicos apegam-se 

ao estabelecido, e as adaptações às mudanças ocorrem em ambiente familiar e de 

trajetória previsível. Nessas circunstâncias, de acordo com Schumpeter (1934), 

mudanças econômicas substanciais não podem ter origem no fluxo circular, pois a 

reprodução do sistema está vinculada aos negócios realizados em períodos anteriores. 

A introdução de uma inovação no sistema econômico é chamada por 

Schumpeter (1934) de ―ato empreendedor‖, realizada pelo ―empresário empreendedor‖, 

visando obtenção de lucro, que, segundo o autor, é o motor de toda a atividade 

empreendedora. Para Schumpeter (1934), esta lucratividade não se refere à 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fluxo+circular+da+economia+schumpeter&source=images&cd=&cad=rja&docid=34bij8gSEc_l1M&tbnid=90sa4suALIkLoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DglSmM4dqhK0&ei=dO8EUu74FuPqyQHF6YGgDA&bvm=bv.50500085,d.aWc&psig=AFQjCNFmjhtysFMaKr2cnGxhZRfD9_CisA&ust=1376141519109031
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remuneração usual do capital investido, mas ao ―lucro extraordinário‖, isto é, o lucro 

acima da média do mercado - que possibilitaria a realização de novos investimentos e a 

transferência de capitais entre os diferentes setores da economia, desenvolvendo-a. 

Ainda de acordo com a teoria de Schumpeter (1934), para que uma inovação 

seja realizada, faz-se necessário que três condições sejam cumpridas: 

 Que, em determinado período, existam novas e mais vantajosas 

possibilidades do ponto de vista econômico privado, na indústria ou num ramo da 

indústria;  

 Que haja acesso limitado a tais possibilidades, seja em razão das 

qualificações pessoais necessárias, seja por conta de circunstâncias externas; 

 Que a situação econômica permita o cálculo de custos e um 

planejamento razoavelmente confiável, isto é, que haja uma situação de equilíbrio 

econômico. 

Devido a essa dependência fundamental do aspecto econômico de 
coisas sobre tudo mais, não é possível explicar uma mudança 
econômica através somente de condições econômicas prévias. 
Isso porque o estado econômico de um povo não emerge 
simplesmente de condições econômicas anteriores, mas somente 
de toda situação anterior (SCHUMPETER, 1957). 

Segundo Schumpeter (1957) o processo de produção é caracterizado "como 

uma combinação de forças produtivas que incluem coisas em parte materiais e em 

parte imateriais". No nível material, têm-se os fatores originais da produção, isto é, terra 

e trabalho de onde procedem todos os bens. As forças imateriais são "fatos técnicos" e 

"fatos de organização social" ou meio ambiente sociocultural. Do ponto de vista 

econômico, esse "meio ambiente" especifica as regras dos jogos institucionais que 

devem ser observadas na alocação e distribuição. Isso indica, por exemplo, se a 

economia é principalmente competitiva ou monopolista, capitalista ou socialista, etc. 

Schumpeter (1957) caracteriza ainda os principais atores do processo de 

desenvolvimento econômico: "empresário", "inovação" e "capital". O "empresário" é o 

que promove inovações no processo produtivo. Para Schumpeter (1957), "inovação" 

significa "fazer as coisas diferentemente no reino da vida econômica". As inovações 

podem ocorrer da seguinte forma: 
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 Introdução de um novo bem não familiar aos consumidores ou então de 

nova qualidade de um bem; 

 Introdução de um novo método de produção - método ainda não 

experimentado dentro de certo ramo produtivo, mas que não precisa obrigatoriamente 

derivar de qualquer descoberta científica;  

 Abertura de um novo mercado, ou seja, um mercado em que o produto de 

determinada indústria nunca tivera acesso antes, independente de este mercado ter ou 

não existido anteriormente; 

 Descoberta de uma nova fonte de matéria prima ou de produtos 

semiacabados, também, independente desta fonte ter existido ou não anteriormente; e 

 Reorganização de uma indústria qualquer, como a criação ou a ruptura de 

uma posição de um monopólio. 

A questão para Schumpeter (1934) é que as inovações transformadoras não 

podem ser previstas. Contudo, esses tipos de inovações, que são originadas no próprio 

sistema, quando introduzidas na atividade econômica, produzem mudanças que são 

qualitativamente diferentes daquelas alterações do dia-a-dia, levando ao rompimento do 

equilíbrio alcançado no fluxo circular. Assim, a evolução econômica se caracteriza por 

rupturas e descontinuidades com a situação presente e se devem à introdução de 

novidades na maneira de o sistema funcionar. O fato de as mudanças econômicas, que 

possam alterar os rumos dos acontecimentos, levando a economia a trilhar caminhos 

nunca dantes percorridos, tenham origens externas ao fluxo circular, não implica, por 

sua vez, que nada se possa dizer teoricamente sobre elas. Isso seria assim caso 

fizéssemos uma análise estática e de equilíbrio dos fenômenos econômicos, pois nesse 

tipo de abordagem a preocupação principal é como chegar aos preços e quantidades 

que igualam oferta e demanda dos bens, uma adaptação dos agentes a dadas 

alterações em alguma variável do modelo, mas sem modificar os seus parâmetros. 

Finalmente, "capital" não é o estoque de bens reais de uma comunidade, 

mas sim, uma reserva monetária que capacita ao empresário ter o poder de controle 

sobre os fatores de produção, deslocando-se dos velhos empregos e canalizando-os 
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para os novos usos que a inovação exige. É a soma de meios de pagamento que está 

disponível a qualquer momento a ser transferido aos empresários. Esses recursos de 

capital são conseguidos nos bancos criadores de crédito.  

Para Schumpeter (1957) os ciclos econômicos não são um aspecto 

acessório do desenvolvimento no sistema capitalista, mas uma condição sine qua non 

para que o desenvolvimento ocorra. O período compreendido entre o momento em que 

se introduz uma inovação e o momento em que ela começa a produzir mercadorias que 

são introduzidas no mercado varia com a natureza da própria inovação, assim surgem 

os ciclos de periodicidades diferentes. Schumpeter cita três tipos de ciclos: o primeiro, 

chamado de "ondas longas" em um período variável de 54 a 60 anos; o segundo tipo de 

ciclo tem duração de 9 a 10 anos; e o terceiro tipo com duração de 40 meses. 

Meier & Baldwin (1968) criticam a teoria dos ciclos econômicos Schumpeter 

(1934), e argumentam que nos últimos anos têm ocorrido inovações que, 

quantitativamente, talvez tenham sido mais importantes do que as inovações que, 

ocorreram nos últimos 200 anos, as quais independem de ciclos econômicos. 

A partir da intensa mudança tecnológica e o processo de inovação 

constituem-se em uma área da economia denominada Economia da Tecnologia. Baiardi 

(1996) ressalta alguns temas que têm sido importantes pontos de análise na Economia 

da Tecnologia, dentre os quais se destacam:  

 As políticas públicas de ciência e tecnologia e das instituições integrantes 

do sistema nacional / regional de inovações tecnológicas e seus impactos econômicos;  

 As decisões empresariais e o processo de inovação tecnológica (produção 

e introdução de inovações);  

 O funcionamento do sistema de geração de tecnologias e os mecanismos 

de endogeneização da demanda pela pesquisa e desenvolvimento – P&D; e 

 Os mecanismos de aumento da competitividade dos sistemas econômicos 

nacionais e regionais, através da competitividade microeconômica ou da 

competitividade sistêmica. 
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Em uma visão mercadológica, Drucker (1997) defende que a inovação não é 

tecnologia e tampouco ciência, mas sim, valor. A inovação é reconhecida pelo impacto 

que pode causar externamente, junto ao mercado, através da percepção de valor pelo 

cliente. Drucker (2003), que ocupa papel de destaque junto às pesquisas sobre 

mudanças e inovações, conceitua com primazia o tema, agregando fatores intangíveis 

à composição: 

A inovação é o ato que contempla os recursos com a nova 
capacidade de criar riqueza. A inovação de fato, cria um recurso. 
Não existe algo chamado de recurso até que o homem encontre 
uso para alguma coisa na natureza e assim o dote de valor 
econômico. Até então, cada planta é uma erva qualquer e cada 
mineral apenas outra rocha (DRUCKER, 2003, p.39). 

Para Napoleoni (1974), a inovação é chave para resolução da equação: 

necessidade crescente de produção e lucro versus recursos limitados. O autor afirma – 

alinhando-se em vários aspectos com a definição de Schumpeter (1934) - que existem 

três categorias de inovação: uso de novos materiais, utilização de novas fontes de 

energia, e introdução de novas tecnologias. Corroborando com o tema Kuczmarski 

(1996) afirma que a melhor definição para o termo Inovação é: "Uma mentalidade, uma 

atitude generalizada, ou uma maneira de pensar focada além do presente para o 

futuro". Ainda na descrição de Kuczmarski (1996), os objetivos do processo de 

inovação nas organizações consistem em: 

 Proporcionar uma nova forma de pensar sobre as estratégias e práticas 

dos negócios; 

 Possibilitar a obtenção de vantagens competitivas; e 

 Valorizar o valor do negócio, através do aumento do preço das ações; 

Com esta análise, Kuczmarski (1996) deixa explícita a correlação entre a 

inovação e a geração de vantagens competitivas. 

Outra forma de conceituação e caracterização de inovação é realizada por 

Anthony (2012), cujo conceito de inovação envolve otimismo e uma nova maneira de 

encarar o mundo, de maneira intangível: 

Inovação. A própria palavra transpira otimismo. A inovação nos 
proporciona novos meios de nos comunicarmos com os amigos e 
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familiares. Ela nos ajuda a viver mais felizes e saudáveis. Mas qual 
o seu significado e o quanto ela realmente importa (ANTHONY, 
2012, p.13). 

Neste contexto as perspectivas atuais das inovações tornam-se 

fundamentais para compreensão das novas práticas e métricas para a inovação. 

 

2.2 PERSPECTIVAS DA INOVAÇÃO 

Diante do exposto, entende-se em que a inovação - seja esta caracterizada 

como ciência e tecnologia, seja como valor percebido pelo mercado – possui grande 

representatividade no desenvolvimento das nações e das organizações, torna-se 

fundamental a reflexão sobre as condições de enquadramento das empresas brasileiras 

em relação aos demais países neste contexto.   

Segundo informações divulgadas pelo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) e da OCDE - Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (2010), o Brasil investiu R$ 49,9 bilhões em ciência, 

tecnologia e inovação no ano de 2009. Este valor investido corresponde a 1,19% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, enquadrando-se na 15ª posição do ranking 

mundial. As fontes de capital para investimento em P&D no Brasil estão assim 

distribuídas de forma equilibrada: com 54% de investimentos públicos e 46% de 

investimentos privados, de acordo com o IBGE e OCDE (2010). 

O Japão é o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, com 

investimentos que correspondem a 3,44% do PIB (2010), seguido por Coreia do Sul, 

Alemanha, e Estados Unidos. 

Ainda para melhor compreensão da situação atual de desenvolvimento de 

inovações, pesquisa da ONU (2011) indica que a China é o destino mencionado pelo 

maior número empresas (72,1%) para futuras expansões em projetos de P&D, dando 

ao país ótimas perspectivas de crescimento no âmbito de inovações. Os EUA vêm em 

segundo (41,2%), a Índia em terceiro (38,4%), e o Japão é a quarta opção (14,7%). O 

Brasil aparece em 19º lugar, com 1,5% de atratividade, indicador preocupante para o 

desenvolvimento futuro no país.  
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Estes indicadores demonstram o potencial de desenvolvimento em inovação 

no Brasil. Para o desenvolvimento necessário de tão importante processo é importante 

à discussão e reflexão sobre o tema.  

Para explicar o sentido de inovação através da funcionalidade das coisas, 

Drucker (2003) segue demonstrando que há pouco mais de um século, nem o óleo 

mineral nem a bauxita, ou mesmo o alumínio, constituíam recursos. Eram coisas que 

tornavam o solo improdutivo para a agricultura. Assim como a penicilina era somente 

um fungo, definido como praga, até Alexandre Fleming, em meados de 1920, percebeu 

que esta praga era um assassino de bactérias, e a penicilina tornou-se um recurso de 

valor, e portanto uma inovação. Drucker (2003) defende que os historiadores relutaram 

em reconhecer que uma das grandes realizações do século XIX foi a ―invenção da 

invenção‖. A literatura do início do século XIX do ―lampejo de gênio‖, e o inventor era 

uma figura romântica e até ridícula. Somente após a Primeira Guerra Mundial (1914 - 

1918), a ―invenção‖ passou a significar pesquisa, atividade sistematizada, com objetivos 

pré-determinados, planejamento, organização e previsão de resultados almejados. 

Ainda segundo Drucker (2003), um processo semelhante ao da invenção tem 

que acontecer com a inovação, ou seja, as organizações devem aprender a praticar a 

inovação de maneira sistemática. 

A inovação sistemática, portanto, consiste na busca deliberada e 
organizada de mudanças, e na análise sistemática das 
oportunidades que tais mudanças podem oferecer para inovação 
econômica e social (DRUCKER, 2003, p.44). 

Entretanto é importante ressaltar que existem diferenças importantes entre 

os processos de invenção e inovação. Neste sentido Anthony (2012) colabora através 

da delimitação clara entre os conceitos de invenção e de inovação. Através dos 

exemplos de dois grandes gênios, Leonardo da Vinci e Thomas Alva Edison, Anthony 

(2012) explica: 

Se você passar os olhos nos cadernos de da Vinci, não deixará de 
se impressionar com sua capacidade de antever o futuro. Neles, 
veem-se esboços de aparelhos que lembram em muito os atuais 
helicópteros. Ele mapeou em detalhes impressionantes o corpo 
humano. Era um gênio da criatividade. Mas suas ideias 
corresponderam à nossa definição de inovação? Não, uma vez que 
não exerceram impacto àquela época. E é importante lembrar-se 
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disso, pois quando nos dispomos a inovar, devemos estar atentos 
para não cair na armadilha de fazer da inovação um exercício 
acadêmico, em que se pensa, pensa, pensa, mas nunca se faz. 
(ANTHONY, 2012, p. 15). 

Constata-se que o sentido de usualidade é fundamental para a concretização 

da Inovação. Mais que desenvolver itens inéditos e promover ideias originais, as 

mudanças organizacionais tem que constituir reais vantagens competitivas no âmbito 

organizacional. 

De maneira simples, em seu conceito, Anthony (2012), ressalta que palavras 

frequentemente inerentes ao processo de inovação, tais como criatividade, tecnologia, 

pioneirismo, são peças que constituem a inovação, entretanto não a definem por si só.  

Outro conceito de inovação é defendido por Gramigna (2004) defende que a 

inovação manifesta-se nas organizações através da melhoria de processos, em 

mudanças de layouts, em novas formas de abordar o cliente, no desenvolvimento de 

novas tecnologias, elaboração de novos produtos e serviços, proposta de novas formas 

logísticas e gestão de custos. A autora defende ainda, que as possibilidades de 

inovação são múltiplas, desde que o processo de inovação seja conduzido por uma 

liderança inovadora. 

Uma perspectiva fundamental da inovação é a sua classificação. Assim como 

se verificou a existência de diversas definições conceituais para o tema, os tipos de 

classificações são vários. Entretanto, os estudos de Anthony (2012) possibilitam 

classificar as inovações de maneira fundamentada e objetiva. Anthony (2012) classifica 

a Inovação em duas vertentes: 1. Propósito Estratégico; e 2. Tipos de Inovação.  

Segundo Anthony (2012) a primeira classificação pressupõem que as 

inovações são sistematicamente inseridas nos propósitos da organização. Anthony 

(2012) cita o exemplo da Procter e Gamble que adota quatro iniciativas estratégicas 

fundamentadas em inovação: a inovação comercial, que consiste em descobrir formas 

de comercialização e promoção de produtos já existentes; a inovação duradoura, que 

busca aperfeiçoar gradualmente os produtos e serviços disponíveis; a inovação 

transformacional, que pretende adotar um desempenho inovador em categorias já 

existentes; e a inovação irruptiva, que significa criar uma nova categoria. A segunda 
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classificação de Inovação, segundo Anthony (2012) caracteriza-se pelo tipo de 

inovação: por produtos, distribuição, modelos de geração de receitas, ou processos, 

ilustrados por diversos exemplos: 

Às vezes a Apple lança produtos, como novas versões de 
tocadores de músicas, computadores ou dispositivos móveis. A 
empresa também lançou novos meios de distribuir produtos e 
conteúdos associados, como a loja de músicas iTunes e a App 
Store, para aplicativos de telefonia móvel. A Apple criou modelos 
de receitas inteiramente novos, como a venda de músicas unitárias 
numa faixa reduzida de preços. As empresas também podem 
inovar processos, como fez a Turner Broadcasting, com o 
programa Fast Facts (ANTHONY, 2012, p.21). 

Ou seja, ambas as classificações de inovação tem como premissa, a busca 

pelo novo: novos mercados, novas categorias, produtos, formas de distribuição, 

gerando novas fontes de receitas. 

Mediante análise das diversas reflexões ora apresentadas, acredita-se que a 

inovação constitui-se do objetivo essencial de diferenciação e usualidade, cujos 

elementos sustentadores são a criatividade, a liderança, o hábito do questionamento, e 

a integração dos diversos atores do ambiente organizacional. 

A relevância da inovação para as organizações modernas conduz este 

estudo à reflexão sobre modelos e políticas de inovação potencialmente desenvolvidas 

nas empresas. Jonash (2001) posiciona a relevância da inovação no mercado 

competitivo:  

Wall Street atribui cada vez mais valor à inovação do que a 
qualquer outro método que gere crescimento no resultado e na 
receita das empresas (...) A inovação impulsiona os ganhos da 
empresa, acelera seu crescimento, garante uma vantagem sobre 
os concorrentes e agrada aos acionistas (JONASH 2001, p.34). 

Jonash (2001) realizou uma pesquisa cujo escopo era o cruzamento de 

dados provenientes do ranking das empresas inovadoras promovido pela revista 

Fortune, e os indicadores de crescimento destas empresas. Analisando-se as 

informações coletadas, concluiu-se que: As empresas que se encontram no ranking da 

Fortune, dentre os primeiros 20%, oferecem rentabilidade duas vezes superior ao de 

empresas do mesmo setor; As empresas que estão dentre as últimas deste ranking, 

remuneram os acionistas em menos de um terço das demais do mesmo setor. 
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Portanto, além dos fatores positivos de desenvolvimento mercadológico e 

cultural gerados pelas inovações. As organizações e em consequência a sociedade 

obtém maiores resultados financeiros e econômicos, consecutivos do processo de 

inovação. Com esta perspectiva atualmente as organizações buscam modelos e 

políticas de inovação a fim de sistematizá-los no cotidiano empresarial. 

Hamel e Prahalad (1995) afirmam que a maior parte da literatura sobre 

gestão de inovação e desenvolvimento de novos produtos erroneamente pressupõe 

que as organizações controlam os recursos necessários para a comercialização dessa 

inovação: 

Muitas das novas oportunidades mais interessantes exigem a 
integração de sistemas complexos, e não a inovação em torno de 
um produto isolado. Uma única unidade de negócio ou uma única 
empresa ou país não tem todos os recursos necessários. Poucas 
empresas podem criar o futuro com suas próprias mãos (HAMEL e 
PRAHALAD, 1995, p.39). 

Entende-se que para a efetividade das inovações tem-se que pensar e 

operacionalizar diversas variáveis sistêmicas, para realmente gerar vantagem 

competitiva, apta a impactar o futuro de uma organização. Para vislumbrar o futuro a 

empresa precisa ser capaz de escapar da visão limitada e ortodoxa do ―ramo atuamos‖ 

e ―o produto ou serviço que oferecemos‖. Prahalad (2004) propõe um modelo de 

migração da inovação tradicional para a inovação da experiência. Este novo paradigma 

da inovação é apresentado comparativamente no Quadro 5: 

QUADRO 5 - MIGRANDO PARA A INOVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 INOVAÇÃO TRADICIONAL INOVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Objetivo da Inovação Produtos e processos Ambientes de experiência 

Base do valor Ofertas de produtos e serviços Co-criação de experiências 

Visão da criação de 
valor 

A empresa cria valor; os produtos e 
serviços da empresa são ―empurrados‖ 
pela oferta e ―puxados‖ pela demanda 

Co-cria-se valor centrando-se no 
indivíduo 

Foco do 
desenvolvimento 

Custo, qualidade, velocidade e 
modularidade 

Granularidade, extensibilidade, 
conectividade e evolutividade 

Visão da tecnologia Recursos e funções; integração de 
tecnologia e sistemas 

Capacitadores de experiências; 
integração das experiências 

Foco da infraestrutura Sustentação o fornecimento de 
produtos e serviços 

Sustentação da co-construção de 
experiências personalizadas 

Fonte: adaptado de PRAHALAD (2004, p. 95). 
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Portanto, a aprendizagem organizacional atende aos requisitos da 

capacitação para a expansão organizacional em direção à criação de vantagens 

competitivas. Boyett e Boyett (2003) contribuem com o tema, dissertando sobre o 

aprendizado organizacional, que tem ampla participação, quando a empresa tem a 

intenção de desenvolver continuamente suas competências. Segundo Boyett e Boyett 

(2003) o aprendizado concreto acontece através de: 

 Experiências concretas no local de trabalho: a comunicação e a troca de 

experiências são fundamentais dentro das organizações; 

 Meditação sobre as experiências, tentando entender os acontecimentos e 

seus respectivos motivos complementam o item anterior; 

 Formação de novos conceitos baseados nas experiências anteriores 

completa o ciclo do aprendizado; 

 Colocamos os conceitos à prova com novas experiências; 

 Repetição do ciclo. 

Galbraith e Lawler III (2001) apresentam três tipos de aprendizado 

organizacional, o primeiro deles é a inovação, que nesta dissertação é objeto de 

estudo, portanto, seguem os tipos de aprendizado destacados pelos autores: 

 Inovação: é um processo que gera algo novo – produtos, aplicações, 

processos, práticas ou sistemas. É um método criativo de ver novas aplicações para o 

conhecimento existente, combinar pequenos fragmentos de conhecimento para criar 

uma nova habilidade ou inventar novas soluções. A inovação não é um processo bem 

controlado; pelo contrário, ela depende de pequena disponibilidade de recursos, 

redundância de esforços, tentativa e erro, experimentação, estar livre de pressões e de 

maneiras especificadas de se fazer as coisas, autonomia e habilidade de saber se 

divertir. Consequentemente, uma orientação de forte controle organizacional é um 

antídoto da inovação; 

 Melhoria organizacional: a identificação de áreas onde existem 

oportunidades para a melhoria de desempenho e a aplicação de processos de solução 
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de problemas para efetuar melhorias são aspectos padronizados de como as 

organizações aprendem. 

FIGURA 9 – INOVAÇÃO E MELHORIA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de GALBRAITH e LAWLER (2001, p.78). 

 Replanejamento: muitas forças no ambiente de hoje estão exigindo que 

as organizações aprendam a aumentar sua eficiência. Além disso, a natureza mutante 

da economia está causando redirecionamento estratégico em muitas empresas. O 

projeto da organização afeta os níveis e os tipos de desempenho que as organizações 

podem atingir na implementação da estratégia. Portanto, o projeto organizacional pode 

ser uma vantagem competitiva e principalmente no ambiente de cluster, configura-se 

em ganho de competitividade e fomento para inovação contínua. 

A compreensão destes conceitos tende a gerar um novo paradigma 

organizacional, propiciando as ações de mudança. Para Hamel e Prahalad (1995) são 

fontes de inovação algumas características individuais refletidas nas empresas, como 

as listadas: 

 Praticar e desenvolver o hábito do questionamento; 

 Desenvolver uma profunda e infinita curiosidade; 

 Especular com Humildade; 

 Valorizar do ecletismo; 

CONDIÇÕES QUE 
PROMOVEM INOVAÇÃO 

liberdade de controles, 
diversão e redundância. 

CONDIÇÕES QUE 
PROMOVEM MELHORIA 

ORGANIZACIONAL 
processo grupal sistêmico, 

e solução analítica de 
problemas. 

CONDIÇÕES QUE PROMOVEM 
INOVAÇÃO E MELHORIA 

ORGANIZACIONAL: orientação de longo 
prazo, suporte de recursos, visão 
organizacional, apoio gerencial, 

proximidade aos tomadores de decisão, 
redes e equipes interfuncionais, conexões 
de aprendizado com ambientes externos, 
e incentivos para risco e experimentação. 
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 Buscar metáforas e analogias; e 

 Ser do contra, inquietar-se. 

Neste mesmo sentido, Anthony (2012) sugere que as inovações são 

resultado de alguns estímulos como: questionamento (quanto às situações atuais e 

cenários possíveis), networking (interação com pessoas de diversas formações, 

promovendo o acesso a novos modos de pensar); observação (do mundo e do 

comportamento das pessoas) e a experimentação (busca por novas experiências e 

novos estímulos). 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES 

O desenvolvimento de inovações nas empresas é resultado de exercício 

contínuo de práticas de incentivo e aprendizado organizacional. Existem, entretanto, 

algumas fontes específicas de fomento ao desenvolvimento de inovações. 

Para Tigre (2006) as principais formas de acesso à inovação nas 

organizações constituem-se de: 

 Atividades internas de P&D: trabalho criativo e experimental sistemático; 

ampliação do estoque de conhecimento; desenvolvimento de novas aplicações de 

produtos e processos; desenho, teste de protótipo e software. Estas atividades, 

segundo Tigre (2006) representam 22% dos gastos com inovação das empresas 

industriais brasileiras;  

 Aquisição externa de P&D: contratos de assistência técnica para iniciar 

produção, solucionar problemas e lançar produtos; licenças de fabricação e uso de 

marcas; serviços técnicos e de engenharia; contratação de P&D externo. A compra de 

tecnologia permite um salto de produtividade, mas a eficiência dinâmica requer esforços 

próprios para adaptar e aperfeiçoar a tecnologia aos recursos disponíveis e aos 

mercados visados. Representam 6% dos gastos em inovação.  

 Aquisição de máquinas e equipamentos: constitui a principal fonte de 

tecnologia na indústria brasileira respondendo por 50% das inovações, segundo 
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PINTEC 2008. Necessita de suporte técnico, capacitação operacional e integração aos 

processos para alcançar ou superar a produtividade nominal; 

 Treinamento: treinamento de pessoal orientado para desenvolver ou 

aperfeiçoar produtos ou processos; e contratação de serviços externos de treinamento; 

 Introdução das inovações tecnológicas no mercado: comercialização, 

lançamento do novo produto, pesquisa e teste de mercado, e publicidade de 

lançamento; 

 Projeto industrial e outras preparações técnicas: procedimentos técnicos 

para efetivar a implementação de inovações; plantas e desenhos; especificações 

técnicas; características operacionais necessárias; controle de qualidade; 

procedimentos técnicos para efetivar a implementação de inovações. Representam 

22% dos gastos com inovação na indústria brasileira. 

 Drucker (2003) defende que a inovação sistemática é constituída pelo 

monitoramento de sete fontes de oportunidades inovadoras, sendo as mesmas disposta 

numa ordem decrescente de confiabilidade e previsibilidade: 

 PRIMEIRA FONTE DE INOVAÇÃO: O INESPERADO 

Através de exemplos de lojas de departamentos nova-iorquinas, Drucker 

deixa claro que o inesperado, ou seja, um sucesso ou fracasso ocorrido diversamente à 

estratégia inicial da empresa podem significar uma fonte de inovação, quando 

aproveitadas as oportunidades apresentadas por esta diversidade. Sobre o sucesso 

inesperado o autor discorre: 

Uma razão por que é difícil para a direção aceitar o sucesso 
inesperado é que todos nós temos a tendência de acreditar que 
tudo que durou um período razoável de tempo deve ser normal, e 
continuar para sempre (DRUCKER, 2003, p.45). 

Drucker (2003) chama a atenção para o fato de que os relatórios de 

resultados mensais ou trimestrais das organizações dão ênfase às áreas nas quais o 

desempenho não corresponde à expectativa, apontando lista de problemas e falhas. Ou 

seja, o enfoque nas áreas-problemas, e a falta de atenção às áreas onde a empresa 
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superou as expectativas, ocasionam uma ―miopia‖ organizacional, cuja consequência é 

a perda de oportunidades contidas no inesperado. 

Ainda na concepção de Drucker (2003) a necessidade de análises para 

explorar a oportunidade: ―...o sucesso inesperado é um sintoma. Mas, sintoma de quê? 

O fenômeno latente pode ser simplesmente uma limitação de nossa visão, 

conhecimento ou compreensão‖. Portanto, a causa do sucesso inesperado tem que ser 

analisada, pois é ela que revela mudanças de comportamento das pessoas e o 

direcionamento do contexto mundial 

Godin (2006) conta um caso que pode ilustrar de maneira singela a 

realização de inovação através do inesperado: os gerentes da H-E-B Grocery 

Company5, notaram que havia picos de alta na venda de álcool líquido anualmente, e 

descobriram que isto acorria porque os clientes que não podiam comprar ar 

condicionado usavam álcool para refrescar a pele. Os gerentes perceberam que o 

álcool, em sua formulação usual, ressecava a pele, então surgiu a ideia de requisitar 

aos seus fornecedores que desenvolvessem um produto com a marca H-E-B, de álcool 

líquido com hidratante, o que corresponde atualmente a um quarto das vendas de 

álcool em toda a rede H-E-B. Entretanto, Drucker (2003) deixa claro que não é 

suficiente depender de uma casualidade para o desenvolvimento de inovações 

baseadas no inesperado.  

Godin (2006) relata uma história, que demonstra o fracasso inesperado nos 

induzindo a conclusão da importância de estar sempre atento à voz do seu cliente. 

Segundo o autor relata, Pete tem uma loja de fotocópias, e está no mesmo endereço há 

52 anos. O personagem ama o que faz e é bom nisso: todos os agentes imobiliários 

locais, professores e comerciantes adoram a loja do Pete. Ele recebe cada cliente – 

novo ou antigo – com uma xícara de café recém passado quentinho e um prato de 

biscoitos de chocolate. ―Pete é um grande cara‖, todos dizem. ―Nunca perde um prazo‖. 

―Sabe fazer impressões como ninguém‖. ―É um prazer bater papo com ele‖. Não é 

surpresa que Pete tenha feito sucesso todos esses anos. Há dois anos, Pete decidiu 

que era hora de expandir. ―Impressão sob encomenda é o que vai nos fazer entrar na 

                                                 
5
 Rede de supermercados Norte - Americana, que atua no Texas (EUA) e no México. 
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era da Internet.‖ Ele declarou. Um ano e dezenas de milhares de dólares depois, seu 

novo site foi ao ar. Quando os clientes ligavam para marcar hora para vê-lo, Pete lhes 

dava, em vez disso, um endereço na Internet. Os clientes de Pete não ficaram muito 

satisfeitos. Ele não servia mais café. Não parava mais para conversar. Não oferecia 

mais biscoitos de chocolate. Um ano depois de seu novo site ir para o ar, Pete, o 

impressor, me ligou para perguntar: ―Ei, não tem nenhum serviço para me mandar?‖. O 

problema de Pete foi que ele quis ser como outra pessoa, quando o que o distinguia, 

em primeiro lugar era ser apenas ele mesmo. Se Pete tivesse perguntado aos seus 

clientes sobre suas ideias primeiro, ele teria economizado dezenas de milhares de 

dólares e dúzias de antigos clientes antigos.  

O fracasso inesperado conduz à reflexão, e faz com que o indivíduo saia, 

observe seu entorno e escute. O fracasso pode ser considerado uma consequência, 

que requer que as causas sejam investigadas, onde provavelmente oportunidades e 

direcionamentos serão encontrados. Este exercício de enxergar as oportunidades no 

que é externo à organização deve ser praticado por todos em uma empresa, não 

somente a cúpula institucional ou nas intermináveis reuniões gerenciais. A linha de 

frente da empresa, ou seja, o operacional tem um potencial enorme para observar 

problemas e oportunidades. 

Hayek, (apud Robinson e Schroeder, 2005), realizou um ensaio na Escola 

Austríaca de Economia, a fim de analisar os motivos pelos quais os empregados 

frequentemente veem problemas e oportunidades que seus chefes muitas vezes não 

percebem. Hayek dividiu o conhecimento em duas categorias: conhecimento agregado 

e conhecimento das circunstâncias específicas de tempo e espaço.  

Os administradores, geralmente lidam com o conhecimento agregado, 

enquanto o conhecimento detalhado de fatos específicos, de problemas e 

oportunidades cotidianos, é vivenciado pelos funcionários, o que, segundo o autor, os 

habilita a ter ideias melhores que as de seus chefes para alcançar os objetivos da 

empresa. 
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 SEGUNDA FONTE DE INOVAÇÃO: A INCONGRUÊNCIA 

Outra fonte de inovações, segundo Drucker (2006) é a incongruência. Para o 

autor esta é uma forma de ajuste, ou seja, uma oportunidade de inovar quando algo 

acontece de maneira errônea ou até inconcebível: 

Incongruência é uma discrepância, uma dissonância, entre o que é 
e o que deveria ser, ou entre o que é, e o que todo mundo 
pressupõe que seja. Podemos não entender por que razão ela 
existe, e, na verdade, com muita frequência não podemos sequer 
concebê-la. Mesmo assim, uma incongruência é um sintoma de 
uma oportunidade de inovar. Ela pressagia uma ―falha‖ latente, 
utilizando o termo da Geologia. Tal falha é um convite para inovar 
(DRUCKER, 2006, p.77). 

 Existem várias formas de incongruência, conforme citado a seguir: 

1. Realidades econômicas incongruentes – geralmente são fenômenos 

macroeconômicos, que ocorrem dentro de todo um setor industrial ou de serviços. 

Citando Drucker (2003), para melhor demonstrar a essência da inovação gerada por 

realidades econômicas incongruentes:  

Em geral, o inovador que explora esta incongruência pode contar 
que estará sozinho por um bom tempo, antes das empresas 
existentes e os fornecedores acordem para o fato de que têm, pela 
frente, uma nova e perigosa concorrência. Isso porque estão tão 
ocupados procurando abrir caminho no hiato entre demanda 
crescente e resultados defasados que mal notam que alguém, está 
fazendo algo diferente (DRUCKER, 2003, p.29). 

Ou seja, a inovação pela incongruência econômica busca, nas divergências 

caudadas por ocorrências macroeconômicas, uma fonte inovação que lhe posiciona 

como pioneiro no mercado onde atua, pois está à frente de concorrentes que tentam 

―inventar a lâmpada, olhando para a vela‖. 

2. A incongruência entre a realidade e os pressupostos sobre ela – consiste 

na má interpretação da realidade, deixando para o inovador a oportunidade de percebê-

la e explorá-la. Um exemplo utilizado por Drucker (2003), explica melhor o conceito da 

inovação através deste tipo de incongruência.  

Uma demonstração clara da possibilidade de inovação através de uma 

pequena ideia, que pode solucionar a falta de cognição da realidade, é o exemplo de 

Robinson e Schroeder (2005), que comenta o atendimento aos hóspedes na Fazenda 
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Grapevine Canyon6. O nível de atenção aos detalhes neste Hotel é extraordinário, 

graças às ideias das pessoas que trabalham ali.  Pequenas ideias como: a ideia de 

Rob, de instalar um grande cinzeiro junto aos balanços do playground, para que desta 

forma ele não tenha que recolher as pontas de cigarro espalhadas pelo chão. Para 

melhor apreciação desta forma de trabalho, segue quadro a seguir: 

QUADRO 6 - EXEMPLOS DE IDEIAS DA FAZENDA GRAPEVINE CANYON 

PESSOA IDEIA EXECUÇÃO 

Diane Colocar instruções e rótulos em 
todos os interruptores dos chalés 

Danny 

Ginger Oferecer frutas da estação como 
alternativa de sobremesa. 

Execute! 

Bonnie Verificar se as revistas em que 
anunciamos têm sites para 
fazermos links. 

Bonnie 

Norma Instalar telas nas portas da 
cozinha para mate-la fresca no 
verão e economizar com ar-
condicionado. 

Danny 

Danny Pintar as torneiras: vermelho 
para água comum e verde para 
água potável. 

Boa ideia, execute! 

Fonte: adaptado de ROBINSON E SCHROEDER (2005, p.56). 

 Conclui-se que a incongruência entre a realidade percebida e a concreta 

raramente requer inovações heroicas, as pequenas ideias somadas são poderosas e 

difíceis de serem copiadas, são inumes ao benchmarking7! 

3. A incongruência entre valores e expectativa percebidos e concretos do 

consumidor – muitas vezes existe uma má interpretação da percepção do consumidor, 

há uma distorção entre o real desejo do cliente e o que parece ser. Drucker (2003) 

comenta uma visita de Khrushchev aos EUA, em 1956, em que o mesmo comenta: ―os 

russos jamais desejarão ter seus automóveis; táxis baratos fazem muito mais sentido‖. 

Qualquer adolescente poderia ter dito a ele que ―rodas‖ não significam apenas 

transporte, mas liberdade, mobilidade, poder, romance. A interpretação errada de 

                                                 
6
 Resort localizado em pleno deserto do Arizona, nos Estados Unidos, numa região rica de História. 

7
 termo em inglês, que define um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e práticas 

empresarias entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes. 
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Khrushchev deu ensejo a uma das mais desenfreadas oportunidades empreendedoras: 

a escassez de automóveis na Rússia resultou no maior e mais ativo mercado negro. 

4. A incongruência dentro do ritmo ou lógica de um processo – são as 

discrepâncias que ocorrem dentro de um processo. 

As pessoas muitas vezes não inovam pela comodidade de realizar as coisas 

da maneira como foram designadas, mas sempre há uma melhor maneira de se fazer 

as coisas. Tom Peters (2004) afirma que ―o bom é inimigo do ótimo!‖. E realmente, a 

falsa sensação de felicidade gerada pelo conforto de não mudar é uma cilada: a 

empresa perde a chance de inovar. 

 TERCEIRA FONTE DE INOVAÇÃO: NECESSIDADE DE PROCESSO 

Diz um antigo adágio: ―A necessidade é a mãe da invenção!‖. A necessidade 

do processo, ao contrário das outras fontes de inovação. Na se inicia com um evento no 

meio ambiente, seja interno ou externo. Inicia-se com o trabalho a ser feito. Está 

fundamentada na tarefa e não na situação. 

Para Drucker (2003), as inovações geradas por necessidades do processo, 

geralmente, todos reconhecem a necessidade, mas não se mobilizam para modificar 

esta realidade, e quando a inovação aparece, é aceita imediatamente como ―óbvia‖ e 

torna-se ―padrão‖. Um exemplo citado pelo autor, como referência desta fonte de 

inovação é o Ottmar Mergenthaler, quando o mesmo projetou a linotipo para 

composição tipografia em 1885. Durante as décadas precedentes, materiais impressos 

de todas as espécies – revistas, jornais, livros – cresceram a uma taxa exponencial com 

o alastramento da alfabetização e o desenvolvimento dos transportes e comunicações. 

Todos os outros elementos do processo de impressão já haviam mudado. Existiam 

impressoras de alta velocidade, por exemplo, e o papel estava sendo feito em 

máquinas de alta velocidade. Somente a composição tipográfica permanecia sem 

alterações desde os dias de Gutenberg, quatrocentos anos antes, continuando a ser um 

trabalho manual vagaroso e caro e exigindo grande habilidade e longos anos de 

aprendizado: 

Mergenthaler definiu o que faltava: um teclado que possibilitasse a 
seleção mecânica da letra correta da fonte de tipos; um 
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mecanismo para montar as letras e ajustar numa linha; e, o mais 
difícil, por sinal, um mecanismo que devolvesse a letra para seu 
receptáculo para uso posterior. Cada um desses processos exigiu 
vários anos de trabalho intenso e considerável engenhosidade. 
Mas nenhum exigia um conhecimento novo e muito menos uma 
nova ciência (DRUCKER, 2003, p.87). 

A inovação de Mergenthaler tornou-se padrão em menos de cinco anos, visto 

que o processo demandava modificações e todos reconheciam isso, entretanto não o 

modificavam. A necessidade de mudança no processo também é abordada na revista 

HSM Management (ed. 49, março-abril 2005): em 1872, o norte-americano Aaron 

Montgomery Ward, observou as dificuldades dos fazendeiros para realizar suas 

compras, e então, imprimiu o primeiro catálogo de vendas pelo correio, método que se 

tornou grande sucesso na época. 

Godin (2006), também contribui para a exemplificação deste tipo de fonte de 

inovação, citando o caso da médica Virginia Apgar: como resultado do baby boom pós-

segunda guerra mundial, muitos bebês passaram a nascer em hospitais. Até então, 

quando o bebê nascia era rapidamente lavado, enrolado e entregue no berçário. 

Presumia-se que o bebê estivesse com boa saúde a menos que surgissem sintomas 

óbvios de doença, desta maneira os índices de mortalidade infantil na década de 50 

eram muito altos. Após muitos anos acompanhando os nascimentos de bebês, Dra. 

Apgar escreveu: ―O nascimento é o momento mais perigoso de toda vida‖. Mediante 

isto, ela criou um instrumento de teste simples, porém preciso, para avaliar a saúde do 

bebê. O sistema tem escala máxima de 2 pontos para cada um dos cinco critérios – 

pulso, respiração, reflexo, tônus muscular e coloração. Rapidamente o sistema APGAR 

tornou-se padrão internacional para avaliar o bebê ao nascer. 

Conclui-se que as inovações baseadas na necessidade do processo que 

logram sucesso demandam os pré-requisitos:  

 Processo autossuficiente;  

 Um elo ―fraco‖ ou um elo faltando;  

 Uma definição clara do objetivo; e  

 Que as especificações para solução possam ser claramente definidas. 
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 QUARTA FONTE DE INOVAÇÃO: ESTRUTURAS DA INDÚSTRIA E DO 

MERCADO 

Segundo Drucker (2003), as estruturas industriais e de mercado são 

bastante frágeis. Um pequeno arranhão e elas se desintegram, muitas vezes 

rapidamente. Mediante isto, todos os membros da indústria têm que agir. Uma mudança 

na estrutura do mercado ou da indústria constitui também uma importante oportunidade 

para a inovação. A inovação, na estrutura industrial requer espírito empreendedor de 

cada integrante do setor.  

Drucker (2003) aponta quatro indicadores quase certos e bem visíveis de 

mudanças iminentes na estrutura industrial: O rápido crescimento de um setor; Quando 

um setor atinge o ponto em que dobra seu tamanho inicial, a maneira como ele vê e 

atende seu mercado já se tornou inadequada; Convergência de tecnologia que até 

agora eram distintamente vistas como separadas; e Uma indústria está madura para a 

mudança estrutural básica se a forma como ela negocia está mudando rapidamente.  

Entende-se que diante de uma mudança grandiosa na indústria da música, 

Camelio foi obrigado a agir, inovando com a criação de um site na Internet em que os 

fãs podem acompanhar todo o processo criativo de um artista na formulação de um CD. 

A ideia deu certo, e a média gasta pelos fãs para terem acesso a esta proposta triplicou 

em relação ao preço de venda de um CD. 

 QUINTA FONTE DE INOVAÇÃO: MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS 

Conforme Drucker (2003), as mudanças demográficas ―definem-se como 

mudanças na população, sua grandeza, estrutura etária, composição, emprego, status 

educacional e renda‖. A quinta fonte de inovação baseia-se em mudanças relacionadas 

com o ser humano: tipos de moradias, sexo, envelhecimento da população, nível de 

escolaridade, entre outros fatores podem oferecer inovações surpreendentes aos 

empreendedores. 

São diversos os exemplos que confirmam inovações mercadológicas, 

impulsionadas por mudanças demográficas: a expansão e reformulação da oferta de 

cursos de pós-graduação foram ocasionadas por mudanças no nível de escolaridade da 
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população; o crescimento da população idosa no Brasil tem impulsionado o mercado 

com novos serviços e infraestruturas de atendimento e produtos específicos para esta 

faixa etária crescente. 

 SEXTA FONTE DE INOVAÇÃO: MUDANÇAS NA PERCEPÇÃO 

De tempos em tempos, alguns paradigmas são quebrados pelas novas 

gerações. Se você dissesse no final da década de 1980 que, um dia, você teria uma 

empresa especializada em produzir jogos para celular, diriam que você estaria louco.  

Naquela época os celulares eram pesados e desajeitados, como um tijolo, 

com uma tela que mal dava pra ler os números. Atualmente os smartphones8 são 

praticamente itens de sobrevivência para a maioria das pessoas. Temos telefones com 

câmeras digitais e sim, e pessoas especializadas na produção de jogos para celular 

tiveram muito êxito. 

 SÉTIMA FONTE DE INOVAÇÃO: NOVOS CONHECIMENTOS 

 Novas oportunidades criadas por meio de novos conhecimentos ―brilham‖ no 

mercado pela sua natureza inovadora, trazem consigo todo um mercado paralelo a ser 

explorado.  Para citar um exemplo temos o caso dos transgênicos, um conhecimento 

novo que abre muitas outras oportunidades.  

Portanto todas as fontes de inovação demandam pessoas que estejam 

atentas, que questionem e que tenham ideias. Em uma breve revisão bibliográfica, 

repetidas vezes o tema criatividade surge com referência a inovação. 

Analisando os modelos e políticas de inovação citados é possível analisar 

que a sistematização das inovações é viável, e este processo contribui para o 

desempenho positivo nas organizações. As palavras de Drucker (2003) levam a uma 

reflexão o tema: 

Na inovação, como em qualquer empreendimento, entram talento, 
engenhosidade e conhecimento. No entanto, tudo considerado, 
para se inovar há de se trabalhar com tenacidade, foco e propósito. 
Caso não haja diligência, persistência e compromisso, o talento, a 

                                                 
8
 Telefone inteligente, numa tradução livre do inglês. Denominam uma categoria de celulares com 

diversos valores agragados. 
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engenhosidade e o conhecimento serão de pouca valia 
(DRUCKER, 2003, p. 132). 

Para Porter (1993) a inovação inclui tanto melhorias na tecnologia como 

melhores métodos de fazer as coisas, ela pode estar presente em modificações de 

produtos, mudanças de processo, novas formas de comercialização e de distribuição, e 

novas concepções de âmbito, ou seja, do alcance dos objetivos da empresa dentro da 

indústria – à semelhança da abordagem de Schumpeter (1934). Neste sentindo, Porter 

(1993) afirma que as empresas podem obter vantagens competitivas através da 

formação de alianças ou clusters, que possibilitam resultados positivos, dentre estes 

diversificações que caracterizam inovações: 

 Economias de escala ou de aprendizado, unindo-se na comercialização, 

produção de componentes ou montagem de determinados modelos as organizações, 

membros do cluster podem obter vantagem quando existe cooperação para ganho em 

volume de produção e compartilhamento de novos conhecimentos e tecnologias;  

 Acesso aos novos mercados, tecnologias ou atendimento de exigências 

governamentais de propriedade nacional; ou seja, o cluster, por sua representatividade 

nacional, e algumas vezes internacional, tem acesso muitas vezes prioritário às 

variáveis que caracterizam as inovações; 

 Distribuição dos riscos das operações; O cluster, por sua complexidade, 

tem maior capacidade de absorver riscos e possíveis fracassos.  

 Condicionamento ou manipulação da natureza da concorrência numa 

determinada indústria. A formatação do cluster possibilita o monitoramento efetivo e a 

programação de ações coordenadas e estratégicas, quanto à movimentação 

concorrencial. 

No contexto em que as inovações teoricamente demonstram-se fatores 

determinantes a geração de vantagens competitivas, e ainda sob a perspectiva de 

Porter (1993), o qual defende que o ambiente de cooperação e integração dos 

aglomerados incentivam tanto as inovações quanto as vantagens competitivas, faz-se 

necessário dissertar especificamente sobre as características e requisitos dos cluster, 

no capítulo a seguir. 



CAPÍTULO III – CLUSTERS COMO MEIO DE INOVAÇÃO  
 

Os primeiros estudos registrados sobre a formatação de clusters como 

fenômeno de desenvolvimento econômico datam de 1920. Marshall (1920), em seu 

estudo pioneiro em distritos industriais da Inglaterra, analisa as vantagens do 

desenvolvimento de indústrias de ramos conexos, destacando as facilidades de 

infraestrutura e comunicação: 

As mais importantes delas resultam do crescimento dos ramos de 
indústrias conexos, os quais se ajudam mutuamente, seja porque 
centralizados na mesma localidade, seja em qualquer caso, por 
que se utilizam das facilidades modernas de comunicação, 
oferecidas pelo transporte a vapor, pelo telégrafo e pela imprensa 
(MARSHALL, 1920, p. 267). 

Este capítulo dedica-se a análise dos preceitos e benefícios das estruturas 

dos clusters, demonstra ainda exemplos de clusters de sucesso, e seus respectivos 

fatores críticos. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE UM CLUSTER DE NEGÓCIOS 

Segundo Porter (1990), as interações entre as empresas (linkages) podem 

ocorrer verticalmente – como pedaços ou cadeias produtivas completas – baseadas na 

relação comprador/fornecedor, ou horizontalmente, entre concorrentes, clientes, 

tecnologias e canais de comercialização. O cluster, diferentemente de um agrupamento 

tradicional de indústrias ou setores aglomerados com intervenção e subsídio, busca 

produtividade e ligações cruzadas entre empresas, trazendo entidades governamentais, 

empresas, fornecedores e instituições locais para junto de uma agenda construtiva e 

factível. 

Os fatores que viabilizam o crescimento dos clusters não são 

necessariamente os mesmos que garantem sua sustentabilidade. Após o esgotamento 

da força propulsora inicial, outras questões podem emergir, como redes de 

compradores e fornecedores e pressões competitivas locais, que forçam as empresas a 

inovar e melhorar constantemente. 
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Na prática, há grande dificuldade em caracterizar um cluster ou um arranjo 

produtivo local, já que sistemas produtivos nem sempre podem ser claramente 

separados nas categorias propostas pela literatura. Os limites entre as categorias nem 

sempre são nítidos e, em alguns casos, pode haver a conjugação de duas formas de 

organização. Mas essa dificuldade em nada altera o fato essencial de que a 

aglomeração traz ganhos em eficiência coletiva que raramente produtores separados 

conseguem atingir. 

Na visão de Porter (1993) a ―Teoria dos Aglomerados‖: cadeias e 

agrupamentos ou clusters, tem uma abordagem direcionada para os aspectos de 

estratégia, produtividade e competitividade, em um enfoque empresarial e de natureza 

microeconômica.  

Outra conceituação de clusters é realizada por Suzigan, et al. (2004), que 

definem os clusters como sistemas locais de produção que podem ter variadas 

caracterizações conforme sua história, evolução, organização institucional, contextos 

sociais e culturais. Suzigan, et al. (2004) relatam uma definição bastante difundida é a 

que foi adotada pela RedeSist 9 — Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais — que propõe dois conceitos distintos:  

 Os clusters são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos 

e sociais com foco em um conjunto específico de atividades econômicas, que 

apresentam vínculos entre si. Envolvem a participação e a interação de empresas, que 

podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras e clientes, 

entre outros. Contam ainda com diversas outras instituições públicas e privadas 

voltadas para formação e capacitação de recursos humanos, através de escolas 

técnicas e universidades, P&D, engenharia, política, promoção e financiamento, e  

                                                 
9
 Uma rede de pesquisa interdisciplinar, formalizada desde 1997, sediada no Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta com a participação de várias universidades e 
institutos de pesquisa no Brasil, além de manter parcerias com outras instituições da América Latina, 
Europa e Ásia. 
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 Sistemas produtivos e inovativos locais consistem em organizações em 

que há interdependência, articulação e vínculos consistentes entre as organizações 

resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o aumento 

da capacidade de inovação endógena, da competitividade e do desenvolvimento local.  

Nesta perspectiva existe, portanto a dificuldade de caracterização efetiva de 

um Aglomerado de negócios como cluster efetivo. Esta caracterização é importante 

para a real configuração de aglomerados que funcionem e resultem em ganhos 

compartilhados para os atores que os compõem. 

Na perspectiva de Suzigan et al. (2004), considera-se que as dimensões 

institucional e regional constituem elementos cruciais do processo de capacitação 

produtiva e de inovação, para a caracterização do cluster. Diversos contextos, sistemas 

cognitivos e regulatórios e formas de articulação e aprendizado interativo entre agentes 

são reconhecidos como fundamentais na geração e difusão de conhecimentos em um 

cluster. As aglomerações de empresas e instituições têm como característica essencial 

a capacidade de gerar economias externas, incidentais ou deliberadamente criadas, 

que contribuem para o incremento da competitividade das empresas e, em 

consequência, de todo o sistema local de produção.  

Contribuindo com o conceito de geração de vantagens competitivas, como 

característica do âmbito dos clusters, Schmitz e Nadvi (1999) apontam que os agentes 

locais (empresas e instituições) podem reforçar sua capacidade competitiva por meio de 

ações conjuntas deliberadas, tais como: compra de matérias-primas, promoção de 

cursos de capacitação gerencial e formação profissional, criação de consórcios de 

exportação, contratação de serviços especializados, estabelecimento de centros 

tecnológicos de uso coletivo e cooperativas de crédito, entre outras.  

Sobre a importância do nível de inter-relação entre as Instituições e 

empresas em um cluster, Porter (1993) instiga os gestores com uma indagação: ―Por 

que algumas Nações têm êxito e outras fracassam na competição internacional?‖ Em 

seguida o autor defende que, se o objetivo é mostrar as bases que sustentam a 

prosperidade econômica sejam de empresas.  
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Segundo Porter (1993) a explicação está no papel desempenhado pelo 

ambiente econômico, pelas instituições e pelas políticas nacionais, ou seja, são os 

atributos de uma nação que estimulam a vantagem competitiva em uma indústria. Para 

o autor, os aspectos relacionados às estruturas econômicas, valores, culturas, 

instituições e histórias nacionais, já se encontram incorporados à teoria econômica e 

aos modelos de crescimento e desenvolvimento regional.  

Porter (1993) entende que são as empresas e não as nações que competem 

em mercados internacionais, sendo que a unidade de análise básica para se 

compreender a competição é a indústria. As empresas criam vantagem competitiva 

percebendo ou descobrindo maneiras novas e melhores de competir numa indústria, e 

sendo capazes de levá-las ao mercado. A esta capacidade Porter denomina ―inovação‖, 

definida como uma maneira nova de fazer as coisas que são comercializadas, pois, no 

seu modo de ver, o processo de inovação não pode ser separado do contexto 

estratégico e competitivo de uma empresa.  

A Teoria de Clusters Porteriana10 defende que entre os determinantes da 

vantagem competitiva configuram um modelo que se tornou generalizadamente 

conhecido como o ―diamante competitivo‖. Duas variáveis são importantes para a 

determinação de vantagens competitivas:  

1. O acaso, ou seja, acontecimentos fora do controle das empresas, ou seja, 

macro ambiental, tais como invenções puras, descobertas em tecnologias básicas, 

guerras, acontecimentos políticos externos, grandes mudanças na demanda do 

mercado externo; e 

2. O Governo, que através de políticas diversas pode atuar para melhorar ou 

piorar a vantagem competitiva de um conglomerado.  

O modelo do Diamante da Competitividade de Porter é apresentado a seguir, 

na Figura 10: 

 

 

                                                 
10

 Neologismo referenciando o autor Michael Porter 
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FIGURA 10 - SISTEMA COMPLETO DO DIAMANTE DA COMPETITIVIDADE 

 

Fonte: adaptado de PORTER, 1993, p. 146. 

A expressão ―diamante‖ é utilizada para referenciar as variáveis 

determinantes da vantagem competitiva. Entende-se que os quatro atributos que 

constituem o modelo, são fundamentais no processo competitivo: 

 Condições de fatores, como trabalho ou infraestrutura, necessários à 

competição; 

 Condições de Demanda, delimitada pela natureza da demanda de 

consumo pelos produtos e serviços; 

 Indústrias correlatas e de apoio, componentes da matriz logística do setor 

em questão; e 

 Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas, fatores que constituem as 

condições como as empresas são criadas, organizadas e dirigidas. 

A natureza sistêmica do Diamante da Competitividade de Porter (1993) 

promove o agrupamento das indústrias competitivas de uma nação. Nas pesquisas de 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=diamante%20de%20porter&source=images&cd=&cad=rja&docid=xvPVgqD8Raz3IM&tbnid=8N2GV3A4p5qgKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgempresarial2.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fmichael-porter.html&ei=vfAEUpe8EOGCyAHNkIDYBw&bvm=bv.50500085,d.aWc&psig=AFQjCNHZ8pPBJ76cMuLW-WS7qNBgfFW3Lw&ust=1376141873913339
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=diamante%20de%20porter&source=images&cd=&cad=rja&docid=xvPVgqD8Raz3IM&tbnid=8N2GV3A4p5qgKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgempresarial2.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fmichael-porter.html&ei=vfAEUpe8EOGCyAHNkIDYBw&bvm=bv.50500085,d.aWc&psig=AFQjCNHZ8pPBJ76cMuLW-WS7qNBgfFW3Lw&ust=1376141873913339
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Porter (1993) o fenômeno do agrupamento é tão generalizado que parece constituir o 

aspecto central das economias nacionais desenvolvidas. Porter (1993) menciona ainda 

as ideias de filières 11 como precursoras da Teoria de Cluster. As interdependências 

tecnológicas podem significar que a dinamicidade tecnológica num setor depende dos 

demais. Segundo o autor, a ideia de filières busca uma razão pela qual os clusters 

podem ocorrer, porque as conexões técnicas são estreitas, e porque a sua presença 

em setores correlatos de um país poderia ser necessária para a sua vantagem mútua, 

dos clusters ou agrupamentos e do país.  

A estrutura lógica de interdependência organizacional descrita na análise de 

Porter (1993) tem referências nos conceitos de Hirschman (1958) quanto aos efeitos em 

cadeia retrospectiva e em cadeia prospectiva, e de Perroux (1955) relativos aos efeitos 

e relações entre a indústria motriz e as indústrias movidas, dentro da teoria dos polos 

de crescimento.   

Para Porter (1993), a intensidade dos agrupamentos é proporcional aos 

recursos da economia, e tendem a ser direcionados para os clusters em detrimento das 

indústrias isoladas. Este aspecto destaca a importância da proximidade geográfica 

entre as indústrias localizadas, muitas vezes, em uma única cidade ou região de um 

país. A concentração geográfica, no modelo teórico de Porter, integra o processo mais 

geral através do qual a vantagem competitiva é criada, compartilhada e mantida. 

Segundo Porter (1993) o seu sistema de geração de vantagens competitivas, constitui, 

em essência, uma teoria de investimento e inovação. O desenvolvimento de uma 

economia decorre, em sua visão, da criação e manutenção de fontes mais sofisticadas 

de vantagem competitiva, refletindo no posicionamento estratégico em segmentos e 

indústrias de produtividade superior.  

3.2 CICLO DE VIDA DO CLUSTER 

O crescimento da produtividade no cluster, segundo Porter (1993) pode 

resultar de três fontes principais: 1) a fonte de mudança tecnológica; 2) a acumulação 

de capital e 3) a melhoria da educação ou dos níveis de habilitação (qualificação).  

                                                 
11

 Termo cunhado por autores franceses para referir-se a famílias de setores tecnologicamente 
interdependentes 
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Porter (1993) considera a mudança tecnológica e o acumulo de capital, 

fatores endógenos e procura modelá-las como resultado do diamante, no qual o 

investimento em conhecimento desempenha um valioso papel. O modelo teórico 

apresentado por Porter sugere quatro etapas do desenvolvimento competitivo na Teoria 

dos Aglomerados: 

1ª etapa – impulsionada por fatores: referem-se à posição da nação e do 

aglomerado, quanto aos fatores de produção, como trabalho especializado ou 

infraestrutura, necessários à competição em determinada indústria;  

2ª etapa – impulsionada pelo investimento: consiste nos investimentos 

públicos, privados e autárquicos, voltados a criação de suporte às organizações 

vinculadas ao cluster; 

3ª etapa – impulsionada pela inovação: através da cooperação e do fomento 

proporcionado pelo cluster, a inovação e a tecnologia tornam-se produto do meio; e  

4ª etapa – impulsionada pela riqueza: as organizações experimentam um 

declínio de prosperidade, em função de decréscimos nos níveis de motivação e 

rivalidade, que podem reduzir os investimentos privados e sociais na criação de fatores 

avançados.  

Porter (1993) explica ainda que a compreensão destas etapas pertinentes ao 

Modelo são como segue, transcrito: 

As três primeiras etapas envolvem o aprimoramento sucessivo das 
vantagens competitivas de um país e estarão normalmente 
associadas com a prosperidade econômica em progressiva 
ascensão. A quarta etapa é de paralisação e, por fim, declínio [...] 
(PORTER, 1993, p. 614).  

Outro relevante eixo teórico presente de forma essencial no modelo analítico 

de Porter, por ele mesmo chamado de ―uma teoria de investimento e inovação‖, é a 

abordagem de Schumpeter (1934) sobre os ciclos econômicos e o papel da inovação 

tecnológica no processo de destruição criadora. Conforme Porter (1999), com a 

observação de algumas características específicas é possível determinar o ciclo de vida 

de um cluster como nascimento, evolução e declínio. 
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 Nascimento: as origens de um cluster geralmente são consequência das 

circunstâncias históricas e podem surgir devido à necessidade local específica ou como 

resultado de pesquisas. Em exemplo citado por Porter (1999) é o fenômeno de 

formatação de clusters que ocorre em Massachusetts - EUA, vários clusters surgiram 

de pesquisas realizadas pelo MIT (Massachusetts Institute of Technolgy) ou pela 

Harvard University.  

 Evolução: a evolução de um cluster começa já a partir de sua formação, 

por um ciclo de auto reforço, especialmente quando instituições locais o apoiam e a 

concorrência local é vigorosa. Nessa fase, aumentam também sua influência sobre 

governos e instituições públicas e privadas.  

O processo de evolução é longo, e pode ser mensurado através do 

cumprimento das nove condições apontadas por Zaccarelli (2000) para classificar um 

cluster como completo, conforme demonstrado no Quadro 07:  

QUADRO 07 – REQUISITOS DE CLUSTERS SEGUNDO ZACCARELLI 

1. Alto nível de concentração geográfica; 

2. Presença de uma diversidade de empresas e instituições de apoio; 

3. Empresas especializadas em suas respectivas áreas de atuação; 

4. Existência de várias empresas de cada tipo; 

5. Aproveitamento de materiais reciclados ou subprodutos; 

6. Alto nível de integração e cooperação entre empresas parte do cluster; 

7. Intensidade concorrencial e disputa para participação; 

8. Uniformidade de nível tecnológico; e 

9. Cultura da sociedade adaptada às atividades do cluster. 

Fonte: adaptado de ZACCARELLI, 2000, p. 200. 

Neste mesmo sentido, Porter (1999) define procedimentos para análise e 

aferição da existência de um cluster é apenas cinco, mas que abrangem todas as 

condições citadas por Zaccarelli (2000).  

Os cinco procedimentos designados por Porter são como descritos no 

Quadro 08: 
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QUADRO 08 – REQUISITOS DE CLUSTERS SEGUNDO PORTER 

1. Possuir de uma grande empresa ou uma concentração de empresas semelhantes, quanto ao produto 

e ao processo; 

2. Analisar a cadeia produtiva para identificar a existência de empresas e instituições que cobrem 

importante extensão desta cadeia; 

3. Realizar análise horizontal para identificar a existência de distribuidores comuns ou de fornecedores de 

produtos ou serviços complementares; 

4. Identificar instituições que oferecem qualificações especializadas, tecnologias, informações, capital, ou 

infraestrutura e de órgãos coletivos envolvendo os participantes do aglomerado; e 

5. Avaliar o nível de influência de agências governamentais e outras agências reguladoras sobre os 

participantes do aglomerado. 

 
Fonte: PORTER (1999, p. 212). 

 

Tanto os requisitos apresentados por Porter (1999), quanto os apresentados 

por Zaccarelli (2000) tem diversos pontos em comum. Os cinco requisitos 

característicos de cluster para Porter, repetem-se de alguma maneira no conceito de 

requisitos de Zaccarelli (2000). Entretanto três requisitos incrementados por Zaccarelli 

(2000) fornecem uma visão de sustentabilidade ao aglomerado: Aproveitamento de 

materiais reciclados ou subprodutos; Uniformidade de nível tecnológico; e Cultura da 

sociedade adaptada às atividades do cluster. 

Seguindo o ciclo de vida do cluster, Porter (1999) apresenta a última fase do 

ciclo: o declínio. 

 Declínio: segundo Porter (1999) um cluster tem evolução constante e 

pode ser longevo, mantendo seu vigor por séculos. Entretanto, perde sua vantagem 

competitiva por fatores externos e internos às organizações. No que se refere aos 

fatores externos, o exemplo mais significativo é a descontinuidade tecnológica. Quanto 

as variáveis internas, podem-se citar vários exemplos, como excesso de fusões, 

acordos, cartéis e a inflexibilidade normativa ou introdução de regras sindicais e outras 

restrições à competição que solapam a concorrência local e retardam a melhoria da 

produtividade.  

Para Zaccarelli (2000) uma das ameaças de declínio aos aglomerados é a 

competição entre dois clusters provoca um declustering, para o perdedor, trazendo 
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profundo trauma para região devido ao fechamento de empresas, gerando desemprego 

e impacto econômico negativo em diversas estruturas, tais como: comerciais 

imobiliárias e de serviços. 

Mesmo considerando-se o ciclo de vida do cluster, conclui-se que há 

vantagem competitiva em fortalecer um cluster, visto que mesmo que uma empresa 

aperfeiçoe seus processos de produção e reduza seus custos, não conseguirá competir 

isoladamente contra um grupo ou aglomerado de empresas, é o que afirma Zaccarelli 

(2000). 

Referencialmente a este fluxo de desenvolvimento de clusters, Guimarães 

(2010) afirma que os efeitos consequentes criam um círculo virtuoso:  

Esse aglomerado, por si só, já provoca alguma atratividade de 
clientes. Com o aumento do número de clientes, as vendas 
consequentemente aumentam, e esse movimento passa a atrair 
outras empresas do ramo que se instalam no local, para usufruírem 
também da presença dos compradores. Com a chegada das novas 
empresas, cresce a atratividade dos clientes, o que confirma a 
assertiva da decisão das novas empresas. Nesse momento, pelo 
crescente aumento de empresas entrantes, ocorrem três efeitos 
primários: aumenta a variedade dos produtos à venda, os preços 
se tornam baixos e uniformes, e ocorre um nivelamento da 
tecnologia utilizada pelas empresas (GUIMARÃES, 2010, p. 10). 

 

Para melhor visualização do processo de formatação de um cluster, a Figura 

11 demonstra o Fluxo de Desenvolvimento completo de um aglomerado, segundo 

Guimarães (2010), considerando uma empresa isolada, que circunstancialmente ou por 

consequência de políticas públicas, começa a surgir nas proximidades algumas 

empresas congêneres, constituindo o que se pode chamar de aglomerado de 

empresas, iniciando assim o processo de formação de um cluster. Com este starter, 

outras empresas fornecedoras e concorrentes são atraídas, algumas facilitações 

acontecem, como especialização, reciclagem, colaboração, instituições de apoio, 

alguns efeitos são gerados, tais como diversificação de produtos, uniformidade de 

preços e tecnologia, e finalmente, esta configuração viabiliza o aumento de vendas com 

a atração de clientes, devido ao alto grau de competitividade. 
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FIGURA 11 - FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DE UM CLUSTER DE NEGÓCIOS 

 

Fonte: GUIMARÃES, 2010, p.23. 

Segundo Zaccarelli (2000), ocorrem em paralelo, e são eles: a atração de 

fornecedores de materiais e serviços para dentro do cluster, o aumento na facilidade de 

especialização das empresas, e um melhor aproveitamento dos refugos. O nível de 

intensidade destes efeitos sobre o cluster determina sinergicamente o nível de 

competitividade do aglomerado. Ainda sob a análise de Zaccarelli (2000), a partir de um 

determinado nível de amadurecimento de um cluster, surgem mais cinco efeitos 

secundários, que completam o processo de seu desenvolvimento: grande flexibilidade 

operacional, cultura local adaptada, inevitável colaboração entre as empresas, o 

surgimento de instituições de apoio, e a intensificação das atividades operacionais das 

empresas. 

Mediante o potencial que os clusters apresentam no âmbito de políticas de 

desenvolvimento regional/local, e mesmo de políticas industriais, as aglomerações 
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geográficas e setoriais de empresas têm sido objeto de estudos e de medidas de 

políticas públicas, tanto no Brasil como em outros países. Entretanto, nota-se uma 

carência, com maior ênfase no caso do Brasil, de critérios metodológicos que permitam 

identificar, delimitar geograficamente e caracterizar sistemas ou arranjos produtivos 

locais segundo alguns tipos básicos, de acordo com sua relevância para o 

desenvolvimento regional/local e sua importância no respectivo setor ou classe de 

indústria. Esta é uma etapa crucial para orientar as medidas de políticas e ações 

privadas. 

Como um contraponto as Teorias referentes às aglomerações industriais, e 

principalmente quanto às reflexões de Porter sobre o tema, o crítico Aktouf (2002) 

postula que a infinita maximização econômica tornou-se, acompanhada da crença na 

corrida pela ―vantagem competitiva‖, uma espécie de dogma, de padrão de 

pensamento, e de ação, em quase todos os domínios: 

 (...) Tudo parece voltado a ser estratégico e competitivo. O 

porterismo tornou-se mais que uma simples teoria [...] Seu modelo 
analítico passou a ser um molde generalizado de concepção e de 
análise, uma visão de mundo, uma ideologia plena e inteira. (...) O 
modo porteriano de concepção do mundo e da economia espalha-
se por todo o planeta e se enraíza nas consciências e no ensino 
(AKTOUF, 2002, p. 44).  

Mesmo com esta crítica de Aktouf, é importante mantermos o sentido prático 

e possível nas análises deste trabalho. Certamente as reflexões sociológicas são 

necessárias e louváveis, entretanto, o desenvolvimento de pesquisas e ações práticas 

destinadas à gestão competitiva é imprescindível para a evolução e crescimento 

econômico das organizações. 

3.3 CLUSTERS DE CALÇADOS NO MUNDO 

Para melhor compreensão do universo de clusters de calçados é importante 

averiguar o perfil desta cadeia produtiva.  Prochnik (2005) desenvolveu um projeto para 

o SEBRAE com o objetivo de traçar o perfil do Setor de Calçados no Brasil. Analisando-

se os resultados obtidos no estudo, várias configurações e apontamentos pertinentes 

ao cluster de calçados são interessantes, e valem ser citados. Prochnik (2005) afirma 

que:  
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A cadeia global de calçados é formada pelas empresas que 
produzem matérias-primas, componentes e calçados e as que 
operam a logística e o comércio internacional destes produtos. É 
útil entender o comércio internacional como uma cadeia por causa 
das fortes relações econômicas que se estabelecem entre 
sucessivos agentes fornecedores e consumidores. Por isto, as 
características das cadeias influenciam as possibilidades de 
desenvolvimento da firma fornecedora (PROCHNIK, 2005, p.19). 
 

Os principais agentes desta cadeia produtiva de calçados, segundo Prochnik 

(2005) são as empresas locais e as empresas transnacionais.  

1)  Empresas locais: entre as empresas que produzem matérias-primas, 

componentes e calçados, a grande maioria atua em um só país. No Sudeste Asiático, 

por exemplo, as relações de propriedade são muitas vezes mais complexas e grupos da 

Coréia e Formosa são proprietários de fábricas em países menos desenvolvidos, como 

China, Vietnam e Tailândia.  

2) Empresas transnacionais: há também uma pequena minoria de firmas 

muito grandes, com atuação global, como Nike, Reebok e Adidas. Estas empresas são 

proprietárias ou detém forte participação acionária, em aliança com produtores locais, 

de firmas de calçados em diversos países. As grandes multinacionais do setor de 

calçados também atuam como importadores globais. Empresas varejistas que se 

subdividem em cadeias de lojas de departamento, como por exemplo: Wal-Mart, K-

Mart, Woolworth, dentre outras, e cadeias de lojas especializada em calçados (Payless 

ShoeSource, Atheletic‟s Foot, Nine West, Clark‟s) e redes de lojas de moda (The 

Limited, Gap, Banana Republic).  

Segundo Prochnik (2005) estes players atuam no setor de forma constante e 

consistente. Existem cinco alternativas de articulação entre compradores e produtores 

de calçados: 

 MERCADO – o mercado funciona através das feiras de calçados e do 

trabalho dos representantes comerciais dos fabricantes, que visitam os potenciais 

compradores. Neste caso, os fabricantes oferecem produtos de sua própria linha 

comercial, resultado de design e especificações próprias.  
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 MODULAR - são as compras feitas por encomenda. O comprador busca o 

fornecedor que é capaz de atender suas especificações.  

 

 RELACIONAL – neste caso, além de operar por encomendas, o fabricante 

também tem um vínculo de parceria com o comprador. No tempo, esta parceira forma 

vínculos informais e de confiança.  

 

 CATIVA ou QUASE - HIERÁRQUICA – ocorre quando, em um formato 

relacional, o fabricante depende em grande parte das compras daquele cliente.  

 

 INTEGRADA ou HIERÁRQUICA – quando o fornecedor não é uma firma 

independente, isto é, ele é apenas uma subsidiária da empresa cliente.  

Conforme relata Prochnik (2005): 

o relacionamento entre compradores e produtores de calçados é 
em geral fortemente marcado pela concentração comercial do 
varejo, isto é, são relativamente poucos os compradores globais 
Os maiores importadores e os fabricantes globais procuram 
organizar a produção em diferentes países e localidades de forma 
a minimizar custos e coordenar o fluxo de produção. Por exemplo, 
eles centralizam tarefas de design, marketing e vendas nos seus 
países de origem, em geral os mais desenvolvidos (Prochnik 2005, 
p. 23). 

A constituição de blocos comerciais e a formalização de acordos comerciais 

também representam importantes oportunidades/restrições para os países 

exportadores. Por exemplo, a imposição de cotas de importação à China faz com que 

industriais chineses abram novas fabricas no Vietnam, para evitar estas barreiras ao 

comércio. Na América do Norte, o estabelecimento do acordo comercial entre Estados 

Unidos, Canadá e México (NAFTA) estimulou o crescimento da indústria mexicana de 

calçados. Na América do Sul, a emergência do Mercosul tem o mesmo efeito de 

estímulo, para a indústria brasileira.  

Neste contexto, a Itália tem conseguido ampliar as suas vendas para o 

mercado norte-americano, por causa do investimento que a indústria italiana faz em 

produtos de altíssima qualidade e da estratégia fortemente baseada no produto-moda. 
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Portanto pode-se concluir que não é só o custo da mão de obra que 

determina o sucesso (ou o fracasso) neste mercado. Alguns países desenvolvem a 

estratégia de ocupar nichos de maior valor agregado.  

Exemplos apresentados por Botelho (2010) apontam os fabricantes italianos 

de calçados focalizam no design (inovação), na alta qualidade dos componentes 

utilizados e no acabamento do produto o seu diferencial em relação aos concorrentes. 

Esses são os motivos pelos quais eles são o segundo maior exportador para o mercado 

norte-americano e o segundo maior exportador mundial. Mais de 80% das exportações 

da Itália são de calçados com preço acima de 16 dólares.  

Segundo Prochnik (2005) afirma, a moda é um diferencial muito importante 

no mercado norte-americano e europeu. Os dois mercados valorizam muito as 

inovações feitas nos produtos, principalmente àquelas que acompanham as tendências 

ligadas à moda. Na faixa de preços que excede 20 dólares, a Itália lidera até mesmo o 

ranking de venda para os EUA, deixando para trás competidores que vem se 

destacando, como o Brasil e a China. O diferencial competitivo italiano está na 

organização local da produção. A maior parte das empresas calçadistas italianas atua 

dentro de aglomerações de empresas interdependentes, os denominados Arranjos 

Produtivos Locais (APLs).  

Para ilustrar esta configuração de diferenciação e vantagem competitiva, 

Prochnik (2005), cita alguns casos inspiradores, como descritos a seguir: 

O caso dos APLs italianos Brenta e Marche 

A competitividade italiana se baseia no design e na qualidade. Para analisar 

como esta competitividade é adquirida é necessário examinar o funcionamento dos 

APLs, onde se localiza a maior parcela da indústria exportadora.  

Em Marche e Brenta, a concentração de esforços em cima das atividades de 

design e modelagem tem origem em processos que estão ligados, de um lado, à 

transmissão de conhecimentos tácitos, passados de pai para filho, cuja tradição 

caracteriza um processo de aprendizagem coletiva, que garantem a confecção de um 

produto diferenciado e de qualidade superior e, de outro, lado, ao potencial de 
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aprendizagem dos produtores em atividades mais complexas em termos da elaboração 

de produto.  

A existência de tais condições incentivou às associações empresariais locais 

a promover políticas voltadas para a capacitação dos produtores. As empresas 

perceberam que as iniciativas coletivas voltadas para um maior aperfeiçoamento e 

especialização da mão de obra local viriam a beneficiar o conjunto das empresas e, ao 

mesmo tempo, implicariam em custos comparativamente menores para cada uma 

delas. A cooperação culminou, entre outros feitos, no estabelecimento de centros de 

pesquisa tecnológica e de capacitação e treinamento de pessoal nas duas cidades.  

O caso de Agra, na Índia  

Agra é um cluster que abrigava, ao final da década de 1980, cerca de 5.000 

empresas, que empregavam perto de 60.000 trabalhadores. A produção, concentrada 

em pequenas empresas de base eminentemente artesanal, alcançava cerca de 100 

milhões de pares de calçados por ano.  

Knorringa (1999) analisa o distrito industrial de Agra, investigando a resposta 

deste cluster de calçados frente a um cenário de crise e de ―nova competição‖. A crise, 

no caso, se refere à derrocada do mercado soviético, então o principal destino das 

exportações indianas de calçados. Já o conceito de nova competição está referido a 

liberalização comercial do mercado indiano, a chegada de novos produtores de 

calçados ao mercado internacional e ao acirramento da concorrência no comércio 

mundial de calçados.  

As pesquisas levadas a efeito por Knorringa (1999) mostram que o cluster 

enfrentou dois grandes desafios ao longo dos anos de 1990, os quais modificaram 

substancialmente a sua composição. O primeiro foi a derrocada da União Soviética, que 

era então o principal destino das exportações do cluster. O segundo desafio foi a 

liberalização da economia indiana que, se por um lado, favoreceu o fornecimento de 

matérias primas e componentes, por outro lado, introduziu uma concorrência que até 

então não incomodava. Knorringa relata que a principal mudança estrutural observada 

no cluster foi a emergência de uma nova geração de empreendedores que reunia 
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condições de disputar o mercado de exportações e de ocupar o mercado doméstico de 

produtos „premium‟. Esses novos empreendedores, cujas empresas incluíam a 

completa mecanização da produção - condição essa não presente na maioria das 

empresas do cluster - contavam com fortes vínculos com compradores e fornecedores. 

Eles destacaram-se dos demais canais do cluster, tanto pela maior competitividade das 

suas empresas, como pelas iniciativas conjuntas adotadas com vistas ao 

aprimoramento produtivo e comercial das suas empresas.  

De forma resumida, tomando por base o que ocorreu em Agra, Knorringa 

(1999) conclui que as evidências sugerem que, para o enfrentamento dos desafios 

colocados pela nova competição, não basta as empresas apenas confiarem em 

economias externas incidentais. É necessário, segundo ele, que as empresas atuem 

conjuntamente de modo a promover a geração de fatores externos que possam 

influenciar diretamente o seu resultado. 

Com esta perspectiva quanto ao setor de calçados, bem como através das 

configurações específicas deste cluster apresentadas, certamente os levantamentos em 

campo tornam-se mais tangíveis e assertivos. A prospecção de informações atuais e 

relevantes para análise do aglomerado de calçados de Birigui é foco a seguir. 

 



CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa de campo junto às empresas que compõem o cluster, através do 

método de estudo de caso, tem abordagem qualitativa.  

Para Yin (2001) o Método de Estudo de Caso enquadra-se como uma 

abordagem qualitativa é, utilizado para coleta de dados na área de estudos 

organizacionais. É especialmente importante na área de ciências sociais onde os 

estudos estão fundamentados na relação entre a profundidade e tipo da experiência 

vivida, a expressão desta experiência e a compreensão da mesma. 

Segundo Miles e Huberman (1994) o caso pode ser conceituado como um 

fenômeno de certa natureza ocorrendo num dado contexto. O caso é uma unidade de 

análise, que pode ser um indivíduo, o papel desempenhado por um indivíduo ou uma 

organização, um pequeno grupo, uma comunidade ou até mesmo uma nação. Todos 

esses tipos de caso são unidades sociais. Os estudos de casos também podem ser 

definidos temporariamente (eventos que ocorreram num dado período), ou 

espacialmente (o estudo de um fenômeno que ocorre num dado local). 

Conforme Yin (2001) o Método do Estudo de Caso pode envolver tanto 

situações de estudo de um único caso quanto situações de estudo de múltiplos casos. 

Frequentemente o problema sob estudo preocupa-se mais em estabelecer as 

similaridades entre situações e, a partir daí, estabelecer uma base para generalização, 

o que muitas vezes justifica a generalização de um caso para outro, muito mais do que 

para uma população de casos. Um estudo de caso também pode envolver a 

conjugação de casos múltiplos. São exemplos de situações desta natureza no campo 

da Administração: o estudo de inovações. Yin propõe para o método: 

(...) uma investigação científica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única 
em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de 
dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidência 
(...) e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 
teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados. (YIN, 2001, p. 
32-33). 
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Com o intuito de estruturação metodológica do estudo, desenvolveu-se 

Protocolo do Estudo de Caso, constituído das estas: 

 

 

 Visão geral do projeto 

O projeto tem como objetivo geral, verificar a atuação das variáveis de 

inovação e competitividade no ambiente de cluster, aplicado a um caso específico do 

cluster de calçados de Birigui. 

Segundo informações fornecidas pelo SINBI alguns indicadores caracterizam 

o cluster de Birigui: Faturamento de R$1,2 bilhões anuais; A participação da produção 

de calçados infantis de Birigui frente ao cenário nacional representa 52%; Frente ao 

cenário nacional, em 2012 a produção de calçados de Birigui correspondeu a 7,8%. O 

Brasil produziu, de acordo com a Abicalçados, 758 milhões de pares; O ano gerou 

muitos empregos: foram 21,986 trabalhos diretos. 

Justifica-se a escolha do cluster da Indústria de Calçados de Birigui por sua 

relevância econômica e social, regional e nacional. O cluster em estudo é considerado 

o maior aglomerado produtivo de calçados infantis da América Latina, envolvendo 

diversas estruturas sociais e econômicas.  
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Diante deste cenário de alta relevância econômica e social do Setor 

Calçadista, bem como o cenário de alta competitividade global em que se encontra, 

acredita-se que o estudo do processo de inovação e seus reflexos na competitividade, 

por meio do cluster de Birigui, tem grande importância para o país.  

 Procedimentos de campo 

O tipo de pesquisa utilizado é o levantamento censitário. A população-alvo 

desta investigação totaliza o universo de 217 indústrias de calçados, fornecedoras de 

componentes, fornecedora de embalagens, empresas de transporte e distribuição, 

todas constituintes do cluster, escopo deste estudo. Portanto o estudo configura-se 

como um levantamento censitário, constituindo-se da abordagem de 100% das 

empresas inerentes ao cluster de calçados de Birigui – SP.  

Para a coleta de informações o instrumento de pesquisa utilizado é o 

questionário (APÊNDICE I), respondido por gestores de empresas que compõem o 

aglomerado de empresas do setor de calçados de Birigui. O questionário desenvolvido 

busca responder as perguntas de investigação referentes ao objeto de pesquisa.  

O Instrumento de Pesquisa é composto por 18 questões fechadas, 

abrangendo as três perspectivas propostas, e ainda a caracterização das empresas 

abordadas. Portanto o Instrumento de Pesquisa está formatado em quatro partes, 

estruturadas, como segue: 

A) Caracterização das Empresas: o objetivo é classificar as empresas 

abordadas, conforme sua atividade na cadeia produtiva, tempo de atuação no mercado, 

número de funcionários, e nível de faturamento. Todas as questões deste bloco, 

(exceto a que se refere a atividade) tem em suas opções de respostas, faixas de 

classificação. As faixas foram definidas pela pesquisadora de forma a dar parâmetros 

para a análise de resultados. 

B) Caracterização do Cluster: o intuito é verificar se as empresas abordadas 

enquadram-se nos requisitos de caracterização de aglomerados, segundo a Teoria de 

Porter (1993). Neste bloco as questões abordam os requisitos de concentração 

geográfica, instituições de apoio às empresas, empresas especializadas, 
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aproveitamento de materiais reciclados e subprodutos, nível de integração e 

cooperação, e nível de uniformidade tecnológica. As opções de respostas para este 

bloco seguem a escala de Likert12, em quatro níveis (concordo plenamente, concordo 

parcialmente, discordo e discordo totalmente). 

C)  Processo de Inovação: o objetivo é verificar os indícios de inovação 

segundo as perspectivas de Schumpeter (1934). As questões abordam as inovações de 

produtos, de métodos produtivos, abertura de novos mercados, e utilização de novas 

matérias-primas e componentes. Para estas questões, a escala de Likert novamente é 

utilizada, em três níveis (alto, moderado, e baixo). Ainda neste bloco são averiguadas 

ainda a existência de atividades específicas de P&D, e o percentual de faturamento 

destinado à P&D. 

D)  Geração de Vantagens Competitivas: tem por objetivo verificar se as 

inovações e o ambiente de cluster fomentam a geração de vantagens competitivas, 

principalmente utilizando como parâmetro para as questões os conceitos de Porter 

(1999) quanto a este tema. As questões abordam a economia de escala e de 

aprendizado, integração das empresas nas etapas do processo produtivo, facilitações 

proporcionadas pelo cluster quanto ao acesso de mercados locais, internacionais, 

desenvolvimento de tecnologias e inovações, atendimento de exigências 

governamentais, dentre outras; e finalmente a distribuição de risco entre as empresas 

componentes do aglomerado. Exceto a primeira questão deste bloco, que tem as 

opções ordenadas pela escala de Likert, as demais são de múltiplas opções, havendo 

possibilidade de mais de um apontamento como resposta. 

Para avaliar a eficiência do questionário, realizou-se um pré-teste com três 

diretores executivos, e dois gerentes gerais de empresas pertencentes ao cluster de 

calçados de Birigui, no dia 17 de junho de 2013, durante reunião no SINBI. 

A fase de pré-teste de questionários refere-se à aplicação prévia a 
um grupo que apresenta características da população incluída na 

                                                 
12

 Esta escala tem seu nome devido à publicação de um relatório explicando seu uso pelo pesquisador 
Rensis Likert. A Escala Likert mede atitudes e comportamentos utilizando opções de resposta que variam 
de um extremo a outro (LIKERT,  1932). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert#cite_ref-1
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pesquisa; tem por objetivo revisar e direcionar aspectos da 
investigação, conforme explica-nos RICHARDSON (1999, p.17). 

 

Mediante a aplicação do instrumento de pesquisa e posterior discussão 

sobre a cognição dos respondentes quanto as possíveis dificuldades encontradas no 

questionário, duas mudanças foram realizadas: uma quanto à escala de respostas da 

parte 2, onde se sugeriu que fossem suprimidos dois níveis, mantidos três níveis na 

escala de Likert (alta, moderada e baixa); outra sugestão foi quanto à pergunta 

referente ao percentual relativo ao faturamento de sua empresa é destinado à P&D ou 

inovação, onde as faixas de ocorrência deveriam ir até acima de 15% do faturamento, 

quando antes do pré-teste iam até 10% do faturamento. 

O acesso às empresas do cluster viabilizou-se com o auxílio do 

departamento de comunicação do SINBI – Sindicato das Indústrias Calçadistas de 

Birigui, o qual forneceu Banco de Dados com todas as informações necessárias para 

contato com as empresas. 

O Questionário foi aplicado, através de visitas realizadas encaminhado as 

217 (duzentas e dezessete) empresas, entre os dias 22 de julho a 07 de agosto de 

2013. Das visitas realizadas, 193 (88,94%) empresas se dispuseram a responder ao 

questionário, instrumento desta pesquisa. 

Para contribuição com a caracterização do cluster, uma entrevista foi 

realizada com o presidente do SINBI, Sr. Samir Nakad, em 20 de agosto de 2013. 

 Perguntas de pesquisa 

A pesquisa girou em torno das seguintes perguntas de investigação: 

 O cluster de Birigui caracteriza-se como tal, segundo os fundamentos da 

Teoria de Aglomerados de Porter? 

 Existe um processo formal de inovação e cooperação no cluster de 

Birigui? 

 Há indicadores de geração de vantagem competitiva através do processo 

de inovação e cooperação das indústrias parte do cluster de calçados de Birigui? 
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Para balizar o Instrumento de Pesquisas nestas três perspectivas, houve o 

respaldo teórico em três eixos fundamentais: 

 Requisitos para caracterização de cluster, segundo a Teoria dos 

Aglomerados de Porter (1993) e os requisitos de Zaccarelli (2008); 

 As perspectivas de inovação, de autoria de Schumpeter (1934); e 

 Os parâmetros de geração de vantagens competitivas de Porter (1999).  

Os objetivos, e respectivos indicadores, e seus vínculos do Instrumento de 

Pesquisa, estão sistematizados no Quadro 9: 

QUADRO 09 – OS OBJETIVOS E INDICADORES DA INVESTIGAÇÃO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

INDICADORES 

REFERÊNCIA NO 
INSTRUMENTO DE 

PESQUISA 

 
Aferir a caracterização do cluster de 
Birigui, segundo os fundamentos da 
Teoria de Aglomerados de Porter 

 

 
Alinhamento em pelo 
menos 80% dos pré-
requisitos de Zaccarelli e 
Porter 

 
Questões formatadas na 
PARTE 1 do Instrumento 

 
Verificar a existência e formato do 
processo de inovação e cooperação 
formal no cluster de Birigui 
 

 
Aferição das características 
do processo de inovação, 
segundo Schumpeter 

 
Questões formatadas na 
PARTE 2 do Instrumento 

 
Observar se há indicadores de 
geração de vantagem competitiva 
através do processo de inovação e 
cooperação das indústrias que 
compõem o APL em Birigui 

 

 
Verificação de ocorrência 
dos indicadores de geração 
de Vantagem Competitiva, 
segundo Porter 

 
Questões formatadas na 
PARTE 3 do Instrumento 

FONTE: autora, 2013 

 Plano de análise:  

Para o estudo em questão os dados foram considerados qualitativos, visto 

que, estes representam uma característica da qualidade (ou atributo) do serviço ou 

produto da empresa entrevistada. Esses tipos de dados são divididos em nominais (não 

existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações) e ordinais (existe uma ordem em 

seus resultados). Com a abordagem qualitativa, a metodologia viabiliza tabulações 

cruzadas, e a análise de dados, realizando comparações de duas ou mais questões do 
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questionário, com o intuito de determinar como estas estão inter-relacionadas. Esta 

métrica estatística é denominada como uma distribuição conjunta de duas (ou mais) 

variáveis distintas. 

Com este arcabouço, pretendeu-se prover os resultados estimados e 

estabelecidos como objetivos deste estudo. 

 

 

 



CAPÍTULO V – O CLUSTER CALÇADISTA DE BIRIGUI 

Analisando as Teorias fundamentadas nos capítulos anteriores, entende-se 

que existem fortes indícios da caracterização do aglomerado produtivo de calçados em 

Birigui, como cluster. É fundamental, portanto, uma análise mais profunda das origens e 

configurações deste Aglomerado. Possibilitando, assim, fundamentos para a pesquisa 

de campo proposta nesse trabalho. 

Para entender a atual conjuntura do cluster estabelecido em Birigui, faz-se 

necessário revisitar brevemente a história de constituição do aglomerado de calçados 

de Birigui.  

5.1 HISTÓRICO DA CONSTITUIÇÃO DO CLUSTER DE BIRIGUI 
 

Segundo Souza (2006), relata que Birigui 13 é resultante do processo de 

expansão da chamada marcha pioneira 14, que propiciou o desenvolvimento da rede 

ferroviária na região. Ramos e Martins (1961) relatam: 

Entre os quilômetros 259 e 261 da Estrada de Ferro Noroeste, 
criou-se uma chave na clareira já denominada ―Birigui‖, a qual, a 
partir de dezembro de 1908, passou a ser ponto de parada das 
locomotivas. Do nome daquela chave do Noroeste, situada entre 
Araçatuba e Penápolis, passou a denominação da cidade que foi 
fundada pelo Sr. Nicolau da Silva Nunes, aos sete de dezembro de 
1911, quando aqui pisou, pela primeira vez, à tarde, cerca de 16 
horas e trinta minutos. (RAMOS e MARTINS 1961, p.33). 

Souza (2006) afirma que historicamente a principal atividade econômica de 

Birigui desde sua fundação era a cultura cafeeira, atingindo seu ápice na segunda 

metade da década de 1920. Já no fim desta mesma década começaram a surgir 

algumas atividades industriais: 

Segundo os dados das estatísticas industriais do estado de São 
Paulo, em 1929, o município contava com cinco empresas que 
empregavam 28 funcionários. Dessas, duas fábricas produziam 
bebidas... A cidade contava ainda com mais três empresas: a 
empresa Marco Boteon, que consertava máquinas para a lavoura e 
empregava quatro trabalhadores; a dos irmãos Valarini, que 

                                                 
13

 Birigui derivou do nome de um mosquito que havia em grande quantidade naquela região. 
Primeiramente o nome foi dado à chave da estrada de ferro e depois, à cidade (RAMOS; MARTINS, 
1961). 
 
14

 Marcha de expansão através da cultura de café, rumo ao oeste do Estado de São Paulo, dada no início 
do século XX (SOUZA, 2006). 
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fabricava e consertava carroças...; e uma carpintaria, em nome de 
Vicente Ciancio, com dois trabalhadores. (SOUZA, 2006, p.30). 

Souza (2006) ainda relata que com a Grande Depressão Econômica mundial 

de 1929, a cultura cafeeira tornou-se inviável, e a cidade de Birigui passou a dedicar-se 

a produção algodoeira. O autor afirma que a evolução do setor industrial em Birigui 

continuou na década de 1930. No ano de 1937 aconteceu uma expansão e 

diversificação industrial no município. No período de pós-guerra, em 1947, surge em 

Birigui a primeira indústria de calçados, como prenúncio de um legado multiplicador que 

fundamentou o Cluster Calçadista de Birigui. 

O fundador desta primeira indústria de calçados foi Avak Bedouian, que 

iniciou suas atividades com 10 funcionários, produzindo 45 pares diários de calçados 

masculinos, e operou no ramo até a ocasião de seu falecimento, na década de 1970. A 

década de 1950 marcou o começo de um novo ciclo de desenvolvimento econômico na 

trajetória histórica da cidade de Birigui, período em que se acelerou a transição de uma 

economia agrícola para uma economia industrial, impulsionada pelo desenvolvimento 

da indústria de calçados. No final dos anos de 1950, a indústria de calçados infantis 

teve início, quando houve a instalação da primeira empresa produtora de calçados 

infantis da cidade: a Ramos e Assumpção – produtora do famoso calçado da marca 

―Assumpção‖. 

Nos anos de 1960, a indústria calçadista ganhou força com o surgimento de 

diversos pioneiros, que empreenderam o desenvolvimento da atividade, mesmo com 

dificuldades de aquisição de matéria-prima, mão de obra e distribuição. Obstinados, os 

pioneiros foram essenciais para a consolidação do cluster em Birigui. No final desta 

década, o nível de produção anual era de 1,5 milhões de pares de calçados. Durante a 

década de 1970, o desenvolvimento da indústria calçadista cresceu substancialmente: 

35 novos empreendimentos calçadistas foram instalados, abrindo campo para 

implantação de outros elos da cadeia de suprimentos, como fornecedores de matérias-

primas e transportes. A primeira conotação de cluster deu-se em 1971 com a 

publicação no Jornal Exclusivo, uma matéria sobre o polo de calçados em Birigui, 

nominando-o de ―capital do calçado infantil‖. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DO CLUSTER DE BIRIGUI 

Segundo informações do SINBI, durante os primeiros anos do século XXI, o 

cluster permeou-se de otimismo como consequência de diversos ajustes na política 

econômica, possibilitando ao aglomerado estruturação para competitividade no 

mercado externo. Unidos, os empreendedores do setor, adquiriram maturidade e 

expertise para o fortalecimento do cluster. 

Para fundamentar a configuração efetiva do cluster de Birigui, recorre-se a 

pesquisa realizada por Suzigan et al. (2004). Os autores sugerem o coeficiente de Gini 

Locacional 15 como forma de indicação da concentração geográfica da atividade 

econômica. Este coeficiente – que varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo da 

unidade, maior o nível de concentração espacial é a classe de indústria. Os autores, 

Suzigan et al. (2004) sugerem que segundo passo seja integrado ao coeficiente de Gini, 

para assertividade na avaliação dos níveis de concentração: num corte analítico 

regional, utiliza-se o Quociente Locacional (QL), que vai de 0 a 10, para verificar em 

quais regiões se localizam as atividades das classes de indústrias mais concentradas 

em termos geográficos.  

O quociente locacional é a razão entre a participação de uma 
determinada classe de indústria na estrutura produtiva de certa 
região e a participação dessa mesma classe na estrutura produtiva 
do estado. Nesse sentido, quanto maior o QL, maior é a 
especialização da região na classe de indústria respectiva. 
(SUZIGAN, et al, 2004). 

Segundo Pesquisa realizada por Suzigan et al. (2004), com o intuito de 

caracterizar os clusters no Estado de São Paulo, considerando fundamentalmente a 

concentração geográfica e a incidência de um determinado ramo de atividade, 

consideram como premissas:  

 Coeficiente de Gini acima de 0,5, ou seja acima de 50% do coeficiente 

máximo, que é 01; 

                                                 
15

 O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado 
Gini, e publicada no documento "Variabilità e mutabilità" em 1912. É comumente utilizado para calcular a 
desigualdade de distribuição de renda, mas pode ser usada para qualquer distribuição. 
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 Coeficiente Locacional (QL) acima de 5, também representando o nível de 

incidência de uma determinada indústria, suficientemente alta para caracterização de 

aglomeração, acima de 50% do potencial máximo que é 10 pontos; 

 Nível de empregabilidade superior a 10%, respectivo à classe de indústria, 

em análise, com relação aos indicadores totais desta classe no Estado, e 

 Possuir pelo menos 20 estabelecimentos da mesma classe da Indústria.  

Suzigan et al. (2004) concluem que a metodologia adotada é bastante 

eficiente na tarefa de identificação de aglomerações geográficas de empresas e na 

delimitação de sistemas locais de produção. Todavia, é fundamental o estudo de cada 

caso especificamente. Como resultado dos estudos de caso realizados pelos autores, o 

Quadro 08 demonstra uma Matriz onde são feitas as classificações dos clusters no 

Estado de São Paulo, segundo o grau de importância de cada cluster para os diversos 

setores estudados. 

QUADRO 10 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE CLUSTERs 

 

Fonte: Suzigan et al (2004). Grifo, autora (2013). 

Segundo a metodologia adotada por Suzigan et al. (2004), entende-se que 

Birigui figura no quadrante de congruência entre a elevada importância do cluster para 

o setor, e elevada importância local. Ou seja, a relevância do aglomerado de Birigui, 
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segundo os autores é alta tanto para o setor calçadista nacional, quanto para a região 

em que o mesmo se estabelece.  

Os indicadores de desempenho do aglomerado de calçados de Birigui 

confirmam a grande representatividade do setor. Segundo informações fornecidas pelo 

SINBI, os números e características do cluster de Birigui são como seguem: 

 Produção em 2012 de cerca de 60 milhões de pares de calçados; O 

montante equivale a aproximadamente 244.250 pares por dia; 

 Faturamento de R$1,2 bilhões anuais; 

 A participação da produção de calçados infantis de Birigui frente ao 

cenário nacional representa 52%. 

 Frente ao cenário nacional, em 2012 a produção de calçados de Birigui 

correspondeu a 7,8%. O Brasil produziu, de acordo com a Abicalçados, 758 milhões de 

pares. 

 O ano gerou muitos empregos: foram 21,986 trabalhos diretos. 

 O Polo se destaca também em um novo segmento: o calçado feminino. 

Em 2012, da produção diária de calçados, de 244.250 pares por dia, 17,4% 

corresponde a calçados femininos, o que equivale a 42.560 pares. Houve crescimento 

de 46% no comparativo com 2011. 

 Empreendedorismo é uma das marcas de Birigui. Todas as indústrias 

nasceram e se desenvolveram na própria cidade, como resultado do empenho de 

nossos empresários. 

 População de Birigui: 108.722 habitantes (Último Censo: 2010) 

 Número de empresas: 217 (aproximadamente) 

Ainda segundo o SINBI, em 2012 a iniciativa capitaneada pelo SINBI, de 

abertura de um portal que concatena os diversos atores do cluster, indica que a 

cooperação, inovação são essenciais para o sucesso do APL. Com importantes apoios 
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como o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do Estado de São Paulo. 

Segundo o entrevistado Nakad, há mais de 30 anos, o SINBI tem 

desempenho papel de grande destaque e importância na consolidação do cluster. Com 

a responsabilidade de ser elo entre os players do polo de calçados, seu histórico 

comprova grande atividade incentivadora de desenvolvimento tecnológico e integração 

dos produtores, fornecedores e clientes. Conforme informações históricas do SINBI, o 

sindicato trabalha buscando beneficiar suas associadas, o Polo Calçadista de Birigui e 

a comunidade, através de projetos bem estruturados, trazendo informações para que os 

empresários melhorem a gestão de seus negócios, gerando aumento da 

competitividade e modernização do Polo. Empresas de todos os portes recebem 

atenção do SINBI através de convênios, palestras e workshops realizados em parceria 

com entidades renomadas. 

O direcionamento das ações e atividades do sindicato é estabelecido por um 

corpo de 20 diretores, que são empresários do setor calçadista e de vestuário, eleito a 

cada dois anos. Os projetos promovidos pelo SINBI demonstram a preocupação em 

cumprir com os requisitos essenciais para a manutenção e sucesso do cluster. Ações 

voltadas para sustentabilidade, responsabilidade social, desenvolvimento humano, 

especialização de mão de obra, são algumas das importantes iniciativas de integração. 

QUADRO 11 - ALGUNS PROJETOS SINBI 

 

Fonte: SINBI, 2012. 
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Outro passo importante para a consolidação do cluster foi a implantação da 

Universidade Corporativa, o UNISINBI, em 2011. Com o objetivo específico de capacitar 

e especializar gestores e colaboradores do cluster, a perspectiva é desenvolver 

sistematicamente as pessoas. 

Para um entendimento ainda mais preciso sobre a configuração básica do 

cluster de calçados, bem como a compreensão das etapas inerentes a produção de 

calçados, é relevante a apresentação das Figuras 12 e 13: 

FIGURA 12 – CONFIGURAÇÃO DO CLUSTER DE CALÇADOS 

 

Fonte: autora, 2013 

O cluster de calçados de Birigui caracteriza-se por abranger empresas 

fornecedoras de matérias-primas, componentes e embalagens; empresas de transporte 

e distribuição de calçados e as indústrias de calçados. Esta última funciona como eixo 

central do setor de calçados, sendo as demais empresas vinculadas diretamente aos 

níveis produtivos desta cadeia, que está sistematizada na Figura 13: 
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FIGURA 13 – FLUXOGRAMA DA CADEIA PRODUTIVA DE CALÇADOS 

 

Fonte: autora, 2013. 

A cadeia produtiva de calçados passa por estas cinco etapas – design, 

modelagem, corte, costura, e montagem, conforme apontado na Figura 13. Entretanto 

diversas outras permeiam a cadeia produtiva, tais como: logística (aquisição, 

movimentação interna, estocagem, transporte e distribuição); gestão administrativa e 

comercial inerentes aos negócios, dentre outras. 

A análise dos dados coletados em pesquisa realizada junto as empresas que 

compõem o aglomerado possibilita maior compreensão das dimensões que envolvem o 

cluster de calçados de Birigui. 

5.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS DA PESQUISA 

Os resultados obtidos, através do instrumento de pesquisa proposto neste 

estudo, possibilitam a consolidação de análises, que buscam responder as questões 

levantadas inicialmente no trabalho. Neste sentido, a análise segue os parâmetros do 

Instrumento, e, portanto encontra-se segmentada em quatro eixos: a caracterização das 

empresas; análise dos requisitos para formatação do cluster; desenvolvimento de 

inovações; e desenvolvimento de vantagens competitivas. 
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A) CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO CLUSTER 

Neste eixo são abordadas as questões de enquadramento de atividades, e 

dimensões de atuação das organizações do cluster de Birigui. 

 

A.1 TABELAS E GRÁFICOS DE FREQUÊNCIA 

 

GRÁFICO 1 – CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

O Gráfico 1 indica que a grande maioria das empresas do cluster são 

produtoras de calçados, configurando 84,8% do total. A representatividade das demais 

categorias é pequena, sendo 5,8% forncedoras de componentes, 2,6% forncedoras de 

embalagens, 2,6% empresas terceirizadas para produção de etapas do processo 

produtivo, 1% empresas de transportes, e 3,1% empresas de distribuição. Entende-se 

que a atividade produtora de calçados possui papel central no concepção do 

aglomerado. 
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GRÁFICO 2 – TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Através do Gráfico 2, percebe-se que 62,3% das empresas atuam no 

mercado de calçados há mais de 10 anos, e somente 6,8% tem menos de uma ano. 

Por um lado, este fato caracteriza a consolidada experiência das empresas do cluster, 

bem como a longividade das mesmas. Entretanto, por outro, entende-se que o 

percentual de entrantes no setor, é reduzido. Segundo informaç!ao do SINBI (2012) o 

índice de mortalidade nos dois primeiros anos de empresas no setor, em Birigui, é 15%. 

Este indicador pode ser um dos motivadores do baixo número de entrantes no setor. 
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GRÁFICO 3 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

 

FONTE: autora, 2013. 

A análise do Gráfico 3 permite entender que as faixas de números de 

funcionários nas empresas abordadas tem um nível de equilíbrio: 22% conta com 

menos de 30 funcionários; 20,4% possui entre 31 e 50 funcionários; e 20,4% tem entre 

101 e 150 colaboradores. As demais estão distribuídas entre as empresas com mais de 

200 funcionários (12%); entre 151 e 200 funcionários (7,3%); entre 81 e 100 

funcionários (4,2%); e no intervalo de 51 a 80 funcionários (13,6%).  Este equilíbrio nos 

resultados, pode ser interpretado com um indicador de igual equilíbrio de proporção das 

empresas em suas diversas dimensões (micro, pesquenas, médias e grandes 

empresas). 
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GRÁFICO 4 – NÍVEL DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

O Gráfico 4 aponta que 54,4% da empresas enquadram-se como micro e 

pequenas empresas. As que tem faturamento entre R$1,2 e R$10 milhões perfazem 

30,4%, e as que faturam acima de R$10 milhões anuais correspondem a 15,2% das 

empresas. 

A.2 RELAÇÃO CRUZADA 

GRÁFICO 5 – RELAÇÃO ENTRE CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E TEMPO DE ATUAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 
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Nota-se que a grande maioria das empresas são caracterizadas como 

produtoras de calçados e, dentre essas, tem-se que a maior parte está no mercado a 

mais de 10 anos. 

GRÁFICO 6 – RELAÇÃO ENTRE CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E No.DE FUNCIONÁRIOS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise há uma predominância para as empresas produtoras de 

calçados, em que o número de funcionários varia entre 8 e 35, sendo essas 

quantidades superiores a qualquer outra categoria de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

GRÁFICO 7 – RELAÇÃO ENTRE CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E NÍVEL DE FATURAMENTO 

 

FONTE: autora, 2013. 

De forma a complementar as informações anteriores, tem-se que os maiores 

faturamentos estão, em sua maioria, nas empresas produtoras de calçados, no entanto, 

há 3 empresas fornecedoras de componentes e uma empresa de distribuição que 

também superam faturamento acima de R$10 milhões anuais. Observa-se que as 

produtoras de calçados também contém a maior quantidade de empresas com 

faturamento inferior a R$360 mil anuais, ou seja, há um perfil heterogêneo quanto ao 

tamanho das empresas produtoras de calçados. As empresas de transportes, também 

tem este perfil heterogêneo, e possuem faturamento entre R$361 mil e R$10 milhões. 
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GRÁFICO 8 – RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE ATUAÇÃO E No. DE FUNCIONÁRIOS 

 

FONTE: autora, 2013. 

De forma natural, tem-se que as empresas com tempo de atuação acima de 

10 anos possuem uma maior diversidade quanto ao número de funcionários, no 

entanto, um resultado interessante é que para todas as categorias de tempo de atuação 

existe pelo menos uma empresa com número de funcionários superior a 200 ou inferior 

a 30, mostrando que o tempo de mercado não necessariamente determina o número de 

funcionários da empresa. 
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GRÁFICO 9 – RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE ATUAÇÃO E NÍVEL DE FATURAMENTO 

 

FONTE: autora, 2013. 

O resultado do gráfico anterior (Relação Cruzada - Tempo de Atuação x 

Número de Funcionários) também é refletido nessa análise, em que o tempo de 

atuação não determina o faturamento da empresa. 
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GRÁFICO 10 – RELAÇÃO ENTRE No. DE FUNCIONÁRIOS E NÍVEL DE FATURAMENTO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Essa análise torna evidente a relação entre o número de funcionários e o 

faturamento da empresa, pois temos que o aumento no número de funcionários faz o 

faturamento da empresa crescer. Esse resultado deve ser analisado de forma 

cuidadosa, pois a contratação de mais funcionários é resultado de mais demanda do 

serviço ou produto da empresa e, consequentemente, ocorre a expansão da mesma. O 

sentido contrário desse resultado não se aplica, ou seja, aumentar o número de 

funcionários simplesmente por acreditar que isso fará o faturamento da empresa 

aumentar não é válido. 
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B) CARACTERIZAÇÃO DO CLUSTER 
 
B.1 TABELAS E GRÁFICOS DE FREQUÊNCIA 
 

GRÁFICO 11 – CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que a maioria das empresas concorda plenamente (24,1%) ou 

parcialmente (51,8%) com a existência efetiva de concentração geográfica das 

empresas do setor. Fator que credencia um dos requisitos essenciais, segundo Porter 

(1993) para configuração de um aglomerado. 

GRÁFICO 12 – INSTITUIÇÕES DE APOIO 

 

FONTE: autora, 2013. 
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Nesta questão a existência de Instituições de apoio às atividades do cluster, 

é de concordância unânime, mais uma vez indicando o cumprimento de um dos 

requisitos fundamentais à configuração de cluster. 

GRÁFICO 13 – EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que 99% dos respondentes concordam que existem empresas 

especializadas nas diversas etapas do processo produtivo do setor de calçados, 

presentes no aglomerado. 

GRÁFICO 14 – APROVEITO DE MATERIAIS E SUBPRODUTOS 

 

FONTE: autora, 2013. 
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Neste requisito, percebe-se que a maioria concorda que existe aproveito de 

materiais materiais reciclados e subprodutos das etapas de produção. O SINBI, tem 

programas de incentivo neste sentido, o que é de fato uma forma de fomentar esta 

prática. Entretanto, 36,6% discordam que isto ocorra, demonstrando que há ainda um 

caminho a ser percorrido na consolidação deste item. 

GRÁFICO 15 – NÍVEL DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que quase 80% concordade que existe alto ou moderado nível de 

integração e cooperação entre as empresas pertencentes ao cluster. Somente 22 

empresas admitem que o nível de integração e cooperação é baixo.  
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GRÁFICO 16 – NÍVEL DE UNIFORMIDADE TECNOLÓGICA 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que novamente a maioria concorda que existe uniformidades 

tecnológica entre as empresas do cluster, entretanto 27,7% dizem que seta 

uniformidade é baixa, dando indícios de que algumas empresas não estão alinhadas 

tecnologicamente com as demais. Nota-se ainda que uma das empresas absteve-se de 

resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 

 

 

B.2 RELAÇÃO CRUZADA 
 

GRÁFICO 17 – CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA X INSTITUIÇÕES DE APOIO 

 
FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que há uma grande concordância, plena ou parcial, na concentração 

geográfica de empresas correlatas com o setor de calçados quanto à existência de 

instituições de apoio a esse setor em Birigui. 
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GRÁFICO 18 – CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA X EMPRESAS ESPECIALZADAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise torna-se evidente que a predominância de empresas 

especializadas é algo que independe da existência de concentração geográfica de 

empresas de suporte ao setor calçadista. 
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GRÁFICO 19 – CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA X APROVEITAMENTO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que há uma distribuição proporcional nas respostas sobre o 

aproveitamento de materiais dentre cada grupo que respondeu sobre a existência de 

concentração geográfica de empresas relacionadas com o setor de calçados, o que 

mostra uma diversidade nas respostas independente do grupo. 
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GRÁFICO 20 – CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA X INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que o nível de integração e cooperação é bastante superior para os 

grupos que concordam de forma plena ou parcial quando a concentração geográfica de 

empresas correlatas ao setor calçadista, o que proporciona evidências favoráveis entre 

essa relação. 
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GRÁFICO 21 – CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA X UNIFORMIDADE TECNOLÓGICA 

 

FONTE: autora, 2013. 

O nível de uniformidade tecnológica se distribui de maneira não dependente 

da concentração geográfica de empresa de suporte ao setor calçadista, mostrando 

pouca correlação entre essas duas respostas do questionário. 
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GRÁFICO 22 – INSTITUIÇÕES DE APOIO X EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

O grupo de respostas que concordam plenamente com a existência de 

instituições de apoio ao setor calçadista em Birigui, também concorda plenamente em 

haver empresas especializadas nessa área, o que trás indícios de forte relação entre 

essas questões. Indicando que possivelmente as empresas mais próximas e atuantes 

junto às Instituições de apoio, possuem mais informações sobre a diversidade do 

cluster. 
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GRÁFICO 23 – INSTITUIÇÕES DE APOIO X APROVEITAMENTO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Neste tópico as respostas se misturam entre os dois grupos, o que mostra 

pouca relação entre a existência de instituições de apoio e aproveitamento de materiais. 
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GRÁFICO 24 – INSTITUIÇÕES DE APOIO X INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Para as respostas analisadas, temos que a concordância plena ou parcial 

sobre a existência de instituições de apoio independe do nível de integração e 

cooperação entre as empresa do Aglomerado de Birigui, pois a distribuição dos dados é 

similar nos dois grupos. 
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GRÁFICO 25 – INSTITUIÇÕES DE APOIO X UNIFORMIDADE TECNOLÓGICA 

 

FONTE: autora, 2013. 

Embora haja uma predominância do nível alto de uniformidade tecnológico 

para quem concorda plenamente com a existência de instituições de apoio ao setor 

calçadista, esse resultado também é visto para a concordância parcial, o que não trás 

evidências entre a relação das duas questões. 
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GRÁFICO 26 – EMPRESAS ESPECIALIZADAS X APROVEITAMENTO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nesse gráfico temos que a grande maioria das respostas está concentradas 

em concordar plenamente com a existência de empresas especializadas, no entanto, 

embora haja uma predominância nesse grupo em concordar plenamente com o 

aproveitamento de materiais, as outras respostas quanto ao aproveitamento de 

materiais também é bastante votada, o que confunde a existência da relação entre 

haver empresas especializadas e o aproveitamento de materiais. 
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GRÁFICO 27 – EMPRESAS ESPECIALIZADAS X INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que o alto nível de integração e cooperação entre as empresas 

estão bem relacionadas com a concordância plena ou parcial sobre a existência de 

empresas especializadas, além disso, essa forte relação também se mostra presente 

para o nível moderado e baixo, dentro das suas proporções de respostas. 
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GRÁFICO 28 – EMPRESAS ESPECIALIZADAS X UNIFORMIDADE TECNOLÓGICA 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise os resultados se misturam entre os grupos, o que, 

aparentemente, mostra pouca relação entre a existência de empresas especializadas e 

o nível de uniformidade tecnológica. 
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GRÁFICO 29 – APROVEITAMENTO DE MATERIAIS X INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise torna-se evidente a forte relação entre os grupos que 

concordam de forma plena ou parcial com o aproveitamento de materiais e o alto nível 

de integração e cooperação entre as empresas, além disso, também fica visível a 

correlação entre os grupos que discordam de forma parcial ou total do aproveitamento 

de materiais e o nível moderado ou baixo de integração e cooperação. 
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GRÁFICO 30 – APROVEITAMENTO DE MATERIAIS X UNIFORMIDADE TECNOLÓGICA 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nesse gráfico é possível identificar a relação concordar de forma plena ou 

parcial com o aproveitamento de materiais e o nível alto de uniformidade tecnológica, 

ademais, também é possível notar a relação entre o baixo nível de uniformidade 

tecnológica e a discordância parcial e total quanto ao aproveitamento de materiais. 
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GRÁFICO 31 – INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO X UNIFORMIDADE TECNOLÓGICA 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nesse gráfico podemos identificar a relação entre o nível de integração e 

cooperação moderado e baixo com o baixo nível de uniformidade tecnológica e em 

contrapartida temos indícios de correlação entre alto nível de integração e cooperação 

com alto e moderado nível de uniformidade tecnológica. 
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C) PROCESSO DE INOVAÇÃO 

C.1 TABELAS E GRÁFICOS DE FREQUÊNCIA 

GRÁFICO 32 – INOVAÇÃO DE PRODUTOS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Percebe-se que a grande maioria aponta que existe alta e moderada 

realização de inovações de produtos. Perfazendo 99% das respostas. 
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GRÁFICO 33 – INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

 

 FONTE: autora, 2013.  

Observa-se que a inovação de processos caracteriza-se como moderada 

para a maior parte das empresas abordadas, sendo que 18,3% indicam que este tipo 

de inovação é baixa no setor. 

GRÁFICO 34 – INOVAÇÃO DE MERCADOS 

 

FONTE: autora, 2013. 
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GRÁFICO 35 – INOVAÇÃO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que a maioria das respondentes aponta que existe alta ou moderada 

inovação baseada em materiais. 

GRÁFICO 36 – ATIVIDADES DE P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 
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GRÁFICO 37 - % FATURAMENTO INVESTICO EM P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

 

C.2 RELAÇÃO CRUZADA 

GRÁFICO 38 – INOVAÇÃO DE PRODUTOS X INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

 

FONTE: autora, 2013. 
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Aparentemente, não há relações entre inovação de produtos e inovação de 

processos, pois os resultados não mostram tendência nas respostas ao se permutar 

entre os grupos. 

GRÁFICO 39 – INOVAÇÃO DE PRODUTOS X INOVAÇÃO DE MERCADOS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que há uma correlação positiva entre o aumento do nível de 

inovação de produtos e moderada inovação de mercados, possivelmente, devido às 

precauções que as empresas levam ao se explorar novos mercados no âmbito 

geográfico ou em diversificação na segmentação. 
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GRÁFICO 40 – INOVAÇÃO DE PRODUTOS X INOVAÇÃO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Provavelmente esse resultado já era esperado, pois mostra a relação 

positiva entre o aumento do nível de inovação de produtos e elevar o nível de inovação 

de materiais, o que reafirma a relação natural entre a valorização da inovação atrelada 

à matéria-prima. 
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GRAFICO 41 – INOVAÇÃO DE PRODUTOS X ATIVIDADES DE P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Embora as relações se mostrem mais evidentes para os níveis alto e 

moderado de inovação de produtos, temos pouca influência desses níveis com a falta 

de atividades de P&D, no entanto, quando se utiliza desse recurso (atividades de P&D) 

o nível de inovação de produtos tende a aumentar. 
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GRÁFICO 42 – INOVAÇÃO DE PRODUTOS X % DE FATURAMENTO INVESTIDO EM P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Embora essa análise tenha vários dados faltantes, é visível o comportamento 

similar entre os níveis alto e moderado de inovação de produtos quando comparado 

com as porcentagens de faturamento investido em P&D. Essa tendência nos dois 

grupos mostra que a porcentagem do faturamento investido em P&D não se relaciona 

se forma direta com os níveis alto e moderado de inovação de produtos. 
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GRÁFICO 43 – INOVAÇÃO DE PROCESSOS X INOVAÇÃO DE MERCADOS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Aqui nota-se uma predominância do nível moderado de inovação de 

mercados para todos os níveis de inovação de processos, evidenciando a falta de 

correlação entre essas duas questões. 
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GRÁFICO 44 – INOVAÇÃO DE PROCESSOS X INOVAÇÃO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que há um comportamento parecido (com exceção do nível 

baixo) entre os níveis de inovação de processos e a forma que é distribuída as 

respostas para os níveis de inovação de materiais, o que trás registros de baixa relação 

entre essas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

GRÁFICO 45 – INOVAÇÃO DE PROCESSOS X ATIVIDADES DE P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Esse gráfico demonstra que há pouca relação entre os níveis de inovação de 

processos alto e moderado com a existência de atividades de P&D, no entanto, fixado 

qualquer um desses dois grupos e comparando com o nível baixo, temos que a 

inovação de processos está relacionada com a utilização de atividades de P&D de 

maneira positiva. 
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GRÁFICO 46 – INOVAÇÃO DE PROCESSOS X % FATURAMENTO INVESTIDO EM P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que essa análise possui muitos dados faltantes, no entanto, para 

as respostas obtidas temos pouca relação entre a inovação de processos e a 

porcentagem de faturamento investido em P&D, isso se torna evidente pela 

configuração irregular da distribuição das respostas em cada nível de inovação de 

processos. 
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GRÁFICO 47 – INOVAÇÃO DE MERCADOS X INOVAÇÃO DE MATERIAIS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que para os níveis alto e moderado de inovação de mercados, 

mantendo as proporções, tem-se o mesmo comportamento da distribuição das 

respostas de inovação de materiais, no entanto, optando por qualquer um desses níveis 

e comparando com o nível baixo, temos uma relação positiva, em que o aumento de 

inovação de mercados está correlacionado com o aumento de inovação de materiais.  
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GRÁFICO 48 – INOVAÇÃO DE MERCADOS X ATIVIDADES DE P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Novamente, temos que os níveis alto e moderado de inovação de mercados 

não possuem diferenças proporcionais para a existência de atividades de P&D, no 

entanto, fixado um desses níveis e comparado com o nível baixo, temos que existe 

relação direta, em que a baixa inovação de mercados está atrelada com a falta de 

atividades de P&D. 
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GRÁFICO 49 – INOVAÇÃO DE MERCADOS X % FATURAMENTO INVESTIDO EM P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise temos pouca relação entre os grupos, pois não há uma 

característica evidente ao se permutar entre os níveis de inovação de mercados, sendo 

assim, não foi identificada influência entre inovação de mercados e a porcentagem de 

faturamento investido em P&D. 
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GRÁFICO 50 – INOVAÇÃO DE MATERIAIS X ATIVIDADES DE P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Esse gráfico mostra de maneira simples a correlação entre inovação de 

materiais e a existência de atividades de P&D, pois conforme se aumenta os níveis de 

inovação de materiais tem-se, atrelado a isso, a utilização de atividades de P&D. 
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GRÁFICO 51 – INOVAÇÃO DE MATERIAIS X % FATURAMENTO INVESTIDO EM P&D 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise temos poucas diferenças proporcionais entre os níveis alto e 

moderado de inovação de materiais e o nível baixo não trás muitas informações, sendo 

assim, não foi identificado relações entre inovação de materiais e a porcentagem de 

faturamento investido em P&D. 
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D) GERAÇÃO DE VANTAGENS COMPETITIVAS 

D.1 TABELAS E GRÁFICOS DE FREQUÊNCIA 

GRÁFICO 53 – ECONOMIA DE ESCALA E APRENDIZADO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Percebe-se que a maioria (72,3%) das empresas concordam que o ambiente 

de cluster proporciona vantagens competitivas realicionadas a economia de escala e 

aprendizado. Nota-se que a cooperação inter organizacional pode ser um dos fatores 

que motivam as vantangens analisadas. 
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GRÁFICO 54 – ETAPAS DE INTEGRAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que há maior congruência das respondentes sobre a integração das 

etapas de design e modelagem, entre as empresas componentes do aglomerado.  
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GRÁFICO 55 – VANTAGENS COMPETITIVAS DO CLUSTER 

 

FONTE: autora, 2013. 

No sentido de vantagens competitivas apontadas pelas empresas 

abordadas, percebe-se que o desenvolvimento de inovações e tecnologias é citado por 

154 das 191 respostas. Outra vantagem competitiva bastante apontado foi referente ao 

atendimento das exigências Governamentais (165 das 191 respostas). Percebe-se que 

as empresas conseguem compartilhar informações e conhecimentos entre si. 
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GRÁFICO 56 – DISTRIBUIÇÃO DE RISCO ENTRE OS ATORES DO CLUSTER 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nota-se que neste item a  maioria das empresas discorda (59,7%) que haja 

distribuiç!ao de riscos entre os atores do cluster. Há possibilidade de que muitos dos 

empresários entendam que os riscos são específicos e tratados como tal, por cada 

empresa isoladamente. Entretanto, é importante ressaltar que as ações das Instituições 

de apoio, demonstram um comportamento consolidade dos empresários diante de 

situações de risco, como a escassez de mão-de-obra especializada, problemas 

econômicos cambiais, dentre outros. 
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D.2 RELAÇÃO CRUZADA 
 

GRÁFICO 57 – ECONOMIA DE ESCALA E APRENDIZADO X ETAPAS DE INTEGRAÇÃO 

 
FONTE: autora, 2013. 

Observa-se que as etapas de integração das empresas estão mais 

concentradas em design e modelagem, enquanto que as outras etapas de integração 

se distribuem sem grandes diferenças proporcionais, independente da economia de 

escala e aprendizado, o que aparenta pouca relação entre essas respostas. 
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GRÁFICO 58 – ECONOMIA DE ESCALA E APRENDIZADO X VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Mantendo as proporções, observa-se uma distribuição similar das vantagens 

competitivas do cluster para cada resposta sobre a economia de escala e aprendizado, 

proporcionando evidências a respeito de baixa inter-relação entre essas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

GRÁFICO 59 – ECONOMIA DE ESCALA E APRENDIZADO X DISTRIBUIÇÃO DE RISCO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Tem-se que a distribuição de risco entre os atores do cluster possui pouca 

relação com a economia de escala e aprendizado para todos os níveis de resposta, no 

entanto, para o grupo que concorda parcialmente com essa economia de escala e 

aprendizado há uma grande discordância da distribuição de risco entre os atores do 

cluster. 
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GRÁFICO 60 – ETAPAS DE INTEGRAÇÃO X VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Observa-se a pouca relação entre as etapas de integração das empresas 

com as vantagens competitivas do cluster, pois temos as mesmas características, 

mantendo as proporções, na distribuição das respostas independente do grupo 

avaliado. 
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GRÁFICO 61 – DISTRIBUIÇÃO DE RISCO X ETAPAS DE INTEGRAÇÃO 

 

FONTE: autora, 2013. 

Embora o comportamento das respostas cruzadas entre a distribuição de 

risco entre os atores do cluster e as etapas de integração das empresas seja similar 

dentro das proporções de respostas para cada grupo, pode-se notar a preferência, 

praticamente unânime, para as etapas de integração de design e modelagem, 

independente das respostas da distribuição de risco entre atores do cluster. 
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GRÁFICO 62 – DISTRIBUIÇÃO DE RISCO X VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

FONTE: autora, 2013. 

Nessa análise há um grande equilíbrio na proporção das respostas 

independente do cruzamento entre a distribuição de risco entre os atores do cluster e 

as vantagens competitivas do cluster, o que evidencia pouca relação entre essas duas 

questões. 

Com o intuito de obter mais informações a respeito dos dados, as variáveis 

qualitativas foram indexadas numericamente para que haja o cálculo de média e desvio 

padrão, assim, os itens de cada questão foram numerados de forma discreta, tal que o 

primeiro elemento seja o 1 (um) até o j-ésimo item, em que j varia conforme a 

quantidade de alternativas para cada questão. 

 Caracterização 
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Nessa análise temos que a caracterização das empresas possuem média 3, 

ou seja, são produtoras de calçados, no entanto, há um desvio padrão de 

aproximadamente uma unidade, onde se identificam as empresas fornecedoras de 

embalagens e terceirizadas para produção de etapas do processo. Quanto ao tempo de 

atuação tem-se um resultado médio mais próximo de 2 a 3 anos, no entanto, o desvio 

de 0,951 sugere uma variação para os tempos de 1 a 2 anos e de 3 a 5 anos, tendo os 

outros tempos de atuação como menos prováveis. Para o número de funcionários, o 

empate de 50 a 80 funcionários e de 80 a 100 funcionários é evidente com a média em 

3,51, no entanto, o desvio de aproximadamente 2 unidades mostra que o único item 

menos provável são empresas com número de funcionários superior a 200. A média 

(2,29) do nível de faturamento apresenta valores entre R$361 mil e R$1,2 milhões, 

porém, o desvio padrão em uma unidade apenas exclui valores de faturamento acima 

de R$10,0 milhões. 

Cluster 

 

Na análise de existência para a concentração geográfica de empresas parte 

ou correlatas ao setor de calçados, tem que na média as empresas concordam 

parcialmente, no entanto, o desvio padrão de praticamente uma unidade pode 

apresentar uma variação de empresas que concordam plenamente ou que discordam 

parcialmente. Para as questões referentes a instituições de apoio e empresas 

especializadas, tem-se que na média as empresas concordam plenamente e como o 

desvio é inferior a 0,5, não há grandes variações. Quanto ao aproveitamento de 

materiais, na média, as empresas concordam parcialmente, porém, há uma variação 
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para grupos que concordam plenamente e discordam parcialmente. Nos casos de nível 

de integração e cooperação e nível de uniformidade tecnológica todas as alternativas 

são passíveis de respostas, no entanto, para integração e cooperação temos os níveis 

alto e moderado equilibrados na quantidade de respostas, enquanto que a uniformidade 

tecnológica tem, na média, o nível moderado em destaque. 

Inovação 

 

As quatro primeiras questões desse grupo, referentes à inovação, possuem 

respostas para todos os níveis (alto, moderado e baixo) de inovação (produtos, 

processos, mercados e materiais), no entanto, inovação de produtos possui uma média 

mais próxima do nível alto, enquanto que os outros três grupos de resposta estão 

situados no nível moderado. A questão referente às atividades específicas de P&D nos 

mostra uma maior concentração para as respostas que afirmam existir essas 

atividades. Dentre as empresas que responderam sim para as atividades de P&D, 

temos, na média, que o percentual relativo ao faturamento da empresa destinado à 

P&D ou inovação está entre 5% e 10%, porém, o desvio padrão sugere variações para 

menos de 5% e entre 10% e 15%. 

Vantagens Competitivas 

 

Quanto a teoria de Porter, na média, as empresas concordam parcialmente, 

porém, o desvio padrão indica que algumas empresas concordam plenamente que a 
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formatação de cluster proporciona às empresas que o compõem economias de escala 

ou de aprendizado e outras discordam dessa teoria. Na análise de existência da 

distribuição dos riscos das operações, entre os atores componentes do cluster, na 

média, as empresas discordam dessa ideia, mas o desvio padrão de aproximadamente 

0,7 sugere algumas variações para empresas que discordam plenamente e algumas 

que concordam parcialmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste estudo entende-se que mediante o problema proposto 

inicialmente, que consiste no questionamento quanto à eficiência do ambiente do 

cluster no fomento de inovação e promoção de vantagem competitiva às organizações 

que o compõe, e depois de transcorridos os estudos bibliográficos e em campo, 

indicadores consistentes apontam para o cumprimento dos objetivos propostos. 

Quanto ao objetivo geral desse trabalho, que se fundamenta em verificar a 

atuação das variáveis de inovação e competitividade no ambiente de cluster, baseando-

se na premissa de que o ambiente de cluster incentiva o processo de inovação e 

cooperação entre as organizações, propiciando maior potencial competitivo; pode-se 

concluir que a pesquisa survey realizada junto às empresas que compõem o cluster, 

viabilizou a compreensão de que existe incentivo autossustentável no ambiente do 

cluster, que impulsiona o potencial de inovação entre as organizações, fator que gera 

ganho efetivo de competitividade junto ao mercado. 

Os objetivos específicos propostos inicialmente neste estudo, e suas 

respectivas aferições constatadas após as pesquisas, possibilitam uma análise mais 

aprofundada, das constatações apontadas. 

 Aferir a caracterização do cluster de Birigui, segundo os fundamentos da 

Teoria de Aglomerados de Porter; 

A caracterização do cluster foi comprovada, tanto sob a perspectiva da 

Teoria de Porter (1993), quanto nos demais requisitos, defendidos por autores como 

Zaccarelli (2000) e Di Serio (2007), através da pesquisa de campo. Os principais 

requisitos sondados na pesquisa foram quanto à concentração geográfica das 

empresas, onde 75,9% dos respondentes concordaram que existe; as Instituições de 

Apoio, com 100% de concordância das empresas; a Existência de Empresas 

Especializadas conta com concordância de 99% das empresas; ao Aproveitamento de 

Materiais reciclados e subprodutos, com 63,3% que concordam; a Integração e 

Cooperação, onde 59,2% concordam que é alta, e 29,3% acreditam ser moderada; e a 

Unidade Tecnológica, em que 43,5% julgam ser alta e 28,3% concordam que é 
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moderada. Percebeu-se que existem algumas correlações entre as respostas: as 

empresas que acreditam na concentração geográfica, também têm a mesma cognição 

quanto as Instituições de Apoio e ao Nível de Integração e Cooperação das empresas 

do cluster. Existe ainda forte correlação entre as empresas que concordam plenamente 

na existência de Instituições de Apoio, com as que têm a mesma avaliação quanto a 

Uniformidade Tecnológica. Pode-se considerar que grande parte das empresas 

demonstram que o cluster de Birigui é característico, e que a maioria das empresas tem 

acesso aos requisitos apontados. Algumas empresas, possivelmente as que têm maior 

proximidade com as Instituições de Apoio, tem facilidade de contato com as demais 

empresas e compartilham tecnologia com maior incidência. 

 Verificar a existência e formato do processo de inovação e cooperação 

formal no cluster de Birigui; 

Percebeu-se que as questões referentes às Inovações, seguindo as 

diretrizes de Schumpeter (1934) apontam para um processo de inovação consolidado 

na maior parte das empresas do aglomerado. Tem-se que: a Inovação de Produtos é 

considerada alta ou moderada por 99% dos respondentes, demonstrando a disposição 

das empresas para lançamento de produtos, fato esperado visto que o setor de 

calçados segue o ciclo das estações do ano em suas coleções de produtos; a Inovação 

de Processos também é considerada alta por 34% das empresas e moderada por 

47,6% delas, indicadores da real preocupação em melhoria constante nos processos 

internos de produção e gestão em geral; a Inovação em Mercados confirma as 

tendências positivas quanto ao processo inovador, considerando que somente 7,3% 

consideram que este tipo de inovação tem baixa incidência; na questão de Inovação de 

Materiais, nota-se que assim como nas demais, a grande maioria das empresas 

considera que é alta (49,7%) ou moderada (34%); os respondentes afirmam ainda que 

grande parte (67%) desenvolvem atividades específicas de P&D em suas empresas, 

39,1% investem menos de 5% do faturamento em P&D, e 30,5% investem acima de 

15% do faturamento nestas atividades, demonstrando heterogeneidade nesta questão. 

Notou-se ainda, correlação positiva entre os que inovam em produtos, os que inovam 

em materiais e os que mais investem em P&D. Observou-se uma correlação entre a 
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inovação de produtos e a moderada inovação de mercados, demonstrando critério e 

moderação das empresas em relação à expansão. 

 Observar se há indicadores de geração de vantagem competitiva através 

do processo de inovação e cooperação das indústrias que compõem o cluster 

de calçados de Birigui. 

Na abordagem referente à geração de vantagens competitivas no cluster, 

notou-se que há maior congruência das respondentes sobre a integração das etapas de 

design e modelagem, entre as empresas componentes do aglomerado. No sentido das 

vantagens competitivas apontadas pelas empresas abordadas, percebeu-se que o 

desenvolvimento de inovações e tecnologias é citado por 154 das 191 empresas 

respondentes. Outra vantagem competitiva bastante apontada foi referente ao 

atendimento das exigências Governamentais (165 das 191 respostas). Percebeu-se 

que as empresas conseguem compartilhar informações e conhecimentos entre si. 

Observou-se ainda, que a maioria das empresas discorda (59,7%) que haja distribuição 

de riscos entre os atores do cluster. Há possibilidade de que muitos dos empresários 

entendam que os riscos são específicos de cada organização,  e sejam tratados como 

tal. Entretanto, é importante ressaltar que as ações das Instituições de Apoio, segundo 

o entrevistado Samir Nakad, demonstram um comportamento consolidado e conjunto 

dos empresários diante de situações de risco, como a escassez de mão-de-obra 

especializada, problemas econômicos cambiais, dentre outros. Embora o 

comportamento das respostas cruzadas entre a distribuição de risco entre os atores do 

cluster e as etapas de integração das empresas seja similar dentro das proporções de 

respostas para cada grupo, pode-se notar a preferência, praticamente unânime, para as 

etapas de integração de design e modelagem, independente das respostas da 

distribuição de risco entre atores do cluster. 

Acredita-se que os principais objetivos foram cumpridos, e espera-se que o 

estudo possa contribuir com outras pesquisas, assim como incentivar novos estudos 

sobre o tema de cluster de calçados em Birigui. 

Vale ressaltar que algumas limitações ocorreram no desenvolvimento 

metodológico e prático do trabalho de campo, principalmente na abordagem às 
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empresas, que apesar de serem receptivas, muitas vezes não tinham disponibilidade de 

tempo para atendimento e breve retorno das informações requeridas pelo Instrumento 

de Pesquisa. Ainda neste sentido, acredita-se que houve um excesso de informações 

produzidas pelas análises estatísticas. 

O cluster, escopo deste trabalho, possui funções social e econômica no 

município e região, e, portanto, entende-se que as informações disponibilizadas por 

este estudo podem ser úteis aos componentes do cluster e demais interessados. 

Não obstante, percebe-se que há um vasto campo para realizações de 

pesquisas futuras sobre o tema em questão. Após a realização do estudo, percebe-se 

que futuras pesquisas podem contribuir com as diretrizes futuras do cluster de calçados, 

bem como corroborar com perspectivas de gestão em aglomerados. 
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APÊNDICE I - Instrumentos de Investigação 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ENTREVISTADA 

Preencha os requisitos abaixo para caracterizar sua empresa, na estrutura do cluster de Birigui: 

1. Na cadeia produtiva de calçados, sua empresa caracteriza-se como: 
 
(  ) fornecedora de componentes (  ) fornecedora de embalagens (  ) produtora de calçados 
(  ) terceirizada para produção de etapas do processo  (  ) empresa de transportes 
(  ) empresa de distribuição  (  ) outro.......................... 
 

2. O tempo de atuação de sua empresa enquadra-se entre: 
 
(  ) menos de 01 ano  (  ) entre 02 e 05 anos  (  ) entre 06 e 09 anos (  ) acima de 10 anos 
 

3. O número de funcionários que atuam em sua empresa é: 
(  ) menos de 30 (  ) entre 31 e 50 (  ) entre 51 e 80 (  ) entre 81 e 100 
(  ) entre 101 e 150 (  ) entre 151 e 200 (  ) acima de 200 
 

4. O faturamento no ano de 2012 enquadra-se na seguinte faixa: 
(  ) menos de R$360 mil  (  ) entre R$361 mil e R$1,2 milhões  (  ) entre R$1,2  e R$10,0 milhões  
(  ) acima de R$10,0 milhões 
 

PARTE 1 - CARACTERIZAÇÃO DO CLUSTER 

Para os requisitos abaixo sinalize conforme sua percepção, quanto ao cluster de Birigui: 

 
1. Existe concentração geográfica de empresas parte ou correlatas ao setor de calçados. 
(  ) concordo plenamente  (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  ) discordo totalmente 
 
2. Há instituições de apoio às empresas do setor calçadista em Birigui. 
(  ) concordo plenamente  (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  ) discordo totalmente 
 
3. Existem empresas especializadas em suas respectivas áreas de atuação, como fornecedores de 
matérias-primas, embalagens, transportes. 
(  ) concordo plenamente  (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  ) discordo totalmente 
 
4. As empresas do setor calçadista de Birigui realizam aproveitamento de materiais reciclados ou 
subprodutos. 
(  ) concordo plenamente  (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  ) discordo totalmente 
 
5. Classifique o nível de integração e cooperação entre empresas parte do cluster de Birigui: 
    (  ) alta  (  ) moderada  (  ) baixa  
 
6. Classifique o nível de uniformidade de nível tecnológico entre as empresas do cluster de Birigui: 
    (  ) alta  (  ) moderada  (  ) baixa 
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PARTE 2 - PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Baseado nos processos de inovação estabelecidos em sua empresa, assinale:  

1. Um dos indicadores de inovação é o lançamento de novos produtos, com diferentes características 
em seu design, por exemplo. Em sua avaliação, qual a incidência de inovação de produtos em sua 
empresa: 

    (  ) alta  (  ) moderada  (  ) baixa 
 
2. Outro indicador de inovação é a mudança e melhoria dos métodos produtivos. Em sua concepção o 

nível de inovação de processos de produção em sua empresa é: 
    (  ) alto  (  ) moderado  (  ) baixo 

 
3. A abertura de novos mercados- no âmbito geográfico ou em diversificação na segmentação de 

mercado - é considerada uma fonte de inovação. Como você avalia o nível de abertura de novos 
mercados em sua empresa: 

    (  ) alto  (  ) moderado  (  ) baixo  
 
4. A utilização de novas matérias-primas e ou componentes, também é uma possibilidade de inovação. 

Aponte o nível de inovações deste tipo em sua empresa: 
    (  ) alto  (  ) moderado  (  ) baixo  
 

5.Em sua empresa, existem atividades específicas de P&D? 
 (  ) não  (  ) sim, neste caso responda a questão 6 
 

6.Qual o percentual relativo ao faturamento de sua empresa é destinado à P&D ou inovação? 

(  ) menos de 5%  (  ) entre 6% e 10%  (  ) entre 11% e 15%  (  ) acima de 15% 

 
PARTE 3 - GERAÇÃO DE VANTAGENS COMPETITIVAS 

Para as proposições abaixo sinalize conforme sua percepção: 

1. Segundo a teoria de Porter, a formatação de cluster proporciona às empresas que o compõem 
economias de escala ou de aprendizado. Quanto a esta afirmação, você: 

2. (  ) concordo plenamente  (  ) concordo parcialmente  (  ) discordo  (  ) discordo totalmente 

2. As empresas que compõem o cluster integram-se em quais etapas do processo produtivo: 

(  ) design                  (  ) costura       (  ) modelagem           (  ) montagem 

(  ) corte                     (  ) outros....................................... 

3. O cluster de Birigui possibilita: 

(  ) Acesso aos mercados locais  

(  ) Acesso aos mercados internacionais 

(  ) Desenvolvimento de Tecnologias e Inovações 

(  ) Atendimento de exigências Governamentais  

(  ) outros 

4. Existe distribuição dos riscos das operações, entre os atores componentes do cluster 

3. (  ) concordo plenamente  (  ) concordo parcialmente  (  ) discordo  (  ) discordo totalmente 
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