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RESUMO 

TEIXEIRA, A. F. Capital Social em um Arranjo Produtivo Local: Estudo da Indústria Têxtil e 
de Confecção do Município de Americana e Região. São Paulo, 2010. (Dissertação de 
Mestrado em Administração) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração de 
Empresas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
 

O processo de globalização econômica, intensificado no final do século XX, tem produzido 

forte impacto sobre as estruturas produtivas, exigindo destas um novo posicionamento quanto 

à forma de se organizarem. Objetivando transpor suas limitações e dificuldades e, dessa 

forma, tornarem-se aptas a enfrentar as novas exigências desse contexto de intensa 

competitividade, muitas empresas vêm buscando firmar alianças entre si. Dentre os principais 

modelos de parcerias, destaca-se o de redes empresariais. No caso brasileiro, tais associações 

têm se dado, sobretudo, pela concentração espacial das empresas na figura de Arranjos 

Produtivos Locais. Essas estruturas, por sua vez, referem-se a um conjunto de organizações 

localizadas em um mesmo território, as quais se articulam, desenvolvendo ações conjuntas 

visando ao alcance de objetivos comuns. No entanto, tal atmosfera de cooperação só se torna 

possível com a construção de capital social. Desse modo, o presente trabalho propõe-se a 

discutir a importância de tal recurso na formação dos APLs. Para tanto, promoveu-se um 

estudo de natureza qualitativa, optando-se pela realização de uma pesquisa de campo junto ao 

Arranjo Produtivo Têxtil e de Confecção dos municípios de Americana, Hortolândia, Nova 

Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré. No total, dezenove empresas participaram desse 

processo, respondendo a um instrumento de coleta de dados e apresentando, em uma 

entrevista semiestruturada, suas perspectivas acerca das temáticas levantadas. Por meio do 

exame das informações obtidas, mostrou-se que o volume de interações entre as empresas 

participantes do APL ainda é pequeno, situação que se mostra relacionada ao pouco 

engajamento e comprometimento por parte do empresariado. Além disso, configuram-se, em 

grande parte, laços fracos, pessoais e recentes (os chamados “conhecidos”). Portanto, a rede 

faz-se pouco densa e coesa, apresentando-se um ambiente pouco propenso ao fluxo de 

informações com elevado nível de credibilidade e refinamento, e não favorável à construção 

da confiança. Assim, tem-se que o capital social faz-se pouco presente nesse arranjo, o que 

resulta um baixo índice de cooperação entre as empresas. Há muito ainda a ser feito para a 

efetiva formação de um APL Têxtil e de Confecção em Americana e região. 

 

Palavras-chaves: Capital Social, Rede Social, Arranjo Produtivo Local.  



 
 

ABSTRACT 

TEIXEIRA, A. F. Social Capital in a Local Productive Arrangement: study of the textile and 
clothing industry in the city of Americana and region. São Paulo, 2010. (Master Degree 
Dissertation in Business Administration) – Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Administração de Empresas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

 

The process of economic globalization, intensified in the late twentieth century, has produced 

a strong impact on the productive structures, requiring of them a new position on how to 

organize themselves. Aiming to transpose its limitations and difficulties and, thus, become 

able to face the new demands of this context of intense competitiveness, many companies 

have tried to establish alliances among themselves. Among the main models of partnerships, 

it is highlighted the one of business networks. In Brazilian case, such associations have been 

occurred, mainly, by the spatial concentration of companies in the figure of Local Productive 

Arrangements. These structures, in their turn, refers to a set of organizations located in the 

same territory, which are articulated, developing joint actions aimed at reaching common 

goals. However, this atmosphere of cooperation is only possible with the construction of 

social capital. Thus, this paper proposes to discuss the importance of such resource in the 

formation of the LPAs. Therefore, it was promoted a qualitative study, opting for conducting 

a field survey along the Textiles and Apparel Productive Arrangement of the cities of 

Americana, Hortolandia, Nova Odessa, Santa Barbara D'Oeste and Sumaré. In total, nineteen 

companies participated in this process, responding to an instrument for collecting data and 

presenting, in a semistructured interview, their perspectives of the themes raised. Through the 

examination of the information obtained, it was shown that the volume of interactions among 

the companies participating in the LPA is still small, a consequence of the small commitment 

and engagement on the part of the business community. Also, configure, largely, weak ties, 

personal and recent (so-called "known"). Therefore, the network is not very dense and 

cohesive, presenting a environment disinclined to the flow of information with high reliability 

and refinement levels, and not favorable to building trust. Thus, we have that social capital is 

not very present in this arrangement, which results a low level of cooperation between 

companies. Much remains to be done for the effective formation of a Textile and Apparel 

LPA in Americana and region. 

 

Keywords: Social Capital, Social Network, Local Productive Arrangement. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A última década do século XX foi marcada por profundas transformações.1 O advento 

da globalização econômica configurou-se como um dos acontecimentos sobressalentes deste 

período. Tal processo, caracterizado pela queda de barreiras comerciais, e pela consequente 

abertura dos mercados nacionais, acarretou o acirramento da concorrência entre empresas em 

nível mundial, fato que tem produzido forte impacto sobre as estruturas produtivas, e dessa 

forma, levado muitas companhias a repensarem suas formas de organização. 

Ao buscarem novas opções, as corporações visam, por sua vez, tornarem-se aptas a 

enfrentar as novas exigências deste contexto intensamente competitivo, alta qualidade e 

produtividade. Assim, a formação de pactos e parcerias estratégicas configura-se uma 

alternativa para empreendimentos, que atuando de maneira atomizada sentem-se incapazes de 

acompanhar tal dinâmica concorrencial, caso, sobretudo, dos empreendimentos de micro e 

pequeno porte.  

Entre os principais padrões de alianças, o de redes empresariais, apresenta-se 

amplamente difundido. Redes de empresas configuram-se como estruturas dinâmicas e 

flexíveis. Referem-se a um conjunto de organizações independentes, que se articulam, 

desenvolvendo ações cooperadas, a fim de alcançar os objetivos dos quais comungam. Tais 

fins, que dificilmente seriam realizados por meio de atuações empreendidas isoladamente, 

permitem às corporações obterem competitividade no mercado. Além disso, os atores da rede, 

ao atuarem conjuntamente, compartilham riscos, recursos e informações, constituindo-se, 

dessa forma, de grande importância para o bom funcionamento desta, o estabelecimento de 

mecanismos de coordenação, ou seja, governança. Por fim, dado que tais estruturas não se 

fundamentam necessariamente em contratos formais, faz-se imprescindível que estejam 

imbuídas por confiança (BALESTRIN; VARGAS, 2004; BRITTO, 2002; CHILD; 

MACGRATH, 2001; ECONOMIDES, 1996; JONES et al., 1997; NAKANO, 2005; 

PODOLNY; PAGE, 1998; POWELL; SMITH-DOERR, 2005; WILLIAMSON, 1996). 

Grande parte destas alianças, por sua vez, tem se dado pela concentração espacial de 

empresas. O modelo de clusters vem ganhando relevância, em várias partes do mundo, 

inclusive no Brasil, na figura dos Arranjos Produtivos Locais.  

 

                                                 
1 O final do século XX ficou marcado por mudanças nas formas de gestão do trabalho, pela substituição da 
sociedade industrial pela sociedade da informação e do conhecimento, bem como pelo advento do processo de 
globalização. 
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Um APL caracteriza-se como “[...] aglomeração de empresas localizadas em um 

mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de 

articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais” 

(SEBRAE, 2003, p. 12).   

 

1.1 Problema 

 

Nota-se, que a presença de uma estrutura de relacionamentos faz-se necessária para a 

constituição de um agrupamento organizacional. Contudo esta não é condição suficiente para 

que este seja formado. Para tanto, é imprescindível que os atores da rede por meio de seus 

vínculos relacionais estabeleçam atuações conjuntas. No entanto, tal atmosfera cooperativa, 

instituída entre empresas, que, comumente, se conectam por meio de acordos informais 

(HOFFMANN et al. 2007), só se tornará possível com a geração e a promoção de capital 

social, especialmente, na forma de confiança.  

Dessa maneira, o presente estudo busca responder a seguinte questão: Qual a 

importância do capital social na constituição das aglomerações territoriais, na figura dos 

Arranjos Produtivos Locais? 

 

1.2 Objetivos do Estudo 

 

Este trabalho tem como objetivo geral discutir a importância do capital social na 

formação dos Arranjos Produtivos Locais.  

E, como objetivos específicos: 

 

Compreender de que maneira as interações entre as empresas participantes do 

APL ocorrem.  

Examinar a adoção de práticas de cooperação por parte do empresariado 

integrante do APL. 
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1.3 Justificativa  

 

Desde os anos 70, micro e pequenas empresas2, vêm apresentando grande projeção em 

vários países do mundo, em termos, principalmente, de geração de empregos (DRUCKER, 

1991; KRUGLIANSKAS, 1996; LONGENECKER et al., 1997; SENGENBERGER et al., 

1991) e distribuição mais equânime de renda (DRUCKER, 1991; JULIEN, 1998).  

No Brasil, caracterizam-se componentes vitais para o cenário socioeconômico do país 

(SACHS, 2002), ao se constatar que estas representam 98% do número total de 

estabelecimentos e são responsáveis por 51% dos postos formais de trabalho (SEBRAE, 

2008).  

Porém, a partir da última década do século XX, o ambiente de intenso acirramento da 

concorrência, instituído pelo advento da globalização, tem produzido forte impacto sobre as 

estruturas produtivas, especialmente, as de micro e pequeno porte, impondo a estas, um novo 

posicionamento quanto à forma de se organizarem. Assim, muitas delas, visando transpor 

suas limitações e dificuldades e, dessa forma, garantir a permanência de suas atividades, 

frente a este atual panorama, têm buscado firmar alianças entre si. 

A forma mais apropriada de parceria estratégica, para cada empresa, faz-se aquela que 

se apresenta em consonância com suas especificidades e interesses (LORANGE; ROSS, 

1996). No caso dos micro e pequenos empreendimentos brasileiros, tem-se destacado o 

modelo de redes empresariais, sobretudo na forma dos Arranjos Produtivos Locais.  

Constituídos com o objetivo de promover inter-relações e, por meio destas, gerar ações 

conjuntas e cooperadas entre as empresas de um determinado território, configuram-se, estes, 

capazes de suscitar vantagens concorrenciais, e, ainda, de propiciar “[...] impacto positivo na 

região onde estão localizados” (DOTTO; WITTMANN, 2003, p. 8). Em outras palavras, tais 

formas de aglomeração produtiva têm exercido grande influência sobre a competitividade e o 

crescimento de micro e pequenos empreendimentos delas participantes (ALBAGLI; BRITTO, 

2003), bem como contribuído para alavancar o desenvolvimento das localidades, nas quais se 

encontram inseridos.  

                                                 
2 As empresas podem ser classificadas segundo dois critérios. Pelo número de empregados e pelo faturamento 
bruto anual (Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006). De acordo com o primeiro critério, 
micro e pequenas empresas industriais empregam, respectivamente, até 19 e, de 20 a 99 pessoas. Comerciais e de 
serviços até 9 e, de 10 a 49 pessoas, respectivamente. Já de acordo com o faturamento, empresas de porte micro 
podem faturar até R$ 240 mil e de pequeno porte acima de R$ 240 mil até R$ 2,4 milhões. Por sua vez, empresas 
de médio e grande porte que exercem atividade industrial empregam, respectivamente, de 100 a 499 e, 500 ou 
mais pessoas. Comerciais ou de serviços, respectivamente, de 50 a 99 e, 100 ou mais. Em relação ao 
faturamento, médias empresas podem faturar de R$ 2,4 milhões até R$ 48 milhões anualmente e, grandes 
empresas acima de R$ 48 milhões até R$ 300 milhões por ano. 



14 
 

APLs são tidos, por diversas entidades (BNDES, 2004, BRASIL-MCT, 2010; 

BRASIL-MDIC, 2010; SEBRAE, 2003), como estratégia promotora do crescimento 

econômico, favorável à inclusão social, por meio de geração de empregos e, por conseguinte, 

propiciadora de bem-estar aos seus integrantes, “[...] contribuem para uma maior 

competitividade e também para a resiliência do conjunto dos empreendimentos neles 

integrados” (SACHS, 2002, p. 115), e a toda comunidade da região na qual está situado. 

No entanto, a simples coexistência de empresas em um mesmo espaço geográfico, em 

torno de uma atividade não lhes confere caráter de arranjo produtivo. Este requer cooperação. 

Para que processos cooperativos se instaurem neste ambiente é preciso, que se forme 

capital social, sobretudo na forma de confiança. A concepção de tal ativo, por sua vez, requer 

que as relações sejam recorrentes e embasadas em valores e objetivos compartilhados.  

As contínuas transformações ocorridas no âmbito econômico, a partir do advento da 

globalização dos mercados, têm demonstrado a crescente necessidade de adoção de uma nova 

postura por parte das empresas. Assim, o velho padrão da competição predatória, tem dado 

lugar a um novo modelo, por meio do qual todos os agentes inseridos no ambiente alcancem 

algo positivo com o processo de produção, ou seja, o paradigma da cooperação, que, nas 

palavras de Casarotto Filho e Pires (2001), configura-se algo tão irreversível quanto o próprio 

processo de globalização.  

Por fim, vários autores e entidades (BOARI; PRESUTTI, 2004; GULATI, 1998; 

HUMPHREY; SCHMITZ, 1998; KNORRINGA; STAVEREN, 2005; MACÍAS, 2002; 

NIELSEN, 2003; OECD, 2001; WOLFE, 2002) vêm demonstrando crescente interesse pela 

temática, associação entre capital social e redes empresariais, abordando-a em seus estudos e 

pesquisas.   

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

A presente dissertação está subdividida em seis seções. A primeira parte introduz ao 

tema, justifica a relevância do mesmo para os estudos em administração, assim como 

apresenta os objetivos a serem alcançados.  

A segunda seção aborda o referencial teórico acerca de alianças empresariais 

estratégicas, na forma de redes. Dentre as configurações de associação entre empresas 

destaca-se o Arranjo Produtivo Local, estrutura que será objeto de análise deste trabalho.  
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A terceira parte versa sobre redes sociais e capital social, foco deste estudo. Nesta 

seção são expostas as perspectivas dos atores centrais, e as principais contribuições dos 

mesmos ao tema.  

A seção seguinte inicia com uma breve contextualização acerca dos municípios que 

formam a região do Polo Tecnológico, Polo Tec Tex, bem como traça o perfil 

socioeconômico dos mesmos, dando destaque às atividades industriais, têxtil e de confecção. 

Além disso, expõe uma sucinta caracterização deste Polo, objeto do presente estudo. Contudo, 

o ponto central deste, é a apresentação da proposta metodológica que norteará esta pesquisa, 

bem como a exposição das variáveis e métricas que possibilitarão o alcance dos objetivos 

propostos na primeira seção. 

Na quinta parte são mostrados e analisados os principais resultados obtidos por meio 

dos procedimentos de coleta de dados - exame documental e pesquisa de campo - e a partir da 

interação destas informações com as proposições teóricas expostas nas seções dois e três é 

traçado um perfil da rede estudada. 

A sexta e última seção expõe as conclusões deste trabalho, as limitações do estudo, 

além de algumas sugestões para futuras pesquisas. 
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2 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS EMPRESARIAIS 

  

 Frente ao atual cenário de concorrência acirrada, originado com o processo de 

globalização dos mercados, as companhias vêm apresentando um novo posicionamento 

quanto à adoção de estratégias que visem ganhos de competitividade e, a consequente 

permanência de suas atividades.  

Necessitado forjar capacidades e recursos, dos quais dificilmente dispõem atuando de 

forma isolada, muitas organizações têm procurado firmar alianças e parcerias entre si. Em 

outras palavras, de competidores independentes, passaram a considerar a hipótese de 

associação com fornecedores, outros parceiros e até mesmo concorrentes.  

Deste modo, nesta segunda seção, é apresentado o referencial teórico acerca das 

alianças estratégicas empresariais, na figura das redes de empresas, dando-se destaque aos 

Arranjos Produtivos Locais, objeto de análise do presente estudo. 

 

2.1 Redes Empresariais: Arranjos Produtivos Locais 

 

Diante da presente realidade do capitalismo globalizado diversas corporações têm 

identificado a crescente necessidade de constituir e manter pactos de cooperação, os quais 

lhes propiciem suporte competitivo, ou seja, lhes possibilitem enfrentar as atuais exigências 

do mercado, alta qualidade e produtividade. Por tais estratégias tem-se o que se denomina 

parcerias estratégicas. 

Na perspectiva de Gulati (1998, p. 293), tais alianças podem ser definidas: 

 

[...] como acordos voluntários entre empresas envolvendo troca, 
compartilhamento, ou co-desenvolvimento de produtos, tecnologias, ou 
serviços. Podem advir como resultado de uma vasta gama de motivos e 
objetivos, tomando uma variedade de formas e ocorrendo através de limites 
verticais e horizontais.  

 

Sendo assim, a integração entre os agentes econômicos, na forma de associações 

empresariais acontecerá, seja por meio da cooperação vertical, a partir do desenvolvimento de 

relações interfirmas entre os diversos segmentos produtivos ao longo da cadeia; seja por meio 

da cooperação horizontal, entre empresas do mesmo nível da cadeia, isto é, entre os próprios 

concorrentes (AMATO NETO, 2000). Afirmam Gitahy et al. (1997, p. 48), “[...] as relações 

inter-firmas horizontais diferem bastante das relações verticais, na medida em que a 

concorrência permanece ativa entre empresas que produzem o mesmo bem.” 
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Muitas empresas, sobretudo de micro e pequeno porte, como estratégia de 

desenvolvimento e sustentabilidade de suas atividades econômicas, têm estabelecido 

associações de mútua cooperação, na figura de redes. Argumentam Casarotto Filho e Pires 

(2001, p. 14), que “[...] num mundo globalizado e altamente competitivo como o atual só o 

associativismo e a união são o caminho para as pequenas empresas conseguirem força 

competitiva.” Complementam Sengenberger e Pyke (1991), o problema de muitos pequenos 

produtores não é seu tamanho, mas acharem-se isolados. 

Como observado, o processo de cooperação vem sendo reconhecido dentro da 

competição, abrindo espaço para o surgimento de várias formas de associações, entre elas, as 

redes interempresariais. 

 “O conceito de rede é, de forma geral, muito abrangente e complexo” (AMATO 

NETO, 2000, p.46). No entanto, esta se constitui hoje em um novo referencial de organização 

mais adaptada às transformações oriundas da tecnologia, da informação e dos negócios; como 

também em uma estrutura de relacionamentos sociais entre atores, fundamentada na 

cooperação, na reciprocidade e em valores compartilhados.  

Para Castells (1999, p. 499): 

 

[...] redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base 
em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem 
ameaças ao seu equilíbrio.  

 

No âmbito das empresas, redes podem ser definidas, segundo Porter (1998) como o 

processo de organização de atividades econômicas que se dá através da coordenação e/ou 

cooperação entre firmas.  

Para Grandori e Soda (1995) as redes configuram-se modos de organização da 

atividade econômica por meio da coordenação e cooperação interfirmas, baseadas ou não em 

contratos formais e posicionadas, do ponto de vista econômico, entre as empresas e os 

mercados. Em outras palavras, são conjuntos de agentes (empresas ou indivíduos) engajados, 

reciprocamente, em transações recorrentes, reguladas de acordo com uma lógica de 

coordenação que suplanta o caráter estrito seja do mercado, seja da hierarquia (VALE et al., 

2006). 

Tais estruturas organizacionais, igualmente podem ser descritas como um conjunto 

complexo de inter-relações que dinamizam as competências das unidades envolvidas focadas 
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em objetivos comuns ou complementares, reforçando todo o agregado na medida em que são 

fortalecidas por ele (MANCE, 2001). 

Na formação das redes empresariais, de acordo com Amato Neto (2000), três variáveis 

determinantes, são constatadas: diferenciação, interdependência interfirmas e flexibilidade. A 

diferenciação, no âmago destas representações pode prover, a todos os seus participantes, suas 

vantagens inovadoras; fato que não ocorre a uma organização isolada, uma vez que, neste 

caso, pode causar elevação nos custos da mesma. A interdependência, por sua vez, revela-se 

“[...] por um mecanismo que efetivamente prediz a formação de redes [...]” (p. 47); sendo 

assim, são, estas, adotadas como unidade organizacional única. Por fim, a flexibilidade, 

entendida seja do aspecto inovador e produtivo, seja do aspecto organizacional, configura-se a 

propriedade mais importante das redes, dado que algumas são capazes de se autoarranjarem 

de acordo com suas contingências. 

A aplicação de redes no contexto empresarial, conforme afirmam Cândido e Abreu 

(2000), sobrevém de dois fatores: aumento da competitividade e acirramento da concorrência; 

e entendimento de que ações individuais por parte das organizações tornam sua sobrevivência 

e desenvolvimento inviáveis. 

Observa-se desta forma, que este tipo de agrupamento objetiva principalmente, o 

fortalecimento das atividades de cada um dos participantes (Ribaut et al., 1995), ou seja, 

atuando de forma compartilhada e interconectada, em redes, as empresas se complementam 

por meio da identificação e integração adequada de seus pontos fortes e fracos (SANTOS et 

al., 1994). 

Nas últimas décadas, grande parte destas associações empresariais têm se dado pela 

concentração espacial de empresas. Entre os modelos de aglomeração geográfica de firmas 

merecem destaque: distritos industriais; clusters e arranjos produtivos locais.  

Introduzido no final do século XIX, por meio do estudo ‘Principle of Economics’ 3 de 

Alfred Marshall, o conceito de distrito industrial deriva de um padrão de organização, comum 

à Inglaterra do período, no qual pequenas firmas concentradas na manufatura de produtos 

específicos aglomeravam-se na periferia dos grandes centros produtores (LASTRES; 

CASSIOLATO, 2005).  

 Tais estruturas, nas palavras de Humphrey (2003, p. 2) caracterizam-se como “[...] 

redes de pequenas empresas, que estão ligadas entre si através da divisão do trabalho e 

                                                 
3 A primeira edição do livro ‘Principle of Economics: na Introductory Volume’ data de 1890. 
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especialização em caminhos que levam ao reforço das competências coletivas e economias de 

escala e escopo.”  

O conjunto das características promovidas por tal ambiente de concentração espacial - 

alto grau de especialização e forte divisão do trabalho; reunião de mão de obra qualificada; 

troca de informações e competências; entre outros - configura o que Marshall (1982) 

denominou atmosfera industrial, ambiente favorável à formação de economias externas locais. 

A partir de meados da década de 70, o sucesso obtido por algumas localidades, 

especialmente a região da Terceira Itália, em termos de inserção competitiva no mercado 

mundial, associada a elevado padrão de sustentabilidade socioeconômica, suscitou interesse 

por parte de muitos autores (BAGNASCO, 1977; 1988; BECATTINI, 1987; 1989; 

GAROFOLI, 1986; PIORE; SABEL, 1984, SENGENBERGER; PYKE, 1991), os quais 

objetivando explicar o bom desempenho dos distritos industriais italianos aprofundaram suas 

concepções acerca dos mesmos. 

Complementares a percepção marshalliana, tais percepções incorporaram dois novos 

elementos, “[...] o conceito de produção flexível, além de uma avaliação das sinergias geradas 

resultantes não apenas de relações mercantis, mas, também de aspectos culturais, sociais e 

históricos comuns, presentes naquele território” (VALE, 2007, p. 167). 

De acordo com Piore e Sabel (1984) a boa performance dos distritos italianos faz-se 

explicada por meio do elevado nível de especialização flexível presente no mesmo. Em outras 

palavras, ao se especializarem em determinadas atividades de produção, empresas tornam-se 

mais aptas a responder de maneira flexível às constantes mudanças do mercado, garantindo-

lhes, assim, maior poder de competitividade. 

Outro fator indispensável para o desenvolvimento de tais aglomerações faz-se na 

perspectiva de Becattini (1994), a integração entre empresas e população local, a qual possui 

características socioculturais específicas. Nas palavras do autor (p. 20) um distrito industrial é 

mais que uma simples concentração de companhias, configura-se “[...] uma entidade 

socioterritorial caracterizada pela presença ativa de uma comunidade de pessoas e de uma 

população de empresas num determinado espaço geográfico e histórico.” 

Neste contexto das aglomerações territoriais, projetam-se não só as experiências dos 

distritos industriais italianos, como também de clusters, em vários outros países 

desenvolvidos, bem como em regiões de economia menos avançada, caso do Brasil, no qual 

estes se apresentam na forma de arranjos produtivos.  
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Não existe uma definição consensual sobre o termo clusters (IGLIORI, 2001). De 

modo bastante abrangente, pode-se conceituar tal estrutura como “[...] uma concentração 

setorial e espacial de firmas” (SCHMITZ; NADVI, 1999, p. 1503).  

No entanto, além dos aspectos de aglomeração setorial e espacial, clusters 

caracterizam-se por operarem em regime de intensa cooperação, estabelecendo ações 

conjuntas (AMATO NETO, 2000; AMORIM, 1998) e por outras características: ligação com 

universidades; participação de instituições do governo, ligação com identidade cultural 

(IGLIORI, 2001). 

Tal concepção é corroborada com a definição de Porter (1998, p. 78), para quem, 

clusters configuram-se: 

 

[...] concentrações geográficas de empresas e instituições interconectadas em 
um determinado setor. Abrangem fornecedores de insumos, tais como 
componentes, maquinário e serviços, e de infraestrutura especializada. 
Apresentam relações tanto com consumidores e canais de distribuição, como 
com fabricantes de produtos complementares e companhias em indústrias 
relacionadas a habilidades, tecnologias e insumos comuns. E, por fim, incluem 
instituições governamentais e outras organizações, tais como universidades, 
agências normativas, associações comerciais, entre outros, os quais promovem 
treinamento especializado, educação, informação, pesquisa e suporte técnico.  

 

Quanto aos Arranjos Produtivos Locais (APL), caracterizam-se:  

 

[...] por um conjunto de atores econômicos, políticos e sociais, localizados em 
uma mesma região, desenvolvendo atividades produtivas especializadas em 
um determinado setor e que apresentam vínculos expressivos de produção, 
interação, cooperação e aprendizagem (FIESP, 2007, p. 9). 

 

Complementam Cassiolato e Lastres (2003, p. 27):  

 

[...] geralmente, envolvem a participação e a interação de empresas – que 
podem ser desde produtores de bens e serviços finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, 
comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de 
representação e associação. Incluem, também, diversas outras instituições 
públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos 
humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia; política, promoção e financiamento.  
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Nota-se que os dois conceitos apresentam-se equivalentes, dessa forma optou-se pela 

utilização, neste presente estudo, de ambas as terminologias como sinônimas4. Nas palavras 

de Caporali e Volker (2004), arranjo produtivo local é um tipo particular de cluster. 

Agrupamentos produtivos, na figura de clusters ou arranjos produtivos, surgiram como 

um modelo de associativismo empresarial capaz de suscitar vantagens competitivas, eficiência 

coletiva5 e, instigar o fluxo de conhecimentos e aprendizagem; objetivam promover 

cooperação, associação e interação entre as empresas reunidas, além de contribuir para a 

promoção regional. 

Conforme observado através das definições anteriormente apresentadas, tais 

configurações compreendem um contexto multidimensional (CABRAL JUNIOR et al., 2006). 

Assim, para serem compreendidas com sucesso, faz-se necessário que cada uma dessas 

dimensões seja apresentada com maiores detalhes.  

 

Dimensão Econômica 

 Arranjos Produtivos Locais caracterizam-se estruturas compostas por empresas, 

tipicamente de micro e pequeno porte (GUALDA; SOUZA, 2005; VECCHIA, 2006).  

Micro e pequenos empreendimentos configuram-se de grande relevância ao panorama 

socioeconômico brasileiro, representando 98% do número total de estabelecimentos e 

fazendo-se responsáveis por 51% dos postos formais de trabalho (SEBRAE, 2008). Nas 

palavras de Santos (2001), representam um fator de estabilidade social a qualquer país, pela 

sua capacidade de gerar empregos, distribuir renda e girar a economia. 

Porém, tais organizações, atuando isoladamente, apresentam diversas dificuldades 

para se manterem e crescerem neste atual mercado altamente competitivo: baixa escala e 

elevados custos de produção (especialmente de insumos), falta de capital de giro e entraves de 

acesso ao crédito, mão de obra pouco capacitada, entre outros. Nas palavras de Montaño 

(1999), as MPEs não têm elevada capacidade de produção, bem como apresentam custos 

superiores aos de sua concorrência. Complementa Wittmann et al. (2003, p. 6) no caso das 

micro e pequenas que atuam de forma isolada a superação dos novos desafios impostos pelo 

processo de globalização dos mercados, aumento da qualidade e produtividade, “[...] é difícil 

                                                 
4 Vários trabalhos empregam o termo arranjos produtivos locais como sinônimo para cluster. Entre eles: 
CUNHA; NEVES, 2008; HENRIQUES et al., 2008; MÁXIMO, 2006; SAMPAIO; CORIOLANO, 2009; 
VICARI et al., 2005. 
5 “Eficiência Coletiva define-se como a vantagem competitiva derivada de economias externas locais e ações 
conjuntas” (SCHMITZ, 1995, p. 530). 
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pelas características e pelos problemas financeiros, de estrutura, de escala e capacitação que 

possuem.” 

A fim de romperem com tal condição, muitas destas empresas têm optado por 

estabelecerem associações produtivas, na forma de arranjos, os quais se apresentam 

concentrados espacialmente. As principais competências competitivas dos APLs estão 

relacionadas, basicamente, a um ambiente mais propício, para difusão e desenvolvimento de 

conhecimento e à facilidade de acesso a recursos e serviços complementares; ou, 

especialmente, propício para a cooperação multilateral entre firmas e outras instituições 

públicas e privadas (SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004).  

Do ponto de vista econômico, os ganhos proporcionados pela aglomeração às 

empresas referem-se às economias externas de escala e escopo. Obtêm-se economias de 

escala quando o custo unitário decresce com o aumento da capacidade de produção. Segundo 

Porter (1989) as economias de escala surgem devido à habilidade de executar atividades de 

formas diferentes e mais eficientes em um volume maior. Economias de escopo referem-se 

aos ganhos com a produção de itens diferentes na mesma fábrica. Nas palavras de Farina 

(2000, p. 47): 

 

[...] quando ativos produtivos (físicos ou humanos) são compartilhados entre 
diferentes produtos, podem surgir vantagens de custo multiproduto. Existem 
economias de escopo quando a produção conjunta de dois ou mais produtos 
resulta em custo menor do que a produção independente de cada um destes 
mesmos produtos. 

 

Dimensão Geográfica 

 Abrange o território impactado direta ou indiretamente pela dinâmica dos atores 

públicos e privados do APL. Por território observa-se, determinado espaço que não se 

exprime, por completo, em sua delimitação física, sendo também determinado por sua 

estrutura ou rede de relações sociais. 

Assim, segundo Tenório (2007, p. 2): 

 

Pensar o desenvolvimento local requer o envolvimento de diversas dimensões: 
econômica, social, cultural, ambiental e físico-territorial, político institucional 
e científico-tecnológica. Implica considerar os diferentes aspectos de inter-
relacionamento ativo dos diversos atores da sociedade. 

 

No entanto, embora a dimensão econômica, não se configure variável única, faz-se 

essencial para ensejar tal desenvolvimento (MILANI, 2004).  
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Nesta perspectiva econômica do desenvolvimento, a qual se faz de bastante 

importância para o plano de desenvolvimento, como um todo, destaca-se a figura dos arranjos 

produtivos. 

APLs são capazes não só de gerar vantagens às empresas, mas de contribuir com o 

aumento do nível de emprego (BRITTO, 2001; CROCCO et al., 2003) e, possivelmente com 

a melhora nas condições de vida da população local (dimensão social). Em outras palavras, 

são responsáveis por influir positivamente no desenvolvimento das regiões em que estão 

localizados (SCHMITZ, 1995; SCHMITZ; NADVI, 1999).  

 

Dimensão Tecnológica  

 O nível de tecnologia e a capacidade de inovação interferem diretamente na 

competitividade e na consolidação dos aglomerados produtivos. 

 

Dimensão Ambiental 

 O contexto ambiental pode impor limitações ao desenvolvimento do APL, ao se 

considerar que o adensamento das atividades produtoras é capaz de potencializar impactos 

indesejáveis, tais como: desmatamento, acúmulo de efluentes e resíduos, etc. Mas, pode 

também apresentar vantagens, caso de APLs de base mineral, nos quais a disponibilidade de 

matérias-primas minerais em condições favoráveis de aproveitamento constitui em importante 

diferencial competitivo. 

 

Dimensão Institucional  

 As ações de grupos de indivíduos, formais e informais, e organizações diversas que 

atuam no território do APL influenciam a dinâmica e a distribuição dos ganhos econômicos e 

sociais do mesmo. 

 

Dimensão de Governança 

A governança é um sistema de gestão, por meio da qual, indivíduos e instituições, 

públicas e privadas, administram seus problemas comuns, acomodam interesses conflitantes e 

realizam ações cooperativas (CAPORALI; VOLKER, 2004). 

Diz respeito 

 

[...] aos diferentes modos de coordenação, intervenção e participação, nos 
processos de decisão, dos diferentes agentes – Estado, em seus vários níveis, 
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empresas, cidadãos e trabalhadores, organizações não-governamentais etc.; e 
das diversas atividades que envolvem a organização dos fluxos de produção e 
comercialização, assim como o processo de geração, disseminação e uso de 
conhecimentos (LASTRES; CASSIOLATO, 2005, p. 3). 

 

 Argumenta Fischer (1996, p. 19) que “[...] um conceito plural, que compreende não 

apenas a substância da gestão, mas a relação entre os agentes envolvidos, a construção de 

espaços de negociação e os vários papéis desempenhados pelos agentes do processo.”  

 Exerce papel fundamental no ambiente institucional e operacional dos arranjos 

produtivos ou clusters, dado que, o desenvolvimento destes, em grande parte, dependente dela 

(HUMPHREY; SCHMITZ, 2000; STORPER; HARRISON, 1991). Suzigan et al. (2002, p. 

15), argumentam que: 

 

[...] a extração de benefícios da aglomeração, além das economias externas 
incidentais, depende da existência de formas de governança (...) que 
estimulem a manutenção de relações cooperativas entre os agentes, levando ao 
estabelecimento de ações conjuntas entre eles e ao incremento da 
competitividade do conjunto dos produtores.  

 

 Segundo Furtado (2000, p. 6), “[...] os APLs repousam, sobretudo em mecanismos de 

coordenação horizontais.” Em outras palavras, a governança de arranjos produtivos, 

geralmente apresenta-se em forma de rede. Tal tipo de governança vale-se da premissa da 

descentralização, ou seja, é formada entre empresas com relações de poder relativamente 

simétricas (HUMPHREY; SCHMITZ, 2000). 

 Assim, a coordenação do arranjo é marcada pela intensidade de relações entre um 

amplo número de agentes, em que nenhum deles se faz dominante. Em outras palavras, dá-se 

por meio de frequentes interações e negociações entre os agentes envolvidos, resultando em 

um maior grau de colaboração e cooperação entre as empresas (RICHARDSON, 1972; 

STORPER; HARRISON, 1991; WILLAMSON, 1985). 

 Além disso, em sistemas produtivos, a governança local, conforme Humphrey e 

Schmitz (2000), pode se configurar de três formas: pública, privada ou público-privada. No 

caso da governança local pública, destacam-se “as ações coordenadas pelos governos locais 

para assistência e promoção dos produtores aglomerados” (SUZIGAN et al., 2002, p. 12). No 

que tange à governança local privada, cabe ressaltar o papel de associações de classe e 

agências locais privadas, as quais “[...] podem atuar como elementos catalisadores do 

processo de desenvolvimento local por meio de ações de fomento à competitividade e de 
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promoção do conjunto das empresas” (SUZIGAN et al., 2002, p. 12), bem como a própria 

participação das lideranças empresariais.   

  Na perspectiva de Humphrey e Schmitz (2000, p. 14) “[...] uma governança local 

forte caracteriza-se por uma intensa cooperação interfirmas e ativas instituições privadas e 

públicas.” 

 

Dimensão de Cooperação 

 A simples aglutinação de empresas é capaz de gerar a uma localidade, economias 

externas, ou seja, ganhos de produtividade. Entretanto, a mera posse de capital físico e 

humano, não confere à mesma, diferenciação no mercado, uma vez que estes recursos podem 

ser encontrados em outros lugares. Para tanto, torna-se crucial o estabelecimento de atuações 

em conjunto, dado que estas são capazes de imprimir continuidade e dinamismo aos 

benefícios derivados da aglomeração. Ou seja, para que o diferencial seja alcançado, é 

necessário que se estabeleça uma relação baseada na cooperação entre todos os integrantes do 

aglomerado (VILLELA et al., 2004). Schmitz e Nadvi (1999) vão mais além ao assegurarem 

que existe uma forte correlação entre cooperação e melhoria do desempenho dos 

aglomerados. 

 Em outras palavras, ações conjuntas possibilitam aos agentes a organização e 

coordenação de recursos e informações, os quais são separados no curso do processo de 

especialização do trabalho, mas que, juntamente com a transformação tecnológica, são as 

fontes fundamentais de crescimento econômico (PIORE, 2001). O modo singular de 

combinar, organizar e coordenar recursos; resulta no que se denomina serviço produtivo, 

sendo este responsável pela diferenciação das localidades, ou seja, por conferir singularidade 

às empresas. Assim, à medida que informações e recursos forem dispostos e explorados, de 

modo a beneficiar o agrupamento de empresas (o que se torna possível apenas a partir do 

desenvolvimento de ações coletivas), criando condições para a contínua geração de inovações, 

então as organizações do arranjo, estarão transformando seus recursos (vantagens decorrentes 

da simples concentração setorial) em serviços produtivos, isto é, obtendo eficiência coletiva. 

Ao alcançarem eficiência coletiva, “[...] vantagem competitiva derivada das 

economias externas locais e das ações em conjunto” (SCHMITZ, 1997, p. 3), as empresas de 

uma aglomeração adquirem real poder competitivo. 

Ações conjuntas (join actions), alcançadas por esforço deliberado e consciente das 

empresas pertencentes à rede, mostram-se de dois tipos: grupos organizados em associações 

ou consórcios (ex: exportação) e, cooperação. Dentre esta última apontam-se: compra 
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conjunta de matéria-prima e insumos (central de compras), venda conjunta da produção 

(central de vendas), intercâmbio de informações, compartilhamento de produção, 

compartilhamento de equipamentos, ações de marketing, participação em feiras, treinamento 

de funcionários, auxílio para resolução de problemas técnicos, entre outras (CARVALHO; 

LAURINDO, 2003). 

Atuações de tal natureza imprimem diversos benefícios às empresas de que delas 

participam, no entanto, no interior do APL há uma mescla de cooperação e competição, ou 

seja, tais fatores coexistem conjuntamente. O primeiro é responsável pela minimização de 

deficiências de escala e diminuição de custos de transação; em contrapartida o segundo 

promove dinamismo ao cluster, fortalecendo a competitividade de suas empresas, mediante a 

difusão das melhores práticas produtivas. Nas palavras de Schmitz (1998) cooperação não 

implica em renúncia da excelência individual. Complementando, ainda, que se observa em 

sistemas de cooperação interempresariais a ocorrência de sinergia, a qual impulsiona o 

desempenho individual dos participantes das ações colaborativas. 

 

2.2 Síntese da Seção 
 

Objetivando enfrentar as atuais exigências do mercado globalizado altamente 

competitivo, muitas empresas vêm firmando parcerias estratégicas com parceiros e até mesmo 

com seus próprios concorrentes. Dentre as principais formas de alianças entre empresas tem-

se as redes interempresarias, as quais se configuram modelos organizacionais, nos quais 

empresas independentes interagem, desenvolvendo ações conjuntas, a fim de atingirem 

objetivos os quais compartilham.  

Grande parte destas associações empresariais, por sua vez, tem se dado, nas últimas 

décadas, pela concentração espacial de empresas. No Brasil dão-se destaque aos Arranjos 

Produtivos Locais. Um APL faz-se de um agrupamento de empresas localizadas em um 

mesmo território, as quais apresentam especialização produtiva e, estabelecem vínculos de 

interação e, especialmente, de cooperação entre si e com outros agentes locais.  

Contudo, na prática, a passagem de uma postura individualista para uma estratégia 

coletiva, ou seja, de uma lógica puramente competitiva, a uma capaz de incorporar, também, 

certo elemento de cooperação, apresenta desafios, dado que resulta de um processo longo e 

cauteloso de construção e manutenção de capital social, tema da próxima seção. 

 
 
 



27 
 

3 REDES SOCIAIS E CAPITAL SOCIAL 

 

Esta seção trata das redes sociais e do capital social, foco do presente estudo. Quanto 

às redes sociais apresenta-se sua conceituação, assim como suas principais características. Em 

relação ao capital social aborda-se, em especial, a perspectiva de tal ativo como bem público e 

de natureza coletiva, sustentada pelas investigações de dois autores centrais, Coleman e 

Putnam. 

 
3.1 Redes Sociais 

 

 Conforme destacado anteriormente, as organizações têm constituído suas atividades 

em ambientes e condições de turbulências e incertezas. Dessa maneira, objetivando a 

mobilização de recursos e informações fundamentais à concretização de seus negócios, um 

número cada vez maior de empresas tem estabelecido relações, com os mais diferentes atores, 

fundamentadas em estruturas de redes. 

 Tal visão apresenta como principal expoente, os construtos de Granovetter (1985). 

Para ele, tanto indivíduos, como organizações, encontram-se influenciados por relações 

sociais dinâmicas. Complementando ainda, que a ação econômica deve ser apreendida, 

inserida em uma estrutura socioeconômica de rede de relacionamentos. Em outras palavras, 

transações comerciais de todo o tipo estão repletas de conexões sociais e podem ser melhor 

compreendidas e analisadas a partir dessas interações. Este se constitui no ponto fundamental 

da argumentação de embeddedness, desenvolvida pelo cientista. 

Ao sugerir a abordagem do enraizamento, o autor interpreta que se empreende uma 

análise mais fértil da ação humana, quando o ator econômico, o qual, na perspectiva deste, 

influenciado por contextos sociais, pode ser observado no emaranhado de suas interações 

sociais. Para ele:  

 
[...] atores não se comportam ou decidem de forma atomizada, fora de um 
contexto social, nem aderem servilmente a um roteiro escrito para eles pela 
inserção particular de categorias sociais que sucedem ocupar. Suas tentativas 
de ação intencional são, ao contrário, enraizadas em concretos, contínuos 
sistemas de relações sociais [...] (GRANOVETTER, 1985, p. 487). 

 

Enfatiza, ainda, em seu argumento, que tais conexões estão assentadas em redes de 

relacionamentos, ou seja, redes sociais.  
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Conforme Granovetter e Swedberg (1992, p. 9), rede caracteriza-se “[...] um conjunto 

regular de contatos ou conexões sociais similares entre indivíduo e grupos.” “Uma forma que 

reconhece a independência enquanto apóia a interdependência” (LIPNAK; STAMP, 1992, p. 

19). 

Complementa Swedberg (2004), que a análise por meio de redes constitue-se de 

grande vantagem, dado que esta perfaz em um instrumento flexível, através do qual se pode 

lidar com um número notável de fenômenos sociais.  

Nas palavras de Bourdieu (1980, p. 2), “[...] a existência de uma rede de relações é um 

produto do trabalho de instauração e de manutenção que é necessário para produzir e 

reproduzir relações duráveis e úteis, aptas a proporcionar lucros materiais ou simbólicos.” 

Por redes sociais têm-se estruturas formadas por um conjunto de entes sociais, cujo 

engajamento dá-se voluntariamente e de maneira colaborativa, e que compartilham objetivos 

comuns, os quais orientam suas ações. Nesta perspectiva, apesar de agir norteado por 

objetivos definidos coletivamente, o indivíduo pertencente a tal estrutura conserva sua 

identidade e autonomia. Além disso, esta formação possibilita a articulação e troca de 

conhecimentos e informações, o que torna o conjunto de seus membros mais apto a lidar com 

dificuldades surgidas durante ações que objetivem o alcance de propósitos coletivos. Este 

processo faz-se por meio do estabelecimento de uma dinâmica de inter-relacionamentos, que 

se dá de forma horizontal e recíproca, definida a partir de um pacto (acordo de vontades) 

instituído pelos agentes da rede (INOJOSA; JUNQUEIRA, 2008; JUNQUEIRA, 2000; 

SILVA, 2002). 

É fundamental, nestas configurações, que se institua cooperação e se construa 

confiança entre os atores partícipes deste coletivo, possibilitando aos mesmos compartilhar 

experiências, tomar decisões sem hierarquia para o desenvolvimento de ações e atividades em 

prol do objetivo comum estabelecido. 

Na perspectiva de Frey (2003, p. 175): 

 

[...] redes sociais podem ser compreendidas como formas independentes de 
coordenação de interações. A marca central da rede é a cooperação, baseada 
em confiança entre atores autônomos e interdependentes. Estes trabalham em 
conjunto [...] e levam em consideração os interesses dos parceiros envolvidos, 
que estão conscientes de que essa forma de coordenação é o melhor caminho 
para alcançar [...] objetivos [...]. 

 

Assim, horizontalidade, participação voluntária e colaborativa, objetivo 

compartilhado, conectividade/ articulação e intercâmbio de recursos, e autonomia, 
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apresentam-se como alguns dos principais elementos caracterizadores de tais estruturas 

(COSTA et al., 2003; MÉNDEZ, 2004; SCHLITHLER, 2004; SILVA, 2002). 

Por horizontalidade dizemos que os participantes da rede não se fazem limitados por 

hierarquias, reconhecem-se equivalentes durante as interações. A rede é “uma forma de 

organização caracterizada fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de 

inter-relacionar os elementos sem hierarquia” (COSTA et al., 2003, p. 42).  

A participação dos integrantes de uma rede é o que a possibilita existir. Indivíduos (ou 

organizações) não tomam parte em uma por obrigação de fazê-lo, decidem por compartilhar 

do projeto desta, dado que acreditam no mesmo. O alicerce da rede é a vontade de seus 

integrantes. A cooperação mostra-se uma premissa do trabalho. No entanto, para que ocorra 

colaboração entre os atores de uma rede, faz-se a presença de confiança entre os mesmos, 

indispensável (COSTA et al., 2003; SILVA, 2002). 

 “A adesão voluntária é a garantia do estabelecimento de laços numa rede, mas essa 

adesão só nasce em função de um motivo que consiga reunir em torno de si as expectativas e 

os investimentos de cada um dos diferentes integrantes” (COSTA et al., 2003, p. 49), ou seja, 

de uma finalidade comum. 

Assim, um objetivo compartilhado corresponde ao propósito que os participantes da 

rede estabelecem como comum, interconectando ações e projetos. Tal componente, assim, 

mostra-se o elemento de coesão da rede. Nas palavras de Costa et al. (2003, p. 56), “[...] a 

definição dos objetivos da rede é momento especialmente importante, uma vez que são esses 

objetivos que orientarão o dia a dia da rede, a tomada de decisão e a gestão do projeto.” 

Em relação à conectividade, a estrutura de rede só é mantida na medida em que 

indivíduos (ou organizações) permanecem ligados uns aos outros, interagindo (SILVA, 2002). 

Quanto à articulação e intercâmbio de recursos tangíveis e intangíveis (tais como 

conhecimentos e informações), tais ativos circulam livremente pela rede, são emitidos de 

pontos diversos e encaminhados de forma não-linear, por meio dos laços (canais de fluxos) a 

uma infinidade de outros pontos (SILVA, 2002). 

Por autonomia compreende-se que não há subordinação dos atores, cada participante 

de uma rede, o faz, conservando seus próprios modos de agir, pensar e existir (COSTA et al., 

2003). 

Nas palavras de Fleury (2002, p. 12):  

 
Por serem estruturas horizontalizadas em que os participantes preservam sua 
autonomia, os objetivos e estratégias estabelecidos pela rede são fruto dos 
consensos obtidos através de processos de negociação entre seus participantes, 
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o que geraria maior compromisso e responsabilidade destes com as metas 
compartilhadas. 

 

Uma rede social configura-se “[...] um conjunto de nós ou atores (pessoas ou 

organizações) ligados por relacionamentos ou laços sociais de um tipo específico” 

(GRANOVETTER et al., 2000, p. 219). 

Vínculos sociais, na perspectiva de Granovetter et al. (2000), apresentam, diferentes 

conteúdos, os quais podem abranger informações, conselhos, amizade, interesses comuns e 

algum nível de confiança. 

Além disso, diferem quanto à sua intensidade (strength), segundo o autor 

(GRANOVETTER, 1973), caracterizando-se como fortes ou fracos. Por força de um laço, na 

perspectiva do autor, se teria “[...] uma combinação (provavelmente linear) de quantidade de 

tempo, intensidade emocional, intimidade (confiança mútua) e benefícios recíprocos que o 

caracterizam” (GRANOVETTER, 1973, p. 1361). 

Assim, observa-se que laços fortes relacionam-se a interações mais próximas e 

frequentes. Dado que continuamente são reiteradas, apresentam-se imbuídas de elevado nível 

de confiança, tornando-se propulsoras à transmissão de informações refinadas e confiáveis, e 

conhecimentos tácitos, bem como, à solução conjunta de problemas e ao comprometimento 

recíproco. Salienta Granovetter (1973, p. 1362), ainda, que “[...] quanto mais forte o laço 

conectando dois indivíduos, mais similares eles são [...]”, uma vez que, vínculos mais 

intensos dão-se entre indivíduos que compartilham, afinidades e objetivos comuns.  

Em contrapartida, laços fracos, caracterizam-se por relações mais superficiais e 

ocasionais, e por pouco investimento emocional. Segundo o autor, ao permitirem o 

estabelecimento de pontes entre diversas redes, favorecem o aporte de novos fluxos de 

informação e conhecimento, revelando-se, decisivos. Nas palavras dele,  

 

Indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações a partir de 
posições distantes do sistema social e estarão confinadas às notícias e opiniões 
provinciais de seus amigos próximos. A privação não só os isolará das últimas 
idéias e modas, como os colocarás em uma posição de desvantagem 
(GRANOVETTER, 1983, p. 202). 

 

Para Granovetter (1973), laços fracos, fazem-se mais valiosos em termos de viabilizar 

o acesso a recursos não disponíveis nas redes formadas por indivíduos intensamente 

conectados. Ou seja, constituem-se importantes vias de transmissão de informações e 

comunicação, funcionando como redutores de distâncias sociais.  
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Gulati (1995), no entanto, defende que em relação aos arranjos cooperativos, laços 

fortes desempenham importante papel, dado que a reiteração das interações entre as empresas 

é capaz de gerar confiança, fator crucial para formação e manutenção de tais estruturas, uma 

vez que diminui a preocupação com a possibilidade de um par vir a adotar comportamentos 

oportunistas. 

 

3.2 Redes Sociais e Capital Social 
 

Para Börzel (1998, p. 254) tal conjunto de relações, a rede, apresenta-se “[...] de 

natureza não hierárquica e interdependente, que vinculam uma variedade de atores que 

compartilham interesses comuns [...] e que trocam entre si recursos para perseguir esses 

interesses comuns, admitindo que a cooperação é a melhor maneira de alcançar metas 

comuns.” 

Rede social, segundo Inojosa (1998, p. 1, 2): 

 

[...] é parceria voluntária para a realização de um propósito comum. Implica 
nesse sentido, a existência de entes autônomos que, movidos por uma idéia 
abraçada coletivamente, livremente e mantendo sua própria identidade, 
articulam-se para realizar objetivos comuns. As redes se tecem através do 
compartilhamento de interpretações e sentidos e da realização de ações 
articuladas pelos parceiros. 

 

Assim, ao reunir um conjunto de diferentes indivíduos (ou organizações) em prol de 

uma meta coletiva, esta estrutura, por sua vez, possibilita também, o desenvolvimento das 

potencialidades de cada um deles.  

 “As redes rompem o isolamento das pessoas e das organizações, evitam a duplicação 

de ações e viabilizam a realização de atividades integradas, porque atuam de maneira 

sistêmica e sinérgica” (SCHLITHLER, 2004, p. 22). 

Ao gerarem comportamentos sinérgicos entre seus diversos integrantes, constituem-se, 

tais configurações, campos férteis para o compartilhamento de informações e outros recursos, 

para a construção de confiança, ou seja, para a criação de capital social. 

Capital social, conforme Bourdieu (1980, p. 2), faz-se “[...] o conjunto dos recursos 

reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações [...] em outras 

palavras, a adesão a um grupo”.  

Capital social, portanto, apresenta-se com produto das interações sociais (FALK; 

KILPATRICK, 2000). Mostra-se inerente às estruturas de relações, ou seja, às redes sociais.  
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Para Lin (2001a) define-se tal ativo como recursos enraizados em uma rede social, os 

quais podem ser acessados e/ou mobilizados por meio dos laços formadores da mesma.  

Afirma o autor (LIN, 2001b, p. 9), “[...] separado de suas raízes baseadas nas redes de 

interações individuais, capital social torna-se apenas outro termo em voga [...]”, “[...] as redes 

sociais são a base do capital social [...]” (LIN et al., 2001, p. vii). 

Uma definição consensual de capital social faz-se ausente (LEENDERS et al., 2002). 

No entanto, embora não haja homogeneidade na forma de conceituá-lo, há um entendimento, 

entre os diferentes autores do tema, de que este, faz-se relacional.  

Conforme Portes (1998, p. 7):  

 
[...] enquanto que capital econômico está nas contas bancárias dos indivíduos e 
capital humano está dentro de suas cabeças, capital social é inerente na 
estrutura de seus relacionamentos. Para possuir capital social, uma pessoa 
deve relacionar-se com outras, e são estes outros, as fontes de suas vantagens.  

 

Enraizado em estruturas sociais, o capital social, facilita a ação individual e coletiva, 

gerando fluxo de benefícios para pessoas, grupos e comunidades (PRENDERGAST, 2004). 

Apesar da variedade de apreciações sobre tal forma de capital social, pode-se 

considerar a existência, no plano conceitual, de duas grandes linhas de pensamento. De 

acordo com Prendergast (2004), o termo capital social refere-se tanto à capacidade de um 

indivíduo em obter valiosos recursos materiais ou simbólicos, em virtude de seus 

relacionamentos sociais e associações a grupos, como à competência de uma pluralidade de 

pessoas em aproveitar os benefícios da ação coletiva, em virtude de sua própria participação 

social, confiança em instituições, ou compromisso com formas de atuação pré-estabelecidas, 

ou seja, normas e sistemas de conduta.  

No primeiro caso, capital social é abordado como recurso individual, por meio do qual 

os sujeitos podem alcançar vantagens de ordem pessoal (BOURDIEU, 1980; 1986; BURT, 

2001; LIN, 2001a; 2001b). O foco está “[...] sobre o uso do capital social por indivíduos - 

como eles acessam e usam recursos enraizados em redes sociais para obter retornos em ações 

instrumentais (por exemplo, encontrar melhores postos de trabalho) ou preservar ganhos em 

ações significativas” (LIN, 2001b, p. 7, 8). 

Sob a outra perspectiva, a qual interessa ao presente estudo, capital social é 

apresentado como um ativo da coletividade. “Existe somente, na medida em que é 

compartilhado” (NARAYAN, 1999, p. 6).  Segundo Lin (2001b, p. 8), “[...] apesar de 

reconhecer a essencialidade de indivíduos interagindo e trabalhando em rede para o 
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desenvolvimento dos retornos de capital social, o interesse central desta perspectiva é explorar 

os elementos e processos de produção e manutenção do bem coletivo.”  

Esta visão, referenciada pelas investigações de Coleman (1988; 1990) e Putnam 

(1995a; 1995b; 2000; 2002; 2006), estaria influenciada pelos pensamentos de Durkheim 

(1895 apud VILA NOVA, 2004, p. 78), o qual enxerga a sociedade como “[...] um sistema 

formado por associações [...]”, senhor de uma “[...] consciência coletiva.” Dessa maneira, os 

autores desta corrente, concentram suas análises acerca das relações internas de um grupo, 

examinando de que modo fatores construídos pelos membros individuais - como normas, 

confiança, entre outros - podem afetar as interações sociais e, por consequência, a cooperação 

entre agentes, assim como suas ações e seu desenvolvimento.  

Capital social, além disso, sob o ponto de vista destes dois autores (COLEMAN, 1988; 

1990; PUTNAM, 1995a; 1995b; 2000; 2002; 2006), apresenta características de bem público, 

não podendo ser, por essa razão, apropriado, como ativo particular, por nenhum dos 

indivíduos participantes do grupo.  

 

3.2.1 Capital Social: Bem Coletivo e Público 

 

O conceito de capital social elaborado por Coleman (1988; 1990) foi bastante 

influenciado pela abordagem de enraizamento (embeddedness) de Granovetter (1985).  

A noção de embeddedness mostra-se, uma tentativa de introduzir organizações e 

relações sociais à análise dos sistemas econômicos. Estas, no entanto, configurando-se não 

apenas como estruturas que surgem para cumprirem uma função econômica, mas como 

estruturas de história e continuidade, que lhe dão um efeito independente sobre o 

funcionamento de tais sistemas (COLEMAN, 1988; 1990).  

Conforme tal perspectiva, “[...] o comportamento e instituições a serem analisados são 

tão compelidos pelas contínuas relações sociais, que interpretá-los como elementos 

independentes a elas, representa um grave mal-entendido” (GRANOVETTER, 1985, pp. 481 

e 482). 

Para Granovetter (1985, p. 483), tanto a visão supersocializada da sociologia,  

 
[...] uma concepção das pessoas como decisivamente sensíveis às opiniões dos 
outros e, portanto, obedientes às diretrizes ditadas por sistemas 
consensualmente desenvolvidos de normas e valores, interiorizados por meio 
da socialização, de forma que a obediência não é percebida como um peso  
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bem como o enfoque subsocializado dos economistas - percepção do homem como 

perseguidor utilitarista de seu autointeresse - são incapazes de promover um completo 

entendimento sobre as ações dos indivíduos, uma vez que, apesar do aparente contraste, 

ambas têm em comum a noção atomizada do sujeito (GRANOVETTER, 1985).  

Na primeira, assegura o autor, a individualização decorre da idéia de que modelos 

comportamentais estão interiorizados, cabendo às relações sociais exercerem somente efeitos 

periféricos sobre os mesmos. Quanto à segunda abordagem, o ator de forma isolada persegue 

seus próprios interesses, objetivando maximizar a utilidade funcional dos recursos. Em suma, 

nem a ciência econômica, nem a sociológica, em suas formas tradicionais, dão conta da 

complexidade do homem como ser social. 

Assim, uma ferramenta para análise do sistema econômico necessita incorporar a 

perspectiva social, sem, no entanto, excluir quesitos de racionalidade do agente, os quais a 

economia observa (BISCOUTO, 2007). Em outras palavras, objetiva “manter a concepção de 

ação racional, mas sobrepor a ela a organização social e institucional” (COLEMAN, 1988, p. 

S97).  

Coleman (1988, 1990), de forma semelhante, identifica limitações em ambas correntes 

intelectuais, sociológica e econômica. De acordo com ele, à vertente sociológica “[...] o ator 

não tem nenhum motor de ação [...] é moldado pelo ambiente, não havendo molas internas de 

ação que lhe dão um propósito ou direção” (COLEMAN, 1988, p. S96). A corrente 

econômica, por sua vez, apresenta o ator alcançando objetivos e agindo de maneira 

independente e, completamente autointeressados.  

Mostrando-se contrário a estas restrições, o autor desenvolve uma orientação teórica, a 

qual compreende elementos de ambas correntes teóricas. Incorpora várias idéias apresentadas 

por Granovetter (1985), no entanto, apresenta uma proposição um tanto diferente. 

Adota o princípio de ação racional para uso na análise dos sistemas sociais 

propriamente ditos, incluindo, mas não limitada aos sistemas econômicos, fazendo-o sem 

deixar de lado a organização social no processo (COLEMAN, 1988). E, concebe os recursos 

socioestruturais como bem de capital para o indivíduo, isto é, como capital social 

(COLEMAN 1990), tomando-o como ferramenta para auxiliar no processo de análise dos 

sistemas sociais (1988). 
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Apesar de o autor ter desenvolvido sua teoria apresentando como pressuposto a 

racionalidade das ações, critica o viés individualista da teoria da escolha racional6, ou seja, a 

existência de sujeitos agindo isoladamente.  

Em sua perspectiva: 
 

Existe uma ficção amplamente difundida na sociedade moderna [...]. Essa 
ficção é que a sociedade consiste em um conjunto de indivíduos 
independentes, cada qual agindo para atingir objetivos que são 
independentemente alcançados e, que o funcionamento do sistema social 
consiste da combinação destas ações de indivíduos independentes 
(COLEMAN, 1990, p. 300). 

 

Corrobora tal posição Elias (1970; 1997) ao compreender o indivíduo não como um 

ser isolado, mas em jogo com os outros, e também perceber a sociedade como algo diferente 

de uma coleção de indivíduos isolados, ou seja, não como uma agregação de átomos, mas o 

conjunto dos indivíduos interdependentes.  

O que tornaria este sistema social em contraste com um conjunto de indivíduos 

independentes, de acordo com Coleman (1990), é o simples fato de que estes não controlam 

por completo as atividades que podem satisfazer seus interesses, mas as encontram sob o 

domínio de outros sujeitos. Assim, para o autor (1990, p. 29), “[...] a busca pelos próprios 

interesses, em tal estrutura, exige que se engajem em algum tipo de transação com outros 

atores.” Em outras palavras, é por meio de interações sociais que indivíduos buscam 

concretizar seus objetivos. 

 “Para indivíduos que não agem independentemente, objetivos não são alcançados de 

maneira independente e, interesses não são inteiramente egoístas” (COLEMAN, 1990, p. 

301). 

Estes relacionamentos sociais, os quais surgem na medida em que os atores procuram 

aprimorar o uso de seus recursos individuais, necessitam, no entanto, serem percebidos não só 

como componentes de estruturas sociais, mas como recursos para os indivíduos, ou seja, 

capital social (COLEMAN, 1990).  

Capital social, nas palavras de Coleman (1988, p. S98), “[...] não é uma entidade 

única, mas uma variedade de diferentes entidades, com dois elementos em comum: todas elas 

consistem de algum aspecto das estruturas sociais e, facilitam certas ações dos atores - 

pessoais ou atores corporativos - dentro da estrutura.” 

                                                 
6 Nas palavras de Elster (1989, p. 164), “[...] chamo de individualismo metodológico a doutrina segundo a qual 
todos os fenômenos sociais (sua estrutura e sua mudança) são explicáveis, em princípio, apenas em termos de 
indivíduos: de suas características, fins e crenças.” 
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É produtivo, facilitando a realização de objetivos que não poderiam ser atingidos em 

sua ausência ou poderiam ser alcançados só a um custo mais elevado. 

É definido por sua função, qualidade, que para o autor, mostra-se o mérito deste. “O 

valor do conceito de capital social situa-se principalmente no fato de que este identifica certos 

aspectos da estrutura social por suas funções” (COLEMAN, 1988, p. S101). 

 Ao apresentar-se inerente à estrutura de relações entre os atores, isto é, como atributo 

da estrutura social na qual o indivíduo faz-se enraizado, capital social não é propriedade 

privada de qualquer uma das pessoas que dele se beneficiam (COLEMAN, 1988; 1990). 

“Capital social está enraizado na estrutura social e apresenta características de bem público” 

(NARAYAN, 1997, p. 50).  

Por apresentar aspecto de bem público, capital social, faz-se disponível a todos os 

membros de um grupo, independentemente de quais destes contribuem para a criação e 

manutenção do mesmo. “[...] muitos dos benefícios das ações que trazem capital social são 

experimentados - por pessoas diferentes daquela que age” (COLEMAN, 1990, p. 317).  

É um bem público clássico devido a sua não-exclusividade – seus benefícios não 

podem ser restritos e, portanto, estão disponíveis a todos os membros de uma comunidade, 

indiscriminadamente (WOOLCOK, 2001).  

Deste modo, na percepção de Lin (2001b) a construção e conservação de tal recurso 

dependem da boa vontade dos indivíduos em se esforçarem para tal e, de não se tornarem 

simples aproveitadores (free-riders). Complementa o autor, “[...] normas, confiança, sanções, 

autoridade e outras características estruturais tornam-se importantes na manutenção do capital 

social” (LIN, 2001b, p. 25). 

Coleman (1988; 1990), em seus estudos, expõe seis formas, nas quais capital social 

pode apresentar-se: 

 
1. Obrigações e Expectativas 

2. Canais de Informação 

3. Normas e Efetivas Sanções 

4. Relações de Autoridade 

5. Organizações Sociais Apropriáveis 

6. Organizações Intencionais 
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Obrigações e Expectativas 

Esta primeira forma de capital social, em suma, corresponde a trocas recíprocas de 

favores entre os agentes, as quais são asseguradas por meio da confiabilidade do ambiente 

social. Se um ator A realiza algo para um ator B, e confia que este retribuirá no futuro, 

estabelece-se uma expectativa em A e uma obrigação a B.  

 

Canais de Informação 

Uma segunda forma importante de capital social é o potencial de informações, 

inerente às relações sociais. Informação faz-se necessária para fornecer uma base para a ação 

deles. No entanto, a aquisição da mesma é custosa. Assim, um dos meios pelos quais 

informações são adquiridas através do uso das conexões sociais, as quais são mantidas para 

outros fins. De acordo com Nahapiet e Ghoshal (1998, p. 252), “[...] capital social constitui 

uma fonte valiosa de vatangens de informação.” 

 

Normas e Efetivas Sanções 

Normas associadas a efetivas sanções constituem-se em um instrumento eficaz de 

manutenção do controle social. Por levar indivíduos a renunciarem ao autointeresse e agirem 

em prol do bem coletivo, constitui esta, uma forma especialmente poderosa de capital social. 

Em alguns casos, apresentam-se internalizadas, em outros, fazem-se amplamente apoiadas por 

recompensas externas para ações abnegadas e sanções para comportamentos egoístas.  

No entanto, tal forma de capital social, a qual facilita certas ações benéficas à 

coletividade, pode também restringir outras, do mesmo modo, favoráveis. “Normas efetivas 

em uma área podem reduzir a capacidade de inovação naquela área, podem restringir não só 

as ações irregulares que prejudicam outros, mas também ações irregulares que possam 

beneficiar a todos” (COLEMAN, 1990, p. 311). 

Para Leonard-Barton (1995) a norma pode também apresentar um lado ruim, dado que 

pode se tornar com o tempo, segundo a autora, uma rigidez patológica. 

 

Relações de Autoridade 

Nesta perspectiva, ‘n’ atores transferem direitos de controle de certas ações a um ator 

B. Estas transferências possibilitam com que B acumule um alto nível de capital social, que 

será utilizado pelo mesmo, a fim de resolver problemas comuns a todos os atores. A grande 

concentração dos direitos de controle em um único ator possibilita, na realidade, o 

crescimento do capital social total do grupo.  
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Organizações Sociais Apropriáveis 

Também denominadas organizações voluntárias, são criadas com o intuito de auxiliar 

no alcance dos propósitos daqueles que as instituem. No entanto, uma organização criada para 

uma finalidade faz-se, também, disponível para servir de meio à obtenção de outros fins, 

constituindo, assim, capital social livre para ser aproveitado.  

 

Organizações Intencionais 

Capital social, na maioria de suas formas, apresenta-se como subproduto de atividades 

empregadas a outros fins. Na percepção de Beugelsdijk e Smulders (2003), surge como um 

subproduto de interações sociais, as quais são iniciadas, em grande parte, por outras razões. 

No entanto, na figura de organizações intencionais, capital social mostra-se resultado 

direto de investimentos efetuados por aqueles que têm a intenção de receber retornos sobre os 

mesmos. Um exemplo importante destas são as organizações empresariais, criadas pelos 

proprietários do capital financeiro com o objetivo de adquirirem rendimentos.  

Tais formas de organizações assumem a forma de estruturas de autoridade, compostas 

por posições (cargos) conectadas por obrigações e expectativas e, ocupados por pessoas. 

Ao criar uma organização desta natureza, o empresário transforma capital financeiro 

em capital físico sob a forma de edificações e ferramentas, capital social sob a forma de 

organização de cargos e, capital humano sob a forma de pessoas ocupando estes cargos. 

Desse modo, esta forma de capital social necessitará de investimentos em 

planejamento da estrutura de obrigações e expectativas, responsabilidade e autoridade e, 

normas e sanções, os quais possibilitarão o funcionamento efetivo do mesmo.  

Associações voluntárias mostram-se outra forma de organizações intencionais. 

Restritas a um único objetivo, servindo apenas ao propósito original para o qual foram 

criadas, ao mesmo tempo, apresentam características de bem público, dado que se fazem 

disponíveis a uma gama mais ampla de atores do que aqueles que a criaram.   

Apesar de tratar de que maneira atores podem empregar recursos socioestruturais à 

obtenção de melhores resultados em suas ações individuais, Coleman (1988; 1990), dedica 

atenção, também, ao caráter coletivo do capital social. Segundo o autor algumas formas de 

capital social (por exemplo, normas) requerem que os interesses de cada agente estejam 

subordinados aos da coletividade. “[...] uma forma especialmente importante de capital social 

dentro de uma coletividade é a norma que se deve abdicar ao autointeresse para agir segundo 

o interesse da coletividade” (COLEMAN, 1990, p. 311). 
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Tal perspectiva foi corroborada por Warren et al. (2001, p.1), as quais apresentam 

capital social como “[...] um bem coletivo, um atributo da comunidade.”  

Por fim, é imprescindível ressaltar que, apesar de Coleman (1988; 1990), considerar 

todas as formas de estrutura social, recursos, de capital social, úteis para os indivíduos, 

reconhece o autor, que certos tipos são particularmente importantes para a constituição deste.  

Na visão dele, redes sociais densas - capazes de conectar de forma intensa todos os 

membros - e fechadas - sem contatos externos - constituem melhores fontes de capital social, 

dado que não só facilitam instauração de normas efetivas e aplicação de sanções, mas 

melhoram a comunicação, “[...] garantem a confiabilidade das estruturas sociais e permitem a 

proliferação de obrigações e expectativas” (COLEMAN, 1988, p. S107), evitando a presença 

de aproveitadores (free-riders) e suscitando um ambiente de grande coesão e solidariedade. 

Todos estes elementos geram um ambiente de estabilidade, o qual contribui para a 

manutenção e reprodução das interações entre os membros, evitando, assim, rupturas na 

estrutura. 

Corrobora tal perspectiva, Granovetter (1992), ao defender a maior probabilidade de 

que confiança se instaure entre pessoas, as quais possuem amigos em comum, dado que estas 

apresentam maior receio em sofrerem sanções. Nas palavras do autor,  

 
Minha vergonha em enganar um amigo de longa data pode ser enorme 
mesmo quando não sou descoberto. Ela pode aumentar, quando este amigo 
torna-se ciente do que eu fiz. Mas pode se tornar ainda mais insuportável 
quando nossos amigos em comum descobrem e contam uns aos outros 
(GRANOVETTER, 1992, p. 44). 

 

Em relações entre empresas, de acordo com Hite e Hesterly (2001, p. 280), em redes 

densas “[...] recursos serão mais acessíveis que em outras oferecendo auxílio baseado na 

identificação mútua, no senso de compromisso social, e confiança.” Confiança, por sua vez, 

“[...] diminui o risco de relacionamento com uma empresa iniciante, pois o fechamento e a 

coesão de redes garantem que uma empresa nova oportunista encare a possibilidade de 

sanções de outros dentro da rede” (HITE; HESTERLY, 2001, p. 280).  

Assim, vínculos internos intensos, asseguram Gnyawali e Madhavan (2001):  

 

� Facilitam o fluxo de informação, ou seja, reduzem a necessidade de cada pessoa 

individualmente, acessar uma fonte primária de dados, podendo basear-se na 

transmissão de informações que ocorre dentro do grupo, uma vez que estas são de 

caráter refinado e confiável. 
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� Funcionam como sistemas fechados de confiança e normas compartilhadas, em que 

as estruturas de comportamento coletivo se desenvolvem mais facilmente. 

� Facilitam a atribuição de sanções. 

 

Tal ponto de vista refere-se à definição de capital social de ligação (bonding), sendo 

esta configuração responsável pela geração de um ambiente de grande coesão e colaboração. 

Neste contexto, segundo Bourdieu (1980, p. 3): 

 
Cada membro do grupo encontra-se instituído como guardião dos limites do 
grupo: pelo fato de que a definição de critérios de entrada no grupo está em 
jogo em cada nova inclusão, um novo membro poderia modificar o grupo, 
mudando os limites da troca legítima por uma forma qualquer de casamento 
desigual.  

 

Em suma, fechamento e densidade constituem-se características das relações em rede 

que podem robustecer o capital social. Além disso, confiança interpessoal instaurada nestes 

espaços permite o compartilhamento de recursos entre os atores, e o conseguinte 

estabelecimento de ações cooperadas.  

Em contrapartida, segundo Coleman (1988, p. S107, S108), em redes difusas a “[...] 

reputação não pode aparecer [...], e sanções coletivas, que garantem confiança não podem ser 

aplicadas”, fato que as tornam, na perspectiva do mesmo, estruturas menos passíveis de 

constituição e manutenção de capital social. 

Putnam (1995a; 1995b; 2000; 2002; 2006), por sua vez, é tido como o maior expoente 

da visão do capital social como bem coletivo. No entanto, é importante salientar, que suas 

percepções foram fortemente influenciadas pelas hipóteses de Coleman (1988; 1990).  

Em seus estudos a respeito das diferenças entre Norte e Sul da Itália, o autor centra 

suas análises acerca do desempenho institucional de tais regiões. Por meio de suas 

investigações em tal país, Putnam (2006) assegura que a performance do governo e outras 

instituições sociais faz-se fortemente influenciada pelo grau de envolvimento dos cidadãos 

nos assuntos da comunidade. De acordo com a perspectiva dele, regiões, as quais apresentam 

fortes tradições de engajamento cívico7, apresentam melhores desempenhos de instituições e 

dos governos locais. Em outras palavras, “[...] quanto mais cívica a região, mais eficaz o seu 

governo” (PUTNAM, 2006, p. 112). 

                                                 
7 Segundo o Banco Mundial (2010, p. 2) “[...] cidadãos quer individualmente ou organizados como grupos, 
interagindo com o sector público no sentido de reforçar os mecanismos de inclusão, responsabilidade e 
participação, a fim de melhorar e influenciar os resultados em termos de desenvolvimento.” 
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“Tais tradições tiveram consequências decisivas para a qualidade de vida, tanto 

pública quanto privada, hoje existente nas regiões italianas” (PUTNAM, 2006, p. 31). Desse 

modo, em relação às disparidades entre Norte e Sul italianos, o autor infere que o bom 

desempenho da região Norte deve-se à presença de uma comunidade cívica, a qual se 

mantém unida por relações horizontais de reciprocidade e cooperação, imbuídas por 

confiança mútua, originando sistemas de participação cívica, na forma de sociedades de 

mútua assistência, cooperativas, sindicatos, entre outros. E credita ao baixo nível de civismo, 

ao estabelecimento de vínculos verticais, de autoridade e dependência, a fraca performance 

da região Sul. 

Tais associações contribuem à eficácia e estabilidade do governo, dado que “[...] 

incutem em seus membros hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público” 

(PUTNAM, 2006, p. 103). Configurando-se, de acordo Putnam (2006), uma forma essencial 

de capital social.  

Da mesma forma que para Coleman (1988; 1990), capital social, para Putnam, faz-se, 

também, constituído por normas sociais. Para elucidar melhor o que vem a ser tal regra, o 

autor apresenta o seguinte exemplo: 

 

[...] como aqui costuma ventar muito em novembro, minhas folhas pode ir 
parar no jardim dos outros [...] a regra de manter limpos os gramados é 
rigorosa em minha comunidade e constrange a minha decisão de passar a 
tarde de sábado vendo televisão [...] não chega a ser ensinada nas escolas 
locais, mas as pessoas a mencionam quando alguém se muda pra cá e a 
reiteram não apenas nas frequentes conversas outonais, como também 
varrendo obsessivamente seus jardins. Os transgressores correm o risco de 
verem-se excluídos dos eventos comunitários, e raramente alguém deixa de 
varrer as folhas. Embora a norma não tenha força legal, e embora eu prefira 
ver televisão a recolher folhas, costumo acatar a regra (PUTNAM, 2006, p. 
181). 

 

Em sistemas de participação cívica são promovidas as mais importantes destas, as 

regras de reciprocidade8. Por permitem às comunidades que as obedecem, coibir o 

oportunismo e solucionar problemas referentes às ações coletivas, na perspectiva do autor, 

mostra-se componente altamente produtivo do capital social (PUTNAM, 2006). 

                                                 
8 Regras de reciprocidade podem ser: balanceadas, dizem respeito à troca simultânea de itens de igual valor e, 
generalizadas, correspondem a uma contínua relação de troca, que a qualquer momento pode apresentar uma 
falta de correspondência, mas que supõe expectativas mútuas de que o favor concedido hoje será retribuído no 
futuro (PUTNAM, 2006). No entanto, para fins deste estudo, é utilizada apenas a denominação geral, regras de 
reciprocidade.  



42 
 

Confiança, “[...] componente básico do capital social” (PUTNAM, 2006, p. 180), por 

sua vez, provém dos outros dois. Regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica a 

estimulam, na medida em que reduzem os incentivos a transgredir e diminuem as incertezas. 

Além disso, faz-se, confiança, capaz de fomentar cooperação.  

Cooperação, assim, mostra-se dependente deste capital, de natureza social. “Capital 

social facilita a cooperação [...]”, esta “[...] é mais fácil numa comunidade que tenha herdado 

um bom estoque de capital social sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas de 

participação cívica” (PUTNAM, 2006, p. 177). 

Nas palavras do autor: 

 
Considerando que capital físico refere-se a objetivos materiais e capital 
humano a propriedades dos indivíduos, capital social refere-se a conexões 
entre indivíduos, redes sociais e a normas de reciprocidade e, confiança, que 
surgem a partir delas. Neste sentido, capital social está intimamente 
relacionado com o que alguns chamam ‘virtude cívica’. A diferença é que 
‘capital social’ chama atenção para o fato que virtude cívica é mais poderosa 
quando enraizada de certa forma em uma rede de relações sociais recíprocas. 
Uma sociedade de muitos indivíduos virtuosos mais isolados não é 
necessariamente rica em capital social (PUTNAM, 2000, p. 19). 

 

Complementando que, este capital, de âmbito social, “[...] permite aos participantes 

agirem em conjunto, de forma mais eficaz, a fim de perseguirem objetivos compartilhados” 

(PUTNAM, 1995b, p. 664, 665). 

Em suma, na perspectiva de Putnam (1995a, p. 67), capital social “[...] refere-se a 

características da organização social tais como redes, normas, e confiança social que 

facilitam a coordenação e cooperação para benefício mútuo.” 

Analogamente ao apresentado em Coleman (1988, 1990), capital social, para o autor 

(PUTNAM, 2006), apresenta-se produtivo, é gerado como subproduto de outras atividades 

sociais, e configura um bem público e coletivo. “O significado da virtude cívica parece residir 

em um reconhecimento do bem público à custa de todo interesse individual e particular” 

(PUTNAM, 2006, p. 101). Além disso, apresenta o autor, que tal ativo social multiplica-se 

com o uso e míngua com o desuso. 

No entanto, posiciona-se diferentemente à proposição de Coleman (1988; 1990) de 

que somente redes densas e coesas possibilitam a constituição de maiores níveis de capital 

social, visão adotada pelo presente estudo. Segundo Putnam (2006), laços fortes 

desempenham papel especial na solução de dilemas da ação coletiva ao tornarem possível a 

conservação da cooperação dentro de cada grupo isolado. Entretanto, sistemas de participação 
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cívica procuram englobar diferentes categorias sociais, a fim de promoverem uma cooperação 

mais ampla. “Uma das razões pelas quais os sistemas de participação cívica são parte tão 

importante do estoque de capital social de uma comunidade”, nas palavras do autor 

(PUTNAM, 2006, p. 185). Assim, nestes, vínculos fracos mostram-se mais importantes do 

que vínculos fortes à manutenção da coesão comunitária e da ação coletiva, dado que têm 

maior probabilidade de unir membros de pequenos grupos diferentes.  

A partir de pesquisas posteriores, Putman (2000; 2002), afirma não apresentar-se, 

capital social, um conceito unidimensional, e dentre as várias dimensões que este poderia 

assumir, destaca dois tipos: capital social de ligação (bonding social capital) e capital social 

de ponte (bridging capital social).  

Capital social de ligação conecta um indivíduo a pessoas exatamente como ele, mesmo 

gênero, idade, raça ou religião. Segundo o autor, entretanto, apesar de apresentar efeitos 

positivos a atores membros de um grupo ou rede social fechada, proporciona efeitos negativos 

para a sociedade como um todo, dado que pode mostrar-se imbuído de caráter discriminatório 

e segregador. 

Capital social de ponte, por sua vez, representa os laços de um indivíduo com pessoas 

que não são parecidas com ele, ou seja, de etnias ou gerações diferentes. Para Putnam, este se 

mostra de grande valor para sociedades democráticas modernas e heterogêneas.  

 Estes dois tipos de capital social, de ligação e de ponte, na visão de Putnam (2000) 

reforçam-se. O declínio do capital de ligação, por exemplo, inevitavelmente acarretaria o 

declínio do capital de ponte, o que levaria a um aumento das tensões étnicas. 

Por fim, seus estudos mostram que, além do desempenho institucional, “[...] tradições 

cívicas podem influenciar fortemente o desenvolvimento econômico e o bem-estar social [...]” 

(PUTNAM, 2006, p. 167). Em outras palavras, apresenta-se condição necessária tanto à 

eficácia dos governos como à melhores resultados econômicos. 

Ainda, a partir dos resultados de suas investigações, inferiu que civismo permite 

prognosticar o grau de desenvolvimento sócio-econômico, e não o inverso. Ou seja, este se 

faz impactado por aquele (PUTNAM, 2006). 

 A partir das proposições formuladas por Coleman e de Putnam, sobre capital social, 

diversos autores (GROOTAERT; BASTELAER, 2002; KNACK, 2002; NAHAPIET; 

GHOSHAL, 1998; ONYX; BULLEN, 2000; WOOLCOCK; NARAYAN, 2000) 

desenvolveram seus trabalhos, criando suas próprias concepções acerca da temática.  
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“Com base na obra de Coleman e Putnam [...] o artigo discute capital social em 

termos de participação em redes, reciprocidade, confiança, normas sociais, bens comuns e 

ação social” (ONYX; BULLEN, 2000, p. 23). 

 “As pesquisas seminais de Coleman (1987, 1988, 1990) sobre educação e de Putnam 

(1993, 1995) sobre a participação cívica e o desempenho institucional, têm sido a fonte de 

inspiração para a maior parte dos estudos atuais [...]” (WOOLCOCK; NARAYAN, 2000, p. 

229). 

Dentre estes trabalhos, aponta o estudo de Nahapiet e Ghoshal (1998). Para os 

autores, capital social configura-se “[...] a soma dos reais e potenciais recursos, enraizados e 

disponíveis através, e derivados de redes de relacionamentos possuídas por um indivíduo ou 

uma unidade social” (NAHAPIET; GOSHAL, 1998, p. 243). Este elemento, segundo a 

concepção deles, compreenderia, desse modo, tanto a rede como os ativos que podem ser 

mobilizados através desta estrutura.  

Compartilhando da perspectiva de Putnam (2000; 2002) acerca da natureza 

multidimensional do capital social, concentraram-se, Nahapiet e Goshal (1998), em 

categorizá-lo em três diferentes dimensões: cognitiva, estrutural e relacional. Ainda que, 

estes tenham analiticamente compreendido capital social em classes, muitos das 

características apresentam-se estreitamente interligadas. 

A primeira dimensão, a qual os autores denominaram cognitiva, refere-se àqueles 

recursos que possibilitam representações comuns, interpretações e sistemas de significado 

entre as partes; linguagens, códigos e narrativas compartilhadas.  

Dimensões, estrutural e relacional, apresentam contribuições de interesse para o 

presente estudo. Para realizar a distinção entre estas, Nahapiet e Goshal (1998) basearam-se 

em discussões apresentadas por Granovetter (1992) acerca de enraizamento (embeddedness) 

estrutural e relacional. 

Desta forma, capital social estrutural “[...] refere-se ao padrão geral de conexões 

estabelecidas entre os atores, isto é, quem você alcança e como você os alcança” 

(NAHAPIET; GOSHAL, 1998, p. 244). Neste âmbito são analisados: presença ou não de 

laços entre os atores; a configuração ou morfologia da rede, através de variáveis como 

densidade, conectividade e hierarquia e; a intencionalidade da rede, nos termos de Coleman 

(1988, 1990) ‘organizações apropriáveis’. 

Já capital social relacional descreve o tipo de relacionamento que os indivíduos 

desenvolvem uns com os outros através de uma história de interações. Entre as principais 
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características desta dimensão encontram-se: confiança e credibilidade; normas e sanções; 

obrigações e expectativas e; identificação.  

Dentre as variáveis expostas faz-se necessário melhor detalhar, esta última. 

Identificação corresponde ao processo pelo qual um indivíduo se vê em outra pessoa ou grupo 

de pessoas. Em outras palavras, reconhece neles, características, intentos e anseios seus.  

Asseguram Lewicki e Bunker (1996), que confiança pode basear-se na identificação 

de um ator com os desejos e intenções de seus pares. De acordo com os autores, “[...] 

confiança existe, pois as partes efetivamente compreendem e apreciam o que o outro quer; 

esta compreensão mútua é desenvolvida a tal ponto que cada um possa agir efetivamente a 

favor do outro” (LEWICKI; BUNKER, 1996, p. 122). 

Além de promover a confiança entre os pares de uma rede, para estes e outros autores 

(KRAMER et al.,1996; LEWICKI; BUNKER, 1996), identificação pode elevar a frequência 

da cooperação em um grupo, dado que indivíduos vêm a perceber reais oportunidades de 

intercâmbio de recursos junto a pares, com os quais se identificam. Em outras palavras, 

identificação reforça o interesse por processos e resultados coletivos. 

Assim, a identificação do indivíduo com a rede, será capaz de facilitar a geração de 

capital social e cooperação (CUNHA; TERRA, 2008). 

 

3.2.2 Confiança 

 

Confiança mostra-se elemento essencial às relações que envolvem, sejam indivíduos, 

sejam organizações (COHEN; FIELDS, 1999). 

Não há, no entanto, uma definição de confiança que seja universalmente aceita. 

(ROUSSEAU et al., 1998). Alguns autores (GAMBETTA, 1988; GULATI, 1995; ROBBINS, 

2002; SABEL, 1993), concebem-na como um tipo de expectativa de que o outro não irá agir 

de forma oportunista. Em outras palavras, a crença de que um parceiro não atuaria em 

interesse próprio à custa de outrem. 

Além disso, confiança requer bastante tempo para ser construída (ROBBINS, 2002). 

Emerge a partir de reiteradas interações entre os mesmos indivíduos. 

A respeito da mesma Putnam (2006, p. 173) apresenta a seguinte parábola: 

 

Teu milho está maduro hoje, o meu estará amanhã. É vantajoso para nós dois 
que eu te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã. Não tenho 
amizade por ti e sei que também não tens por mim. Portanto, não farei 
nenhum esforço em teu favor; e sei que se eu te ajudar, esperando alguma 
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retribuição, certamente me decepcionarei, pois não poderei contar com tua 
gratidão. Então, deixo de ajudar-te; e tu me pagas na mesma moeda. As 
estações mudam; e nós dois perdemos nossas colheitas por falta de confiança 
mútua.  

 

O autor (PUTNAM, 2006) mostra, por meio desta breve narrativa, que a otimização da 

performance produtiva dos dois fazendeiros só será obtida caso os mesmos instituam entre si 

relações de confiança e reciprocidade. Em dois ambientes, nos quais níveis, material e 

intelectual, mantêm-se constantes, “[...] o que distingue o desempenho de seus membros é a 

confiança estabelecida, que permite mobilização coletiva” (ABU-EL-HAJ, 2000, p. 89).  

Assim, mostra-se que confiança é capaz de influenciar o estabelecimento de ações 

coletivas. Em outras palavras, ao apresentar-se fator fortalecedor de relações coesas e 

harmônicas, ou seja, dissipador de conflitos, confiança, se configura um mecanismo inibidor 

de comportamentos oportunistas e assim, motiva o estabelecimento de ações conjuntas e 

cooperadas entre os parceiros de uma rede (ALTER; HAGE, 1993; AMATO NETO, 2000; 

AMATO NETO; FUCI AMATO, 2009; CASAROTTO FILHO; PIRES, 2001; 

FUKUYAMA, 1996; JOLY; MANGEMATIN, 1995; LARSSON et al., 1998; LORANGE; 

ROOS, 1996; ZEFFANE, 1995). Por meio deste ativo, eleva-se a possibilidade de 

cooperação. Segundo a perspectiva de Putnam (2006, p. 180), “[...] confiança promove 

cooperação. Quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a 

probabilidade de haver cooperação”. Ao mesmo tempo, apresenta-se como elemento de 

manutenção destas relações cooperativas instituídas entre os diferentes atores (IGLIORI, 

2001).  

De acordo com Gulati e Gargiulo (1999), coesão, própria de redes fechadas, amplia a 

confiança, diminuindo a incerteza associada a futuras interações. Nas palavras de Granovetter 

et al. (2000, p. 219): 

[...] o nível de confiança em um vínculo é crucial (...) algumas estruturas de 
rede tornam-se mais fáceis, do que outras, para que pessoas consolidem 
relacionamentos de confiança e evitem más condutas. Por exemplo, uma 
rede densa com muitas conexões faz informações sobre os aspectos bons e 
maus da reputação de alguém difundirem-se mais facilmente.  

 

Deste modo, fazem-se estas, mais adequadas a deflagrar ações coletivas (CHWE, 

1999). 

Por fim, sintetiza Fukuyama, o valor da confiança para a sociedade como um todo, 

“[...] uma das lições mais importantes [...] bem-estar de uma nação, bem como a sua 
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capacidade de competir, são condicionados por uma única e sutil característica cultural: o 

nível de confiança inerente à sociedade” (1996, p. 21). 

 

3.3 Síntese da Seção 
 

Toda ação econômica na perspectiva de Granovetter (1985) deve ser concebida em 

uma rede de relacionamentos, ou seja, em uma rede social. 

Tal estrutura refere-se a um conjunto de atores (pessoas ou organizações) e às 

conexões estabelecidas entre elas. Apresenta por principais características: horizontalidade, 

participação voluntária e colaborativa, objetivo comum, conectividade/ articulação e troca de 

recursos, e autonomia. 

Além disso, redes configuram-se campos férteis à criação de capital social. Este 

ativo, por sua vez, faz-se, sob a perspectiva dos mais diversos autores, um conceito de 

natureza relacional. Apesar deste consenso, ainda no plano conceitual, pode-se considerar a 

existência duas grandes linhas de pensamento acerca da temática. Por um lado, capital social 

é abordado como recurso individual. Por outro, apresentado como bem coletivo. 

Esta última visão foi referenciada pelos estudos de Coleman (1988; 1990) e Putnam 

(1995a; 1995b; 2000; 2002; 2006). Para os autores, capital social, além de ser um ativo 

coletivo, é produtivo, gerado, na maioria de suas formas, como subproduto de outras 

atividades sociais e, configura-se um bem público. Contudo, posicionam-se diferentemente 

quanto ao tipo de rede que se constitui melhor fonte de capital social. 

Dentre as formas de capital social apresentadas por estes autores destacam-se: 

normas e valores coletivos, canais de informação e confiança. Mostrando-se esta última 

capaz de promover cooperação. Acrescenta-se a estas, identificação, variável proposta por 

Nahapiet e Goshal (1998), cientistas fortemente influenciados pelas proposições de Coleman 

e Putnam, a qual se mostra, também, de grande relevância ao presente estudo. 
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4 METODOLOGIA 

 

A presente seção, inicialmente, apresenta uma breve contextualização acerca dos 

municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, bem 

como a caracterização do Polo Tecnológico da Indústria Têxtil e de Confecção presente nesta 

região (Polo Tec Tex), objeto desta investigação. Em seguida, aborda sucintamente as 

características deste estudo, apontando a proposta metodológica que o norteará e, por fim, 

expõe o conjunto de variáveis e métricas que foram utilizadas para o alcance dos objetivos 

propostos na primeira seção. 

 

4.1 Perfil dos Municípios e Caracterização do Polo Tecnológico 

 

O Polo Tecnológico da Indústria Têxtil e de Confecções engloba cinco municípios 

paulistas, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré, os quais 

se localizam no centro-leste do Estado, fazendo parte da Região Administrativa de Campinas 

(RAC), como mostra a Figura 1. Noventa cidades integram a referida região, ocupando uma 

área de 27.099km2, o que corresponde a 10,9% da extensão territorial do Estado e, 

apresentando uma população de mais de seis milhões de habitantes, o que representa 14,9% 

do total estadual. 

 

 
Figura 1 – Mapa Região Administrativa de Campinas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A formação da indústria têxtil em Americana está vinculada à imigração de colonos 

norte-americanos ocorrida em meados do século XIX, os quais instituíram na região o cultivo 
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de algodão em pluma. Em virtude da boa qualidade de tal matéria-prima produzida na região, 

instalaram-se, na mesma, as primeiras fábricas têxteis do Estado de São Paulo. Em pouco 

tempo Americana ganhou realce no cenário nacional como importante produtora de artigos 

têxteis. Destaca-se a Fábrica de Tecidos Carioba, que ao final de 1880 já se configurava a 

segunda maior empresa do ramo no Brasil (GARCIA, 1996). 

O estabelecimento dessas empresas, ainda, acarretou grande desenvolvimento ao 

território, dado que se tornou necessário a disposição de toda uma infraestrutura capaz de dar 

suporte às atividades industriais, bem como sustentar o fluxo imigratório de mão de obra que 

se intensificava. 

Nos anos cinquenta, com a difusão das fibras artificiais e, posteriormente sintéticas, as 

empresas localizadas em Americana, abandonaram grande parte da fabricação de tecidos de 

algodão e, especializaram-se na produção de tecidos com tais tipos de fibras. Tal atitude 

conferiu ao município o título de principal polo produtor de tecidos planos de fibras artificiais 

e sintéticas da América Latina (GARCIA, 1996). 

Este extraordinário crescimento da indústria têxtil, por sua vez, instigou a expansão de 

tal atividade. Logo alcançou os municípios vizinhos de Nova Odessa e Santa Bárbara 

D’Oeste, não permanecendo restrita à cidade de Americana.   

Os três municípios converteram-se em um poderoso aglomerado industrial do ramo 

têxtil. No entanto, quando da abrupta abertura do mercado nacional em 1990, durante o 

governo Collor, este se apresentou criticamente comprometido. Tal período fez-se marcado, 

no mesmo, pela retração do setor, com o fechamento de muitas empresas e, o resultante 

decréscimo no nível de emprego (MARIANO, 2001). 

Ao final do ano de 2002, o então governador do Estado de São Paulo, Geraldo 

Alckmin, objetivando fortalecer toda a cadeia produtiva do ramo têxtil e de confecções desta 

região, sancionou a lei 11.274/02, instituindo o Polo Tecnológico da indústria destes ramos. 

Além disso, tal entidade passou a congregar não apenas Americana, Nova Odessa e Santa 

Bárbara D’Oeste, mas também as cidades de Hortolândia e Sumaré. Contudo, a instituição, 

teve suas atividades formalmente iniciadas apenas no ano de 2005. Em 2006, a mesma criou 

seu projeto de Arranjo Produtivo Local, o qual visa promover práticas colaborativas entre as 

empresas e, por conseguinte, o desenvolvimento econômico e social regional.  
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4.1.1 Perfil Sócio-Econômico da Região do Polo 
 

A Tabela 1, a seguir, apresenta uma sinopse do perfil socioeconômico da Região do 

Polo Têxtil e de Confecções (RPTC).  

 

Tabela 1 – Perfil Socioeconômico Região Polo Têxtil e de Confecções 
 ANO BASE RPTC* RAC ESTADO SP 

     

TERRITÓRIO E POPULAÇÃO     

     
ÁREA (EM KM2) 2008 694 27.099 248.209 

POPULAÇÃO 2008 863.639 6.142.760 41.139.672 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (EM %) 2008 9,78 10,95 12,56 

GRAU DE URBANIZAÇÃO 2008 99,37 94,57 93,73 

     

CONDIÇÕES DE VIDA     

     
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH 2000 0,815** N/C 0,814 

RENDA PER CAPITA (EM SALÁRIOS MÍNIMOS) 2000 1,93 2,83 2,92 

     

EDUCAÇÃO     

     
TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS E MAIS (EM %) 2000 6,44 6,71 6,64 

MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO DA POPULAÇÃO DE 15 A 64 ANOS 2000 7,10 7,42 7,64 

     

EMPREGO     

     
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS OCUPADOS NA INDÚSTRIA (EM %)*** 2008 42,00 31,70 21,30 

 
* Calculou-se de acordo com a fórmula correspondente a cada uma das variáveis 
** Calculou-se a média aritmética entre os cinco municípios 
*** Participação no total de empregos ocupados. 
Fonte: IBGE; PNUD; SEADE; MTE:RAIS2008 9 

 

Em relação ao território, observa-se que a Região do Polo Têxtil e de Confecções 

apresenta uma área total de 694 km2, o que representa 2,6% do território da Região 

Administrativa de Campinas e menos de um por cento da extensão estadual. Dentre as cidades 

se sobressai Santa Bárbara D’Oeste com 271,5 km2 (IBGE, 2008), área equivalente a 39,1% 

do território da RPTC. Quanto ao nível de urbanização, este se faz de 99,37%, mostrando-se 

acima da porcentagem referente à RAC e ao Estado. Dentre os municípios, Hortolândia 

apresenta o maior percentual, cem por cento e, Nova Odessa o menor, 98,03% (SEADE, 

2008). Quanto à população, os mais de oitocentos e sessenta mil habitantes correspondem a 

14% do montante da RAC e, a 2,1% do total do Estado de São Paulo. Apesar de apresentar a 

maior extensão territorial, Santa Bárbara mostra-se apenas o quarto município em termos de 

                                                 
9 A RAIS apresenta apenas dados referentes às ocupações formais, ou seja, com trabalhadores com carteira 
assinada. 
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população, com 186.824 habitantes. Neste quesito, Sumaré destaca-se. Com 26,6% do total de 

residentes da RPTC, ou seja, 229.250, apresenta-se como a mais populosa (SEADE, 2008). 

Quanto às condições de vida da população da Região do Polo, tem-se que o Índice de 

Desenvolvimento Humano médio dos cinco municípios é de 0,815, equivalente ao do Estado. 

No entanto, dois municípios apresentam índices inferiores ao estadual, Hortolândia e Sumaré, 

com, respectivamente, 0,79 e 0,8. Americana, por sua vez, mostra o IDHM mais elevado, 0,84 

(PNUD, 2000). Em relação à renda per capita, o valor de 1,93 salários mínimos apresenta-se 

bem abaixo dos valores da RAC e do Estado. Nota-se que a diferença entre os valores é de 

mais de um salário mínimo. Dentre os municípios, Americana, mostra o maior valor, 3,13. Os 

quatro outros municípios, por sua vez, apresentam valores abaixo dos da região de Campinas 

e estadual. Aponta-se a cidade de Hortolândia com uma renda por habitante de apenas 1,72 

salários mínimos (IBGE, 2000).  

Em relação à educação, a taxa média de analfabetismo na RPTC é de 6,44%, inferior a 

estadual e a da RAC. O município de Americana mais uma vez apresenta o melhor índice, 

apresentando índice bem abaixo, 4,38%. Em contrapartida, em dois municípios, Hortolândia e 

Sumaré, a taxa de analfabetismo é mais elevada, ultrapassando os sete por cento, 

respectivamente, 7,6% e, 7,94% (IBGE, 2000). Quanto ao número de anos estudados tem-se 

que a Região do Polo mostra um valor abaixo do apresentado pela RAC e pelo Estado, 7,1 

anos. Hortolândia, mais uma vez, apresenta-se como a cidade com o pior valor, 6,62 anos e, 

Americana como o município com o melhor valor, 7,92 anos (IBGE, 2000). 

Por fim, quanto à participação da indústria no montante de ocupações da Região do 

Polo, tem-se que esta se mostra bastante significativa, 42% (BRASIL-MTE/RAIS, 2008), 

bem superior às porcentagens apresentadas pela Região Administrativa de Campinas e pelo 

Estado. Grande parte das ocupações presentes no setor industrial refere-se às atividades, têxtil 

e de confecções, conforme é apresentado a seguir.  

 

4.1.2 Indústria Têxtil e de Confecções na Região do Polo 
 

A atividade industrial10 na região composta pelos municípios de Americana, 

Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré faz-se bastante significativa. 

                                                 
10 Foi considerada apenas a indústria de transformação, seção ‘C’ da classificação CNAE 2.0, dado que o tanto o 
número de estabelecimentos, quanto o montante de ocupações da indústria extrativista nos municípios de 
Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré não são significativos. 
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Representa 18,7% do número total de estabelecimentos11 do território e, 41,9% da quantidade 

de ocupações (BRASIL-MTE/RAIS, 2008).  

Dentre as atividades industriais, nesta região destacam-se os setores, têxtil e de 

confecção12. A cadeia produtiva de tais segmentos pode ser ilustrada conforme a Figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2 – Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecção 
Fonte: CARVALHO; SERRA (1999)  

 

O Brasil apresenta-se como sexto maior produtor mundial de artigos têxteis e de 

confecção (ABIT, 2009; ABIT 2010). No país, tais atividades industriais correspondem a 

13,6% de todo o emprego da indústria de transformação (BRASIL-MTE/RAIS, 2008), o que 

lhes confere o segundo lugar no ranking dos setores que mais empregam na mesma (Tabela 

2b), ficando atrás, apenas, da atividade de ‘fabricação de produtos alimentícios’. Quanto ao 

número de estabelecimentos ocupam a primeira posição (Tabela 2a), representando 20,9% do 

montante de empreendimentos da indústria de transformação (BRASIL-MTE/ESTAB, 2008). 

Além disso, em 2008, o Produto Interno Bruto dos setores, conjuntamente, representava cerca 

de 10% (R$78,7 bilhões) de todo o PIB da indústria de transformação brasileira (R$789 

bilhões) (ABIT, 2009). 

O Estado de São Paulo é a unidade de federação que apresenta o maior número de 

estabelecimentos e ocupações destes segmentos. Quanto à quantidade de empresas, 28,9% das 

                                                 
11 Os indicadores número de estabelecimentos e ocupação são importantes, dado que através deles são calculados 
o índice de especialização (SUZIGAN et al., 2001), quociente locacional (BRITTO; ALBUQUERQUE, 2002) e 
o quociente de localização (SEBRAE, 2002), os quais são utilizados para identificar a existência de possíveis 
arranjos produtivos. 
12 Foram utilizadas as divisões 13 (Fabricação de Produtos Têxteis) e 14 (Confecção de Artigos do Vestuário e 
Acessórios) da classificação CNAE 2.0, dado que os elos da cadeia produtiva têxtil e de confecção encaixam-se 
nestas divisões. Dado confirmado com a FIESP (2009). 
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indústrias têxteis e de confecção estão no estado paulista (BRASIL-MTE/ESTAB, 2008). Em 

relação ao número de empregos, a porcentagem sobe para 30,3% (BRASIL-MTE/RAIS, 

2008). Tais percentuais são bem significativos, o que confere aos dois setores, conjuntamente, 

no Estado, o primeiro lugar no ranking das atividades que mais possuem estabelecimentos na 

indústria de transformação (Tabela 2a) e, o segundo lugar quanto ao total de ocupações 

(Tabela 2b), perdendo, também, para o ramo de ‘fabricação de produtos alimentícios’. 

As indústrias, têxtil e de confecção, mostram-se também expressivas na Região 

Administrativa de Campinas. Ocupando, juntas, em ambos os quesitos a primeira posição 

(Tabelas 2a e 2b). 19,2% dos estabelecimentos da indústria de transformação são têxteis e/ou 

de confecção. Em relação ao montante de ocupações a porcentagem é de 12,9%.   

 

Tabela 2a – Estabelecimentos Brasil, Estado de SP e RAC 

 BRASIL ESTADO DE SP RAC 

    
TOTAL DE ESTABELECIMENTOS 3.085.470 842.155 137.982 

TOTAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 287.388 83.231 16.651 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 9.924 3.365 1.050 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 50.128 14.006 2.147 

TÊXTIL E CONFECÇÃO 60.052 17.371 3.197 

RANKING 1º 1º 1º 

 
Fonte: MTE: ESTAB2008 (elaborado pela autora)  

 

Tabela 2b – Ocupação Brasil, Estado de SP e RAC 

 BRASIL ESTADO DE SP RAC 

    
TOTAL DE OCUPAÇÕES 39.441.566 11.713.163 1.738.666 

TOTAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 6.905.074 2.480.796 547.733 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 303.481 115.127 46.897 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 637.152 169.567 24.064 

TÊXTIL E CONFECÇÃO 940.633 284.694 70.961 

RANKING 2º 2º 1º 

 
Fonte: MTE:RAIS2008 (elaborado pela autora) 

 

Na Região do Polo Têxtil e de Confecção, estes segmentos, juntos, em relação ao 

número de estabelecimentos correspondem a aproximadamente 2% das indústrias dos 

mesmos no Brasil, 6,7% no Estado de São Paulo e, 36,5% na RAC (Tabelas 2a e 3). Além 
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disso, representam 8,3% do total geral de empresas e, 44,4% do montante de indústrias de 

transformação dos municípios (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Estabelecimentos na Região do Polo Têxtil e de Confecções 

 AMERICANA HORTOLÂNDIA 
NOVA  

ODESSA 

SANTA  
BÁRBARA  
D’OESTE 

SUMARÉ RPTC 

       
TOTAL DE ESTABELECIMENTOS 5.826 1.718 893 2.926 2.690 14.053 

TOTAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1.141 199 226 732 333 2.631 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 364 4 86 165 52 671 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 303 4 27 142 21 497 

TÊXTIL E CONFECÇÃO 667 8 113 307 73 1.168 

 
Fonte: MTE: ESTAB2008 (elaborado pela autora)  

 

Quanto ao número de estabelecimentos ambos se sobressaem como pode ser 

observado por meio da Tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4 – Ranking: Estabelecimentos Industriais na RPTC 

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO Nº ESTABELECIMENTOS 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 671 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 497 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 313 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 215 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 159 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 108 

OUTRAS 668 

 
Fonte: MTE: ESTAB2008 (elaborado pela autora)  
 

Tratando-se do porte de tais estabelecimentos tem-se, que 75,8% configuram-se 

microempresas, 19,9% pequenas, 3,6% mostram-se de médio porte e apenas 0,8% de grande 

(BRASIL-MTE/ESTAB, 2008). 

Quanto ao número de ocupações representam 3,4% do número de empregos nestes 

segmentos no Brasil, 11,2% no Estado paulista e, 45,1% na Região Administrativa de 

Campinas (Tabelas 2b e 5). 
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Tabela 5 – Ocupação na Região do Polo 

 AMERICANA HORTOLÂNDIA 

NOVA  
ODESSA 

SANTA  
BÁRBARA 
 D’OESTE 

SUMARÉ RPTC 

       
TOTAL DE OCUPAÇÕES 73.105 33.769 16.348 39.437 40.862 203.521 

TOTAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 27.686 11.911 10.496 18.473 16.791 85.357 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 13.251 25 5.347 6.241 1.661 26.525 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 2.851 10 261 2.223 116 5.461 

TÊXTIL E CONFECÇÃO 16.102 35 5.608 8.464 1.777 31.986 

 
Fonte: MTE:RAIS2008 (elaborado pela autora) 

 

Conjuntamente, indústria têxtil e de confecção, ainda, correspondem a 15,7% do 

montante geral de ocupações e, 37,5% do total de empregos na indústria da região (Tabela 5). 

Em relação ao montante de ocupações, destaca-se, principalmente, o ramo têxtil 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Ranking: Ocupação Industrial na RPTC 

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO Nº OCUPAÇÕES 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS  26.525 

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 8.278 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.601 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 5.953 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 5.461 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.425 

OUTRAS 26.114 

 
Fonte: MTE:RAIS2008 (elaborado pela autora) 
 

Nota-se, ainda, que dentre os cinco municípios Americana é o que mais se sobreleva. 

Em nível de Brasil ocupa a décima posição em relação ao número de estabelecimentos 

industriais têxteis e de confecção e, a sétima quanto à quantidade de ocupações (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Ranking: Indústria Têxtil e de Confecção no Brasil 

RANKING MUNICÍPIOS ESTADO 
Nº 

 ESTABELECIMENTOS 
 RANKING MUNICÍPIOS ESTADO 

Nº  
OCUPAÇÕES 

1º SÃO PAULO SP 8.286  1º SÃO PAULO SP 100.923 

2º FORTALEZA CE 2.229  2º FORTALEZA CE 37.987 

3º GOIANIA GO 1.716   RPTC  31.986 

 RPTC  1.168  3º BLUMENAU SC 29.855 

4º RIO DE JANEIRO RJ 1.162  4º RIO DE JANEIRO RJ 21.667 

5º BLUMENAU SC 1.034  5º NATAL RN 18.696 

6º BELO HORIZONTE MG 1.022  6º BRUSQUE SC 17.711 

7º BRUSQUE SC 849  7º AMERICANA SP 16.102 

8º NOVA FRIBURGO RJ 804      

9º DIVINÓPOLIS MG 696      

10º AMERICANA SP 667      

 
Fonte: MTE: ESTAB2008; RAIS2008 (elaborado pela autora) 

 

Dentre o conjunto de 64513 municípios que compõem o estado paulista, a cidade 

apresenta a segunda posição quanto ao número de estabelecimentos e quanto ao montante de 

ocupações destas atividades industriais, ficando atrás somente do município de São Paulo 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Ranking: Indústria Têxtil e de Confecção no Estado de São Paulo 

RANKING MUNICÍPIOS 
Nº 

 ESTABELECIMENTOS 
 RANKING MUNICÍPIOS 

Nº 
 OCUPAÇÕES 

1º SÃO PAULO 8.286  1º SÃO PAULO 100.923 

 RPTC 1.168   RPTC 31.986 

2º AMERICANA 667  2º AMERICANA 16.102 

3º IBITINGA 456  3º GUARULHOS 9.832 

4º SANTA BÁRBARA D’OESTE 307  4º SANTA BÁRBARA D’OESTE 8.464 

5º GUARULHOS 291  5º IBITINGA 6.880 

6º SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 266  6º NOVA ODESSA 5.608 

7º CAMPINAS 228  7º SOROCABA 4.356 

...    ...   

16º NOVA ODESSA 113  26º SUMARÉ 1.777 

29º SUMARÉ 73  267º HORTOLÂNDIA 35 

180º HORTOLÂNDIA 8     

 
Fonte: MTE: ESTAB2008; RAIS2008 (elaborado pela autora) 

 

Além disso, Americana apresenta o maior número de estabelecimentos da RPTC, 667, 

ou seja, 58,5% do total da indústria do município e, 57,1% do número de estabelecimentos 

dos setores na região (Tabela 3). Tratando-se da quantidade de ocupações, a cidade, também, 

                                                 
13 Dado obtido através do Atlas Seade da Economia Paulista, publicado pela Fundação SEADE em 2006. 
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se destaca. Os mais de dezesseis mil empregos correspondem a 58,2% do total de ocupações 

na indústria da cidade e, 50,3% dos setores na região (Tabela 5).  

O setor têxtil da região em 2009 apresentou, ainda, uma produção de 286,1 mil 

toneladas o que correspondeu a aproximadamente 16% da produção brasileira. As confecções, 

por sua vez, foram responsáveis, no mesmo ano, pela fabricação de 85,1 milhões de peças, o 

que equivaleu a cerca de 1% do montante nacional. Quanto ao faturamento dos 

empreendimentos têxteis e de confecção da RPTC, correspondiam a 5,5% (U$2,6 bilhões) 

(IEMI, 2009) do faturamento total da indústria destes segmentos no Brasil (U$47 bilhões) em 

2009 (ABIT, 2010).  

No total, 187 entidades estão associadas ao Polo Tecnológico da Indústria Têxtil e de 

Confecção, Polo Tec Tex. Todas estas também fazem parte do Projeto do Arranjo Produtivo 

Local14. 

No entanto, para fins deste estudo, foram consideradas somente as empresas, que 

apresentam como ocupação principal as atividades industriais de fiação, acabamento, 

tecelagem ou confecção. Dessa forma, tem-se o número de 121 empresas.  É importante 

observar que destas 11,6% (14) exercem outra atividade, além da principal. 

As empresas mostram-se classificadas da seguinte maneira: 11 de acabamento, das 

quais uma também apresenta atividade comercial; 64 confecções, dentre as mesmas, 10 

possuem lojas próprias (comércio); 3 fiações, uma com comércio e; 42 tecelagens, das quais 

uma exerce conjuntamente atividade comercial e uma de confecção (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 – Atividade das Empresas Consideradas 
Fonte: elaborado pela autora 

                                                 
14 Informação obtida pelo site  http://www.polotectex.com.br/, acesso 24 de fevereiro de 2010. 

12; 10%

1; 1%

54; 44%

10; 8%

2; 2%

1; 1%

39; 32%

1; 1% 1; 1%

ACABAMENTO

ACABAMENTO E COMÉRCIO

CONFECÇÃO

CONFECÇÃO E COMÉRCIO

FIAÇÃO

FIAÇÃO E COMÉRCIO

TECELAGEM

TECELAGEM E COMÉRCIO

TECELAGEM E CONFECÇÃO



58 
 

4.2 Natureza Metodológica 

 

A metodologia diz respeito ao conjunto de métodos e técnicas aplicados ao estudo, que 

possibilita o alcance dos objetivos propostos (BARRETO; HONORATO, 2000; MARTINS, 

2007). Em outras palavras, é a explanação minuciosa, da tipologia de pesquisa, da ferramenta 

e dos processos empregados para coleta e análise de dados, enfim, de tudo aquilo que se 

utiliza no trabalho de pesquisa (BELLO, 2004; KUDE, 1997).  

Devido ao caráter do tema proposto, pode-se classificar a presente investigação como 

qualitativa. Em pesquisas desta natureza o ambiente natural caracteriza-se como fonte direta 

de dados, e o pesquisador, por instrumento central. A este, cabe, mediante contato direto e 

interativo com o fenômeno a ser estudado, procurar compreendê-lo segundo a perspectiva dos 

indivíduos com ele envolvidos e, a partir de tal procedimento, estabelecer sua interpretação 

acerca do mesmo. Dado que este processo faz-se a partir de informações não passíveis de 

quantificação, a pesquisa qualitativa não requer a utilização de métodos e técnicas estatísticas. 

Além disso, tais dados, que versam sobre pessoas, lugares ou interações fazem-se 

predominantemente descritivos (GODOY, 1995). 

Assim, observa-se que o processo social e seu significado, constituem o principal foco 

de análise da abordagem qualitativa e, que interpretação e atribuição de sentido configuram-se 

elementos básicos para tal processo investigativo. Nas palavras de Maanen (1979, p. 520), o 

estudo qualitativo “[...] compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem 

por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social.” Corrobora tal 

perspectiva Minayo (2001, p. 14) ao afirmar que este método “[...] trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e nos fenômenos.” 

Pesquisas qualitativas partem da existência de uma relação indissociável entre 

ambiente e sujeito (MINAYO, 2001). Tais elementos, deste modo, constituem-se pontos 

fundamentais de análise para que investigações, desta natureza, alcancem uma ampla 

compreensão acerca do problema que visam examinar. Porém, é preciso que ambos não sejam 

reduzidos a simples variáveis, mas apreciados como um todo (GODOY, 1995). Para tanto, 

cabe ao investigador, instrumento essencial deste processo, retratar as perspectivas dos 

indivíduos envolvidos com o objeto de estudo e pertencentes ao meio em que este se 

desdobra, o que se dá por meio de procedimentos interpretativos e de atribuição de 

significados, e não através de meras quantificações. 
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Faz-se importante ressaltar que, devido à perspectiva das redes sociais, foram 

realizadas algumas contagens, assim como utilizadas algumas métricas, fato que no entanto, 

não permite generalização estatística. 

 

4.2.1 Universo de Pesquisa e Definição dos Respondentes 

 

A população de pesquisa do presente estudo foi composta pelo grupo de 121 empresas 

participantes do Arranjo Produtivo Local Têxtil e de Confecção dos municípios de 

Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré, as quais apresentam 

como ocupação principal as atividades industriais de fiação, acabamento, tecelagem ou 

confecção. 

Quanto à amostra, a abordagem qualitativa não se baseia no critério numérico para 

garantir sua representatividade. Em outras palavras, não carece a delimitação do tamanho 

desta, estar apoiada a critérios estatísticos. Além disso, a utilização de aleatoriedade para sua 

composição não se faz necessária, sendo, geralmente, a decisão acerca de sua configuração, 

intencional, isto é, levando certas condições em consideração. Dessa forma, segundo Minayo 

(2001), tem-se que a amostra mais adequada, a investigações de natureza qualitativa, é aquela 

capaz de abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas abordagens. 

Para fins deste estudo, portanto, fez-se apropriada a utilização de uma amostra, na qual 

os elementos da população sejam selecionados por acessibilidade, ou seja, uma amostra não 

probabilística por conveniência. 

Além disso, foram realizadas dezenove entrevistas, a priori, devido, à relutância dos 

empresários em participar da pesquisa e, posteriormente, à redundância das informações 

obtidas junto aos responsáveis pelas empresas. 

 

4.2.2 Estratégia de Coleta de Dados 

 

Por estratégia de coleta de dados, segundo Santos (2006, p. 28), têm-se “[...] métodos 

práticos utilizados para juntar as informações necessárias à construção de raciocínios em 

torno de um fato/fenômeno/processo.” Cada pesquisa, portanto, apresentará especificidades 

quanto a este procedimento, dado que o mesmo deve estar em consonância com aquilo que o 

investigador pretende desvendar. 

Para o presente estudo, optou-se pela utilização de: 
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� Análise de informações acerca do APL disponíveis no site do Polo Têxtil e em 

outros documentos, tais como impressos.  

� Instrumento de coleta de dados aplicado a cada uma das empresas que se propôs a 

participar do estudo, objetivando mapear a estrutura de relações, ou seja, a 

configuração da rede de interações estabelecida entre os membros do aglomerado, 

bem como investigar a importância do capital social na formação do mesmo.  

� Entrevista semiestruturada, formada por questões padronizadas, porém, abertas, ou 

seja, ficando a resposta a critério do entrevistado, aplicada em algumas empresas. 

 

4.3 Análise de Dados 

 

Por meio da análise de informações obtidas tanto no site e em outros documentos 

como com a pesquisa de campo, pretende-se cumprir os objetivos propostos neste trabalho. 

A fim de se verificar a adoção por parte do empresariado do arranjo produtivo de 

práticas de cooperação, dentre as formas de colaboração, apresentadas no referencial teórico, 

foram escolhidas três: intercâmbio de informações, compartilhamento de produção e, auxílio 

para resolução de problemas técnicos. Esta escolha fez-se aleatória, na medida em que se 

conferiu aos diversos tipos de ações conjuntas o mesmo grau de importância. 

Para o mapeamento e exame da rede social presente no APL, assim como para a 

análise de suas principais características, fez-se o uso de cinco variáveis centrais, identificadas 

através das considerações acerca da temática apresentadas no presente estudo. O Quadro 1, a 

seguir, exibe cada uma destas variáveis, além das métricas empregadas para a verificação das 

mesmas. 

 

VARIÁVEL FORMA DE VERIFICAÇÃO 

Engajamento e Comprometimento 
Participação em atividades realizadas em prol de um bem 
comum: reuniões, processos decisórios e ações conjuntas 

Objetivos Compartilhados Identificação dos objetivos do APL 

Conectividade /Articulação e Intercâmbio 
Disposição e quantidade de ligações entre os atores; 
Intensidade das relações (laço forte e laço fraco) 

Reciprocidade Medida de reciprocidade (conexões bidirecionais) 

Horizontalidade 
Identificação da inexistência de hierarquia no APL: Índice de 
Centralização da Rede, Centralidade de Grau e Centralidade 
de Intermediação 

 

Quadro 1 – Análise da Rede Social 
Fonte: elaborado pela autora 
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A discussão sobre capital social, por sua vez, concentrou-se acerca das conceituações 

de Coleman (1988; 1990) e Putnam (1995a; 1995b; 2000; 2002; 2006).  Por meio destas, 

quatro variáveis principais puderam ser evidenciadas: normas e valores coletivos, canais para 

fluxo de informação, identificação e confiança. Estas foram examinadas da seguinte maneira 

(Quadro 2): 

 

VARIÁVEL FORMA DE VERIFICAÇÃO 

Normas e Valores Coletivos 
Levantamento de normas e valores estabelecidos coletivamente, que 
orientam as ações dos atores 

Canais de Informação 
Quantidade de ligações entre os atores; Intensidade das relações (laço 
forte e laço fraco) 

Identificação  Presença de identificação entre os atores. 

Confiança 
Tempo de existência e intensidade das relações (laço forte e laço fraco); 
Reciprocidade; Identificação; Rede de Confiança (abertura de 
informações sigilosas da empresa) 

 

Quadro 2 – Análise do Capital Social 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nota-se, através dos dois quadros apresentados, que para o exame de cinco variáveis, 

duas referentes à análise de capital social (confiança e canais de informação) e três 

diretamente alusivas às interações entre as empresas do Arranjo Produtivo (conectividade; 

centralidade e reciprocidade), faz-se necessária a utilização da metodologia de análise de 

redes sociais. 

O foco em relações e padrões relacionais, desta abordagem, no entanto, requer um 

conjunto de procedimentos e conceitos analíticos, distintos dos métodos tradicionais de 

estatística e análise de dados (WASSERMAN; FAUST, 1999). Dessa maneira, faz-se 

importante que alguns conceitos-chaves, fundamentais para a discussão de redes sociais, 

juntamente como um maior detalhamento das métricas relacionadas a tal metodologia de 

análise e, essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, sejam apresentados, o que é feito 

a seguir. 

 

Conceitos e Métricas 
 

 Vários conceitos-chaves apresentam-se no cerne da análise de redes (WASSERMAN; 

FAUST, 1999). Assim, para um melhor entendimento acerca das métricas, detalhadas a 

seguir, utilizadas como forma de verificação das variáveis identificadas neste presente estudo, 
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fez-se necessária a exposição de três deles: ator; ligação relacional e posição, os quais, de 

acordo com Britto (2002), se caracterizam elementos morfológicos dessas estruturas.  

Atores (ou nós) são entidades sociais, na figura de pessoas ou organizações, as quais 

são analisadas como unidades individuais.  

Laços sociais, por sua vez, dizem respeito à maneira como atores (nós) estão 

relacionados. Neste estudo, para que houvesse uma melhor compreensão acerca dos vínculos 

formadores da rede em questão, aferiu-se a constância dos contatos existentes entre seus 

participantes. A partir desta averiguação, foi possível inferir se tal estrutura apresenta um 

baixo ou elevado grau de coesão, dado que quanto mais reiteradas forem as interações, mais 

unido e harmônico será o tecido social. Para tanto, foram consideradas três tipos de 

frequências, as quais Granovetter (1973) utilizou em seu estudo sobre o acesso a informações 

acerca de oportunidades de emprego. Para o autor, as categorias são: frequentemente – no 

mínimo duas vezes por semana, configurando os laços fortes; ocasionalmente – mais que uma 

vez por ano, mas menos que duas vezes por semana; e raramente – uma vez por ano ou 

menos, configurando os laços fracos.  

O comportamento de um ator (individual ou coletivo) apresenta-se condicionado por 

sua localização em uma estrutura de rede. Em outras palavras, a posição que um agente ocupa 

no interior de tal configuração afeta a forma como o mesmo se relaciona e atua (FLEURY, 

2002; GRANOVETTER, 1985; NOHRIA, 1992). Assim, um terceiro conceito, referente à 

análise de redes sociais que merece atenção, no presente trabalho, é o de posicionamento 

estrutural. 

Dentro de uma rede, alguns atores ocupam lugares mais centrais do que outros, o que 

lhes pode conferir algumas vantagens (FREEMAN, 1978/1979; HANNEMAN, 2001). A 

identificação de tais agentes focais faz-se possível por meio de medida de centralidade.  

Assim, emprega-se a medida de centralidade na análise de redes sociais para 

identificação de indivíduos-chave na rede, ou seja, “[...] dos atores mais importantes em uma 

rede social” (WASSERMAN; FAUST, 1999, p. 169). Desse modo, dado que alguns agentes 

não se apresentam equivalentes aos outros, faz-se indicador do grau de hierarquia existente 

numa rede (BARBEDO; SOARES, 2003). 

Existem diferentes tipos de centralidade em uma rede social, no entanto, para os 

objetivos deste estudo, a fim de se avaliar a posição das empresas nesta estrutura, utilizou-se 

as métricas de centralidade de grau e centralidade de intermediação, as quais foram obtidas 

através da utilização do software NodeXL 1.0.1.120. 
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Centralidade de Grau (Degree Centrality) 

 A medida de centralidade de grau dá-se pelo número de conexões que um ator possui 

com outros membros em uma rede. Agentes que mantêm uma grande quantidade de vínculos 

podem se valer de formas alternativas para satisfazerem suas necessidades, dado que possuem 

melhor acesso a fluxos de recursos, e, portanto, são menos dependentes de outros indivíduos 

(HANNEMAN, 2001).     

Em outras palavras, tal mensuração avalia o nível de interação de um determinado 

sujeito. Atores, como os quais muitos outros buscam compartilhar informações e 

conhecimentos, apresentam uma elevada medida de centralidade de grau de entrada 

(indegree). Dessa forma, tem-se que esta grandeza demonstra a popularidade ou prestígio de 

certo indivíduo na rede. Por sua vez, atores que mantém grande quantidade de contatos com 

diversos outros, demonstram alto grau de centralidade de saída (outdegree), dado que são 

capazes de intercambiar informações e recursos com muitos outros e tornar os mesmos cientes 

de seus pontos de vista, o que os classifica influentes (HANNEMAN, 2001; WASSERMAN; 

FAUST, 1999). 

Sendo assim, centralidade de grau é uma medida a qual permite avaliar a 

acessibilidade de uma pessoa à informação que circula no interior de uma rede, bem como 

pode ser interpretada como “[...] o nível de oportunidade de influenciar ou ser influenciado 

por outros agentes” (QUIROGA, 2003, p. 35). 

O ator com mais prestígio, ou seja, aquele que recebe mais informações pode 

acumular muita informação que circula na rede, aumentando seu poder decisório. O que é 

mais influente, por sua vez, pode enviar mais informações ou atuar como facilitador ou 

comunicador. Então, no caso do estudo dos fluxos de informações e conhecimentos em um 

 APL, é importante identificar esses dois tipos de papéis, verificando quais e quantos são os 

atores com mais prestígio e influência, pois esta informação exprimirá o grau de dependência 

dos membros do  APL em relação a eles.  

 

Centralidade de Intermediação (Betweenness Centrality) 

De acordo com Degenne e Forsé (1994, p. 158) “[...] a intermediação de um ponto em 

presença de dois outros atores se define por sua faculdade de se situar sobre o caminho ou os 

caminhos geodésicos (isto é, de menor distância) ligando estes dois pontos.” Dessa forma, a 

centralidade de intermediação é a calculada a partir da frequência com que um ator situa-se 

nos caminhos geodésicos (mais curtos) entre outros pares de atores na rede (HANNEMAN, 

2001; WASSERMAN; FAUST, 1999).  
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Assim, tal medida refere-se ao papel de mediação de um agente, representa o quão este 

atua como ponte, facilitando o fluxo de recursos em uma determinada rede.  

Este agente mediador, por sua vez, pode comportar-se como intermediário (broker), ou 

como guardador (gatekeeper) dos fluxos de informações e conhecimentos. Dessa forma, a 

centralidade de intermediação pode configurar-se como um indicador de poder, dado que este 

apresenta potencial de controle sobre a comunicação dos demais. Em outras palavras, é este 

capaz de exercer influência sobre os indivíduos que estão conectados por seu intermédio. 

Além da identificação dos atores-chaves de uma rede, faz-se imprescindível para a 

verificação da horizontalidade da mesma, medir o grau em que tal estrutura está centrada ao 

redor destes atores focais. Para tanto, calcula-se o índice de centralização da rede.  

 

Índice de Centralização da Rede (Network Centralization Index) 

Uma rede muito centralizada (assimétrica ou hierárquica) é dominada por um ou 

poucos nós focais. Se estes nós forem removidos ou danificados, a rede rapidamente se 

fragmenta em sub-redes não conectadas. Um nó altamente central pode tornar-se um único 

ponto de falha. Uma rede centralizada em volta de um centro bem conectado pode falhar 

abruptamente se aquele centro é desativado ou removido. Este nós são atores com elevada 

centralidade de grau, de intermediação.  

Por sua vez, uma rede menos centralizada (simétrica ou democrática) é flexível diante 

de ataques intencionais ou falhas casuais. Muitos nós ou ligações podem falhar, mas isto não 

impossibilita aos restantes alcançarem uns aos outros por meio de diferentes caminhos de 

rede.  

Obteve-se tal medida por meio do cálculo da fórmula (1) de Freeman (1978/1979): 

 

IC = ∑∑∑∑ (GC* - GCR)/ Max ∑∑∑∑ (GC* - GCR) 

 

Onde: 

GC*: grau de centralidade do vértice mais central, ou seja, grau de centralidade mais 

elevado. 

GCR: grau de centralidade dos demais vértices. 

Max ∑ (GC* - GCR): o montante possível máximo que uma rede com as mesmas 

dimensões pode obter para ser uma rede em estrela, ou seja, uma rede com índice de 

centralização igual a cem por cento. No caso de uma rede de tal natureza, o GC do vértice 

central é igual ao número de vértices menos um, e o GC dos vértices restantes é igual a um. 
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Por fim, reciprocidade mostra-se outra medida de rede importante para o presente 

estudo. Por reciprocidade tem-se o quociente entre o número de conexões bidirecionais e o 

total de conexões de uma rede (SCHNEGG, 2006). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  Nesta seção são apresentadas informações obtidas, acerca do Arranjo Produtivo Local 

de Americana e Região, através do site do Polo Tecnológico da Indústria Têxtil e de 

Confecção e de impressos elaborados pelo mesmo, bem como os resultados da pesquisa de 

campo realizada junto a dezenove empresas participantes do APL. As análises e discussões de 

tais resultados visam cumprir os objetivos propostos neste trabalho.  

Demonstrar a relevância do capital social na formação das aglomerações empresariais, 

na figura do APL, faz-se o objetivo principal desta pesquisa. No entanto, para que este seja 

efetivamente atendido, torna-se necessário, que a maneira como as interações entre as 

empresas ocorrem, seja compreendida. Dessa forma, esta seção está dividida em três partes. A 

primeira aborda uma breve caracterização das empresas entrevistadas, a segunda a Análise da 

Rede Social do APL e a terceira a Análise do Capital Social instituído no mesmo. 

 

5.1 Caracterização das Empresas Entrevistadas 

 

Dentre as 121 empresas consideradas pelo presente estudo, foram entrevistadas 19 

delas, sendo qualificadas, segundo o site do Polo Tecnológico, da seguinte forma: uma 

empresa de acabamento; nove confecções; seis de confecção e comércio; duas tecelagens e; 

uma tecelagem e confecção (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 – Atividade das Entrevistadas segundo o Polo 
Fonte: elaborado pela autora 
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No entanto, quando foram realizadas as entrevistas, sete empresas foram 

reclassificadas quanto às atividades que exercem. Cinco empresas que pelo Polo apenas 

exerciam atividade de confeccionistas, informaram que também possuem loja própria, ou seja, 

comércio. Uma empresa que está qualificada como confecção, na realidade faz-se uma 

indústria especializada na ‘fabricação de outros produtos têxteis não especificados 

anteriormente’ (classe CNAE 2.0 1359-6). Por fim, uma empresa que anteriormente atuava 

nos setores de tecelagem e confecção, atualmente apresenta-se como confeccionista e 

comerciante. Após estas mudanças, a classificação das empresas entrevistadas pode ser 

ilustrada da seguinte maneira (Gráfico 3): 

 

 
Gráfico 3 – Atividade das Entrevistadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Em relação ao porte destas empresas conforme apresentado no Gráfico 4 tem-se que 

47,3% (9) configuram-se micro empresas, o mesmo percentual empresa de pequeno porte e, 

apenas uma, ou seja, 5,3% de tamanho médio. Quanto ao tempo de constituição das mesmas, 

68,4% (13) possuem até 20 anos de existência. Dentre estas, 6 (31,6%) possuem de 3 a 10 

anos e, 7 (36,8%) de 11 a 20 anos. Quanto às seis empresas restantes apresentam mais de 21 

anos de constituição, chegando até aos 66 anos. 
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Gráfico 4 – Porte das Empresas Entrevistadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

5.2 Análise da Rede Social do APL 

 

Nesta seção serão analisadas cinco variáveis centrais, por meio das quais se faz 

possível o mapeamento e exame da rede social presente em um Arranjo Produtivo Local. São 

estas: engajamento e comprometimento, objetivos compartilhados, conectividade/ articulação 

e intercâmbio, reciprocidade e horizontalidade.  

 

5.2.1 Engajamento e Comprometimento dos Empresários 

 

Inicialmente, quanto à participação das empresas entrevistadas, em atividades 

promovidas pelo Polo em prol do APL, têm-se que os atores pertencentes à amostra podem 

ser divididos em três grupos, como apresentado no Gráfico 5, a seguir. 
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Gráfico 5 – Participação: Empresas da Amostra 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Das 19 entrevistadas, 42% (8) formam o conjunto de empresas ‘engajadas e 

comprometidas’. Tais organizações encontram-se atentas ao perpetuamento e crescimento do 

arranjo produtivo. Dentre as atividades das quais estas participam, destacam-se reuniões ou 

assembléias, nas quais objetiva-se discutir as prioridades do setor, ou seja, as principais 

demandas do empresariado da indústria têxtil e de confecções. 

Faz-se importante apontar que dos oito integrantes deste grupo, quatro possuem cargos 

na diretoria executiva ou no conselho fiscal do Polo. Como outro ponto significativo a ser 

citado, tem-se a participação de quatro empresários (dois dos quais fazem parte da diretoria), 

anterior à própria formação do APL (2006), ou seja, estes foram líderes ou protagonistas do 

movimento para a constituição do mesmo.   

Empresários ‘pouco engajados e comprometidos’, os quais representam 32% (6) do 

total de entrevistados, compõem o segundo grupo. Foram caracterizados desta forma, dado 

que somente se envolvem e participam de atividades, nas quais visualizam a possibilidade de 

ganhos diretos para suas empresas, ou seja, cursos, feiras, consultorias. 

Muitos deste atores, no entanto, afirmaram ter participado com maior afinco em 

períodos anteriores. Culpam o próprio Polo por apresentarem-se, atualmente, pouco 

empenhados nas questões do APL. Como justificativa mais mencionada por eles, para este 

diminuto engajamento, faz-se o horário em que as reuniões são realizadas; durante o 

expediente comercial.  

O terceiro e último conjunto, ‘empresas que não participam’, correspondem a 26% (5) 

do total de atores da amostra. Dentre estes, três não se encontram, nem ao menos, a par das 

atividades e ações promovidas e realizadas pelo Polo para benefício do arranjo.  
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Quando questionados, por qual motivo permaneciam associados ao Polo, dois deles 

afirmaram que planejam iniciar sua participação, no mesmo, neste ano de 2010 e, os outros 

três acreditam que futuramente poderão também o fazer. 

 Em relação à percepção dos mesmos quanto aos demais participantes do APL, estes 

são categóricas, afirmam haver pouco engajamento e comprometimento por parte deles. Entre 

os relatos estão:  

“Os empresários são apáticos, não engajados” (responsável pela empresa E4). 

“Eu diria que hoje existe um percentual pequeno engajado, mas é pequeno. A 

participação com conhecimento pleno do que está fazendo é pequena” (responsável pela 

empresa E94). 

 “Nem todos. A grande maioria está lá para usufruir dos benefícios. Dificilmente 

ajuda. Às vezes atrapalha bastante, até por essa falta de comprometimento” (responsável 

pela empresa E1). 

Alguns comentários apontam até, que iniciativas do Polo, visando à promoção do 

APL, chegaram a ser barradas pelo desinteresse de seus próprios associados. 

“O Polo tentou formar um grupo de tinturaria para fazer um curso, comprar um 

software para desenvolvimento. Pergunta quantas empresas apareceram? Uma” (responsável 

pela empresa E5). 

 

5.2.2 Objetivos Compartilhados 

 

Como principais objetivos compartilhados pelas empresas integrantes do Arranjo 

Produtivo de Americana e região, os entrevistados apontaram: 

 

� Formação de Central de Compras; 

� Negociação com o Governo para Redução de Cargas Tributárias (ICMS); 

� Contratação de Consultoria relacionada à moda, às tendências; 

� Participação em Feiras (Nacionais e Internacionais); e 

� Criação de Condomínio Comercial e Industrial. 

 

Muitos destes objetivos ainda não foram concretizados, percebe-se, no entanto, através 

dos relatos colhidos, tentativas, por parte do grupo (Polo), para que estes se tornem realidade.  
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5.2.3 Conectividade/ Articulação e Intercâmbio 

 

O número de empresas, associadas ao Polo Têxtil e de Confecção de Americana e 

região, consideradas, no presente trabalho, participantes do Arranjo Produtivo Local foi de 

121. Sendo assim, os 19 entrevistados poderiam estabelecer um total de 2.280 laços. Somam-

se às ligações bidirecionais15, ou seja, recíprocas entre os 19 atores, as ligações unidirecionais 

destes com as demais 102 empresas. 

No entanto, as 19 empresas da amostra mantêm um total de 419 vínculos, ou seja, 

apenas 18,4% do número de laços possíveis. Por este dado se infere que o grau de integração 

neste aglomerado de empresas é baixo.   

A rede de relações mantidas pelas empresas participantes do arranjo produtivo de 

Americana e região é ilustrada abaixo (Gráfico 6a). As esferas de cor rosa correspondem as 

19 empresas que fizeram parte da amostra do presente estudo. Observa-se que a maior parte 

destas apresenta-se concentrada numa posição central, fato que já era esperado, dado que estas 

empresas além de serem citadas por outras como pares nos relacionamentos, puderam mostrar 

com quais empresas interagem, configurando-se, em sua grande maioria, os atores que 

apresentam os maiores números de conexões.  

No presente estudo, a representação gráfica das redes sociais deu-se na forma de 

sociogramas16. Por sociograma entende-se um grafo, que se faz composto por pontos (ou nós), 

os quais representam os atores e, por linhas (ou arestas), as quais representam as conexões, ou 

seja, as relações instituídas entre esses atores (HANNEMAN, 2001; SCOTT, 2000; 

WASSERMAN; FAUST, 1999). 

Além disso, para a visualização das redes no software NodeXL 1.0.1.120 foi escolhido 

o algoritmo Fruchterman-Reingold. Tal método tem como principais objetivos distribuir os 

vértices igualmente no espaço disponível, minimizar o cruzamento de arestas, deixar o 

tamanho das arestas uniforme e fornecer simetria ao grafo (FRUCHTERMAN; REINGOLD, 

1991). 

 

                                                 
15 No caso de laços bidirecionais foram considerados dois vínculos, ou seja, A-B e B-A. 
16 Grafo desenvolvido por Moreno nos anos 30. 
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Gráfico 6a – Rede de Conexões do APL 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Vale ressaltar que nem todas as empresas integrantes do APL foram citadas pelas 19 

entrevistadas. Em outras palavras, as 19 entrevistadas não chegam a interagir com todos os 

outros demais atores (102). O número de organizações, dentre as 102, que não se fazem 

presentes na rede é de 15. 

Conforme se observa no Gráfico 6b17, dentre as 121 empresas, duas apresentam um 

maior grau de popularidade e prestígio.  A empresa E13 (esfera de cor roxa), a qual faz parte 

das organizações entrevistadas, foi citada por 13 destas. É interessante destacar que esta 

empresa não apresenta concorrentes diretos no APL e, seu produto é amplamente adquirido 

pelos demais empreendimentos do ramo têxtil e de confecção. A organização E31 (esfera azul 

escuro), por sua vez, a qual não pertence ao grupo das empresas da amostra, apresentou um 

total de 11 menções. A mesma faz-se uma empresa de confecção e comércio de artigos de 

cama e mesa. 

 

                                                 
17 Para esta representação forma adotados, no NodeXL 1.0.1.120, quatro tamanho de esferas, de acordo com a 
quantidade de menções feitas pelas empresas entrevistadas. Empresas que não foram citadas receberam o 
tamanho dois, empresas com uma a cinco citações receberam o tamanho quatro, empresas com seis a dez 
citações receberam o tamanho seis e, por fim, empresas com mais de dez citações receberam o tamanho oito. 
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Gráfico 6b – Rede de Conexões do APL: Empresas Citadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quanto ao tempo de participação das empresas da amostra no APL tem-se:  

 

 
Gráfico 7 – Tempo de Participação das Empresas no APL 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Dentre as 19 empresas, mais da metade, 52,6% (10) participam do APL desde 2006, 

ou seja, desde sua constituição. Dos 47,4% restantes, 10,5% (2) desde 2007, 21,1% (4) desde 

2008 e, 15,8% (3) desde 2009 (Gráfico 7). A partir destes dados, calcula-se, que três anos faz-

se o tempo médio de participação dessas no arranjo. 
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Dos 41818 laços estabelecidos, 52,2% (218) foram instituídos após o ingresso da 

empresa19 no APL e, 47,8% (200) anteriormente a isto. Pode-se inferir que estes 218 vínculos 

surgiram, possivelmente, como resultado dos trabalhos desenvolvidos no Arranjo Produtivo. 

Em relação ao engajamento das mesmas, 51,0% (213) do total de vínculos foram 

formados pelas oito empresas consideradas ‘engajadas e comprometidas’. Conforme 

apresentado no Gráfico 8, dentre estes, 38,5% (82) foram estabelecidos antes e, 61,5% (131) 

após a entrada das mesmas no projeto. A porcentagem de relações cai à medida que o 

engajamento diminui. Empresas ‘pouco engajadas e comprometidas’ apresentam 35,2% (147) 

dos laços instituídos e, empresas ‘sem participação’, 13,9% (58). Quanto ao percentual de 

laços formados após o ingresso no APL, estes, também, mostram uma queda. Dentre os 147 

vínculos estabelecidos pelas que pouco se empenham 49,0% (72) foram instituídos após e 

51,0% (75) anteriormente. No caso das empresas que não participam 25,9% (15) e, 74,1% 

(43), respectivamente. 

 

 
Gráfico 8 – Engajamento: Laços Antes ou Após Ingresso 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A rede formada pelos laços estabelecidos entre as empresas no período anterior ao 

ingresso das mesmas no Arranjo Produtivo Têxtil e de Confecção pode ser apresentada da 

seguinte forma (Gráfico 9):  

 

                                                 
18 Uma das interações por não apresentar informações suficientes não foi incluída no restante da análise. 
19 Cada empresa foi analisada separadamente. A partir dos dados individuais fez-se a consolidação dos mesmos. 
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Gráfico 9 – Rede Laços Anteriores ao Ingresso no APL 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Caracterizando estes 418 vínculos, tem-se que a maior parte destes, 56%, (234) se faz 

de natureza pessoal, ou seja, interações de amizade, contato através de cursos ou de outras 

atividades dentro do Polo20, entre outras (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10 – Tipologia: Laços entre as Empresas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Já quanto à frequência com que são estabelecidos os laços de forma geral (Gráfico 11), 

destacam-se as interações que são instituídas ‘uma vez ao ano ou menos’ (raras) e ‘menos de 

duas vezes por semana, mas mais de uma vez ao ano’ (médias). 

 

                                                 
20 Atividades em prol do Arranjo Produtivo Local. 
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Gráfico 11 – Frequência das Interações 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Das relações médias, as de frequência mensal são as estabelecidas em maior número, 

84, ou seja, 20,1% do total de laços e, 43,1% do total de interações médias (Gráfico 12). 

 

 
Gráfico 12 – Interações de Frequência Média 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Ainda, como apresentado no Gráfico 11, acerca das frequências com que ocorrem os 

relacionamentos, interações frequentes, ou seja, ‘no mínimo duas vezes por semana, as quais 

se configuram laços fortes, conjuntamente em suas três tipologias, apresentam-se apenas em 

6% (25) do total de vínculos. 

Estes resultados possibilitam que se infira que a rede social formada pelas empresas 

participantes do APL de Americana e região, se configura pouco densa e coesa. 

Ao se analisar a tipologia de laço predominante nesta estrutura, ou seja, vínculos 

pessoais, constata-se que se sobressaem interações de frequência rara (162), isto é, conexões 

caracterizadas de intensidade fraca (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Laços Pessoais 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Através do Gráfico 13 nota-se, que estas ligações representam 38,8% do número total 

de vínculos estabelecidos pelos atores, 69,2% do total de laços pessoais e, 81,8% das 

interações de natureza rara. 

Ao examiná-los mais profundamente, tem-se que 38,9% (63) dos mesmos foram 

instituídos há ‘um ano ou menos’ (Gráfico 14). Assim, além de serem interações que ocorrem 

raramente, os laços pessoais fracos, configuram-se, em sua maioria, vínculos que foram 

estabelecidos há pouco tempo. Em outras palavras, configuram-se laços recentes. 

 

 
Gráfico 14 – Tempo: Laços Pessoais Raros 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Por meio das entrevistas junto aos 19 responsáveis pelas empresas, identificou-se que 

grande parte dos laços de tal natureza (pessoais raros com até um ano) compõe-se de contatos 

estabelecidos através da participação destes em cursos ou em outras atividades do Polo.  

Quando questionado sobre seus relacionamentos dentro do APL o responsável pela 

empresa E1 teceu o seguinte comentário: “A maioria é menos de um ano. A gente não teve 
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relacionamento produtivo, não trabalho com eles, eu tenho relacionamento dentro do Polo, 

pessoal, fiz cursos, mas ainda não desenvolvi nenhum tipo de parceria com eles. Eu 

conheço”. 

Nesta organização a porcentagem deste tipo de vínculo se faz igual a 38,1% do total de 

laços instituídos pela mesma e, a 69,6% de suas ligações pessoais raras. O mesmo acontece 

em outras empresas. Nas de códigos E4 e E7, tais ligações representam respectivamente, 44% 

e 52,1% do total de laços estabelecidos por elas e, 91,7% e, 73,5% de suas interações com 

frequência rara. 

Nota-se que através das atividades promovidas pelo Polo em prol do APL, tais como 

cursos, palestras, entre outras, muitos empresários estabelecem um contato inicial. Alguns 

destes, a fim de dar continuidade a estas relações e, também, fortalecê-las, formaram grupos, 

mesmo fora do Polo, os quais passaram a se encontrar com certa periodicidade para 

intercambiar informações e experiências. Este é o caso da empresa E17, que mantém 

interações de média frequência (bimestrais e semanais) e fortes, com metade das empresas 

(50%), que conheceu há pouco tempo. 

No entanto, este comportamento ainda se faz em número pequeno. Nas palavras do 

responsável pela empresa E5: “Todo pessoal, quando você termina o Empretec, termina 

qualquer curso, fala: vamos nos encontrar. Foi combinado que iríamos nos encontrar a cada 

quinze dias para trocarmos experiências. Na primeira vez foram cinco, quando eu fiz aqui na 

empresa apareceu um”. 

 

5.2.4 Reciprocidade 

 

O índice de reciprocidade foi calculado apenas em relação às empresas da amostra. 

Este corresponde a 28,6% do total de vínculos estabelecidos entre os 19 atores, ou seja, 18 dos 

63 laços instituídos são de caráter bidirecional.  

 



79 
 

 
Gráfico 15 – Reciprocidade entre as Empresas da Amostra 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Examinando o grafo (Gráfico 15) nota-se, que algumas das 19 organizações mantêm 

apenas relações unidirecionais (cinza), caso da E9 (verde) e da E10 (laranja) e, que uma delas, 

a E11, não possui nenhum tipo de interação com as outras 18 empresas da amostra, e, 

portanto, não aparece no mesmo. 

 

5.2.5 Horizontalidade 

 

 Para se avaliar o nível de horizontalidade da rede presente no APL Têxtil e de 

Confecção de Americana e região foram calculados: 

 

Índice de Centralização da Rede (Network Centralization Index) 

 

Calculado por meio da fórmula de Freeman (1978/1979), o índice de centralização 

desta rede é de 43,7%. Por este dado, confirma-se, que há a presença, nesta estrutura, de 

atores que representam papéis centrais. Em outras palavras, a rede deste APL apresenta certo 

grau de assimetria, ou seja, de hierarquização. 
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Centralidade de Grau (Degree Centrality) 

 

A métrica centralidade de grau, diferentemente do índice anterior, remete para uma 

análise individual dos atores. Dá-se pelo número de vínculos diretos que um determinado ator 

possui com os demais atores da rede. Divide-se em grau de entrada (indegree), soma do 

número de setas dirigidas ao vértice em questão, ou de saída (outdegree), soma do número de 

setas dirigidas do vértice em questão aos outros. No caso do presente estudo, as empresas com 

grau de saída mais elevado estarão entre aquelas 19 organizações entrevistadas. Dessa forma 

tem-se que: 

 

Tabela 9 – Medidas de Centralidade de Grau 

EMPRESA 
CENTRALIDADE 

DE GRAU 
 EMPRESA 

GRAU DE 
ENTRADA 

 EMPRESA 
GRAU DE 

SAÍDA 

   E7 53     E13 13     E7 48 

   E1 48     E31 11     E1 42 

   E13 44     E2 9     E3 37 

   E3 41     E69 9     E12 32 
   E12 35     E77 9     E13 31 
   E8 34     E82 9     E8 29 

   E14 32     E14 8     E4 25 

   E4 30     E26 8     E14 24 
   E18 29     E74 8     E18 24 
   E2 26     E33 7     E6 23 
   E6 26     E52 7     E17 20 
   E17 21     E61 7     E2 17 
   E19 20     E67 7     E15 17 
   E15 18     E88 7     E5 15 
   E5 16     E106 7     E19 14 

   E16 11     E1 6     E11 8 

   E31 11     E19 6     E9 6 

   E69 9     E20 6     E16 6 
   E77 9     E24 6     E10 1 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir da apreciação da Tabela 9 nota-se, que as empresas E7, E1, E13, E3 e E12 são 

os atores que possuem os mais elevados graus de centralidade. É interessante destacar, que 

entre as dezenove organizações com maiores níveis estão três empresas, as quais não foram 

entrevistadas: E31, E69 e E77.  

Em relação ao grau de entrada, tem-se, que somente dois atores com elevado grau de 

centralidade (total), estão entre as dezenove empresas mais mencionadas pelas organizações 

entrevistadas. São estas: E13, a qual aparece na primeira posição, sendo mencionada por 
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68,4% (13) do total de atores entrevistados e, E1, que está, apenas, na décima sexta posição, 

citado por 31,6% (6). Em contrapartida, as empresas E31, E69 e E77 aparecem, 

respectivamente, na segunda posição, sendo mencionada por 57,9% (11) dos entrevistados, 

quarta e quinta posição, ambas citadas por 47,4% (9). Isto significa que estas empresas 

apresentam bastante popularidade e prestígio junto ao grupo das 19 organizações 

entrevistadas. Além delas, E2 e E14, as quais possuíam21 cargos diretivos no Polo, foram, 

também, bastante mencionadas, assumindo, respectivamente, a segunda e a sexta posições e, 

citados por 47,4% (9) e 42,1% (8). 

Já quanto ao grau de saída, nota-se que as empresas que aparecem entre as 

organizações com maiores níveis, estão apenas empresas que foram entrevistadas, dado que 

tal métrica reflete a quantidade de atores que cada organização citou. Observa-se que as 

empresas E7, E1, E3 e E12 estão entre as cinco primeiras em relação ao grau total de 

centralidade, uma vez que apresentam elevados níveis de grau de saída. 

 

Centralidade de Intermediação (Betweenness Centrality) 

 

Tabela 10 – Centralidade de Intermediação 

EMPRESA 
CENTRALIDADE DE 
INTERMEDIAÇÃO 

E7 1,000 
E3 0,994 
E13 0,850 
E1 0,768 
E8 0,553 
E12 0,507 
E14 0,499 
E2 0,306 
E18 0,261 
E5 0,230 
E17 0,221 
E4 0,203 
E19 0,156 
E6 0,146 
E15 0,104 

E31 0,045 

E16 0,025 

E82 0,023 
E67 0,022 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

                                                 
21 Possuíam algum cargo na diretoria executiva do Polo Têxtil e de Confecção de Americana e região na época 
da entrevista. 
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Por meio da análise da Tabela 10 observa-se, que das cinco empresas com os maiores 

níveis de centralidade de grau, quatro estabelecem-se nas primeiras posições quanto ao índice 

de centralidade de intermediação. São estas: E7, E3, E13 e E1. Vale ressaltar que E7 e E3 são 

as organizações com maior faculdade de mediar e controlar as informações que fluem na rede, 

desta forma, pode-se considerá-las dotadas de alto grau de influência sobre as demais. 

 

5.3 Análise do Capital Social do APL 

 

A fim de se aferir o capital social, presente no Arranjo Produtivo, quatro variáveis 

principais serão examinadas: normas e valores coletivos, canais de informação, identificação 

e, confiança. Por fim, com o intento de enriquecer esta análise serão apresentados dados sobre 

três formas de cooperação plausíveis de serem estabelecidas em redes de empresas: 

intercâmbio de informações, compartilhamento de produção e auxílio para a resolução de 

problemas técnicos. 

 

5.3.1 Normas e Valores Coletivos 

 

A ética, sob o ponto de vista dos entrevistados, apresenta-se como principal valor 

compartilhado pelos integrantes do arranjo produtivo. 

Nas palavras do responsável pela empresa E1: “A ética é uma questão bem forte”. 

Faz-se tão importante, que normas criadas para coibir comportamentos oportunistas 

mostram-se bastante efetivas, dado que produzem sanções aos seus transgressores. 

O Polo age dificultando a entrada de empresas que já adotaram este tipo de conduta, 

bem como punindo quem, já como membro do mesmo, o faz. Nas palavras do responsável 

pela empresa E2: “A partir do momento que você identifica isso em uma empresa, 

automaticamente ela é convidada a não participar mais do grupo. Ela pode até ficar 

associada, mas não participa mais de reuniões, em que são trocadas experiências”. 

Além da instituição, os próprios empresários sancionam organizações com tal 

comportamento. Segundo o responsável pela empresa E1: “Acaba meio que ficando de lado”. 

 

5.3.2 Canais de Informação 

 

Em relação à conectividade da rede social formada pelos integrantes do APL Têxtil e 

de Confecções tem-se que: 
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� As 19 empresas da amostra, nos últimos quatro anos, estabeleceram, apenas, 18,4% 

(419) do total de laços possíveis (2.280). 

� De 418 conexões, 47% (198) configuram-se laços fracos, ou seja, são de frequência 

rara (‘uma vez ao ano ou menos’). Em contrapartida, laços fortes correspondem a, 

somente, 6% (25) do total de vínculos instituídos. 

� Destas relações fracas, 36,9% (73) foram estabelecidas há menos de um ano. 

 

Por estes dados infere-se que o nível de relacionamento neste arranjo de empresas é 

baixo. Além disso, pela quantidade de laços fracos e fortes estabelecidos, entende-se que a 

rede se faz pouco densa e coesa, o que leva a inferir que as informações não têm seu fluxo 

facilitado e não possuem alto grau de confiabilidade e refinamento. 

 

5.3.3 Identificação 

 

Identificação entre as empresas faz-se presente em 49,8% (208) do total de vínculos 

estabelecidos. O grafo da rede social, ilustrando apenas tais relações, nas quais há presença de 

reconhecimento de características, intentos e anseios é apresentado a seguir (Gráfico 16a). 

Novamente as empresas da amostra apresentam-se na forma de esferas na cor rosa e as demais 

na cor azul. 

 

 
Gráfico 16a – Conexões com Identificação na Rede do APL 
Fonte: elaborado pela autora 
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Dentre as empresas citadas como sendo aquelas com que as 19 entrevistadas mais se 

identificam tem-se três organizações: E31, E69 e E120. Nenhuma destas fez parte da amostra, 

sendo assim, representadas por esferas de cor azul escuro, como ilustra o Gráfico 16b. Faz-se 

interessante notar que a última delas (E120) configura-se uma empresa brasileira de grande 

porte. Além disso, todas as empresas, as quais mantêm relações com a mesma (montante de 

seis organizações) identificam-se com ela.  

Quanto à organização E31, em 54,5% (6) das menções, há presença de identificação. 

Já em relação à empresa E69, 77,8% (7), das empresas que disseram se relacionar com esta, 

afirmaram se identificar com a mesma.  

Nota-se, ainda, que a empresa E13 não foi destacada neste quesito. Dentre o total de 

organizações que mantêm interações com ela, 38,5% (5) identificam-se com a mesma.  

 

 
Gráfico 16b – Conexões com Identificação na Rede do APL: Empresas Citadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Das 208 relações instituídas, 51,9% (108) foram estabelecidas após o ingresso de cada 

empresa no APL, correspondendo a 49,5% do total de laços instituídos posteriormente a 

entrada das mesmas no arranjo e, 48,1% (100) anteriormente a isto, correspondendo a 50,0% 

do montante de vínculos anteriores à entrada das empresas. 

Quanto à tipologia destes vínculos22, destacam-se os laços pessoais, que representam 

54,3% (113) do total de conexões desta natureza. Relações pessoais e de negócios, por sua 

                                                 
22 Foi solicitado aos entrevistados que considerassem o tipo de vínculo mantido com a outra empresa para 
tecerem suas considerações Para laços pessoais cabia ao entrevistado analisar presença ou não de identificação 
em relação ao empresário da outra organização. Já para laços de negócio a identificação referia-se ao tipo de 
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vez, correspondem a 28,4% (59) destes. Apesar de não se apresentarem tão representativas 

quanto às conexões pessoais, identificação faz-se presente em 75,6% dos relacionamentos 

pessoais e de negócios. A porcentagem diminui para vínculos puramente pessoais, 48,3% e, 

tratando-se de conexões comerciais, cai para 34%. Tal comparativo pode ser melhor 

observado no Gráfico 17.  

 

 
Gráfico 17 – Comparação: Tipologia dos Laços (Identificação) 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Em relação à frequência das interações tem-se: 

 

 
Gráfico 18 – Frequência das Interações com Identificação 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Observa-se, a partir do Gráfico 18, que em relação à frequência dos laços com 

identificação, destacam-se interações médias. Dentre estas, apresentam-se em maior número 

as reproduzidas mensalmente, 36% das interações médias.  

                                                                                                                                                         
estrutura, procedimentos e processos da outra empresa. Por fim, para laços pessoais e de negócios, os dois 
âmbitos deveria ser levados em consideração      
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Embora, sejam vínculos de frequência média, os mais expressivos, é importante 

apontar que identificação faz-se presente em 92% (23) das interações frequentes, as quais se 

configuram laços fortes. 

Quanto ao tempo de existência destes relacionamentos, sobressaem-se os laços 

estabelecidos ‘há cinco anos ou mais’, 45,2% (94) do total de conexões deste caráter (Gráfico 

19).  

 

 
Gráfico 19 – Tempo: Laços com Identificação 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nota-se, como apresentado no Gráfico 19, que vínculos ‘de até um ano’ apresentam-

se, também, bem significativos, representando 20,2% (42) das relações com identificação. 

Esta informação é algo a ser destacado. Ainda que, as empresas do APL interajam há pouco 

tempo, as mesmas já reconhecem em seus pares muitas de suas características, intentos e 

anseios. Isto poderá resultar, no futuro, em estabelecimento de confiança nas relações e, 

quiçá, de ações conjuntas entre os atores. 

Reciprocidade quanto à identificação apresenta-se da seguinte maneira, de um total de 

18 vínculos bidirecionais estabelecidos entre as 19 empresas da amostra, a identificação faz-se 

existente em 27,8% (5) deles. É válido observar que 36,8% (7) das empresas apresentam 

interações recíprocas com presença de identificação (Gráfico 20). 
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Gráfico 20 – Reciprocidade da Identificação 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Identificação e Confiança 

 

A partir dos dados da pesquisa, tem-se que identificação e confiança mostram-se bem 

vinculadas. De um total de 208 conexões com presença de identificação, confiança faz-se 

presente em 69,7% (145) delas, porcentagem bem significativa. Por outro lado, em 78,8% dos 

vínculos com existência de confiança há identificação. Através desta informação, infere-se 

que, de fato, identificação entre atores facilita o estabelecimento de confiança nos 

relacionamentos. 

Além disso, dentre os 63 laços com identificação, mas sem confiança, em 49,21% (31) 

esta não foi estabelecida, segundo os entrevistados, devido ao pouco tempo de existência da 

relação. Tal informação pode ser corroborada pelo dado de que 80,6%, ou seja, 25 laços 

foram instituídos há ‘um ano ou menos’. 

Caracterizando estes laços, nos quais identificação e confiança fazem-se presentes 

tem-se que 49,7% (72) correspondem a conexões pessoais, 32,4% (47) a pessoais e de 

negócio e 17,9% a puros vínculos comerciais.  

Quanto à frequência dos mesmos destacam-se interações médias, representando 62,8% 

(91) destes. Em relação aos laços fortes, a confiança está presente em 69,6 (16) deles e, por 

outro lado, há identificação entre as empresas em 94,1% dos vínculos com confiança. 

A respeito do tempo de existência destes, 57,9% (84) fazem-se com ‘cinco anos ou 

mais’. Em contrapartida, laços ‘com até um ano’ apresentam-se pouco representativos, 11% 
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(16). Por fim, 60,7% (88) dos mesmos foram estabelecidos antes das empresas ingressarem no 

APL e 39,3 (57) posteriormente a isto. 

 

5.3.4 Confiança 

 

A fim de se tecer uma análise sobre o nível de confiança estabelecido entre os atores 

de uma rede faz-se necessário a identificação de algumas métricas: tempo de existência e 

intensidade dos laços instituídos, além de índice de reciprocidade dos mesmos.  

No entanto, para aprofundar este exame acerca da construção de confiança entre os 

integrantes do APL Têxtil e de Confecção de Americana e região, foi solicitado, a cada um 

dos entrevistados, que identificasse para quais empresários confidenciaria informações 

sigilosas de sua organização, uma vez que estaria convicto de que estes não atuariam de forma 

a lhe prejudicar, ou seja, não agiriam de forma oportunista. Exemplo este, sustentado pelas 

definições de confiança apresentadas por dois autores, Gambetta (1988) e Robbins (2002). 

Nas palavras de Gambetta (1988, p. 219), “[...] confiar em uma pessoa significa 

acreditar que, uma vez oferecida a chance, ela não se comportará de forma a nos prejudicar.” 

Para Robbins (2002), confiança é uma expectativa positiva de que a outra pessoa não irá agir 

de maneira oportunista – seja por palavras, ações ou decisões. 

Além disso, a adoção de confiança como abertura de dados sigilosos a outrem, crendo 

que este não agiria de maneira oportunista fez-se bastante acertada, dado que a principal razão 

para que as empresas deste APL não confiem umas nas outros está, justamente, nos 

comportamentos não éticos adotados por alguns empresários do setor. Esta declaração é 

confirmada pela maioria dos entrevistados, os quais já presenciaram casos de reprodução de 

produtos e, até mesmo, episódios de espionagem industrial. O responsável pela empresa E5 

comentou: “Se você desenvolve um produto, o vizinho descobre pra quem você está vendendo, 

vai lá, compra um pedaço de metro, vem aqui, abre, copia e vai lá, vende bem mais barato 

que você”.  

Assim, são apresentados, a seguir, os resultados sobre confiança, na forma de abertura 

de dados confidenciais, e, conjuntamente, uma análise dos dados referentes às medidas 

assinaladas.    

Em relação à existência de confiança nos relacionamentos entre as empresas, como 

abertura de informações sigilosas, tem-se que em 44% (184) do total de laços estabelecidos ou 

mantidos, esta se faz presente. Lembrando-se que as esferas na cor rosa representam as 

empresas da amostra e, as de cor azul os demais empreendimentos, o grafo da rede, somente, 
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com as relações de confiança destacadas, pode ser ilustrado da seguinte maneira (Gráfico 

21a): 

 

 
Gráfico 21a – Conexões com Confiança na Rede do APL 
Fonte: elaborado pela autora 

 

É importante destacar que o número de atores, participantes do APL, que estabelecem 

relações com confiança é de apenas 84, ou seja, 69,4% do total. Dentre as 37 empresas que se 

fazem ausentes estão as entrevistadas: E10 e E11. 

Com respeito à confiança, as empresas mais citadas foram as de códigos E13 (esfera 

roxa) e E31 (esfera azul escuro), como pode ser observado no Gráfico 21b.  

Contudo, faz-se importante destacar que das treze interações mencionadas com a 

empresa E13, em 61,5% (8) destas há presença de confiança. No caso da empresa E31, o 

percentual faz-se de 54,5% (6).  
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Gráfico 21b – Conexões com Confiança na Rede do APL: Empresas Citadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Dos 184 laços estabelecidos com presença de confiança, 131, ou seja, 71,2% foram 

constituídos entre empresas, as quais não se mostram concorrentes.  

Além disso, destes 46,2% (85) foram instituídos após o ingresso da empresa no APL e, 

53,8% (99) anteriormente a isto. Estes 85 representam 39,0% do montante (218) de relações 

instituídas após a entrada das empresas no arranjo. Além disso, pode-se inferir que os mesmos 

surgiram, possivelmente, como resultado das atividades desenvolvidas no APL. Quanto às 

conexões anteriores ao ingresso das empresas no cluster, as com presença confiança 

correspondem a quase metade do montante total de vínculos estabelecidos anteriormente à 

entrada das empresas no arranjo, 49,5%.  

Quanto ao tempo de existência destes vínculos tem-se que: 

 

 
Gráfico 22 – Tempo: Laços com Confiança 
Fonte: elaborado pela autora 

11%

17%

14%

6%

52%

ATÉ 1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS OU MAIS



91 
 

Relações instituídas há ‘cinco anos ou mais’ que apresentam confiança correspondem 

a 51,6% (95) do total de laços com presença desta e, 51,9% do total de relações com tal 

período de interação (Gráfico 22). Dentre tais relações, conforme mostra o Gráfico 23, as 

estabelecidas entre ‘cinco e nove anos’ são a grande maioria 53,7% (51).  

 

 
Gráfico 23 – Tempo: Laços com Cinco Anos ou Mais 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Relações estabelecidas há ‘um ano ou menos’ com a existência da mesma, em 

contrapartida, representam 11,4% (21) dos laços com confiança (Gráfico 22) e, 21,4% do total 

de vínculos com tal período de interação. Corrobora-se, a partir destes dados, a proposição de 

que relações com confiança requerem tempo para serem construídas. 

Quanto à tipologia dos laços com confiança, destacam-se as ligações pessoais, as quais 

representam 51,6% (95) dos mesmos. Vínculos de negócio e vínculos pessoais e de negócio 

correspondem, respectivamente, a 19,6% e, 28,8% (Gráfico 24). 

 

 
Gráfico 24 – Tipologia: Laços com Confiança 
Fonte: elaborado pela autora 
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Apesar de laços pessoais com confiança apresentarem-se em maior número, nota-se 

que em apenas 40,6% (95) destes há confiança. Tratando-se de relações puramente mercantis, 

a porcentagem cai para 34% (36).  Em contrapartida, em vínculos pessoais e de negócio, a 

mesma está presente em 67,9% (53) destes (Gráfico 25).  

 

 
Gráfico 25 – Comparação: Tipologia dos Laços (Confiança) 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Já quanto à frequência com que são instituídas as interações sobressaem-se as 

estabelecidas ‘menos de duas vezes por semana, mas mais de uma vez ao ano’, ou seja, as de 

frequência, estipulada, média, 57,6% (106), como mostra o Gráfico 26. 

 

 
Gráfico 26 – Frequência das Interações com Confiança 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Dentre as conexões de frequência média destacam-se as mensais (Gráfico 27), total de 

47, correspondendo a 44,3% do número de interações médias com confiança e, a 25,5% do 

total de interações com a presença da mesma. 
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Gráfico 27 – Interações de Frequência Média com Confiança 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nota-se, por meio do Gráfico 28, que a porcentagem de interações médias com 

presença de confiança em relação ao total de relações com tal frequência é bastante 

significativa, 54,4%. Para relações frequentes, as quais se configuram laços fortes, a 

porcentagem é ainda maior, 68%. No entanto, em vínculos fracos, ou seja, interações de 

frequência rara a mesma apresenta-se em 30,8% destes. 

 

 
Gráfico 28 – Comparação: Frequência dos Laços 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Por estas informações, confirma-se a teoria (COLEMAN, 1988; 1990), ao mostrar que 

é mais provável que a confiança se estabeleça em interações reiteradas, ou seja, frequentes, as 

quais se configuram laços fortes. 

Dessa forma, a partir dos dados apresentados, infere-se que a rede, presente no APL de 

Americana e região, se mostra constituída por um número inexpressivo de laços favoráveis à 
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construção da confiança. Mesmo se forem somadas às interações frequentes (6%; 25), 

definida por Granovetter (1973) ‘no mínimo duas vezes por semana’, interações médias 

semanais e quinzenais (respectivamente, 8,9%; 37 e 4,1%; 17), ou seja, as mais próximas, o 

montante de laços corresponderá a menos de 20% (18,9%; 79) dos 418 relacionamentos 

instituídos. 

Ao se analisar a tipologia de laço com confiança predominante nesta estrutura, ou seja, 

vínculos pessoais, constata-se que se sobressaem interações de frequência rara (51; 27,7%), 

isto é, conexões caracterizadas de intensidade fraca.  

Apesar destas conexões ocorrem ‘uma vez ao ano ou menos’, 33,3% (17) das mesmas, 

vêm sendo reforçadas ao longo de ‘mais de cinco anos’. Em contraposição, a confiança fez-se 

presente em apenas seis dos 63 vínculos pessoais raros com ‘até um ano’, ou seja, em 9,5% do 

total de relações, de tal natureza, instituídas. 

Ainda acerca dos laços pessoais com confiança, constata-se que vínculos de frequência 

média são também bastante representativos, correspondendo a 22,8% dos mesmos. No 

entanto, estes, diferentemente dos laços fracos, encontram-se bem distribuídos pelas três 

tipologias de relações. De um total de 106 conexões, 42, ou seja, 39,6% são laços pessoais, 

24, 22,6% são laços de negócios e, 40, 37,7% são laços pessoais e de negócio (Gráfico 29). 

 

 
Gráfico 29 – Confiança em Laços Médios 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Em relação à reciprocidade, de um total de 18 vínculos bidirecionais estabelecidos 

entre as 19 empresas da amostra, a confiança faz-se existente em apenas 16,7% (3) deles 

(Gráfico 30). Este número corresponde, também, a 9,1% do total de laços com confiança, 33, 

estabelecidos entre as mesmas. É válido observar que apenas cinco empresas reconhecem-se 

em interações com presença de confiança. 
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Gráfico 30 – Reciprocidade da Confiança 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quanto ao índice de reciprocidade da rede formada pelos elementos da amostra, este 

corresponde a 28,6% (18) do total de laços instituídos pelos 19 atores, o que denota que 

poucos empresários, desta, reconhecem-se mutuamente. Este se faz outro fator não favorável 

ao estabelecimento de confiança nos relacionamentos. 

 

5.3.5 Cooperação 

 

Neste tópico são analisadas três formas possíveis de colaboração entre empresas em 

um Arranjo Produtivo:  

 

� Intercâmbio de informações: sobre o mercado têxtil, novos produtos, novos 

insumos e, novas formas de produzir. 

� Compartilhamento de produção: pedidos de mercadoria final (cada empresa produz 

um dos componentes), pedidos que excedam a capacidade produtiva da empresa e, 

empréstimo ou alocação de maquinário.   

� Auxílio para resolução de problemas técnicos: funcionamento adequado das 

máquinas, melhor utilização da matéria-prima. 

 

O trabalho do Polo, através do projeto do APL, tem tentado fomentar a disseminação 

de práticas colaborativas. Em outras palavras, tentado mudar a visão do empresariado, para 

que o mesmo adote práticas de cooperação. Isto já vem apresentando alguns resultados. 
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“Hoje a gente já percebe que algumas pessoas, algumas empresas interagem dentro de 

seu grupo de uma forma cooperada. A gente percebe isso já” (responsável pela empresa E94). 

No entanto, como poderá ser inferido por meio das informações detalhadas a seguir, o 

grau de colaboração entre as empresas integrantes do APL Têxtil e de Confecção de 

Americana e região, até então, apresenta-se, muito pequeno, denotando que boa parte do 

empresariado, configura-se, ainda, bastante individualista. Visão, esta, corroborada em alguns 

depoimentos: 

“Os empresários de Americana são muito egoístas. Cada um só pensa no seu próprio 

eu” (responsável pela empresa E5). 

“Estamos muito, muito distante, ainda, de uma parceria”  (responsável pela empresa E1). 

“Hoje eu sou obrigado a dizer para você, que o pensamento é, muitas vezes, 

individualizado” (responsável pela empresa E94). 

Em uma enquete do Polo foi solicitado aos empresários que identificassem, dentre dez 

opções, qual das atividades são necessárias para suas empresas. A maioria, 35,3% (148) dos 

420 votos, apontou todas, não podendo especificar a ordem de importância das mesmas. No 

entanto, ao desagrupar estas 148 respostas e juntá-las às suas correspondentes individuais, 

tem-se que cooperação apresenta-se como penúltima atividade, ou seja, não mostra-se uma 

prioridade (Tabela 11).   

 

Tabela 11 – Atividades necessárias segundo os Empresários 

ATIVIDADES VOTOS 

CONSULTORIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 213 

COOPERATIVA DE COSTURA PARA CONFECÇÕES 204 

TREINAMENTO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 184 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 175 

TREINAMENTO DA MÃO DE OBRA DE FÁBRICA 174 

PESQUISA DE MERCADO 166 

RODADA DE NEGÓCIOS 165 

COOPERAÇÃO COMERCIAL E TECNOLÓGICA COM OUTRAS EMPRESAS 164 

NOVAS FONTES DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 159 
 

Fonte: adaptado pela autora da enquete apresentada no site www.polotectex.com.br, dados 
colhidos de 09/01/2008 a 29/03/201023.  

 

                                                 
23 É importante salientar que só foi permitido marcar uma opção. 
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O comportamento de individualismo é veemente criticado por grande parte dos 

entrevistados. Em contrapartida, alguns, em seus relatos, admitem adotá-lo. Caso da empresa 

E9: “O APL funciona como um facilitador de forma individual para minha empresa”.  

Esta falta de cooperativismo pode ser explicada, segundo os entrevistados, pela cultura 

do empresariado da região. Segundo o responsável pela empresa E2: “A gente sempre teve 

este tipo de problema, se concentrar e não se abrir. Isto gerou um preço alto para Americana 

nos últimos vinte anos. Fez Americana ficar na retaguarda em relação a outros locais, a 

outros APLs inclusive”.  

A partir de tais dados observa-se, que o trabalho desenvolvido pelo Polo mostra-se em 

estágio embrionário e, que ainda, muito precisa ser feito. 

 

Intercâmbio de Informações 

 

Em relação à troca de informações entre as empresas nota-se, que esta se faz presente 

em 26,8% (112) do total de relacionamentos (Gráfico 31a). Este dado confirma o relato do 

responsável pela empresa E8 que afirmou quando questionado sobre se havia tal forma de 

cooperação: “Muito pouco, viu. Não existe isso em Americana”. 

 

 
Gráfico 31a – Conexões com Troca de Informações 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Além de se recordar que esferas na cor rosa representam as empresas entrevistadas e 

na cor azul as demais empresas participantes do APL.  É importante destacar que o número de 
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atores, participantes do APL, que estabelecem troca de informações é de apenas 70, ou seja, 

57,9% do total. Dentre as 51 empresas que se fazem ausentes está a entrevistada: E16. 

Em relação à troca de informações nenhuma empresa destaca-se como mais citada 

pelas outras, conforme ilustra o Gráfico 31b. 

 

 
Gráfico 31b – Conexões com Troca de Informações: Empresas Citadas 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 Dos 112 laços com troca de informações estabelecidos, 64, ou seja, 57,1% foram 

constituídos entre empresas, as quais não se mostram concorrentes. 

Além disso, 39,3% (44) destes foram instituídos após o ingresso das empresas no 

arranjo, correspondendo a apenas 20,2% do montante de conexões posteriores a entrada das 

mesmas no APL e, 60,7% (68) anteriormente a isto, correspondendo a 34,0% do total de 

vínculos anteriores a isto. 

Quanto à tipologia destes 112 laços, como apresenta o Gráfico 32, destacam-se os 

vínculos pessoais e de negócios, correspondendo a 42,9% (48) do total de relações com 

intercâmbio de informações e, 61,5% do montante de laços de tal natureza. Vínculos pessoais, 

por sua vez, os quais são maioria na rede, representam 31,3% (35). Além disso, em apenas 

15% do total destes laços há troca de informações. 
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Gráfico 32 – Tipologia: Laços com Troca de Informações 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Tratando-se da frequência destas interações tem-se que: 

 

 
Gráfico 33 – Frequência das Interações com Troca de Dados 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir do Gráfico 33 observa-se, que interações de frequência média mostram-se em 

maior número, 67,9% (76). No entanto, das 25 interações frequentes estabelecidas entre as 

empresas do APL, em 21, ou seja, 84% o intercâmbio de dados sobre mercado, produtos, 

entre outros, faz-se presente. Em contrapartida, apenas 7,6% dos laços fracos, interações 

instituídas ‘uma vez ao ano ou menos’, apresentam troca de informações. 

Dentre as interações médias dá-se destaque, mais uma vez, para as reproduzidas 

mensalmente, 42,1% (32). Interações bimestrais aparecem logo em seguida correspondendo a 

28,9% (22) do montante de médias com troca de dados. Tais números podem ser melhor 

observados no Gráfico 34, a seguir. 
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Gráfico 34 – Interações de Frequência Média com Troca de Dados 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Já em relação à frequência com que ocorrem estes intercâmbios, conforme mostra o 

Gráfico 35, sobressaem-se com 65,2% (73) as trocas médias. Intercâmbios, que acontecem 

raramente correspondem a 24,1% (27) e, frequentemente a 10,7% (12). 

 

 
Gráfico 35 – Frequência dos Intercâmbios de Informação24 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Trocas de informações estão estabelecidas principalmente em relações constituídas há 

‘cinco anos ou mais’. Estes representam 57,1% (64) do montante de laços com intercâmbio de 

dados. Vínculos com menos de cinco anos, correspondem a 42,9% (48). Entre estes estão os 

laços formados há ‘um ano ou menos’. Tais conexões respondem a 10,7% (12) do total de 

relações com troca de dados e, representam apenas 12,2% do montante de ligações com tal 

período de interação. 

                                                 
24 Semestrais (SMT); bimestrais (B); mensais (M); quinzenais (Q); semanais (SMN) e frequentes (FREQ).  
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Relacionamentos com ‘cinco anos ou mais’ apresentam a seguinte distribuição 

(Gráfico 36): 

 

 
Gráfico 36 – Tempo: Laços com Cinco Anos ou Mais 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quanto à confiança, intercâmbios de dados ocorrem em 77,7% dos laços, nos quais 

esta se faz presente. Em relação à identificação, o percentual é ainda maior, 90,2%. Por meio 

destes dados infere-se que a troca de informações está altamente relacionada com a presença 

de confiança, por um lado e, com a existência de identificação, por outro. Já a porcentagem 

cai para 71,4% quando as duas (confiança e identificação) estão presentes. Porém, ainda 

mostra-se uma boa taxa. 

Por fim, quanto à reciprocidade, nessas relações tem-se que há dois vínculos 

bidirecionais, nos quais há troca de informações sobre o mercado, sobre novos produtos, 

insumos e processos produtivos, como mostra o Gráfico 37. Faz interessante observar que 

estes laços também se apresentam recíprocos quanto à presença de confiança e quanto à 

ocorrência de identificação. 
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Gráfico 37 – Reciprocidade da Troca de Dados 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Compartilhamento de Produção 

 

Não há ocorrência significativa no APL de Americana e região de interações com o 

estabelecimento de compartilhamento de produção em suas três formas apresentadas 

anteriormente. No total há 15 (3,6%) relacionamentos, nos quais esta se faz presente. Das 19 

empresas entrevistadas, apenas duas, nos últimos quatro anos, produziram conjuntamente com 

seus parceiros. Uma destas organizações concentra 93,3% (14) do número de vínculos 

instituídos. A mesma fez-se uma das protagonistas à criação do APL.  

Dentre as quinze relações com compartilhamento de produção, 93,3% (14) foram 

instituídas anteriormente a entrada das empresas no arranjo produtivo e, apenas uma (6,7%) 

posteriormente. 

Os percentuais de identificação e confiança neste tipo de interação são bastante altos. 

Respectivamente, correspondem a 100% (15) e, 87,6% (13). Tais porcentagens denotam que 

ambas apresentam-se significativamente relacionadas ao compartilhamento de produção. 

Em relação ao tempo de existência destes relacionamentos tem-se que 93,3% (14) 

foram constituídos há ‘cinco anos ou mais’. O tempo médio de estabelecimento destes faz-se 

de 12 anos. Dessa forma, infere-se que tais laços configuram-se ligações antigas. 

Quanto à frequência destas interações, laços médios correspondem a 100% (15) do 

total de vínculos, nos quais há presença de produção conjunta. Destacam-se os de ocorrência 

semanal, representando 53,3% (8) dos mesmos. É interessante observar que a frequência de 
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interações semanais faz-se bem próxima da de laços fortes, ‘no mínimo duas vezes por 

semana’. 

A respeito da tipologia destas conexões, tem-se que 66,7% (10) mostram-se vínculos 

concomitantemente pessoais e de negócios, denotando que se faz importante, para que este 

tipo de cooperação aconteça, o estabelecimento, simultaneamente às relações comerciais, de 

relações de amizade. 

Por fim, em relação à reciprocidade, as duas empresas reconhecem-se mutuamente, 

estabelecendo, entre si, compartilhamento de produção.  

 

Auxílio para Resolução de Problemas Técnicos 

 

Quantos aos laços, nos quais auxílio para resolução de problemas técnicos faz-se 

presente, tem-se que, também não se apresentam em número significativo, correspondendo a, 

apenas, 4,5% (19) do total de conexões instituídas. No entanto, diferentemente das relações 

com compartilhamento de produção, apresentam-se distribuídos entre seis empresas. Dentre 

estas estão as duas organizações que produzem conjuntamente.  

Dentre os dezenove vínculos, 78,9% (15) foram instituídas anteriormente ao ingresso 

das empresas no APL e, 21,1% (4) posteriormente. 

Da mesma forma que nos vínculos apresentados anteriormente, as porcentagem de 

identificação e confiança, em relações de tal natureza, são elevadas. Correspondem, 

respectivamente, a 94,7% (18) e, 84,2% (16), exprimindo que as mesmas mostram-se 

expressivamente relacionadas à assistência para o funcionamento adequado do maquinário e à 

melhor utilização de insumos. 

A respeito do tempo de constituição destes laços, 73,7% (14) foram estabelecidos há 

‘cinco anos ou mais’. O tempo médio apresenta-se de 11 anos, denotando que tais conexões 

fazem-se antigas. 

Em relação à frequência com que ocorrem tais interações, tem-se que laços médios 

representam 89,5% (17) e, o restante, 10,5% (2) se mostra frequente, configurando-se laços 

fortes. Dentre as interações de frequência média, sobressaem-se as de ocorrência semanal 

correspondendo a 41,2% (7) destas. 

Vínculos de tipos pessoais e, pessoais e de negócio apresentam-se em mesma 

quantidade, oito. A partir deste dado, infere-se que o fator pessoal (amizade), presente em 

84,2% (16) de laços de tal natureza faz-se crucial à constituição dos mesmos. 
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Quanto à reciprocidade, dentre as seis empresas, duas reconhecem-se mutuamente, 

estabelecendo, entre si, auxílio mútuo para resolução de problemas técnicos. Faz-se 

importante destacar que as mesmas apresentam relações recíprocas em todos os outros 

quesitos (engajamento, confiança, troca de informações e compartilhamento de produção). 

O número de relações que estabelecem uma ou mais formas de cooperação faz-se de 

114, correspondendo a 27,3% do total de laços estabelecidos. Analisando estes laços, 

91(79,8%) deles apresentam somente intercâmbio de informações, em 2 (1,8%) as empresas 

instauram unicamente ajuda para resolução de problemas técnicos, em 4 (3,5%) são 

estabelecidas trocas de informações e compartilhamento de produção, em 6 (5,3%) há 

concomitantemente troca de informações e auxílio para melhor utilização de maquinário, 

aproveitamento de insumos e, por fim, em 11 (9,6%) deles as três formas de cooperação estão 

presentes. Estes dados podem ser melhor observados por meio do Gráfico 38, a seguir.  

 

 
Gráfico 38 – Distribuição: Cooperação 
Fonte: elaborado pela autora 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo organizacional de Arranjo Produtivo Local, formado comumente por 

empresas de micro e pequeno porte, é apresentado como estratégia promotora do crescimento 

econômico e capaz de minorar as desigualdades sociais. 

O caráter de APL, no entanto, não é conferido a empresas e outras instituições, pela 

simples coexistência de um número significativo destas em um mesmo espaço geográfico, 

atuando em torno de uma atividade produtiva predominante. Um arranjo produtivo requer 

interação e, sobretudo, colaboração entre os atores envolvidos. Em outras palavras, o que 

distingue um arranjo produtivo de uma mera aglomeração de empresas, é a capacidade das 

mesmas cooperarem entre si.  

Dado que parte destas empresas mostram-se competidoras, ou seja, atuam num mesmo 

segmento dentro da uma cadeia produtiva, para que as ações conjuntas se tornem possíveis 

faz-se necessária a instauração de um forte sentimento de confiança entre os participantes do 

APL. Confiança faz com que haja maior compartilhamento e cooperação entres os mesmos, 

ainda que estes se mostrem concorrentes. Deste modo, esta forma de capital social, apresenta-

se uma condicionante essencial para a formação de um arranjo produtivo. O mesmo ocorre 

com normas e valores coletivos, canais de informação e identificação entre os atores, 

igualmente elementos deste recurso social. 

Diante do reconhecimento da indispensabilidade da existência de cooperação para que 

um simples aglomerado de empresas se configure um arranjo produtivo e, da necessidade da 

construção de confiança para que ações conjuntas sejam estabelecidas, procurou-se, por meio 

do presente estudo, discutir a importância do capital social na constituição de um APL. 

Selecionou-se como objeto para este trabalho o Arranjo Produtivo Local dos setores 

têxtil e de confecção pertencente aos municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, 

Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré. Realizou-se tal escolha, uma vez que tais segmentos 

mostram-se bastante representativos no cenário socioeconômico brasileiro, bem como da 

região. 

O volume de conexões entre as empresas integrantes do arranjo produtivo têxtil e de 

confecção, pesquisado, apresenta-se ainda bem pequeno. Tal situação mostra-se relacionada 

ao pouco engajamento e comprometimento por parte dos empresários com as atividades 

promovidas em benefício do arranjo produtivo.  

Dentre os empresários entrevistados nesta pesquisa, os que formaram maior número de 

vínculos após suas empresas ingressarem no APL foram aqueles que participavam ativamente 
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deste.  São estes os empresários que acreditam na importância de tomarem parte em uma rede, 

tanto para a manutenção e crescimento de seus próprios negócios, bem como para o 

desenvolvimento da própria região.  

No entanto, estes se mostram em menor número, ou seja, “poucos participam com 

conhecimento pleno do que estão fazendo” (responsável pela empresa E94), o que confere ao 

arranjo um baixo nível de integração. Tal circunstância é confirmada por alguns empresários 

do ramo de tecelagem (empresas E3 e E5) que se dizem não conhecedores de seus principais 

clientes, as confecções. Das quinze empresas de confecção entrevistadas apenas uma adquire 

matéria-prima, ou seja, tecido, de empresas pertencentes à região do Polo. Estas informações 

evidenciam que a própria cadeia produtiva se encontra desconectada. 

Além de apresentarem-se em pouca quantidade, boa parcela destas conexões 

configuram-se laços fracos, provindo de interações de frequência rara, e pessoais. Por sua vez, 

estes, em sua maioria, caracterizam-se como vínculos recentes, estabelecidos há ‘um ano ou 

menos’. Em outras palavras relações entre simples ‘conhecidos’. Deste modo, sabe-se que a 

rede presente no APL faz-se pouco densa e coesa. 

Tais características levam a deduzir quanto a informações, que as mesmas não 

apresentam seu fluxo facilitado e, provavelmente, não mostram elevado nível de credibilidade 

e refinamento. Por outro lado, infere-se, em relação à confiança, que a rede formada se mostra 

composta por um número significativo de laços não favoráveis a sua constituição. Além disso, 

quando examinada a quantidade de laços, nos quais há presença de confiança, definida como 

‘crença de comportamento ético por parte dos empresários quando confidenciadas a eles 

informações sigilosas de outrem’, constatou-se que os mesmos não representam nem a metade 

do total de vínculos instituídos entre as empresas do APL. Observa-se assim, que o nível de 

confiança construído no arranjo ainda apresenta-se bem aquém do necessário. 

Portanto, conclui-se que, ainda capital social faz-se pouco presente no Arranjo 

Produtivo Têxtil e de Confecção de Americana e região. 

Tal condição resulta em um baixo índice de cooperação entre os atores do APL. Ao se 

analisar três práticas comuns de colaboração entre empresas, intercâmbio de informações, 

compartilhamento de produção e, auxílio para resolução de problemas técnicos, constatou-se 

que quase a totalidade das entrevistadas realiza troca de dados sobre o mercado, novos 

produtos, insumos e formas de produzir, contudo, o fazem com um número restrito de 

empresas, as quais, em grande parte, se tratam de fornecedores e clientes. Empresas que 

desempenham a mesma atividade são tratadas, muitas vezes, como ameaças. Já em relação às 

duas últimas, um número ínfimo de integrantes do arranjo as adota.  
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Além disso, não se implantou, ainda, nenhuma central para compras ou vendas 

conjuntas. Conforme o responsável pela empresa E94 “a central de compras sempre é furada 

por aquele que tenta ser mais esperto”. Na percepção do mesmo, “as únicas ações conjuntas 

que são feitas são os eventos chamados de feiras”, complementando, “as empresas se veem 

muito mais como competidores predatórios do que como parceiros”. 

Tal falta de atitudes cooperativas ou, melhor, de criação de parcerias, pode ser 

justificada pela cultura da desconfiança e do individualismo arraigada no empresariado da 

região.  

O trabalho desenvolvido pelo Polo Tecnológico da Indústria Têxtil e de Confecção em 

prol da formação de um arranjo produtivo local tem se mostrado muito importante, porém, 

apresenta-se em estágio incipiente. Ainda há muito a ser feito para a efetiva constituição do 

mesmo. Entretanto não se trata de uma tarefa de responsabilidade exclusiva da entidade.  

Sobretudo, é necessário, que haja uma mudança cultural e comportamental por parte dos 

empresários.  

 

6.1 Limitações do Estudo  

 

A primeira limitação deu-se em função da relutância dos empresários do arranjo em 

participar da pesquisa. Devido a pouca adesão por parte dos mesmos, de uma população de 

cento e vinte e uma empresas, foram realizadas apenas dezenove entrevistas. 

Além disso, em virtude da restrição de tempo não foram compreendidos na presente 

pesquisa todos os atores envolvidos com o arranjo produtivo - setores a jusante e a montante a 

cadeia produtiva, bem como governo, entidades parceiras, entre outros. Esta se apresenta 

como principal limitação deste trabalho. 

Um terceiro limite que deve ser levado em consideração é a adoção de apenas uma 

perspectiva em relação ao elemento confiança. 

 

6.2 Sugestões para Futuras Pesquisas 
 

Como sugestões de desdobramentos para novas pesquisas, têm-se: a) incluir os demais 

atores participantes da rede, ou seja, do APL, b) examinar a presença de capital social e 

cooperação em outras aglomerações industriais apresentadas como APLs, incluindo, métricas 

complementares à análise dos componentes do capital social e, também, diferentes 

perspectivas acerca da confiança e, c) realizar uma análise mais aprofundada em relação aos 
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critérios para utilização da nomenclatura ‘Arranjo Produtivo Local’ por diversas entidades, 

entre elas FIESP, SEBRAE, BNDES, MDIC.  
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APÊNDICE 1 – PROPOSTA ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Perfil da Empresa 

 
1. Nome do Entrevistado:  

 
2. Função do Entrevistado: 
 
3. Razão Social da Empresa:  

 
Há outra razão social pertencente à mesma empresa, que faz parte do Polo Têxtil? Qual? 

4. Ano de Constituição da Empresa: 
 

5. Atividade dentro da Cadeia Produtiva: 
 

(a) Beneficiamento de fibras naturais 
(b) Fabricação de fibras sintéticas 
(c) Fiação 
(d) Tecelagem 
(e) Malharia 
(f) Acabamento 
(g) Confecção 
(h) Outro. Qual? ___________________ 
 
6. Número de Funcionários: 
 
(a) Até 19  
(b) De 20 a 99 
(c) De 100 a 499 
(d) 500 ou mais funcionários 
 
7. Participa do APL há quanto tempo? (em quantidade de anos) ___ 
 
Relações entre os atores do APL 
 
8. Com quais empresas desta listagem o seu negócio mantém algum tipo de interação? 
(assinalar com um x)  
 
9. Que tipo de interações? (escolher uma das opções) 
(1)  Pessoais 
(2)  De Negócio (fornecedores, clientes) 
(3)  Ambas  
 
10a. Com qual frequência elas ocorrem? (escolher uma das opções) 
(1) Uma vez por ano ou menos;  
(2) Mais de uma vez por ano, mas menos de duas vezes por semana;  
(3) No mínimo duas vezes por semana. 
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10b. Se for resposta dois na anterior (Q10a), especificar: 
(1)  Semanal 
(2)  Quinzenal 
(3)  Mensal 
(4)  Bimestral 
(5)  Semestral 

 
11. Há quanto tempo esta empresa faz parte de sua rede de relações? (em número de anos, 
caso seja menos que um ano, colocar M) 
 
Confiança 
12. Confio na empresa com a qual eu interajo (ex: confidencia informações sigilosas, pois 
acredita que ela as manterá em segredo e não as usará de forma oportunista). (escolher uma 
das opções) 
(0) não  
(1) sim 
 
Identificação 
13. Identifico-me com o proprietário desta empresa, ou seja, reconheço nele muitas das 
minhas características, intentos e anseios (no caso de interações puramente mercantis, minha 
empresa se parece com a parceira de relação). (escolher uma das opções) 
(0) não  
(1) sim 
 
14. Com quais destas o seu negócio mantém compartilhamento de informações? (assinalar 
com um x) 
Alguns tipos de informações a serem compartilhadas que se fazem relevantes a este estudo: 
- Sobre o mercado têxtil. 
- Sobre novas formas de produzir. 
- Sobre novos produtos. 
- Sobre novos insumos. 
 
15a. Com qual frequência ele ocorre? (escolher uma das opções) 
(1) uma vez por ano ou menos;  
(2) mais de uma vez por ano, mas menos de duas vezes por semana;  
(3) no mínimo duas vezes por semana. 

  
15b. Se for resposta dois na anterior (Q15a), especificar: 
(1) Semanal 
(2) Quinzenal 
(3) Mensal 
(4) Bimestral 
(5) Semestral 
 
16. Com quais destas o seu negócio mantém compartilhamento de produção? (assinalar 
com um x)   
Alguns tipos de compartilhamento de produção: 
- Pedidos de mercadoria final, ficando cada empresa responsável por produzir um componente 
do item final, a fim de atendê-lo. 
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- Pedidos que excedam a capacidade produtiva de uma empresa, são divididos entre várias, a 
fim de serem atendidos. 
- Empréstimo ou alocação de maquinário 
 
17. Com quais destas o seu negócio mantém interações para a resolução de problemas 
técnicos? (assinalar com um x) 
Alguns problemas técnicos: 
- Funcionamento adequado das máquinas. 
- Melhor utilização da matéria-prima. 
 
 
OBJETIVOS COMPARTILHADOS 
- Identificação de objetivos comuns compartilhados entre os membros. Quais? 
(o que leva os empresários a participarem do APL) 
- Existe algum, em sua opinião de maior relevância? Por qual motivo? 
- Definição dos objetivos.  
- São condizentes com as principais demandas das empresas? 
 
NORMAS E VALORES 
- Identificação de normas e valores compartilhados pelos membros. (valores: ética, 
honestidade, cooperação, parceria). 
 
ENGAJAMENTO 
- Como se deu o processo de integração da empresa ao APL (foi chamada após a formação do 
mesmo ou iniciou o movimento para a sua constituição). 
- Participação em reuniões, processos de discussão e decisão. 
- Na sua percepção a maior parte dos empresários está comprometida com o APL?  
 
COLABORAÇÃO 
- Alcance dos objetivos. Por meio de ações conjuntas? Quais? 
- Na sua percepção, estas são instituídas com dificuldade ou os empresários estão abertos para 
isso? 
 
HORIZONTALIDADE 
- Processo de escolha da liderança do APL (no caso da diretoria executiva). 
- Papel desempenhado por este grupo. Estabelece ou coordena as ações (promovendo espaços 
de comunicação, discussão e tomada de decisões; difundindo informações e resoluções; 
recebendo e considerando opiniões dos membros do APL, etc). 
 


