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RESUMO 

 

O desenvolvimento industrial no Espaço Organizado (EO) tem se dado 

através de políticas públicas e iniciativas privadas, atendendo, em alguns casos, aos 

fatores de competitividade para sua respectiva implementação, outras vezes nem 

tanto. 

O principal objetivo desse trabalho foi realizar uma análise dos fatores de 

competitividade dos distritos industriais do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo, 

dessa forma, através dos resultados apresentados ao final do trabalho, para 

subsidiar novas políticas públicas e/ou suporte às iniciativas privadas, quando da 

atração, implantação, retenção e ampliação de indústrias e empresas 

correlacionadas, nesses espaços. A delimitação da amostra dos Espaços 

Organizados (EOs) foi definida em função da disponibilidade dos dados e 

homogeneidade da amostra, no caso, distritos industriais no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Na execução das etapas do projeto para o cumprimento do seu objetivo 

principal, foram realizadas etapas intermediárias na seguinte forma: identificação da 

nomenclatura disponível para os tipos de EOs existentes; elaboração de proposta 

para a caracterização dos EOs; identificação dos fatores de competitividade dos 

EOs existentes no Estado do Rio de Janeiro; validação desses fatores de 

competitividade junto ao grupo entrevistado de representantes do governo, 

municípios, instituições de fomento e executivos das empresas em operação nas 

áreas estudadas; mapeamento dos EOs existentes no Estado do Rio de Janeiro e 

análise dos fatores de competitividade desses espaços, com suas correlações 

quanto a geração de emprego e atração de empresas. 

Por fim, após análise dos resultados, a discussão e as considerações 

finais apontaram tendências que poderão ser aprofundadas em futuros trabalhos de 

apoio na elaboração das estratégias públicas e/ou privadas que visam melhor 

aproveitamento e utilização dos EOs destinados ao desenvolvimento industrial. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Industrial; Distrito Industrial; Fatores de 

Competitividade; Localização Industrial. 



 

 

ABSTRACT 

 

 Industrial development in the Organized Space (OS) has been given 

through public policies and private initiatives, bearing in mind, in some cases, to 

competitiveness factors for their respective implementation, other times not so much. 

 The main objective of this study was to analyze the factors of 

competitiveness of the industrial districts of the State of Rio de Janeiro, contributing 

in this way by the results presented at the end of the work, to support new public 

policies and / or support to private initiatives, when the attraction, deployment, 

retention and expansion of industries and related businesses in these areas. The 

delimitation of the sample of Organized Spaces (OSs) was contingent on the 

availability of data and homogeneity of the sample, in this case, industrial districts in 

the state of Rio de Janeiro. 

 In carrying out the stages of the project to achieve its main goal, 

intermediate steps were carried out as follows: Nomenclature of identification 

available for the types of OSs; preparation of proposal for the characterization of 

OSs; identifying competitiveness factors of existing OSs in the state of Rio de 

Janeiro; validation of competitiveness factors with the group interviewed government 

officials, municipalities, development agencies and executives of companies 

operating in the studied areas; mapping of existing OSs in the state of Rio de Janeiro 

and analysis of these spaces competitive factors, with their correlations as creating 

jobs and attracting businesses. 

 Finally, after analyzing the results, discussion and closing remarks showed 

trends that can be deepened in future support efforts to prepare the public and / or 

private strategies aimed at better utilization and use of OSs for the industrial 

development. 

 

Keywords: Industrial Development; Industrial District; Factor of Competitiveness; 

Industrial Location. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Rio de Janeiro possui inúmeros espaços empresariais 

destinados às atividades econômicas, organizados e destinados à implantação de 

indústrias e empresas integrantes das suas respectivas cadeias de suprimentos, 

serviços e logística. Esses, contam com investimentos de origem pública, privada e 

alguns casos de parceria público-privada. Os empreendimentos são utilizados como 

ferramentas promotoras do desenvolvimento econômico e social nas suas 

respectivas regiões. 

Inúmeros autores estudaram os diversos tipos de espaços organizados 

existentes, mas cada um deles não tratava com esta nomenclatura de espaço 

organizado, e sim as diferentes tipologias existentes de espaços organizados. Como 

exemplo dos principais autores que tratam de espaços organizados podemos citar 

Marshall, que em seu livro “O Princípio da Economia” fala da concentração das 

indústrias especializadas em certas localidades; Pyke que no seu livro “Industrial 

districts and inter-firm co-operation in Italy” discute a respeito dos distritos industriais; 

e Porter que fala sobre cluster no seu livro “Competição”. 

É importante ressaltar que existem diversos fatores que levaram as 

indústrias a ficarem mais próximos uma das outras, segundo Marshall: 

[...] as principais foram as condições físicas, tais como a natureza do clima e 
do solo, a existência de minas e de pedreiras nas proximidades, ou um fácil 
acesso por terra ou mar. Assim, as indústrias metalúrgicas situaram-se 
geralmente perto de minas ou em lugares em que o combustível era barato. 
A indústria do ferro na Inglaterra procurou primeiro os distritos de carvão 
abundante, e depois situou-se na vizinhança das próprias minas.[...] 
(Marshall, 1996, p. 318-319). 
 

Marshall também explica em sua obra que há vantagens e desvantagens 

quando as indústrias se aglomeram em uma mesma localidade, conforme podemos 

ver nos trechos da sua obra, a seguir: 

São tais as vantagens que as pessoas que seguem uma mesma profissão 
especializada obtêm de uma vizinhança próxima, que desde que uma 
indústria escolha uma localidade para se fixar, aí permanece por longo 
espaço de tempo. Os segredos da profissão deixam de ser segredos, e, por 
assim dizer, ficam soltos no ar, de modo que as crianças absorvem 
inconscientemente grande número deles. (Marshall, 1996, p. 320).  
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Além disso, Segundo Marshall (1996), uma indústria localizada oferece 

um mercado de mão de obra especializada em vários estágios do desenvolvimento 

econômico e, com isso, obtém grande vantagem, visto que os patrões estão em 

busca uma seleção de operários com habilidade especial e, ao mesmo tempo, todo 

indivíduo à procura de trabalho dirige-se naturalmente aos lugares em que 

encontrarão um bom mercado. 

Da concentração das indústrias especializadas em certas localidades 

Marshall começa a introduzir o conceito de distrito industrial, que é mais 

explicitamente descrito no trabalho de Pyke na região da denominada Terceira Itália. 

O trecho a seguir é extraído de sua obra e apresenta uma definição de distrito 

industrial. 

Pyke, Becattini e Sengenberger (1990) definem o distrito industrial como 

uma entidade sócio- territorial caracterizada pela presença de uma população de 

empresas e de uma comunidade de pessoas em uma área delimitada  naturalmente 

e historicamente. No distrito , acreditam, a comunidade e as empresas tendem a se 

fundir, ao contrário de outros ambientes, como as cidades de fabricação , a 

comunidade. 

The fact that the dominant activity is an industrial one differentiates the 
industrial district from a generic "economic region". Self-containment and the 
progressive division of labour which occurs there bring about na increasing 
surplus of final products that cannot be sold in the district. There follows an 
ever-increasing problem of placing this surplus on the external - essentially 
world-wide - market. Such a condition for the survival of the district excludes 
the possibility of accidental placing of the products of the district on the 
external market, and requires the development of a permanent network of 
links between the district and its suppliers and clients. Thus, an economic 
definition of the industrial district which aims at being comprehensive will 
have to add such a permanent network, and all its interactions with the other 
elements, to the above-mentioned "local" conditions. (Pyke, Becattini e 
Sengenberger, 1990, p. 38). 
 

Por fim, Porter trata de outro tipo de espaço organizado, fugindo um 

pouco do conceito de distrito industrial, cuja principal diferença seria a abrangência 

geográfica. Em sua obra “Competição” Poter retrata o conceito de “cluster”, 

conforme trecho a seguir: 

Aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas 
inter-relacionadas e instituições correlatas em determinada área, vinculadas 
por elementos comuns e complementares. O escopo geográfico varia de 
uma única cidade ou estado para todo um país ou mesmo uma rede de 
países vizinhos. Os arranjos produtivos locais assumem diversas formas, 
dependendo de sua profundidade e sofisticação, mas a maioria inclui 
empresas de produto ou serviços finais, fornecedores de insumos 
especializados, componentes, equipamentos e serviços, instituições 
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financeiras e empresas de setores correlatos. Os arranjos produtivos locais 
geralmente também incluem empresas em setores correntes abaixo (ou 
seja, distribuidores e clientes), fabricantes de produtos complementares, 
fornecedores de infraestrutura especializada, instituições governamentais e 
outras, dedicadas ao treinamento especializado, educação, informação, 
pesquisa e suporte técnico (como universidades, centros de altos estudos e 
prestadores de serviços de treinamento vocacional), e agências de 
normatização. Os órgãos governamentais com influência significativa sobre 
o arranjo produtivo local seriam uma de suas partes integrantes. 
Finalmente, muitos arranjos produtivos locais incluem associações 
comerciais e outras entidades associativas do setor privado, que apoiam 
seus participantes. (Porter, 2009, p. 213-214). 

 

Importante observar que na tradução do livro de Porter o termo arranjo 

produtivo local aparece como a tradução da palavra cluster. Todavia, ao longo dessa 

dissertação arranjo produtivo local e cluster são tipologias com características 

diferentes, enquanto espaços organizados. E no trecho destacado anteriormente 

devemos entender arranjo produtivo local como cluster. 

Espaços organizados (EOs) são empreendimentos complexos, exigem 

conhecimento multidisciplinar dos responsáveis por sua implementação, que tem 

como missão cumprir as metas do projeto original e alcançar os critérios de sucesso 

na implantação do empreendimento. Evidências preliminares demostram que esses 

espaços têm graus variados de sucesso. Para tanto, conhecer as condições dos 

fatores de competitividade e suas correlações entre sucesso e fracasso nos EOs 

torna-se fundamental para a definição e execução desses empreendimentos. 

No desenvolvimento deste trabalho foram identificadas as condições dos 

fatores de competitividades dos EOs estabelecidos em municípios do Estado do Rio 

de Janeiro em seus diferentes níveis, respeitando o recorte da amostra pesquisada 

e modelo metodológico descrito mais adiante. 

Questões recorrentes como a viabilidade ambiental, a disponibilidade 

fundiária, a topografia do terreno, zoneamento urbano, legislação, e uma série de 

outros fatores de competitividade, paralisam e/ou atrasam os cronogramas dos 

empreendimentos, assim como prejudicam a consolidação dos projetos quando não 

são conhecidas e tratadas corretamente.  

Áreas destinadas à atração de investimentos, por vezes sem um processo 

de escolha com critérios claros e fundamentados, frequentemente não se prestam 

ao seu fim, podendo originar problemas graves: degradação ambiental; favelização e 

prejuízos financeiros são exemplos. Outras tantas apresentam questões 

operacionais depois de implementadas. Projetos são realizados com propósitos 
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imobiliários na urgente tentativa de atrair empresas, com ênfase nos resultados 

financeiros imediatos, desconsiderando os estudos prévios necessários para 

identificação das potencialidades da região e perdendo oportunidade da promoção 

do desenvolvimento sustentável.  

Desta forma, entendemos ser necessária a identificação, validação e 

integração desses fatores de competitividade, nas atividades para a definição da 

melhor localização dos EOs, contribuindo, de forma efetiva, com o gestor público, na 

elaboração de políticas públicas e com o gestor privado, no processo de decisão do 

investimento e, consequentemente, facilitando o planejamento das ações e a 

implantação de um EO destinado ao desenvolvimento industrial, com maiores 

possibilidades de obtenção de êxito nos resultados planejados. 

O entendimento dos fatores de competitividade existentes para a 

implantação dos empreendimentos foi fundamental nessa pesquisa para a 

elaboração, tanto dos critérios para o levantamento das condições dos fatores dos 

EOs do Estado do Rio de Janeiro, como para a análise e considerações finais do 

trabalho. 

1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

Considerando a importância para o desenvolvimento industrial do Estado 

do Rio de Janeiro a presença de EOs destinados à atração, implantação, ampliação 

e retenção de investimentos da indústria e empresas relacionadas, torna-se 

necessário conhecer as condições dos fatores de competitividade existentes, sendo 

elaborado, para tal, a seguinte pergunta de pesquisa:          

Quais as condições dos fatores de competitividade dos Distritos 

Industriais do Estado do Rio de Janeiro? 

1.2 OBJETIVOS 

Partindo da questão da pesquisa foram elaborados para essa dissertação 

o objetivo geral e seus respectivos objetivos específicos, que serão vistos a seguir. 

1.2.1 Geral 

O objetivo geral é conhecer as condições dos fatores de competitividade 

associados à implantação, bem-sucedida, dos espaços organizados dos distritos 



23 

 

industriais do Rio de Janeiro. Paralelamente, pretende-se investigar o insucesso de 

alguns distritos industriais implantados. 

1.2.2Específicos 

Essa dissertação procura identificar as condições dos fatores dos 

espaços organizados, com os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar uma nomenclatura para os EOs industriais disponíveis na 

literatura referenciada; 

 Realizar o levantamento dos EOs industriais do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 Identificar os fatores de competitividade existentes nos EOs industriais 

implantados; 

 Pontuar as condições dos fatores de competitividade para os espaços 

organizados do Estado do Rio de Janeiro; 

 Fazer a correlação entre os fatores de competitividade e a geração de 

emprego e a atração de empresas nos EOs do Estado do Rio de 

Janeiro. 

1.3 RELEVÂNCIA 

O EO industrial demanda uma série de cuidados nos seus estudos de 

viabilidade, planejamento, implantação e operação. Seja ele um distrito industrial, 

um condomínio industrial ou outra estrutura fundiária com a finalidade de atender a 

indústria e sua cadeia produtiva. Tais desafios tem caráter multidisciplinar e exigem 

visão sistematizada do empreendimento. 

Com base nesses cuidados, a relevância do trabalho foi a elaboração do 

levantamento e análise das condições dos fatores de competitividade dos DIs para o 

melhor controle dos riscos e o aumento das possibilidades de êxito nos novos 

empreendimentos a serem implantados e melhoria dos que, atualmente, operam no 

Estado do Rio de Janeiro. 
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1.4 DELIMITAÇÃO 

O Estado do Rio de Janeiro está entre os melhores em condições para 

atração de novos investimentos no País. De acordo com a homepage do Sistema da 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - Sistema FIRJAN (2015), 

utilizando como fonte de dados o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), ele possui uma população de mais 16 milhões de habitantes, onde, em 

2011, 8,1 milhões de habitantes eram economicamente ativos. Ademais, 8,7% de 

toda população economicamente ativa possui 15 anos ou mais de estudo, sendo o 

maior nível do país. 

Seguindo com a seguinte divisão, em 2011: 43,6% eram oriundos do 

setor de serviços e comércio; 26% do setor industrial; 0,4% da agropecuária; 15,5% 

administração pública; 14,6% impostos; dando um total de 462.376 milhões de reais. 

Neste mesmo ano, o Estado participou com 11,2% do PIB nacional - considerando 

apenas impostos recolhidos sobre a atividade produtiva.  

Considerando ainda o Sistema da Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro (2015), utilizando como fonte de dados o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), em 2013, havia 30.200 estabelecimentos industriais no Estado do 

Rio de Janeiro, empregando 842.239 pessoas. Além disso, o Estado conta com mais 

de 70% da movimentação de carga do país, devido à boa estrutura de escoamento, 

contando com uma ampla malha viária e portos. 

Utilizando como fonte de dados o documento Decisão Rio, do Sistema 

FIRJAN, foram anunciados, entre os anos de 2014 e 2016, investimentos de 235,6 

bilhões de reais no Estado, representando um aumento de 11,4% em relação aos 

investimentos apresentados no período entre 2012 e 2014. Ao compararmos com a 

extensão territorial do Estado, que é de 43.780 km², o volume de investimento é o 

mais concentrado mundialmente, com mais de 5,3 milhões de reais por km². 

Em 1967, visando criar e comercializar distritos industriais, é criada a 

Companhia de Distritos Industriais (CODIN) que, posteriormente, em 1982, foi 

transformada em Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Em 2007, ainda de acordo com a homepage da CODIN (2015), a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e a Secretaria de 

Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo (SEINPE) foram unidas, surgindo a 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 

(SEDEIS).  Neste mesmo ano, a CODIN começou a atuar de forma mais ativa na 

atração de investimentos, operando como um braço operacional da SEDEIS.  

Para este trabalho foram selecionados 100% dos distritos industriais 

disponibilizados, conforme a tabela 1, pela CODIN desde sua criação, em 1967, até 

o ano de 2014. Considerando a disponibilidade de dados e homogeneidade da 

amostra. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados disponíveis da CODIN.  
* O DI de São João da Barra foi implantado após o ano de 2002. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho é composto de 5 capítulos, organizados conforme divisão a 

seguir: 
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Capítulo 1 – Introdução: nesta parte é apresentado o tema; o problema e 

a questão da pesquisa são identificados; são definidos seus objetivos principais e 

específicos, sua relevância e delimitação, assim como a estrutura geral do mesmo. 

Capítulo 2 – Fundamentação teórica: neste capítulo se discute 

embasamento teórico do trabalho, utilizando a revisão de literatura como base para 

o cumprimento de parte dos objetivos estipulados no Capítulo 1. 

Capítulo 3 – Metodologia da pesquisa: tem por objetivo enquadrar 

metodologicamente o trabalho, explicitando os métodos utilizados na condução 

desta dissertação, que foram essencialmente a revisão de literatura, complementado 

por pesquisas qualitativas. 

Capítulo 4 – Discussão: neste capítulo discutimos os resultados 

apresentados após a realização da revisão de literatura e das pesquisas qualitativas. 

Capítulo 5 – Considerações finais: esse último capítulo resume os pontos 

abordados nos capítulos anteriores, confrontando os resultados obtidos com os 

objetivos do trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A linha do tempo do desenvolvimento industrial em espaços organizados 

tem início nos estudos do economista inglês Alfred Marshall. Segundo Strauch 

(1985), Alfred Marshall foi formado em matemática pela faculdade St. John College – 

Universidade de Cambridge – tendo como um dos seus principais trabalhos o livro 

Principles of Economics, no qual reuniu teorias de oferta e demanda. O economista 

inglês procurou entender as relações que se davam nos distritos fabris da Inglaterra 

no final do século XIX e começo do século XX.  

Seguindo o breve resgate temporal dos aglomerados industriais, temos 

importantes estudos dos distritos da chamada Terceira Itália, que são bem 

caracterizados no trabalho de Frank Pyke, Giacomo Becattini e Werner 

Sengenberger no livro Industrial Districts and Inter-firm Co-operation in Italy.   

Avançando para a época atual, destacamos o trabalho de Michael Porter 

direcionado ao entendimento da formação dos clusters. O autor é considerado um 

dos maiores especialistas em estratégia competitiva e competitividade no cenário 

econômico mundial. Entre suas principais contribuições podemos destacar o modelo 
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das cinco forças1, que explica as razões do grau de atratividade de uma indústria a 

longo prazo, e a introdução do conceito de cluster por meio do seu livro Competitive 

Advantages of Nations. O autor traz uma dimensão ampla de espaços organizados e 

ferramentas que podem ser aplicadas para a potencialização do desenvolvimento 

industrial regional. 

 2.1 O ESPAÇO ORGANIZADO INDUSTRIAL 

A partir dos anos 80, o cenário macro e microeconômico sofre 

modificações com os impactos nos processos produtivos dos setores primário, 

secundário e terciário da economia. As décadas de 90 e 2000 apresentam um forte 

processo de reestruturação da indústria, provocado por aspectos econômicos, 

globalização, mercados nacionais sendo empurrados para mercados internacionais, 

constante evolução tecnológica e os novos modelos de gestão dos processos e 

recursos. 

Nesta reestruturação, a princípio, existe o reconhecimento da substituição 

do modelo de acumulação, por um modelo mais flexível, com produção mais 

descentralizada e menos dependente da economia de escala, mais especializada. 

Nesse sentido, tanto os fenômenos de concentração industrial em larga 

escala, quanto a fragmentação das cadeias produtivas, favorecem a necessidade da 

definição de áreas industriais.  

De acordo com Porter (2009), na esfera empresarial, nas últimas 

décadas, a teoria sobre a influência da localização colocou em segundo plano a sua 

importância para a competição entre as empresas. Visto isso, parte de nossa 

preocupação quanto ao sucesso dos empreendimentos industriais reside na 

discussão superficial da localização das empresas, considerando possíveis 

impactos, dentro das discussões macrorregionais, em seus diversos níveis 

administrativos, do subnacional à competição internacional. 

2.2  A IMPORTÂNCIA DA LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL 

A localização das áreas industriais demanda atenção e critérios rigorosos.  

                                                           

1 Modelo das cinco forças: ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos clientes, ameaça de      

produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores e rivalidade entre os concorrentes 
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Segundo Porter (2004), determinadas tendências são de grande 

importância para a concorrência em indústrias globais existentes e para a criação de 

outras novas: a redução em diferenças entre países; política industrial mais 

agressiva; reconhecimento nacional e proteção de ativos distintos; fluxo mais livre de 

tecnologia; emergência gradativa de novos mercados de grande escala; dentre 

outros aspectos relevantes e que despertam nossa atenção. 

De acordo com Passos et al. (2007), a questão da localização industrial é 

muito complexa, sendo registrada essa complexidade desde os primeiros estudos 

sobre este assunto. Os autores entendem que as indústrias respondem mais 

fortemente a estímulos setoriais do que a uma condicionalidade geral no processo 

de escolha de uma localidade, desta forma, torna-se difícil estabelecer uma teoria 

geral da localização industrial. 

No entendimento de Garcia, Romero e Araújo (2009a), a principal 

preocupação nos estudos sobre a economia regional é a localização industrial, visto 

que a decisão das empresas de se estabelecerem em certas localidades produzem 

impactos importantes para a organização da atividade produtiva. Um dos efeitos das 

decisões de localização das empresas é a geração de padrões de distribuição 

espacial da indústria, tal como o aparecimento de aglomerações de firmas. 

Para esses autores, a preocupação cada vez maior a respeito da 

localidade das atividades produtivas reforça os pressupostos conceituais, presentes 

desde as abordagens clássicas, sobre as vantagens das aglomerações das 

empresas. Esses fluxos de conhecimento podem estimular o desenvolvimento de 

processos de inovação nas companhias, através da oferta de insumos inovativos 

que se adicionam aos esforços de evolução tecnológica interno das empresas. 

Os debates a sobre da importância da localização industrial, ainda 

segundo Garcia, Romero e Araújo (2009a), datam desde os trabalhos pioneiros de 

Marshall, mas a discussão a respeito das configurações produtivas localizadas surge 

na década de 80, pois algumas experiências bem-sucedidas, tais como, os distritos 

industriais italianos e o Vale do Silício nos Estados Unidos, ganharam destaque e 

visibilidade. A aglomeração dos produtores proporcionou benefícios importantes aos 

produtores e aos esforços inovativos. 

Krugman (1991) acredita que há limites geográficos com relação à 

disponibilidade de conhecimento. Assim, a extensão onde a localidade da produção 
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é concentrada geograficamente é atribuída, de alguma forma, ao gasto com 

transporte, que é vinculado à distância. Ademais, a localização das indústrias 

também depende dos tipos de recursos necessários e das entradas dos recursos 

naturais. Logo, as indústrias que dependem de mais recursos possuem a tendência 

de serem mais concentradas espacialmente, ficando mais próximas das fontes de 

entrada, enquanto, as indústrias mais custosas se inclinam para uma aglomeração. 

Voltando à Garcia, Romero e Araújo (2009b), podemos verificar que os 

produtores que se encontram em aglomerados encontram facilidades no acesso a 

um conjunto de benefícios que desempenham um papel fundamental no aumento de 

sua competitividade no mercado. Entre esse conjunto de benefícios, a existência de 

fornecedores especializados, mão de obra qualificada e os transbordamentos locais 

de conhecimento em virtude da concentração geográfica dos agentes econômicos, 

são exemplos de insumos inovadores importantesPercebemos que a tendência de 

modelos produtivos sustentáveis, com regulamentação cada vez mais rigorosa nos 

aspectos sociais e ambientais, faz com que a escolha da localização das áreas de 

atração e retenção de investimentos seja um grande desafio para o gestor 

responsável pelo empreendimento, visto que as áreas industriais são elementos 

transformadores da sociedade e podem interferir de forma positiva ou desastrosa 

nas localidades nas quais serão implantadas. 

  2.3 TIPOLOGIA DOS ESPAÇOS ORGANIZADOS 

Áreas identificadas para a atividade industrial podem ser classificadas de 

diversas formas. Para efeito dessa pesquisa, estamos elegendo as diferentes 

tipologias de espaços organizados para fins de desenvolvimento industrial. 

Lembrando Corrêa (1995), a produção do espaço urbano tem diversos 

agentes sociais que refazem a cidade - proprietários dos meios de produção, 

sobretudo os grandes industriais; os proprietários fundiários; os promotores 

imobiliários; os grupos sociais excluídos e o Estado - reforçamos a importância no 

nível estratégico da discussão e conceituação do espaço macroeconômico, a 

microlocalização e sobre quais aspectos devam ser considerado pelo administrador 

público ou privado na implantação, manutenção e operação de um distrito ou 

condomínio industrial. 
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Restando, por fim, aos administradores, decidir se seguirão antecipando 

estudos, projetos e programas de investimentos para a ocupação industrial, 

utilizando espaços organizados como elementos de atração das empresas e a 

intensificação do desenvolvimento industrial nas suas regiões, através de políticas 

públicas ou ganhos financeiros quando se tratar de investimentos privados. 

2.3.1 Arranjo produtivo local 

 

Em conformidade com Santos, Diniz e Barbosa (2004) as conceituações 

originais de arranjo produtivo local (APL) englobavam determinadas condições, 

como a presença de fornecedores especializados, universidades, associações de 

classe e instituições governamentais proativas no local, centros de tecnologia, 

centros de capacitação de mão de obra ou instituições que façam coleta e difusão 

de informações, apoio técnico, elevado grau de cooperação, confiança e inovação 

das empresas. Todavia, uma grande parte dessas condições não estava presente 

nas concentrações geográficas setoriais.  

Ainda segundo Santos, Diniz e Barbosa (2004) a definição de arranjo 

produtivo local é tomada como base num quadro que poderiam caracterizar ou não 

um arranjo produtivo local. Logo, as condições necessárias para o autor formular 

sua definição de arranjo produtivo local foram:  

 Concentração espacial da produção de bem ou serviço de exportação 

para outras localidades, mesmo sendo dentro da mesma cidade 

(metrópole), ou produto ou serviço que venham atender as atividades de 

exportação para outras regiões; 

 Uma fonte competitiva valiosa para as firmas ou suas filiais é a sua 

localização; 

 As vantagens competitivas de origem locacional estão propensas a 

trazer empresas, filiais das empresas ou mesmo produtores autônomos, 

como também, ajuda no crescimento ou até mesmo a manter as 

empresas já instaladas no local competitivas, se o ambiente de 

concorrência é crescente com empresas de outras regiões; 

 Tais vantagens não são somente indiscriminadas, difusas ou 

genéricas, tendo efeitos importantes para setores ou cadeias específicas; 
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 As principais vantagens competitivas de uma região não se resumem 

apenas aos custos de transporte, fiscais, alfandegários ou de acesso a 

insumos básicos, na verdade, são vantagens que se realimentam com o 

crescimento do arranjo produtivo local. 

Por fim, Santos, Diniz e Barbosa (2004) concluem que a sinalização do 

governo por meio de recursos de investimentos públicos, com o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento de atividades cooperativas ou de oferta de bens públicos pode ser 

uma condição suficiente para que uma aglomeração possa se transformar num 

arranjo produtivo local, desde que os empresários de uma aglomeração se 

movimentem e escolham representantes e demandas coletivas legítimas. Logo: 

Aglomeração + Representante Legítimo + Apoio Público = Arranjo Produtivo Local 

Os arranjos produtivos locais, seguindo Lastres e Cassiolato (2003), são 

aglomerações territoriais de agentes políticos, socais e econômicos, tendo como 

foco um conjunto específico de atividades econômicas que tenham conexões, 

mesmo que incipientes. Normalmente há participação e interação de empresas, 

como produtoras de bens e/ou serviço finais até fornecedoras de insumos e 

equipamentos, comercializadoras, prestadoras de consultoria e serviços, clientes, 

entre outros, e suas variadas formas de representação e associação. Ademais, 

incluem diversas outras instituições públicas e privadas que estão voltadas para a 

formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 

universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 

financiamento. 

Conforme explicitado na homepage do Sistema FIRJAN (2015) os 

arranjos produtivos locais são constituídos por empresas que se organizam em uma 

lógica própria de acordo com a cadeia produtiva e o mercado, articulando atividades 

de cooperação, capacitação e desenvolvimento mútuo integrado, com o suporte de 

entidades diversas em conformidade com as competências essenciais requeridas ao 

seu desenvolvimento.  

2.3.2 Cluster 

Porter (1998) entende que o mapa econômico mundial é dominado por 

aquilo que ele denomina de clusters, uma massa crítica, em um único local, de 
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sucesso competitivo incomum em campos específicos. Clusters representam uma 

característica marcante para praticamente todas as economias nacionais, regionais, 

estaduais e metropolitanas, especialmente em países economicamente avançados. 

Eles são exclusivos, entretanto, são altamente típicos. As vantagens competitivas 

duradouras em uma economia global baseada cada vez mais em coisas locais, 

como, conhecimento, relacionamentos e motivação, que os rivais distantes não 

conseguem igualar. Os clusters afetam a competitividade entre os países através, 

também, das fronteiras nacionais. Por isso, eles conduzem a novas agendas para 

todos os empresários, e não somente para aqueles que competem mundialmente. 

De forma mais ampla, os clusters representam uma nova maneira de pensar sobre 

localização, desafiando a sabedoria convencional sobre como as empresas devem 

ser configuradas, sobre de que forma as instituições, como as universidades, por 

exemplo, podem contribuir para o sucesso competitivo e como os governos podem 

promover o desenvolvimento econômico e a prosperidade. 

Porter (1998) afirma que clusters são concentrações geográficas de 

companhias e instituições interconectadas em um campo particular. Eles englobam 

uma série de indústrias ligadas e outras entidades importantes para a concorrência, 

por exemplo, fornecedores de insumos especializados, tais como componentes, 

máquinas e serviços e fornecedores de infraestrutura especializada. Clusters, muitas 

vezes, também se estende a jusante para canais e cliente, e lateralmente, aos 

fabricantes de produtos complementares e a empresas em indústrias relacionadas 

por habilidades, tecnologia ou insumos comuns. Por fim, muitos clusters incluem 

instituições governamentais e outras, tais como, universidades, órgãos de definição 

de padrões, grupos de reflexão, prestadores de formação profissional e associações 

comerciais, que fornecem treinamento especializado, educação, informação, 

pesquisa e suporte técnico.  

As fronteiras de um cluster, segundo esse autor, são definidas pelas 

ligações e complementaridades entre indústrias e instituições que são mais 

importantes para a competição. Embora eles, muitas vezes, se encaixem dentro dos 

limites políticos, podem cruzar as fronteiras estaduais ou até mesmo as nacionais. 

Os clusters raramente estão em conformidade com os sistemas de classificação 

industrial padrão, que não conseguem captar muitos atores e relacionamentos 

importantes para a competição. Assim, significativos clusters podem ser 
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obscurecidos ou até mesmo não serem reconhecidos. A promoção da concorrência 

e da cooperação também é realizada por eles e os rivais competem intensamente 

para ganhar e reter clientes, afinal, um cluster não será bem-sucedido se não houver 

uma competição rigorosa. Todavia, existe também uma cooperação, na vertical, 

englobando empresas em indústrias relacionadas e instituições locais. Assim, 

competição e cooperação podem coexistir, pois ocorrem em dimensões diferentes e 

com atores diferentes. 

Ainda em conformidade com Porter (1998), os clusters representam uma 

espécie de um novo formato de um espaço organizacional entre mercados de curta 

distância por um lado, e hierarquias ou integração vertical, por outro. Então, cluster é 

uma forma alternativa de organização de uma corrente de valor. Em comparação 

com as transações de mercado entre compradores e vendedores dispersos e 

aleatórios, a proximidade das empresas e instituições em um único local e as 

repetidas trocas entre eles, promovem a melhor coordenação e a confiança. Assim, 

os clusters servem para mitigar os problemas provenientes dos relacionamentos a 

curta distância, sem impor as inflexibilidades da integração vertical ou os desafios da 

criação e manutenção de vínculos mais formais, tais como, redes, alianças e 

parcerias de gestão. Um cluster de companhias e instituições independentes e 

informalmente ligadas representa uma forma organizacional robusta que oferece 

vantagens em termos de eficiência, eficácia e flexibilidade. 

Segundo Britto (2000) o conceito de clusters industriais está ligado à uma 

concentração geográfica e setorial de empresas, a partir da qual são criadas 

externalidades produtivas e tecnológicas. Tendo como base que as atividades 

empresariais raramente encontram-se isoladas, o conceito de cluster procura 

averiguar atividades produtivas e inovativas de forma integrada à questão da 

localização e das vantagens da proximidade.. 

A posição defendida por Brito (2000) é de que a ideia de cluster pode ser 

construída com base em duas abordagens: de “baixo para cima”, que leva em 

consideração as firmas e suas redes de interação; e de “cima para baixo”, partindo 

dos recortes regionais ou locais do ambiente institucional no interior do qual ocorre à 

interação dos agentes. Assim, são definidos dois processos simultâneos, essenciais 

para se compreender de forma mais abrangente o processo de formação dos 

clusters industriais, que se encontram sistematizados na figura 1. 
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O primeiro processo correlaciona a um processo de “desintegração 

técnica” visto ao nível das firmas, que enfrentam as pressões competitivas 

crescentes. Assim, as firmas possuem a tendência de caminhar na direção de um 

maior grau de especialização, concentrando suas atividades naquelas que requerem 

recursos e competências em que a firma demonstra possuir vantagens competitivas 

mais evidentes, visando fazer frente às crescentes pressões da competição. Como 

consequência desse processo há a consolidação de “rede de firmas”, que são 

caracterizadas como arranjos institucionais, tornando possível uma organização 

eficiente em termos de atividades econômicas. A estruturação dessas redes, há a 

consolidação de “subsistemas produtivos” que apresentam uma divisão de trabalho 

estruturada, reforçando o grau de interdependência entre os agentes.  

O segundo processo compreende estímulos à formação de clusters 

industriais que dizem respeito ao contexto institucional no qual se encontram 

inseridos. Nesse contexto institucional, podem-se destacar as características dos 

“sistemas nacionais de inovação”. Esses sistemas são importantes, pois se referem 

à provisão de “externalidades” produtivas e tecnológicas que estimulam o 

crescimento do cluster e a montagem de um arcabouço institucional que incentive a 

interação e a cooperação entre os agentes no interior daquele arranjo. 

Fonte: Britto, 2000. 

Figura 1 – Elementos do referencial analítico 



35 

 

Em conformidade com o pensamento de Britto (2000), a partir dos 

processos mencionados anteriormente, assume-se que as relações internas aos 

clusters são essenciais para se caracterizar esse tipo de arranjo. Elas são 

responsáveis pela consolidação de uma divisão de trabalho interna ao cluster, a qual 

pode ser associada à existência de distintos tipos de agentes no interior do arranjo e 

à presença de um determinado grau de hierarquização dos relacionamentos que 

configuram o arranjo. Ademais, considera-se que a relação produtor-fornecedor é 

crucial para a caracterização do cluster. 

2.3.3 Condomínio empresarial 

O conceito de Condomínio Empresarial como sendo um empreendimento 

de caráter imobiliário destinado a abrigar atividades econômicas, em terrenos 

ocupados principalmente na forma horizontal, bloqueados no que diz respeito ao seu 

arredor através de um controle de acesso e um forte sistema de segurança, munido 

de objetos técnicos facilitadores para as empresas instaladas dentro do condomínio 

e posicionados em uma disposição geográfica de grande fluidez territorial é 

defendido por Finatti (2011). 

Segundo o autor, os Condomínios Empresariais apresentam uma 

formação diferenciada da origem das formas tradicionais de concentração industrial 

promovida pelo poder público, tais como os Distritos Industriais, pois os condomínios 

empresariais são empreendimentos realizados através da iniciativa privada. O 

processo de produção dos Condomínios Empresariais surge como resultado da 

ação dos promotores imobiliários, que visam à obtenção de renda fundiária ou de 

renda imobiliária. Os Condomínios Empresariais são implantados em localidades 

próprias e munidos de uma infraestrutura que possa garantir a acessibilidade aos 

principais eixos de circulação, um sistema eficiente de segurança, cotização dos 

custos entre as companhias que ocupam o condomínio, paisagismo e lazer, entre 

outras infraestruturas de serviço.  

De acordo com esse posicionamento, há um grau de variação nos 

formatos e nas funções dos Condomínios Empresariais, e isso é seguido pela sua 

conformação interna e seu padrão de posição. Os condomínios podem ser 

apresentados em diversos tamanhos; eles podem ser localizados próximos a uma 

marginal, próximo ao centro de uma grande metrópole, como também podem estar 
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localizados em áreas urbanas descontínuas e pequenos municípios; a sua 

configuração pode variar em grandes lotes para instalações produtivas, ou em 

galpões modulares para os operadores logísticos, como também, formar um 

conjunto de escritórios com a responsabilidade de gerenciar e comandar. 

Os Condomínios Empresariais não estão, para Finatti (2013), unicamente 

centrados para a atividade industrial ou para os serviços, mesmo que uma função ou 

outra predomine em algum caso distinto. O autor sugere que os condomínios são 

capazes de realizar uma ou mais funções, pois o seu uso é econômico. Pode haver 

nele a produção e armazenamento de bens e produtos, ou oferecer serviços, ou até 

mesmo realizar a função de gestão e comando.  

A presença de objetos técnicos, pertinentes ao período contemporâneo 

asseguram a sua colocação na estrutura produtiva atual, onde a rapidez, a 

produtividade, o acesso ao mercado e à informação são fundamentais, é uma 

característica marcante dos Condomínios Empresariais. 

Com pesquisas diretas e trabalhos de campo, Finatti (2013) determinou 

cinco grupos de objetos técnicos que são encontrados mais usualmente nos 

Condomínios Empresariais, são eles:  

1) Controle de acesso e vigilância – Há a instalação de portões, grades, 

muros, cancelas, câmeras, guaritas blindadas, scanner biométrico, entre 

outros instrumentos de vigilância e segurança existentes; 

 

2) Prestação de serviços – Neste grupo entram as estruturas que são de 

responsabilidade da administradora do condomínio ou por empresas 

terceirizadas, provendo serviços como: restaurante, hotel, 

estabelecimentos comerciais diversos, central de correio, entre outros 

serviços; 

 

3) Manutenção – Neste grupo entram os objetos técnicos que são 

responsáveis pela conservação da estrutura física do condomínio. E 

composta por centrais para serviços de limpeza, combate a incêndios e 

manutenção de computadores; 
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4) Circulação de informação – É constituída por centrais telefônicas e 

provedores próprios de internet de alta velocidade, e também, realizam a 

instalação dos cabeamentos de fibra ótica; 

  

5) Áreas de distensão – Neste grupo são encontradas áreas voltadas para 

a prática de esportes, como pistas de corrida, quadras poliesportivas e 

academias. Além do mais, é possível encontrar áreas para a realização 

de churrasco e confraternizações.  

2.3.4 Condomínio industrial 

De acordo com Mendes (2011) os Condomínios Industriais começaram a 

surgir no Brasil a partir da década de noventa, na Região Metropolitana de 

Campinas. Estes condomínios possuem uma nova estrutura espacial, inteiramente 

distinta das velhas paisagens fabris e dos habituais complexos industriais. Estes 

novos espaços são completamente integrados, provido de alta tecnologia, 

“logisticamente ideais”, os serviços são divididos entre as companhias ou indústrias 

instaladas e “ambientalmente adequado”. Dentro dos condomínios as empresas 

passam a usufruir dos benefícios competitivos existentes. A ação de firmas 

construtoras e incorporadoras que tomam para si a responsabilidade pela 

estruturação e administração desses espaços é outro fator importante que vale ser 

destacado. 

O autor assinala uma diferença entre o conceito de Condomínio Industrial 

e Distrito industrial, afirmando que o primeiro é organizado com bens privados dos 

proprietários do local, isento da presença do poder público. De fato, a presença do 

Estado dentro dos Condomínios Industriais é inexpressiva, agindo somente como 

um facilitador para as entidades imobiliárias dessa natureza. 

Em conformidade com Dias (1998) o condomínio industrial é um arranjo 

produtivo em que os provedores first tiers de componentes ou subconjuntos 

encontram-se em torno de uma montadora ou estão muito próximos a ela. Há 

situações nas quais os fornecedores encontram-se na área pertencente à 

montadora, logo, na elaboração de um projeto de uma montadora, é necessário 

considerar também as plantas dos fornecedores, alocando-as, de preferência, 

consoante com o lay-out do comprador. 



38 

 

De acordo com Dias (1998) o condomínio industrial é um 

empreendimento realizado pela montadora, ou seja, os provedores que se 

implantam no seu entorno são escolhidos por ela, mesmo que, em diversos casos, 

os fornecedores optem por se instalar na área onde se encontra a planta da 

montadora. Entretanto, cabe ressaltar que nem todos os fornecedores estão dentro 

do Condomínio Industrial. Participam do condomínio aqueles provedores cujos 

produtos possuem específicas peculiaridades, como alto valor de transporte e 

entregas just in time/just in sequence. Enfim, a presença de uma planta da 

companhia fabricante de componentes no Condomínio Industrial não é indicativo de 

que todas as operações da empresa principal estejam dentro do condomínio, há a 

possibilidade de ocorrer uma descentralização das operações, cujo objetivo é 

atenuar os problemas advindos da devoção de ativos à somente um cliente, na qual 

a escala de produção possa não ser grande. 

Segundo Dias (1998) o conceito de Condomínio Industrial é definido como 

o arranjo no qual um número seleto de fornecedores, selecionados pela montadora, 

fixam suas plantas no em torno da planta da montadora e começam a prover 

componentes ou subconjuntos inteiros. 

Uma peculiaridade marcante no Condomínio Industrial é a existência de 

uma empresa líder como organizadora do projeto por inteiro. Ou seja, ela determina 

quais os produtos serão providos por meio do condomínio, quais as empresas que 

estarão responsáveis por fornecer esses produtos, onde elas ficarão estabelecidas 

dentro do condomínio e como deverão ser realizadas as entregas, ademais, 

estabelecendo a frequência das entregas, estabelecendo as especificações técnicas 

do produto e o seu valor. 

Voltando a Dias (1998), o Condomínio Industrial seria um arranjo 

resultante da integração de diversos conceitos, como, por exemplo, a concentração 

no core business, just in time externo sequenciado, desverticalização e fornecimento 

em subconjuntos. A implantação do condomínio foi viável graças à possibilidade, 

olhando para as perspectivas do mercado, da implantação de novas plantas, do 

aumento da intensidade da competição pelo fornecimento direto na cadeia produtiva, 

da decorrente elevação do poder de barganha por parte das montadoras e dos 

incentivos providos pelos governos locais, isto fez com os agrupamentos fossem 

estimulados. 



39 

 

Estudos de Salerno e Dias (1999) apontam que a montadora é 

responsável por controlar inteiramente o posicionamento dos fornecedores dentro do 

Condomínio Industrial. Ela também é responsável por negociar os incentivos com os 

governos locais, ganha o terreno e a infraestrutura, elabora seu projeto de sistema 

de produção considerando os “módulos” dos produtos, é responsável por definir 

suas próprias operações internas e as operações das subcontratadas, e definem os 

módulos terceirizados que devem ser produzidos nas proximidades do condomínio 

ou no seu em torno. Este tipo de arranjo significa um tratado entre as montadoras e 

os fornecedores situados no condomínio, caracterizado por horizontes maiores que 

anteriormente. Nas pesquisas realizadas pelos autores foram encontrados, 

tipicamente, acordos ligados à parte da vida e não ao tamanho das ordens ou termo. 

A participação anterior em arranjos tais como condomínios e consórcios estão sendo 

utilizados pelos fornecedores e reconhecidas pelas montadoras como um dos 

fatores diferenciais na procura por novos contratos, incluindo aqueles com codesign.  

2.3.5 Condomínio logístico 

Segundo Monetti e Passoni (2006) um condomínio logístico é um 

empreendimento com uma infraestrutura completa, agregada à oferta de espaços 

prontos, na forma de galpões, com elevado nível técnico e formidável padrão. 

Já para Macmillan (2004), os condomínios de galpão modulares são 

empreendimentos que se encontram em zonas industriais cuja composição se dá 

por edifícios modulares autônomos. As características principais desses 

empreendimentos são edifícios com especificações técnicas atuais, grandes áreas 

de estacionamento de superfície e infraestrutura completa. 

De acordo com Rodrigues et al. (2014) um condomínio logístico é um 

conjunto de centros de distribuição alocados para inúmeras empresas. Quando uma 

empresa não possui o seu próprio condomínio logístico, ela costuma alugar módulos 

de um condomínio logístico que seja capaz de suprir as suas necessidades, fazendo 

com que esses módulos funcionando como um centro de distribuição. 

Já em conformidade com Sobreira (2012), os condomínios logísticos 

podem ser construídos, principalmente, com duas finalidades. A primeira como 

sendo um condomínio especulativo, onde a empresa aluga um galpão já pronto, 

decidindo o tamanho e o layout. O segundo é do tipo build to suit, onde é um imóvel 
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construído sob medida para o locatário, sendo as despesas com elaboração de 

projetos, compra de terreno, mão de obra, compra de materiais, entre outras, por 

conta do empreendedor.  

 E, finalmente, conforme a Revista Logística (2014) existem dois tipos de 

condomínios logísticos: o monousuário e o flex. O primeiro são galpões individuais 

que atende somente a um cliente especulativo ou built to suit. O segundo são 

galpões modulares que atendem a inúmeras demandas de tamanho e atividades, 

podendo ser utilizados de forma individual ou coletiva. 

2.3.6 Distrito industrial 

Marshall (1985) abordou a existência de indústrias especializadas 

concentradas em um determinado local, revelando que esta concentração poderia 

ser capaz de ajudar as empresas, em particular as pequenas, a obterem vantagens. 

As indústrias aglomeradas que realizavam atividades similares obtinham um 

conjunto de vantagens econômicas que nasciam da própria divisão do trabalho entre 

os produtores de uma mesma atividade industrial aglomerados em um mesmo 

espaço geográfico. É importante ressaltar que, em seu trabalho, Marshall fala sobre 

indústria localizada e em distrito industrial, todavia, ele não fornece uma definição 

clara.  

Em conformidade com Becattini (1991) enquanto as principais empresas, 

na Itália, embora estivessem muito mais preparadas para atuar em mercados ao 

redor do mundo, estavam perdendo mercado devido à concorrência internacional, 

um aglomerado de pequenas empresas conseguiu aumentar sua participação nos 

mercados nacional e internacional, obtiveram maiores lucros e geraram novos 

empregos, apesar de possuírem desvantagens com relação a instalações de 

vendas, escala de produção, acesso ao crédito e a experiência dos mercados 

estrangeiros. Segundo Melo J. (1995) esse formidável desempenho econômico das 

indústrias localizadas no Centro e no Nordeste da Itália (“Terceira Itália”) não eram 

possíveis de ser explicado por nenhuma das teorias econômicas clássicas, já que 

exibiam certas peculiaridades pouco usuais, como, serem composta basicamente 

por pequenas e médias empresas, serem empreendedoras e terem conquistado o 

mercado internacional. Becattini (1989) elucida o termo Distrito industrial como 

sendo uma organização socioterritorial, evidenciado pela copresença ativa de uma 
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sociedade e de um conjunto de indústrias, numa localidade territorial periférica, 

natural e determinada historicamente. De forma a ampliar esta definição Becattini 

(1989) cita algumas características do Distrito Industrial Marshalliano: ser composto 

por pequenas e médias empresas independentes, de modo tendencial concomitante 

com as unidades produtivas de fase, assegurando-se numa infinidade de unidades 

provedoras de serviços à produção e de empregados em domicílio e a tempo 

parcial, tendo orientação, por meio do mercado das demandas, através de um grupo 

aberto de empresários puros2.  

No entendimento de Melo (2006), há sete características principais que 

definem um Distrito industrial Marshalliano: população das empresas, comunidade 

local, recursos humanos, mercado, inovação tecnológica, concorrência e 

cooperação e concentração geográfica e vantagem competitiva. 

Quanto a população das empresas, no Distrito industrial há uma 

predominância de pequenas e médias empresas independentes umas das outras, 

segundo Melo (2006). Além disso, conforme Ottati (2002), as empresas contribuem 

para uma mesma produção, seja produzindo produtos finais, ou especializando-se 

em alguma fase da produção, ou provendo os serviços de suporte necessários a 

atividade (maquinário, transporte, serviços financeiros, entre outros). Desta forma, 

cada empresa se especializa numa fase diferente do processo de produção de uma 

indústria principal ou de uma série de indústrias complementares. Para Becattini 

(1990) os processos de produção dentro de um distrito devem ser espacialmente e 

temporalmente separáveis. Um processo de produção contínuo, cujos produtos não 

podem ser transportados e armazenados, não será adequado para o 

desenvolvimento do distrito. Assim, são necessárias condições técnicas especiais, 

que possam permitir a criação de uma rede local de transações especializadas nas 

fases de produção.  

Uma característica que deve ser observada na comunidade local do 

distrito industrial, de acordo com Pyke e Sengenberger (1990), é que ela deve ser 

concebida como um todo social e econômico, onde há uma estreita 

interdependência nos relacionamentos entre as diferentes esferas política, social e 

                                                           

2 São os agentes econômicos que, não sendo eles os próprios fabricantes, tornam-se os 
organizadores da produção do distrito, através da colocação de demandas e do acompanhamento 
da sua produção. 
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econômica, e que o funcionamento de uma delas seja moldado pelo desempenho e 

organização das outras duas. Então, o sucesso do distrito industrial não está 

atrelado somente aos aspectos econômicos, mas também, aos aspectos sociais e 

institucionais. Conforme Becattini (1990) um dos requisitos preliminares para o 

desenvolvimento de um distrito e uma das condições essenciais da sua reprodução 

é a presença de um sistema relativamente homogêneo de valores e ponto de vista, 

que é uma expressão da ética do trabalho, da atividade da família, da reciprocidade 

e da mudança. Paralelamente ao sistema de valores, deve haver também, um 

sistema de instituições e regras que devem ser desenvolvidos de tal forma a difundir 

esses valores em todo o distrito. Mercado, empresa, família e escola são algumas 

dessas instituições; além disso, há nesse conjunto, as autoridades locais, as 

estruturas locais dos partidos políticos e dos sindicatos, entidades públicas e 

privadas, econômicas e políticas, culturais e beneficentes, religiosas e artísticas.  

Conforme Ottati (2002), com relação aos recursos humanos, no distrito 

industrial existe o emprego dependente, o trabalho em casa, o emprego em part-

time e inúmeras atividades independentes. A existência do emprego em part-time 

contribui para a diminuição dos efeitos negativos das flutuações econômicas. Para 

Melo (2006), outra característica importante do distrito que o torna produtivo e 

competitivo é a sua capacidade de realocar os seus recursos humanos. Existe uma 

mobilidade profissional horizontal (de uma companhia para outra) ou vertical (por 

meio da geração de novas companhias) dos empregados, o que favorece a 

propagação da inovação. 

De acordo com Becattini (1989, 1990), o mercado do distrito, para 

sobreviver, está sujeito à criação de uma rede permanente de contatos entre o 

próprio distrito, seus abastecedores e consumidores. A inovação tecnológica dentro 

de um distrito industrial é um aperfeiçoamento técnico de um processo social que 

ocorre gradativamente, por meio de uma percepção progressiva da 

indispensabilidade desse processo por parte de todas as frações da indústria, como 

também de todas as classes da população. 

Silva (1994) afirma que o funcionamento e o crescimento de um distrito 

estão fundamentados num relacionamento complexo entre concorrência e 

cooperação. Como existem inúmeras companhias centradas numa única atividade, 

elas passam a ser concorrentes, o que dificulta ou torna quase impossível, o 
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desenvolvimento de funções internas como o marketing internacional, a pesquisa e o 

desenvolvimento. Brusco (1990) afirma que a competição ocorre entre empresas 

iguais, isto é, empresas que desenvolvem o mesmo tipo de produto ou estão na 

mesma atividade, existindo, desta forma, uma elevada competitividade horizontal. 

Por outro lado, existe uma cooperação vertical entre empresas distintas, que estão 

dispostas a trabalhar juntas.  

A concentração geográfica das empresas permite a diminuição dos custos 

de transação, contribuindo para o surgimento de economias de escala externas à 

companhias no interior do distrito, segundo McDonald e Vertova (2001) e Giner e 

Santa Maria (2002). As permutas entre as companhias que fazem parte do conjunto 

da indústria local, a presença de uma mão-de-obra local qualificada e a existência 

local de serviços fundamentais para a elevação da produtividade e da 

competitividade entre as empresas do distrito, encaminham à uma eficácia coletiva, 

que se torna uma vantagem comparativa. A aquisição e manutenção desse tipo de 

vantagem, por parte das empresas que fazem parte do distrito industrial, é uma 

condição essencial para a existência de um distrito industrial, conforme afirma Ottati 

(2002). Segundo o autor, a vantagem competitiva depende do contexto social dentro 

do qual a produção está envolvida. 

Melo (2006), resume as setes principais características de um distrito 

industrial marshalliano. Para a autora, o distrito industrial resulta de uma união, 

numa área específica, de algumas qualidades socioculturais - sistema de valores, 

atitudes e instituições - com características naturais e históricas e com 

particularidades técnicas do processo produtivo, somado a um processo dinâmico 

entre a segmentação do trabalho, a expansão do mercado para suas mercadorias e 

a criação de uma rede permanente de contatos com os mercados externos. Esses 

fatores têm por objetivo conceber, para o distrito, uma imagem que o destaque dos 

outros, dando-lhe uma vantagem competitiva. 

De acordo com Hoenicke (2007) os Distritos Industriais situados na Itália 

são vistos como modelos e são os mais pesquisados e copiados mundialmente. Na 

variável italiana do distrito de Marshall3, há um apoio explícito entre as empresas e a 

instalação de estruturas direcionadas à sua autonomia, por meio de tratados 

                                                           

3 A ideia original de distrito industrial foi publicada pelo economista Alfred Marshall (1842-1924) 
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formais, que elevam a competitividade dos distritos. As empresas passam a receber 

suporte do governo local ou regional e das associações de classe.  

O tipo de Distrito industrial emanado nos anos 60 ocorreu em múltiplas 

etapas. O seu êxito está fundamentado no princípio da auto-organização da 

sociedade local que por sua vez, é originário historicamente no clássico artesanato 

local. É compreendido por pequenas e médias firmas usualmente localizadas à uma 

distância razoável dos amplos núcleos urbanos, alocados de forma espontânea e 

sem a existência de uma política industrial. Existe um relacionamento firme entre o 

sistema produtivo e o sistema social. Esta densa rede de Distritos Industriais 

empurra o crescimento territorial da Itália. Esses distritos representam aglomerações 

geográficas das companhias em função de características regionais, geralmente 

com forte harmonização e avolumamento da cadeia produtiva. Entretanto, apesar 

dos distritos italianos serem pesquisados e copiados mundo a fora, este conceito 

não é o mesmo aplicado quando nos referimos ao modelo de Distrito industrial 

aplicado no Brasil. 

Segundo Fragomeni (2005), os distritos industriais podem ser descritos 

como uma fração da área fragmentada e alocada para que inúmeras companhias 

possam usufruir da mesma infraestrutura por localizarem-se próximas umas das 

outras. Foram arquitetadas para prover as demandas compatíveis de indústrias 

distintas, numa mesma área e configuradas com aspecto gerencial responsável não 

só por alocar indústrias, como também, pelo fornecimento de supervisão e serviços, 

restrições estabelecidas aos “inquilinos”, e planejamento físico da área. Além disso, 

a autora dá ênfase no condicionante ambiental como fator de enorme importância 

para ordenação industrial do território. 

Hoffmann (2002) afirma que a dinâmica da geografia econômica no Brasil 

aponta para o aparecimento de novos locais que consolidam aglomerações 

geográficas e setoriais de indústrias. De acordo com a autora, os autores que 

estudam este tema: Becattini (1994), Rabelotti (1995) e Schmitz (1993), propuseram 

um resumo dos fatores que compõem um Distrito Industrial, que são:  

 Um relacionamento interempresas a montante e a jusante 

(fornecedores-clientes); 

 Concorrência cooperativa; 
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 Separação vertical da manufaturação em grau de firmas, com 

especialização destas em fases do processo produtivo; 

 Aglomeração geográfica e setorial de firmas; 

 Identidade sociocultural da localidade com o conjunto de firmas, 

englobando as famílias, a política, a vida social; 

 Disponibilidade local de serviços especializados de suporte à 

manufaturação e ao comércio; 

 Organizações de gestão pública e privada (“self-help”) estão presentes, 

disponibilizando suporte às empresas dentro do distrito; 

 Prevalência de pequenas e médias companhias. 

Segundo Hoenicke (2007) os primeiros Distritos Industriais apareceram 

em 1890 na Europa e nos Estados Unidos como uma forma de organizar o território 

e prestar serviços às indústrias. Eram conhecidos nos Estados Unidos como distrito 

ou parques industriais, na Inglaterra por conglomerações ou agrupamentos 

industriais e na Itália como zonas industriais. A implantação dos distritos ocorria 

através da criação de órgãos que eram responsáveis por elaborar o projeto para 

divisão da área com a infraestrutura necessária, da construção de prédios e tinham 

também a responsabilidade de vender ou locar os terrenos que, posteriormente, 

seriam ocupados pela indústria. Além disso, também realizavam a gestão do 

empreendimento, conforme as normas legislativas urbanas em vigor e de acordo 

com o regulamento contratual especificado nas escrituras dos imóveis.  

Em concordância com a Comissão Interestadual da Bacia Paraná – 

Uruguai (1968) diversos foram os objetivos assinalados para a implantação dos 

distritos. Na Inglaterra tinha por objetivo desaglomerar Londres e evoluir o norte do 

país; já nos Estados Unidos, os principais objetivos eram: revitalizar o sistema 

ferroviário, ter sua indústria espalhada para o caso de ocorrer uma Terceira Guerra 

Mundial, diminuir os custos da manufaturação e gerar empregos; no Paquistão tinha 

por meta fornecer empregos para refugiados religiosos vindos da Índia; na Índia era 

prover emprego para sua gigantesca população; no Japão era desaglomerar suas 

adensadas cidades; na Itália o objetivo era colocar o Sul agrícola no mesmo nível 

que o Norte industrial; a Alemanha e a França tinham por meta reconstruir seus 

parques industriais com condições de competitividade após a Segunda Guerra. 
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Em conformidade com Lastres e Cassiolato (2003) a concepção de 

Distrito industrial foi inserida pelo economista inglês Alfred Marshall no final do 

século XIX. Esta conceituação é derivada de um modelo de organização comum à 

Inglaterra do período, na qual empresas simples, focadas na produção de artigos 

específicos, em operações econômicas como cutelaria, têxtil e gráfica, agrupavam-

se geralmente no âmbito dos centros produtores. 

Para esses mesmos autores, as peculiaridades padrões dos modelos 

clássicos de Distrito Industriais, definidos com base na análise original de Marshall, 

apontam para: presença de provedores locais de insumos e bens intermediários; 

estrutura de comércio e de permuta de conhecimento entre os agentes; obtenção de 

mão de obra qualificada; elevado grau de aperfeiçoamento e forte segmentação de 

trabalho. Portanto, alega-se, de acordo com o exposto, que o espaço organizado 

conhecido como Distrito industrial, assentiu às firmas a conseguirem rendimentos de 

escala, diminuindo os custos, assim como gerando economias externas significantes 

- por exemplo, a obtenção de mão de obra qualificada -  destacando, principalmente, 

as vantagens para as pequenas empresas. 

Nesta linha, entende-se por Distrito industrial como uma concentração de 

empresas, com alto grau de particularização e interdependência, tanto de 

característica horizontal (entre companhias que apresentam o mesmo segmento, 

isto é, desempenham atividades análogas) quanto de característica vertical (entre 

companhias que desenvolvem operações complementares em distintas fases da 

cadeia produtiva).  

No Brasil, ainda segundo Lastres e Cassiolato (2003), o termo Distrito 

industrial é utilizado para caracterizar determinados locais ou áreas definidas para a 

implantação de empresas, inúmeras vezes contando com a cessão de incentivos do 

governo. 

Conforme Hoenicke (2007) a inserção de Distritos Industriais no Brasil 

originou-se a partir da iniciativa dos governos federal e estadual. Em referência a 

elaboração de um projeto para essas áreas, os governos estaduais ficaram 

responsáveis por quase sua totalidade, idealizando locais para a implantação de um 

conjunto de indústrias de segmentos diversificados. Esses locais, inúmeras vezes 

eram conhecidos como núcleos, cidades ou zonas industriais, não havendo 

diferenciação no uso desses termos. 
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2.3.7 Parque tecnológico 

De acordo Castells e Hall (1994) e Saxenian (1985a, 1985b) o surgimento 

da definição de Parque Tecnológico vem das experiências espontâneas da 

concentração espacial e do êxito tecnológico do Vale do Silício, na Califórnia, e da 

Rota 128, na região de Boston Massachusetts, entre o fim da década de quarenta e 

início da década de sessenta. Castells e Hall (1994) ainda afirmam que o sucesso 

das experiências norte-americanas pioneiras contribuiu para o desenvolvimento e 

construção da definição de Parques Tecnológicos, como também, contribuíram para 

o surgimento desse tipo de modelo na Europa. 

De acordo com a tradução realizada por Vedovello, Judice e Maculan 

(2006) do exposto pela United Kingdom Science Park Association (2006), instituição 

criada em 1984, entende-se Parque Tecnológico como sendo um empreendimento 

de apoio empresarial e transferência tecnológica que instiga e dá suporte ao começo 

e a incubação de negócios inovadores, de elevado crescimento, fundamentados em 

conhecimento; fornece um ambiente no qual as empresas, em suas diversas 

dimensões e negócios, conseguem evoluir os relacionamentos específicos e 

próximos através de um centro próprio, divulgador de conhecimento, para  benefício 

de ambas as partes. Possui, ainda, ligações formais e operacionais com os centros 

promotores de educação, como universidades e instituições de ensino superior. 

No entanto, para a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (2006), conceitua o Parque Tecnológico como um 

complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-tecnológico, projetado, 

de característica formal, condensado e cooperativo, que reune companhias na qual 

a produção está fundamentada em pesquisa tecnológica elaborada nos centros de 

pesquisa e desenvolvimento ligados ao parque. Corresponde a um empreendimento 

fomentador da cultura da inovação, da competitividade, do crescimento da 

capacitação empresarial, com base na transferência de tecnologia e conhecimento, 

visando aumentar a produção de riqueza de uma localidade. 

Segundo Vedovello, Judice e Maculan (2006), independente da definição 

adotada para Parque Tecnológico, os seus principais objetivos são: criar empregos; 

instaurar novas empresas; agir como um facilitador na interação entre as 

universidades e as empresas instaladas no parque; beneficiar a propagação de 

novas ou altas tecnologias.  
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Diversos autores como, Medeiros (1996), Parejo (1992), Sanz (1998) e 

Spolidoro (1997 e 1999) citados por Zouain (2003), defendem que os Parques 

Tecnológicos podem ser consideravelmente importantes para o desenvolvimento de 

uma determinada região, apresentando de forma geral, as características abaixo: 

 São iniciados por meio de políticas públicas de incentivo à inovação 

nas empresas, contribuindo para o crescimento da competitividade das 

empresas da região ou em uma determinada localidade de influência; 

 Agem como impulsionadoras para o surgimento de companhias 

inovadoras, com intenso conhecimento e novas tecnologias, em geral 

spin-off de entidades de pesquisa e ensino, que estão localizados nas 

suas proximidades; 

 São iniciativas baseadas em áreas físicas, na qual as empresas 

inovadoras ou de intenso conhecimento estão situadas, podendo ser 

delimitadas ou disseminadas na cidade; 

 Atuam promovendo a interação das empresas com as entidades de 

ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de informação, 

geralmente situadas no campus de alguma universidade ou em algumas 

regiões que concentrem instituições desse mesmo caráter; 

 Ajudam a preservar o tecido urbano, revitalizando antigos locais que 

surgiram como resultado do paradigma da Sociedade Industrial; 

 Há a presença de uma entidade administradora para agir como uma 

facilitadora nas questões imobiliárias e de comunicação entre as 

empresas, com finalidade de divulgação, para incentivar as ações 

partilhadas de obtenção de financiamentos, de gerenciamento de uma 

infraestrutura comum, de transferência de tecnologia, para o 

estabelecimento de redes com outras iniciativas similares, entre outras 

ações. 

2.3.8 Polo industrial 

Segundo Souza (1993) os polos industriais de crescimento aparecem no 

decurso de lugares que possuem grandes fontes de matérias-primas, como no Vale 

da Ruhr e ao redor de aglomerados urbanos importantes, como Paris, do mesmo 

modo que em regiões que apresentam elevados fluxos comerciais e em volta de 
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uma vasta área agrícola dependente, como em São Paulo. O polo industrial de 

crescimento possui um forte reconhecimento geográfico, pois é produto das 

economias de aglomeração criadas pelos complexos industriais, que possuem as 

indústrias motrizes como líderes. Um complexo industrial é um agregado de 

atividades ligadas por relações de insumo-produto. 

Polos industriais são um conjunto de um determinado número de 

empresas localizadas em uma mesma cidade ou região, com atividades voltadas 

para um mesmo produto final, sendo estas similares, que tem o mesmo tipo de 

produto, ou complementares, que participam de fases diferentes de um processo 

produtivo, explica Schmitz (1989). Assim sendo, os polos industriais são 

caracterizados, principalmente, pela existência de um aglomerado setorial quando 

cidades ou regiões possuem a economia destinada a um mesmo produto. 

   De acordo com Oliveira (1999) o equilíbrio do desenvolvimento em 

certos lugares ocorre por meio de parâmetros que são criados pelos polos, onde é 

fundamental a cooperação entre os atores envolvidos para que haja o seu 

crescimento e maturação. Diversas empresas produzindo o mesmo produto, em uma 

área de concentração industrial, ajuda no fortalecimento, atrai vantagens e 

benefícios produtivos para esse setor. Por fim, tem uma participação ativa do 

desenvolvimento econômico daquela região, assim como faz a integração dos atores 

do local como justificativa para a sua criação, permanência e existência.  

  Conforme Nery e Mendes (2004) os polos desenvolvem a região através 

de uma participação ativa do crescimento e desenvolvimento econômico. Entretanto, 

não há evidências de um processo de integração e cooperação entre os atores 

envolvidos na fabricação e na venda do produto. Apesar dos polos possuírem 

características similares aos distritos industriais, esses não apresentam uma 

“cordialidade” e homogeneidade nas ações conjuntas, que são características 

básicas nos relacionamentos existentes dentro dos distritos industriais.  

2.3.9 Zona especial de negócios (ZEN) 

Costa e Nonato (2010) entendem que a zona especial de negócios é 

como um parque industrial no qual existe uma infraestrutura de suporte, como redes 

de telecomunicação, tratamento de efluentes, pavimentação, saneamento, entre 

outros, disponíveis para atender as empresas que, por ventura, decidirem se 
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implantar nesta localização. O governo municipal, em geral, é o empreendedor 

responsável pelas obras de infraestrutura da ZEN. Além disso, outros benefícios, 

como isenções fiscais e cessão do espaço utilizado por um determinado período de 

tempo, são oferecidos. Esses investimentos por parte do governo municipal têm por 

objetivo promover o desenvolvimento do município, através da geração de empregos 

diretos e indiretos. 

De acordo com a homepage Portal Prefeitura de Rio das Ostras (2015) o 

objetivo da ZEN é organizar as atividades industriais de produção, bens, serviços e 

empresariais de forma que os locais residenciais e turísticos do município não 

fossem impactados com a industrialização e o crescimento local. Assim, é possível 

manter a qualidade de vida para a população, preservar as belas paisagens para os 

turistas e ter uma localidade com uma infraestrutura adequada para implantação de 

empreendimentos. 

Segundo Bessa e Teixeira (2013) uma das novas formas de arranjos 

institucionais que os governos municipais realizam, onde há uma governança 

constituída por parcerias público-privadas e de participação social, é denominada de 

Zona Especial de Negócios (ZEN). Ela tem por objetivo primário promover o 

desenvolvimento local no sentido de estimular uma diversificação das atividades 

econômicas.  

2.3.10 Consolidação das tipologias e suas características 

Considerando os diversos autores e definições dos espaços organizados 

industriais apresentados anteriormente, foi elaborado o Quadro I, consolidando as 

principais características em função da respectiva tipologia.  
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Fonte: Elaboração própria com base na fundamentação teórica. 

 

Conforme delimitação dessa pesquisa, os distritos industriais da CODIN 

apresentam as características identificadas e consolidadas. 
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 2.4 DIAMANTE DE PORTER 

 

 Porter (2009), procurando responder perguntas, tais como, qual o motivo 

que determinadas empresas localizadas em certos países conseguem promover 

inovações consistentes?  E por que as empresas procuram, com determinação, 

melhorias constantes, buscando fontes de vantagens competitivas cada vez mais 

sofisticadas? Explica que a resposta para estas perguntas está em quatro atributos 

que possui um país, atributos os quais, isolados e como sistema, lapidam o 

“diamante” da vantagem nacional, o campo de atuação que cada país estipula e 

opera para os seus setores econômicos. Esses atributos estão presentes na figura 3 

e são: 

 Condições dos fatores. Engloba o posicionamento do país em relação 

aos recursos, como mão de obra especializada e infraestrutura, 

necessários para a competição em um determinado setor. 

 Condições da demanda. Relacionada à natureza da demanda do 

mercado interno para os serviços ou produtos do setor. 

 Setores correlatos e de apoio. Relacionados à presença ou ausência 

de indústrias correlatas no país, que sejam competitivos a nível mundial. 

 Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. Representado pelas 

condições predominantes no país, que determinam como as organizações 

são criadas, organizadas e administradas, da mesma maneira que a 

natureza da rivalidade no mercado interno.  
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De acordo com o autor, esses quatro atributos compõem o ambiente 

nacional no qual as companhias nascem e instruem-se na arte de competir (ver 

figura 2). Cada um dos quatro elementos do “diamante” influencia os ingredientes 

essenciais para a obtenção de um sucesso competitivo internacional: as metas dos 

proprietários, gestores e pessoas na empresa; quantidade de recursos disponíveis e 

habilidades imprescindíveis à vantagem competitiva em um setor; as informações 

que modelam as oportunidades percebidas e os direcionamentos para alocar suas 

habilidades e recursos; e, mais importante, as pressões para inovação e 

investimentos. 

Ainda de acordo com Porter, um país deve criar condições para melhorar 

a qualidade e o acesso aos mais importantes fatores de produção dos mais 

elementares aos mais sofisticados setores de sua economia, tais como, base 

científica ou mão de obra especializada. Além do mais, o conjunto de fatores do país 

Figura 2 - Determinantes da vantagem competitiva nacional 

Fonte: Porter, 2009. 
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em período de tempo específico é menos importante que a eficiência e velocidade 

com que são gerados, aprimorados e distribuídos entre os diversos setores. 

Para Porter (2009) os principais fatores de produção são aqueles que 

demandam investimentos consideráveis e constantes, e necessitam de 

especialização. Os fatores primordiais, tais como, as fontes locais de matéria-prima 

e o pool de mão de obra, não compõem uma vantagem nos setores intensivos de 

conhecimento. Isso porque as companhias ou possuem fácil acesso a eles através 

de uma estratégia global ou utilizam a tecnologia para contornar sua necessidade. O 

autor afirma que a simples disponibilidade de mão de obra genérica, com nível de 

escolaridade intermediário ou superior, não representa uma vantagem competitiva 

no atual cenário internacional. É necessário, para que haja uma vantagem 

competitiva sustentável, que o fator seja altamente especializado, para suprir as 

necessidades do setor e a sua criação é dependente de investimentos sustentados. 

Os países conseguem êxito em setores nos quais são bons na geração 

de fatores. Com a presença de instituições de classe mundial que, primeiramente, 

desenvolvem os fatores especializados e, posteriormente, se empenham em sua 

melhoria contínua, apresentam vantagem competitiva. 

Porter (2009) apresenta algumas desvantagens seletivas nos fatores mais 

fundamentais são suficientes para estimular as companhias à procura da inovação e 

do aprimoramento, como requisito para serem competitivas.  

2.4.1 Diamante de Porter adaptado 

 Seguindo com Porter (2009), condições dos fatores engloba o posicionamento 

do país com relação aos recursos, como mão de obra especializada e infraestrutura, 

necessários para a competição em um determinado setor. Para fins de elaboração 

dos critérios no ambiente subnacional ou regional, as condições dos fatores 

elencadas na elaboração dos questionários e tabelas desse trabalho, são 

considerados o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, relações regionais e 

intermunicipais. 

 Os fatores de competitividade foram adaptados e estudados não no ambiente 

nacional e relacionado à competição entre nações, mas sim no ambiente 

subnacional, amplamente estudado e apresentado na literatura porteriana, no nível 
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estadual e nas suas divisões internas, regiões e municípios, em acordo com as 

delimitações metodológicas. 

 2.4.2 Fatores de Competitividade 

 Econômicos 

Segundo Alberti (s.d.) a concepção de distrito industrial ganhou destaque 

novamente na economia quando a recessão atingiu o mundo em 1970 e 1980. 

Apesar de haver um aumento da quantidade de pessoas desempregadas e o 

declínio econômico de forma generalizada, determinadas regiões conseguiram 

prosperar. Essas regiões eram localizadas em diversas partes do mundo, onde 

estavam envolvidas diversas indústrias, incluindo indústrias avançadas, assim como, 

trabalho mais tradicional. O autor afirma que estudiosos defendem que o conceito de 

distrito industrial surgiu a partir do declínio do modelo fordista de produção. O 

modelo fordista era caracterizado por um sistema de produção integrado 

verticalmente, entretanto, devido ao desenvolvimento industrial e as novas 

necessidades dos clientes no mercado industrial, foi necessária a criação de uma 

organização mais flexível. Assim, os distritos industriais são caracterizados por essa 

flexibilidade, organizando a produção verticalmente integrada entre as pequenas e 

médias empresas independentes. 

Em conformidade com Silva et al. (2005) de um ponto de vista econômico, 

alguns aspectos influenciam a localização de um distrito industrial, como: custos de 

transporte; encargos de mão de obra; energia (em termos de abundância e de 

carga); economia de aglomeração; economia de localização; economia de 

urbanização; água, solo, recursos climáticos, serviços e assim por diante; capital e 

recursos de crédito. 

 Sociais 

De acordo com Pyke e Sengenberger (1990) os distritos industriais 

italianos aparentavam ser dotados de estruturas sociais que são particularmente 

adequadas para a coordenação flexível dos insumos. O acesso a recursos familiares 

e comunitários estendidos, onde, por um lado, temos as condições de trabalho 

providas aos empregados de forma que consigam se adaptar às exigências de um 

trabalho flexível, e por outro lado, os empregadores tendo acesso a uma fonte de 

trabalho flexível. Comunidades próximas e laços de parentesco, além disso, 
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fornecem um mecanismo de assistência mútua quando há necessidade, assim como 

os fundos para a criação de novos negócios. A forma como a indústria é organizada 

fornece uma estrutura particular adaptável para responder as mudanças requeridas 

pelo mercado. 

 Ambientais 

Barreta, Veronez e Reinhardt (2008) propuseram uma pesquisa sobre a 

análise ambiental para a escolha de lugares adequados para se instalar um distrito 

industrial, questão que não é abordada pela maioria das pesquisas desenvolvidas 

nessa área, que visam apenas o maior lucro possível. Utilizando-se de critérios 

eliminatórios e classificatórios estabelecidos, reduz-se o universo da busca e, desta 

forma, tornando o processo de escolha por parte do poder público mais fácil. O 

primeiro ponto importante detectado em sua pesquisa é que áreas que estão 

protegidas por leis municipais, estaduais e federais, que possuem um conjunto 

diversificado de fauna e flora e que possuem grande importância regional, devem 

ser preservadas, ou seja, essas áreas não estão propícias para o desenvolvimento 

de um distrito industrial. 

Outro fator de importância destacados pelos autores Baretta, Veronez e 

Reinhardt (2008) para a escolha de locais adequados para a implantação de distritos 

industriais é a direção e análise da frequência dos ventos, pois o deslocamento da 

poluição atmosférica gerada pelas indústrias que estão em locais com maior 

incidência de vento pode afetar a área urbana.   

 Fundiários 

De acordo com Hoenicke (2007) baseado nos documentos publicados 

pelo Governo de São Paulo, na década de 70, há alguns critérios para a escolha da 

área onde o distrito será implantado, entre eles podemos destacar: a topografia, 

onde a área selecionada deveria ter uma inclinação de no máximo 5% (situação 

ideal); fatores hidrológicos deveriam ser estudados, como por exemplo, a presença 

de cursos d’água e de outros mananciais para possível utilização, a existência de 

áreas inundáveis, observar o nível do lençol freático e verificar se é possível a 

perfuração de poços artesianos, assim como analisar a demanda de unidades a 

instalar x água a disposição na localidade; observar os ventos dominantes - áreas 

industriais deveriam estar situadas à jusante das áreas ocupadas pelas habitações, 

em relação ao posicionamento predominante dos ventos; analisar os meios de 
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transporte - o sistema de transporte do local deve possuir uma integração regional e 

um traçado que não cruze o centro urbano -  e a existência de uma malha ferroviária 

e sua função estratégica para ramos previstos para o distrito industrial; analisar o 

sistema energético4; existência de um sistema de comunicações e 

telecomunicações; e áreas habitacionais - verificar a possibilidade da criação de 

conjuntos habitacionais, incluindo creches nas vizinhanças do distrito. 

Segundo Pimentel (1966), que observou os distritos industriais da 

Inglaterra na década de 50, os ingleses fizeram um levantamento sobre o 

dimensionamento das áreas em distritos já implantados e concluíram que: fazia-se 

uma estimativa de 120 a 150 operários por hectare; uma indústria leve requeria uma 

área de construção por operário de 15 a 22 m²; estabelecia-se que 1/5 da área 

industrial seria designada para circulação viária; estabelecia-se que 2/5 da área 

industrial seria destinada a parcela ocupada pela construção em um momento mais 

avançado da implantação (não podendo essa proporção ser ultrapassada); 

estabelecia-se que 2/5 seriam destinados a espaços livres, jardins, pátios interiores, 

espaços verdes, etc. 

 Urbanos 

Consoante Hoenicke (2007) baseado nos documentos publicados pelo 

Governo de São Paulo, na década de 70, há alguns critérios básicos de urbanização 

para os distritos, entre eles podemos citar: a tradição industrial do município; a 

existência de centros industriais próximos; predisposição para o desenvolvimento do 

parque regional; disponibilidade de matéria-prima; a quantidade e os tipos de 

indústrias a serem acomodadas no distrito industrial; e assim que a área industrial 

fosse completamente ocupada, esta não deveria sofrer expansão para áreas 

vizinhas, e sim ocorrer implantação em uma nova área. 

Ferrari (1982) determina os critérios perigosos e danosos para um 

planejamento urbano e que são significativos para o estabelecimento de um distrito 

industrial, são eles: ruído; fumaça; pó; cheiro ou odoríferos; gases nocivos; 

escurecimento e calor; fogo; esgotos industriais; lixo; tráfego; estética; efeito 

psicológico (radioatividade e umidade). 

                                                           

4 A energia a disposição do distrito é considerada um fator decisivo para sua implantação. Isto 
porque, a energia térmica obtida por meio de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, causam 
impactos no custo da produção das empresas. 



58 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesse item é apresentado o processo de pesquisa para o projeto e as 

técnicas utilizadas para na obtenção dos resultados finais da investigação. 

Constituída de 4 fases, tem o objetivo de analisar o aumento ou diminuição da 

quantidade de empregos e empresas com as notas dos fatores de competitividade. 

 Na primeira fase da pesquisa foi realizada uma revisão de literatura. 

Conforme Salvador (1976) uma revisão de literatura é aquela que pode ser 

executada simultaneamente com várias fases da pesquisa de campo ou 

experimental com o objetivo de recolher informações antecipadas a respeito do 

problema, das hipóteses, dos métodos e etc. Para Macedo (1994) a revisão de 

literatura também procura fazer a identificação, a localização e a obtenção de 

documentos que estejam relacionados com o estudo do tema bem limitado, 

levantando, desta forma, a bibliografia básica. A realização da revisão de literatura 

terá como objetivo o reconhecimento da literatura existente na área.  O material será 

a base do trabalho, reunindo, analisando e discutindo as informações publicadas 

sobre o tema, fornecendo uma visão geral do que já existe, a fim de fundamentar 

teoricamente o objeto da investigação. 

A revisão de literatura foi utilizada para investigar o conceito de espaço 

organizado industrial, a importância da localização industrial, os tipos de espaços 

organizados5, os fatores de competitividade, a vantagem competitiva dos espaços 

organizados e o diamante de Porter. 

Com os conceitos teóricos existentes para os diferentes tipos de espaços 

organizados destinados ao desenvolvimento industrial e abordados pela revisão de 

literatura, foi elaborado o Quadro 1, onde foram consolidadas as principais 

características em função da respectiva tipologia. 

Na segunda fase do projeto foi realizada uma pesquisa qualitativa. 

Segundo Godoy (1995) este tipo de pesquisa não procura contar e/ou mensurar os 

eventos estudados, nem utiliza de um instrumento estatístico para análise de dados. 

Uma parte das questões ou focos de amplo interesse vão se definindo conforme o 

                                                           

5 Arranjo produtivo local, cluster, condomínio empresarial, condomínio industrial, condomínio logístico, 
distrito industrial, parque tecnológico, polo industrial e zona especial de negócios. 
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estudo se desenvolve. A pesquisa qualitativa procura adquirir dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e de processos interativos através do contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, buscando a compreensão dos fenômenos 

consoante a perspectiva dos sujeitos, isto é, dos participantes do caso em estudo.      

Em conformidade com Godoy (1995) uma grande quantidade de 

pesquisadores utiliza a pesquisa qualitativa em ações de campo por meio de 

observações e entrevistas, gastando muito do seu tempo no local da pesquisa, 

tendo um contado direto com os sujeitos. São registrados notas, os dados são 

analisados e os resultados adquiridos são escritos, incluindo descrições de trechos 

de conversas e diálogo.  

A entrevista, de acordo com Oliveira (2008), é um dos principais 

instrumentos utilizados nas pesquisas das ciências sociais para reunir dados, 

exercendo um importante papel nos estudos científicos. Segundo Lüdke e André 

(1986) a principal vantagem deste tipo de técnica no tocante às outras é que ela 

permite obter a informação requerida de forma corrente e imediata, praticamente 

com qualquer informante e sobre os mais diversos temas. Moreira (2002) define a 

entrevista como uma conversa entre duas ou mais pessoas com um determinado 

objetivo em mente. Aplicam-se as entrevistas de forma que o pesquisador consiga 

obter as informações que possivelmente os entrevistados possuem. 

Nesta segunda fase, a pesquisa qualitativa foi realizada através de 

entrevistas aberta estruturada, conforme questionário (Apêndice A) onde as 

perguntas puderam ser respondidas com liberdade. O público alvo desse 

questionário foram os gestores de órgãos públicos, empresas e instituições 

envolvidas no fomento do desenvolvimento industrial, verificando, desta forma, a 

visão desses gestores com relação aos fatores condicionantes para que um distrito 

ou condomínio industrial cumpra o seu papel na atração e retenção de investimentos 

em uma determinada região. 

A pesquisa qualitativa resultou na elaboração das tabelas 5 e 6, onde a 

primeira indica os fatores de sucesso e a segunda os fatores de fracasso dos 

espaços organizados. O objetivo dessa pesquisa, juntamente com os fatores 

encontrados na revisão de literatura, foi identificar os fatores essenciais para que as 

empresas que se instalem naquele distrito industrial sejam competitivas. 
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Na terceira fase, foi realizado um levantamento, junto às prefeituras e 

utilizando sites de pesquisas, dos espaços organizados industriais, cujas 

nomenclaturas foram consolidadas anteriormente, no Estado do Rio de Janeiro. 

Como resultado, foi elaborada a tabela 4, onde consta os tipos de espaços 

organizados, o tamanho da área, a quantidade de empresas instaladas e qual região 

administrativa do Estado elas se encontram, de acordo com a denominação do 

Sistema FIRJAN. Todavia, para efeito de pesquisa, trabalhamos somente com os 

distritos industriais implantados pela CODIN, em função da disponibilidade de dados 

e homogeneidade dos espaços, tendo sido pesquisado o universo integral dos 

distritos. 

Na quarta fase foi realizada uma segunda pesquisa qualitativa com 

entrevista do tipo estruturada, onde o questionário (Apêndice B) foi elaborado com 

base no levantamento feito pela primeira pesquisa qualitativa juntamente com a 

revisão de literatura. Este questionário teve por objetivo analisar a condição dos 

fatores de competitividade dos distritos industriais. O questionário foi elaborado com 

trinta e uma afirmações e utilizou a escala do tipo Likert de pontos, para avalição da 

condição dos fatores, e dando uma numeração de 0 a 4, sendo 0 não satisfaz, 1 

satisfaz pouco, 2 satisfaz, 3 satisfaz bastante e 4 excelente, quando for “não se 

aplica”, nenhuma nota será dada e sairá da média.  

A segunda pesquisa qualitativa foi realizada com gestores de empresas, 

associações dos distritos industriais e profissionais de instituições de fomento. Eles 

foram questionados a respeitos dos dozes fatores de competitividade identificados 

na primeira pesquisa qualitativa e, posteriormente, consolidamos as suas respostas 

na Planilha de Consolidação dos Dados da Pesquisa por Distrito (Apêndice D), onde 

cada fator foi pontuado e a média da pontuação desses fatores resultou em uma 

nota para o distrito industrial, que varia de 0 a 48. 

A partir das informações colhidas na primeira etapa, foi utilizado o 

Cadastrado Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas que estão situadas 

nos distritos industriais, fornecidos pela CODIN, e fez-se o levantamento da 

quantidade de empregos e empresas gerados ao longo do período de 2002-2013, 

utilizando a bases de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).  

Para fazer o cruzamento das informações, foi realizada a regressão 

linear, utilizando a média aritmética das notas dos fatores de competitividade no eixo 
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x e para o eixo y, no gráfico de número 23, usamos o percentual de crescimento do 

número de empregos, no período de 2003-2013, porém, para o gráfico de número 

24, foi utilizado o percentual do crescimento de empresas, no período de 2003-2013. 

A partir dos gráficos da regressão linear, foi estabelecida a correlação de 

Pearson que, segundo Figueiredo Filho e Silva Junior (2010), é a medida de 

associação linear entre as variáveis, que oscila entre -1 e 1. Todavia, esses 

extremos são dificilmente encontrados na prática. Para Cohen (1988 apud 

FIGUEIREDO FILHO e SILVA JUNIOR, 2010) valores entre 0,10 e 0,29 são 

considerados pequenos; valores entre 0,30 e 0,49 são médios; e escores entre 0,50 

e 1 são interpretados como grandes.  

É importante ressaltar que o coeficiente de correlação de Pearson não 

deve ser confundido com relação de causa e efeito (causalidade), explicam os 

autores, mas que apenas pode existir uma tendência entre os valores das notas dos 

fatores de competitividade com a geração de empregos e empresas. 

Utilizou-se na sequência o teste t de Student para médias de duas 

amostras (Student’s t-test) para verificar a diferença entre as médias dos empregos 

nas cidades e nos respectivos distritos. A hipótese nula do teste t de Student indica 

que as médias de duas variáveis são iguais, então um resultado significante (p<0,05) 

indica que as médias são diferentes. As premissas para o teste t de Student são a 

normalidade da distribuição das amostras, homoscedasticidade (igualdade das 

variâncias) e independência dos dados. O teste t de Student é robusto em relação à 

normalidade para amostras grandes, mas para amostras pequenas (N<10), como é 

o caso, o teste pode ser enviesado. Dessa forma, foram feitos testes para verificar 

se os dados atendem à premissa de normalidade. 

Variável Dependente: taxa de crescimento de empregos, variável 

contínua, em relação ao ano-base (2002). Os dados de empregos no distrito foram 

coletados mediante uma pesquisa realizada em fevereiro a abril de 2015 com os 

respondentes, e os dados sobre empregos nas cidades foram coletados na base de 

dados da RAES. Para verificar os efeitos no número de empresas, um segundo 

índice foi criado da mesma maneira, com o número de empresas no lugar do 

número de empregos. 

Variável Independente: Variável categórica indicando se os dados são 

referentes à cidade ou ao respectivo distrito industrial. 
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 Tabela 2 - Dados descritivos 

Descritivo - Empregos Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Empregos no Distrito 108 3.722 4.503 74 21.024 

Empregos na Cidade 108 996.145 1.058.786 7.938 2.614.937 

Taxa de Crescimento no Distrito 99 0,09 0,3 -1,34 1,27 

Taxa de Crescimento na Cidade 99 0,08 0,17 -0,46 1,07 

 

Descritivo - Empresas Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Empresas no Distrito 108 11 7 1 30 

Empresas na Cidade 108 110.090 115.440 1.389 271.304 

Taxa de Crescimento no Distrito 99 0,07 0,27 -0,25 1,55 

Taxa de Crescimento na Cidade 99 0,03 0,02 -0,03 0,11 

 

Gráfico A - Normalidade das amostras –Taxa de Crescimento de Empregos nos Distritos 
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Gráfico B - Normalidade das amostras –Taxa de Crescimento de Empregos nas Cidades 
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Gráfico C - Normalidade das amostras - Taxa de Crescimento de Empresas nos Distritos 
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Gráfico D - Normalidade das amostras –Taxa de Crescimento de Empresas nas Cidades 
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Como graficamente não é possível avaliar com clareza se as distribuições 

das amostras se aproximam da normal, realizamos o teste de obliquidade 

(skewness) e curtose (kurtosis). 

Tabela 3 - Teste de normalidade 

Emprego Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj 
chi2(2) 

Prob>chi2 

Taxa de Crescimento no 
Distrito 

99 0,11 0 21,68 0 

Taxa de Crescimento na 
Cidade 

99 0 0 71,28 0 

            

Empresas Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj 
chi2(2) 

Prob>chi2 

Taxa de Crescimento no 
Distrito 

99 0 0 70,7 0 

Taxa de Crescimento na 
Cidade 

99 0 0,02 13,62 0 
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Todas as variáveis indicam desvios da normalidade (p<0,01). Assim, para 

fazer os testes, foi usado um teste não-paramétrico, o teste Wilcoxonrank-sum, que 

não possui as premissas do t de Student. 

 

 

Tabela 4 - WilcoxonRank-Sum 

  Prob> |z| 

  Emprego Empresa 

CAMPO GRANDE 0,4116 0,7164 

CAMPOS 0,9738 0,0663 

DUQUE DE CAXIAS 1 0,4469 

MACAE 0,0046 0,0065 

PACIENCIA 0,0165 0,001 

PALMARES 0,4118 0,0008 

QUEIMADOS 0,3754 0,8433 

SANTA CRUZ 0,341 0,0664 

TRES RIOS 0,0009 0,0448 

 

Utilizado o teste não paramétrico WilcoxonRank-Sum para verificar se as 

médias das taxas de crescimento do número de empregos e do número de 

empresas são diferentes, por distrito. O resultado é significativo para a taxa de 

crescimento de empregos nos distritos de Macaé, Paciência de Três Rios. Quando 

se observa as diferenças das taxas médias do crescimento do número de empresas 

na cidade e no distrito, o resultado é significativo nos distritos de Macaé, Paciência, 

Palmares e Três Rios. 

Vale lembrar, no entanto, que os dados obtidos não são uma amostra, e 

sim toda a população.  Dessa forma, testes estatísticos que procuram aferir a 

realidade a partir de uma amostra não são necessários. Observando os dados 

coletados, há indicação de que a taxa de crescimento média dos empregos nos 

distritos é maior (em comparação às cidades) em: Campo Grande, Duque de Caxias 

e Três Rios, e a taxa é menor nos distritos de Campos, Macaé, Paciência, Palmares, 

Queimados e Santa Cruz. 
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Gráfico E - Médias das taxas de crescimento de empregos por distrito 
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Além disso, também podemos observar que a taxa de crescimento do 

número de empresas é maior nos distritos de Campo Grande, Campos, Duque de 

Caxias, Queimados, Santa Cruz e Três Rios, mas menor em Macaé, Paciência e 

Palmares.  

Gráfico F - Médias das taxas de crescimento de empregos por distrito 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Com base na metodologia apresentada no item anterior, damos 

seguimento a dissertação apresentando a analise dos resultados encontrados ao 

longo do projeto de pesquisa dessa dissertação. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS ESPAÇOS ORGANIZADOS 

Após a consolidação da literatura referenciada foi elaborada a 

apresentação dos espaços organizados e suas características, que foi utilizada para 

definição do objeto pesquisado, o Distrito Industrial. 

Conforme delimitação dessa pesquisa os distritos industriais da CODIN 

estão caracterizados no quadro 1. 

4.2  FATORES DE COMPETITIVIDADE 

A primeira pesquisa qualitativa (Apêndice A) realizada com gestores de 

órgãos públicos, empresas e instituições envolvidas no fomento industrial serviu 

para fazer o mapeamento dos fatores de sucesso e fracasso de forma que um 

distrito industrial ou um condomínio industrial cumpra o seu papel na atração e 

retenção de investimentos em determinada região. As tabelas 5 e 6 revelam quais 

foram esses fatores e a frequência que eles surgiram ao longo das entrevistas. 

Tabela 5 – Fatores de sucesso e frequência 

Fatores de sucesso Frequência 

Infraestrutura adequada  5 

Viabilidade de licenciamento ambiental 4 

Demanda de mercado 4 

Área adequada  4  

Recursos financeiros 3 

Alinhamento político 3 

Mão de obra qualificada 2 

Situação fundiária regular 2 

Empresa âncora 2 

Acompanhamento do desenvolvimento do distrito e seus 
arredores 

2 

Posicionamento logístico 2 

Sistema viário de transporte público eficiente 1 

Incentivos diretos 1 

Segurança 1 

Competência dos líderes e gestores 1 
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Programa de atração de empresas 1 

Marketing 1 

Sistema de governança do distrito entre associados (modelo 
tríplice hélice) 

1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 6 – Fatores de fracasso e frequência 

Fatores de fracasso Frequência 

Favelização ao redor do distrito 2 

Falta de segurança 2 

Dificuldade de obter o licenciamento ambiental 1 

Falta de acesso viário 1 

Área não adequada 1 

Problemas econômicos 1 

Falta de vontade política 1 

Falta de estudo sobre a demanda 1 

Falta de alinhamento com os empresários 1 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Observando os fatores encontrados na pesquisa qualitativa e mais os 

fatores encontrados na literatura referenciada foi elaborado o Quadro 2, onde é 

apresentado o grupo de fatores, alguns desses sendo divididos em itens, que foram 

considerados essenciais para o sucesso do espaço organizado. Esse quadro foi 

utilizado para compor as perguntas da segunda pesquisa qualitativa, de forma que 

os respondentes pudessem indicar o seu grau de satisfação, utilizando a escala de 

Likert, desses fatores de competitividade.  
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4.3 MAPEAMENTO DOS ESPAÇOS ORGANIZADOS INDUSTRIAIS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

Identificados os fatores de competitividade, foi necessário determinar 

onde seria aplicada a segunda pesquisa qualitativa para determinar as condições 

desses fatores. Para isto foi realizado junto às prefeituras do Estado do Rio de 

Janeiro e sites de pesquisa um levantamento dos espaços organizados existentes 

ou em implantação. Como resultado dessa pesquisa, foi elaborada a Tabela 7, onde 

mostramos os espaços organizados identificados até 31 de janeiro de 2015, no 

Estado do Rio de Janeiro. Todavia cabe ressaltar que a pesquisa não é 100% 

completa, em função da inexistência de fontes e dados consolidados sobre espaços 

destinados ao desenvolvimento industrial, na maioria dos municípios ou informação 

incompleta nos demais. Registrando que o levantamento incluiu áreas e 

empreendimentos de origem pública e / ou privada.   
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Tabela 7 – Espaços organizados do Estado Rio Janeiro 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados fornecidos pelas prefeituras. 
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O levantamento resultou em uma amostra de 50 espaços organizados. 

Todavia, como recorte para analisar as condições dos fatores de competitividade, 

foram selecionados os Distritos Industriais que são de responsabilidade da CODIN, 

pela homogeneidade da amostra e melhor disponibilidade de dados. 

4.4 ANÁLISE DOS FATORES DE COMPETITVIDADE NOS DISTRITOS 

INDUSTRIAIS DA CODIN 

Nesse item são apresentado os resultados da segunda pesquisa 

qualitativa (Apêndice C), que foi aplicada aos dez distritos industriais pertencentes a 

CODIN e o resultado do teste t de Student (Student’s t-test), para verificar a 

diferença entre as médias dos empregos nas cidades e nos respectivos distritos e 

explicado na metodologia. Cabe registrar que todos os distritos da CODIN foram 

implantados antes do ano de 2003, a exceção do distrito de São João da Barra, 

motivo pelo qual sua análise se torna incompleta, em função da falta de dados e 

série histórica da RAIS. 

A pesquisa teve como objetivo obter uma nota do grau de satisfação, 

utilizando a escala de Likert, dos respondentes a respeito de cada um dos fatores de 

competitividade nos distritos.  

O gráfico 1 mostra a média aritmética das notas dos fatores de 

competitividade dos dez distritos industriais da CODIN. Essa média é utilizada para 

efeito de comparação, determinando quais fatores, em cada um dos distritos 

industriais, tem melhor ou pior desempenho, conforme apresentado no gráfico tipo 

radar. Cada fator pode ter sua nota média no período de 0 (zero) a 4 (quatro). 

Na sequência podemos observar no gráfico 2 a taxa de crescimento 

acumulada em todos os distritos tendo como referência a geração de empregos e 

atração de empresas no período entre 2002 e 2013. 

Ademais, foi elaborado o gráfico 3, apresentando a média aritmética das 

notas dos fatores de competitividade dos distritos industriais avaliados, explicitando 

quais possuem as melhores condições dos fatores, em ordem decrescente até 

aqueles que apresentaram os fatores com menores resultados. As notas de cada um 

dos fatores de competitividade, em cada um dos distritos, são detalhadas em 

seguida. 
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Gráfico 2 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Todos os Distritos 
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4.4.1 Distrito industrial de Campo Grande 

De acordo com a homepage da CODIN (2015), a empresa é responsável 

pelo Distrito Industrial de Campo Grande desde 1976, ocorrendo sua expansão em 

2002. O distrito situa-se próximo à Avenida Brasil, principal via de ligação entre a 

zona oeste e o centro da cidade do Rio de Janeiro. Na época da pesquisa existiam 

25 empresas instaladas neste distrito. Possui uma área de 2,5 milhões de m² e, de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Urbano (PDU), ele entra na categoria de 

Zona Estritamente Industrial (ZEI). 

De acordo com o ranking exibido no gráfico 3, o Distrito Industrial de 

Campo Grande se apresenta na 5º colocação na média das notas dos fatores de 

competitividade. Por intermédio do gráfico de radar podemos observar que dos 12 

fatores de competitividade cinco se encontram acima da média aritmética das notas 

dos dez distritos industriais, que são: cenário econômico; impacto social; 

infraestrutura e logística; incentivos financeiros e zoneamento urbano adequado. 

Como resultado da pesquisa qualitativa aplicada no Distrito Industrial de 

Campo Grande, apresentamos o gráfico abaixo (Gráfico 4). 

Gráfico 3 – Ranking da Média Aritmética das Notas dos Fatores de 
Competitividade por Distrito Industrial 
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Cabe ressaltar que o fator empresa âncora não ganhou nota 0, mas sim, 

não se aplica, fazendo com que esse fator não entre na média. Isto significa que os 

respondentes não consideram que esse fator contribuiu no desenvolvimento do 

distrito. 

No ano de 2010 houve um incremento nas políticas públicas do governo 

estadual no que tange a utilização dos distritos industriais como ferramentas para 

atração de empresas e geração de empregos. Podemos observar no gráfico 5 que 

tanto a geração de empregos e a atração de empresas apresentam curvas positivas 

em relação à média do município no período de 2010 até 2013. 
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Gráfico 5 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Campo Grande 

 

4.4.2 Distrito industrial de Campos dos Goytacazes 

Segundo a homepage da CODIN (2015), o papel do Distrito Industrial de 

Campos dos Goytacazes é muito importante para a economia do município, onde há 

uma elevada oferta de serviços e produtos. Possui uma área de 1 milhão de m² e de 

acordo com PDU, ele entra na categoria de ZEI. 

O Distrito Industrial de Campos dos Goytacazes, de acordo com o gráfico 

2, se apresenta na 6º colocação da média aritmética das notas dos fatores de 

competitividade. O gráfico a seguir (Gráfico 6) revela as notas que esse distrito 

ganhou por cada fator de competitividade. 

O Distrito de Campos dos Goytacazes apresentou somente 4 fatores 

acima da média aritmética das notas dos fatores de todos os distritos, que foram: 

infraestrutura e logística; incentivos tributários; mão de obra qualificada e 

zoneamento urbano adequado. Como o Distrito de Campo Grande, o fator Empresa 

Âncora não foi incluído na média. Um ponto de destaque é que o fator Impacto 

Social ganhou nota 0, isso porque, todos respondentes responderam “não satisfaz” 

para a pergunta desse fator. De acordo com eles e com a experiência registrada em 

campo, o processo de favelização invadiu áreas pertencentes ou próximas ao distrito 

industrial. 
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Fato relevante se dá na região, com a implantação do Complexo Industrial 

do Açu, em São João da Barra, que pela sua proximidade, pode distorcer os 

resultados, pois o comportamento na atração de empregos que parece se confundir 

com o do município de 2010 em diante, podendo estar mascarado pelo alto índice 

de novos empregos em função das obras do Porto do Açu e seu entorno. O 

crescimento na atração de empresas no distrito em relação a cidade no mesmo 

período reforça essa hipótese. 

Gráfico 7 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Campos dos Goytacazes 
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4.4.3 Distrito industrial de Duque de Caxias 

Em conformidade com a homepage da CODIN (2015), o Distrito Industrial 

de Duque de Caxias situa-se a 22,5 Km da Linha Vermelha, alça rodoviária que 

interliga a Avenida Brasil à Rodovia Presidente Dutra (BR-116), cruzando a Rodovia 

Washington Luiz (BR-040). Assim, o distrito possui fácil acesso ao centro do Rio de 

Janeiro, à cidade de Belo Horizonte e São Paulo, como também, às regiões Serrana 

e Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Devido às condições 

favoráveis de proximidade das principais rodovias e com o grande mercado 

consumidor da região Metropolitana do Rio de Janeiro, o distrito possui condições 

logísticas favoráveis para obtenção de insumos e escoamento da produção. Possui 

uma área de 2,5 milhões de m² e de acordo com PDU, ele entra na categoria de ZEI. 

O Distrito Industrial de Duque de Caxias segue na 7º posição do ranking, 

apresentado no gráfico 2. O gráfico a seguir (Gráfico 8) mostra a média aritmética 

das notas por fator de competitividade desse distrito. 

Observa-se nesse distrito que apenas 2 fatores de competitividade se 

encontram acima da média aritmética das notas de todos os distritos, enquanto que 

o impacto social se encontra exatamente sobre a essa média. 
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Ainda em função das novas políticas adotadas para distritos pelo governo 

estadual, percebemos um forte impacto positivo na geração de empregos e atração 

de empresas no período entre 2010 e 2013 em relação ao município, mesmo que o 

fator comprometimento da autoridade pública tenha baixo valor percebido, os 

demais fatores de competitividade estão próximos da média. 

  

Gráfico 9 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Duque de Caxias 

 

 

4.4.4 Distrito industrial de Macaé 

De acordo com a homepage da CODIN (2015) o Distrito Industrial de 

Macaé, em virtude do grande potencial industrial da região, foi concebido com o 

objetivo de complementar os empreendimentos originados das atividades da 

Petrobras e da Plataforma Marítima de Prospecção de Petróleo. Possui uma área de 

400 mil de m² e de acordo com PDU, ele entra na categoria de ZEI. 

O Distrito Industrial de Macaé, apesar de estar situado em uma área que 

cresceu enormemente devido à exploração e produção de petróleo, apresentou o 

segundo pior resultado com relação à média aritmética das notas dos fatores de 

competitividade, que podem ser observadas no gráfico a seguir (Gráfico 10).  
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O distrito de Macaé, que tem a segunda pior média da pesquisa dos 

fatores, também apresenta desempenho abaixo da média comparado ao município 

tanto na geração de empregos, quanto na atração de empresas. Fato que pode ser 

explicado pela grande oferta de áreas destinadas ao desenvolvimento industrial no 

próprio município e região. Além dos 400 mil m² ocupados no distrito de Macaé, 

existem mais de 13 milhões de m² ofertados em empreendimentos privados na 

própria cidade e públicos nos municípios vizinhos, segundo levantamento do autor.  

Gráfico 11 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Macaé 
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4.4.5 Distrito industrial de Paciência 

Segundo a homepage da CODIN (2015) o Distrito Industrial de Paciência 

foi criado para realocar as grandes empresas instaladas próximas ao centro urbano. 

Todavia, a busca por áreas menores originou um complexo de empresas de 

pequeno e de médio porte. Possui uma área de 430 mil de m² e de acordo com 

PDU, ele entra na categoria de ZEI. 

De acordo com a média aritmética das notas de todos os distritos 

industriais, o Distrito Industrial de Paciência foi o que obteve as piores notas. 

Podemos observar suas notas no Gráfico 12. 

 

Os problemas sociais no entorno desse distrito são graves, cercado por 

comunidades, com elevado índice de violência urbana, problemas de acesso, 

infraestrutura e outros, tem provocado a desmobilização de empresas e postos de 

trabalho na região. O projeto que no início era uma alternativa locacional industrial, 

está se transformando rapidamente em problema social, conforme pode ser 

observado pelas baixas notas nos fatores de competitividade e taxas de atração de 

empresas e geração de empregos abaixo da média da cidade. 
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Gráfico 13 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Paciência 

 

4.4.6 Distrito industrial de Palmares 

Conforme a homepage da CODIN (2015) o Distrito Industrial de Palmares 

tinha como meta realocar as grandes empresas instaladas próximas ao centro 

urbano. Entretanto, a procura por áreas menores alterou o projeto inicial para 

atender às empresas de pequeno e médio porte. Possui uma área de 500 mil de m² 

e de acordo com PDU, ele entra na categoria de ZEI. 

 Situado próximo ao Distrito Industrial de Paciência, é possível imaginar 

que a média aritmética das notas dos fatores de competitividade desse distrito não 

seria muito diferente do distrito industrial localizado em Paciência, e de fato foi 

constatado. Terceiro pior distrito do ranking, apresentado no gráfico 2. Todavia, 

podemos observar no gráfico 14 que esse distrito obtém pontuações mais altas do 

que o seu vizinho. 

No trabalho de campo, foi observado um menor grau de favelização 

quando comparado com o Distrito Industrial de Paciência. Além disso, por ser 

localizado às margens da Avenida Brasil, possui melhor acesso e facilidade 

logística. Contudo sua taxa de geração de emprego quando comparada a da cidade 

é menor a partir de 2010 e apenas em 2011 apresentou atração de empresas acima 

da média do município. 
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Gráfico 15  – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  

Palmares. 

 

4.4.7 Distrito industrial de Queimados 

De acordo com a homepage da CODIN (2015) o Distrito Industrial de 

Queimados foi projetado para receber empresas de médio e grande porte. Ele 

possui ruas internas amplas, além de uma avenida canal, com duas pistas 

margeando o Rio Camboatá. Encontra-se próximo à rodovia RJ-109, que é a rodovia 

estadual que liga a Rodovia Rio-Santos (BR-101) e a Rodovia Presidente Dutra (BR-

116). Possui uma área de 2,3 milhões de m² com infraestrutura e 3 milhões de m² 

em implantação, e de acordo com PDU, ele entra na categoria de ZEI. 
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O Distrito Industrial de Queimados está na 4ª posição do ranking, 

segundo o Gráfico 2. Da mesma forma que ocorreu em outros distritos industriais, o 

fator Empresa Âncora não foi considerado, de acordo com os respondentes, um 

fator que contribuiu para o desenvolvimento do distrito. 

O distrito possui uma associação, a Associação das Empresas do Distrito 

Industrial de Queimados (ASDINQ), que trabalha em prol do distrito contribuindo 

significativamente para uma melhor pontuação, conforme observado no Gráfico 16. 

 

 

 

O fator Empresa Âncora não foi incorporado à média, pois os 

respondentes entendem que não foi um fator que contribuiu para o desenvolvimento 

do distrito. 

Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, com boa 

infraestrutura e logística, as boas notas dos fatores de competitividade, parecem 

sustentar as políticas públicas municipais, a partir de 2008, taxa de crescimento da 

geração de emprego acima do município e estadual, a partir de 2010, conforme as 

curvas apresentadas no gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Queimados 

 

 

4.4.8 Distrito industrial de Santa Cruz 

Conforme a homepage da CODIN (2015), o Distrito Industrial de Santa 

Cruz foi planejado para abrigar as empresas do ramo de metalurgia e siderurgia. 

Atualmente, o distrito conta com a presença de 17 empresas, possui uma área de 

6,2 milhões de m² e, de acordo com PDU, entra na categoria de ZEI. 

Terceiro melhor distrito, de acordo com o ranking do Gráfico 2, o Distrito 

Industrial de Santa Cruz é composto por empresas de médio e grande porte 

associadas à Associação das Empresas dos Distrito Industrial de Santa Cruz e 

Adjacências (AEDIN), onde o trabalho realizado pela associação contribuiu 

significativamente para as notas apresentadas no gráfico abaixo (Gráfico 10). 

O fator empresa âncora não foi considerado na média, pois os 

respondentes entenderam que não foi um fator que contribuiu para o 

desenvolvimento do distrito. Percebe-se também, que a maioria da média aritmética 

das notas dos fatores de competitividade está acima da média aritmética das notas 

de todos os distritos. 
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O Distrito apresenta uma taxa de crescimento na atração de empresas a 

partir de 2010 acima da média da cidade, contudo a taxa de geração de empregos 

no mesmo período é menor no distrito do que no município. A hipótese que pode ser 

levantada, está relacionada ao elevado número de investimentos no setor de 

construção civil e infraestrutura no municípios vizinhos no mesmo período, Itaguaí e 

adjacências, com empreendimentos portuários, arco metropolitano e unidades 

habitacionais, que podem ter levado o centro de gravidade de atração de empregos 

para fora do distrito em caráter temporário. 
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Gráfico 19 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Santa Cruz 

 

4.4.9 Distrito industrial de São João da Barra 

Segundo a homepage da CODIN (2015) o Distrito Industrial de São João 

da Barra foi idealizado para integrar o projeto do Porto do Açu. O perfil das indústrias 

que deverão se instalar nele são: indústrias de apoio offshore, indústrias 

siderúrgicas, unidades de construção naval, automobilística, cimenteiras, usinas 

termoelétricas, indústrias metalmecânica, unidades de tratamento de petróleo, entre 

outas. Este projeto, que aproxima um distrito industrial, um porto e um mineroduto, 

em termos de capacidade e de tecnologia, visa proporcionar sinergia entre a 

produção e o escoamento de produtos e é considerado o maior do Cone Sul. Possui 

uma área de 72 milhões de m². 

Provavelmente, por ser o distrito industrial mais recente, o Distrito 

Industrial de São João da Barra foi o que recebeu as maiores notas do fator de 

competitividade, como observado no Gráfico 3. 

O Gráfico 20 mostra que a média aritmética das notas de todos os fatores 

de competitividade está acima da média aritmética da nota de todos os distritos. Um 

caso particular desse distrito é a presença de um porto, que facilita no escoamento 

de produtos da região. 

Cabe registrar que esse distrito não possui série histórica da RAIS, o que 

impediu uma análise mais profunda, relacionando fatores, geração de empregos e 

atração de empresas. 
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4.4.10 Distrito industrial de Três Rios 

De acordo com a homepage da CODIN (2015) o Distrito Industrial de Três 

Rios foi criado com a meta de atrair empresas para a região Centro Sul Fluminense, 

devido a sua localização privilegiada, uma vez que possui acesso as três maiores 

capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Possui uma área de 

400 mil de m² e, de acordo com PDU, ele entra na categoria de ZEI. 

O resultado da pesquisa qualitativa realizada no Distrito Industrial de Três 

Rios é apresentado no gráfico abaixo (Gráfico 21). 

Segundo melhor distrito, como observado no Gráfico 2, possui 

praticamente todas as médias aritméticas das notas dos fatores de competitividade 

acima da média aritmética das notas dos demais distritos. Apenas o fator mão de 

obra, que surpreende com nota zero, o que significa que todos os respondentes 

entenderam não ser satisfatória a oferta na região. 
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Em visita de campo também foi observado uma pequena aglomeração de 

casas no entorno do distrito, mostrando que a sua presença gerou o impacto de 

favelização. 

Entretanto, esse parece ser o mais bem sucedido empreendimento 

destinado a atração de empresas para o desenvolvimento industrial. Tanto na 

geração de emprego e atração de empresas do universo estudado, as taxas de 

crescimento de emprego foram identificadas acima da média desde 2002, quando 

comparadas ao município e a taxa de crescimento na atração de empresa cresce, 

também acima da municipal a partir de 2010, coerente com a estratégia de política 

pública do governo estadual no período. 

O Município de Três Rio e seu entono são considerados região com alto 

diferencial competitivo logístico, pois tem localização estratégica rodoviária, servindo 

de ponto de conexão do RJ para Minas Gerais (MG), Sul Fluminense (RJ) e São 

Paulo (SP), Espírito Santo (ES), Sul da Bahia (BA) e região metropolitana do Rio de 

Janeiro (RJ). 
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Gráfico 22 – Empregos e Empresas – Taxa de Crescimento acumulado – Base 100                  
Três Rios 

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS DOS 

FATORES DE COMPETITIVIDADE COM O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE 

EMPREGOS E EMPRESAS 

Utilizando a base de dados da RAIS, foi realizado o levantamento do 

número de empregos dentro dos distritos industriais analisados nessa dissertação, 

com exceção do Distrito Industrial de São João da Barra, onde não foram achados 

dados, pois como informado anteriormente, trata-se de um distrito recente. 

De acordo com Cohen (1988 apud FIGUEIREDO FILHO e SILVA 

JUNIOR, 2010) o valor de correlação está na faixa que pode considerado médio 

(0,3069), ou seja, há uma tendência de que, conforme as notas dos fatores de 

competitividade forem mais altas, maior será o percentual do crescimento de 

empregos. O gráfico a seguir (Gráfico 23), elaborado como gráfico de dispersão, 

apresenta essa tendência. Todavia entendemos que não há relação de causalidade 

entre esses valores, mas com o estudo realizado, onde analisamos todos os fatores 

de competitividade, e podemos entender que os distritos que possuem as melhores 

notas tendem a apresentam o melhor desempenho na geração de empregos. 
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O Gráfico 24 já apresenta uma correlação que pode ser considerada forte, 

segundo Cohen (1988 apud FIGUEIREDO FILHO e SILVA JUNIOR, 2010). Da 

mesma forma que o explicado para o número de empregos, conforme temos uma 

pontuação mais alta no conjunto de fatores de competitividade maior é o percentual 

do crescimento de empresas na região. É importante ressaltar que os distritos 

industriais têm um espaço limitado para a ocupação das empresas, logo, após 

estarem completamente ocupados só surgirão novas empresas se substituírem as já 

existentes ou ocorrer uma ampliação da área do distrito industrial.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fatores de competitividade dos distritos industriais do Estado do Rio de 

Janeiro foram identificados, pesquisados qualitativamente e relacionados, através de 

ferramentas estatísticas, com a geração de empregos e atração de empresas para o 

interior de seus respectivos espaços organizados, assim como comparados com a 

geração de empregos e atração de empresas nos municípios onde se encontram 

instalados. 

Os distritos industriais pesquisados, com exceção do DI de São João da 

Barra, criado após 2002, apresentaram tempo de implantação suficiente para serem 

relacionados com a base de dados da RAIS utilizada para essa análise, 

considerando o período de 2002 a 2013. 

Os fatores de competitividade dos distritos industriais do estado do Rio de 

Janeiro foram analisados individualmente para cada distrito, assim como tiveram sua 

média calculada considerando o universo da pesquisa, nesse caso também sendo 

considerado o DI de São João da Barra, prejudicado apenas na inexistência de 

dados da base RAIS. 

A seguir serão apresentadas as respostas ao objetivo geral e específicos 

dessa dissertação. 

5.1 RESPOSTA OBJETIVO GERAL 

Com relação aos fatores de competitividade dos distritos do estado do Rio 

de Janeiro e a correlação com o sucesso e o insucesso na sua implantação, 

enquanto ferramentas de políticas públicas ou variáveis a serem consideradas nos 

investimentos de origem privada, quando relacionados a geração de emprego e 

atração de empresas, foram observados os seguintes aspectos: 

Os distritos são áreas delimitadas e com logradouro definido, o que sem 

planos de ampliação, tem capacidade limitada para geração de emprego e atração 

de empresas. 

Foram identificadas taxas de crescimento média dos empregos maior nos 

distritos do que nos municípios em Campo Grande, Duque de Caxias e Três Rios, e 

menor nos distritos de Campos, Macaé, Paciência, Palmares, Queimados e Santa 

Cruz. 
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Além disso, também pudemos observar que a taxa de crescimento do 

número de empresas, também comparando aos municípios, é maior nos distritos de 

Campo Grande, Campos, Duque de Caxias, Queimados, Santa Cruz e Três Rios, 

mas menor em Macaé, Paciência e Palmares, nesse caso os 3 municípios com 

piores notas dos fatores de competitividade (gráfico 3). 

Quando correlacionados os fatores com a geração de emprego foi 

identificada uma tendência de que, conforme as notas dos fatores de 

competitividade forem mais altas, maior será o percentual do crescimento de 

empregos dentro do distrito industrial (gráfico 23). 

Da mesma forma também foi identificada uma tendência de que, 

conforme temos uma pontuação mais alta no conjunto de fatores de competitividade, 

maior será o percentual do crescimento de empresas no distrito industrial (gráfico 

24). 

O cenário econômico local pode ter gerado distorções em alguns 

resultados, possibilidade identificada prioritariamente nos municípios de Campos dos 

Goytacazes (Porto do Açu), Macaé (Exploração de petróleo offshore) e Santa Cruz 

(Porto de Itaguaí e Arco Metropolitano). Novos trabalhos precisarão considerar tais 

fenômenos. 

Variáveis endógenas e não controladas nesse trabalho precisam ser 

tratadas através de métodos mais refinados para um melhor aproveitamento dos 

dados empíricos reunidos em trabalhos futuros, principalmente pela dificuldade em 

separar, qualificar e quantificar o potencial de geração de emprego e de atração de 

empresas de um distrito industrial, quando comparado ao potencial de atração do 

próprio município ou região de sua instalação. 

Não foi possível nessa dissertação identificar com precisão científica qual 

o fator ou conjunto de fatores têm maior impacto no sucesso ou insucesso dos 

empreendimentos, no entanto a tendência dos fatores correlacionados com a 

geração de emprego (correlação média) e atração de empresas (correlação forte) 

torna relevante o projeto e aponta a necessidade de novos estudos. 
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5.2 CARACTERIZAR UMA NOMENCLATURA PARA OS EOS INDUSTRIAIS 

DISPONÍVEIS NA LITERATURA REFERENCIADA 

O objetivo desse fase do trabalho não foi elaborar as definições para os 

espaços organizados existentes no estado do RJ, mas apresentar as características 

principais desses empreendimentos, na tentativa de destacar o distrito industrial dos 

demais espaços, caracterizando da melhor forma o objeto estudado, em acordo com 

o recorte metodológico proposto. Além do distrito industrial, arranjo produtivo local, 

cluster, condomínio empresarial, condomínio industrial, condomínio logístico, parque 

tecnológico, polo industrial e zona especial de negócios foram espaços identificados 

e caracterizados nesse trabalho. 

5.3 REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS EOs INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Nessa fase do trabalho, ainda pairavam dúvidas sobre a quantidade de 

espaços organizados do tipo distrito industrial implantados ou em implantação no 

estado do RJ, se fez necessário o levantamento apresentado, que confirmou o 

entendimento de que o recorte deveria ser 100% dos distritos industriais da CODIN, 

em função da origem pública estadual, similaridade dos projetos, planejamento, 

período de implantação, homogeneidade e disponibilidade de dados. Foi gerada a 

tabela 7, relacionando 50 espaços dedicados ao desenvolvimento industrial no 

estado do Rio de Janeiro, incluídos os DIs da CODIN. 

5.4 IDENTIFICAR OS FATORES DE COMPETITIVIDADE EXISTENTES NOS EOS 

INDUSTRIAIS IMPLANTADOS 

Os fatores e subfatores identificados na literatura referenciada foram 

validados na pesquisa qualitativa com especialistas em projetos de implantação de 

espaços organizados. Após essa etapa os fatores e subfatores foram comparados 

com documentos reservados e não publicados, confirmando a sua abrangência e 

relevância na aplicação em projetos não teóricos. A planilha de consolidação dos 

dados da pesquisa por distrito (Apêndice D) pode servir de referência para as áreas 

técnicas públicas ou privadas na construção de roteiros para estudos de viabilidade 

técnica e econômica de projetos relacionados ao desenvolvimento industrial. 
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5.5 PONTUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS FATORES DE COMPETITIVIDADE 

PARA OS ESPAÇOS ORGANIZADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Conforme identificado nos gráficos de resultados do capítulo 4, quando da 

análise de resultados, todos os distritos, com exceção do DI de São João da Barra, 

têm desempenho tangenciando notas médias ou claramente abaixo da média, 

despertando a necessidade do aprofundamento de estudos que venham a identificar 

caminhos para melhor aproveitamento desses espaços organizados, melhorando a 

percepção com relação aos fatores tratados nessa pesquisa.  

5.6 CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE COMPETITIVIDADE E A GERAÇÃO 

DE EMPREGO NOS EOs DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Considerando a correlação média para empregos e alta para atração de 

novas empresas, indicando uma tendência de que um melhor desempenho dos 

fatores tende a gerar mais empregos e atração de empreendimentos, apontam a 

necessidade de estudos complementares, tanto no âmbito estatístico, quanto na 

revisão de fundamentos e metodologia para um entendimento mais preciso quando 

da necessidade de investimentos em EOs do tipo DI para o desenvolvimento 

industrial regional. 

A seguir, reforçamos algumas percepções e apresentamos pontos 

estratégicos para o prosseguimento da tarefa de aprimoramento dos métodos de 

implantação das áreas dedicadas ao desenvolvimento industrial: 

O entendimento dos fatores e a análise das suas condições apontam para 

a necessidade do levantamento das áreas com potenciais para atração e retenção 

de investimentos através de projetos públicos ou privados que identifiquem áreas 

com vocação industrial, contribuindo para políticas públicas e análises privadas para 

novos empreendimentos. Existe a necessidade da criação de um banco de áreas 

disponíveis para atração de empreendimentos industriais e empresas do 

encadeamento produtivo da indústria, que atenda ao setor público e investidores 

interessados no estado do Rio de Janeiro. 

O governo do Estado do Rio de Janeiro, assim como os municípios que 

sediam espaços organizados, deve dar especial atenção ao mapeamento dos seus 

respectivos empreendimentos industriais. Atentando em acordo com suas 
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respectivas jurisdições, para que façam parte dos planos de desenvolvimento 

econômico e também dos Planos Diretores Urbanos (PDUs). Especial atenção aos 

fatores: ambiental, infraestrutura, mão de obra, serviços públicos e 

comprometimento da autoridade pública. 

Realizações de novas pesquisas qualitativas e quantitativas, bem como 

consultorias especializadas, devem ser contratadas para refinamento das bases de 

dados, número de empresas, número de empregos, faturamento e outras 

informações não consolidadas nas fontes públicas e privadas disponíveis. A falta de 

dados e informações tem comprometido planejamento público, assim como 

prejudicado investimentos privados. 

Por fim, para um melhor entendimento dos Espaços Organizados 

dedicados ao desenvolvimento industrial, assim como a sua correlação com os 

fatores de competitividade, novas pesquisas, estudos e diagnósticos 

complementares poderão ser propostos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista da Pesquisa Qualitativa 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado:  

Idade: Sexo:          ( ) Masculino                ( ) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): 

E-mail: 

Número da entrevista: Data da entrevista:  

Escolaridade: 

Formação Profissional: 

Nome da instituição em que trabalha: 

Ramo/Porte da instituição: 

Localização da instituição: 

Cargo na instituição: 

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 

 

2. PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 

1- Cite uma experiência bem-sucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial?  

2- Quais foram os fatores que levaram ao sucesso do 

empreendimento? 

3- Cite uma experiência malsucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

4- Quais foram os fatores que levaram ao fracasso do 

empreendimento? 

5- Quais são as condições dos fatores para o sucesso na 

implantação de um distrito ou condomínio industrial em ordem de 

importância? 
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APÊNDICE B – Respostas da Entrevista da Pesquisa Qualitativa 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado: Bruno Guaranys 

Idade: 43 Sexo:         (X) Masculino                ( ) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): (21) 99276-2714 / (21) 2334-1450 

E-mail: guaranys@mandic.com.br 

Número da entrevista: 01 Data da entrevista:  18/11/2104 

Escolaridade: Superior Completo e Pós-graduação 

Formação Profissional: Economia 

Nome da instituição em que trabalha: Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN 

Ramo/Porte da instituição: Desenvolvimento Industrial / 100 funcionários 

Localização da instituição: Av. Rio Branco, nº110 – 19º e 34º andares – 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP:20040-001 

Cargo na instituição: Alta Gestão 

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 2 

 

2. PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 

1- Cite uma experiência bem-sucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

 Distrito Industrial de Campo Grande. 

2- Quais foram os fatores que levaram ao sucesso do 

empreendimento? 

Disponibilidade de infraestrutura (acesso a gás, água, fibra ótica, 

iluminação, arruamento); proximidade a fontes de mão-de-obra qualificada; e 

situação fundiária regular. 
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3- Cite uma experiência malsucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

Polinavipeças. 

 

4- Quais foram os fatores que levaram ao fracasso do 

empreendimento? 

Dificuldade de obter o licenciamento ambiental (para realizar a dragagem 

do canal) e a falta de acesso viário necessário. A soma desses dois fatores não 

permitiu que o projeto fosse adiante. 

5- Quais são as condições dos fatores para o sucesso na 

implantação de um distrito ou condomínio industrial em ordem de 

importância? 

Demanda de mercado para a região; viabilidade de licenciamento 

ambiental; recursos financeiros necessários; alinhamento político entre o município 

onde o projeto será implantado e o governo de estado com a economia local; 

existência de toda uma infraestrutura necessária (acesso a gás, água, fibra ótica, 

iluminação, arruamento); proximidade a fontes de mão de obra qualificada ou centro 

de formações de mão de obra; existência de uma infraestrutura hospitalar, hoteleira 

e boas opções de moradia e lazer para os funcionários que irão se instalar na 

região; e um sistema viário de transporte público eficiente. 
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 1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado: Lucy Gonçalves de Carvalho 

Idade: 63 Sexo:          ( ) Masculino                (X) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): (21) 2332-8329 

E-mail: lucy@desenvolvimento.rj.gov.br 

Número da entrevista: 02 Data da entrevista: 21/11/2014 

Escolaridade: Superior Completo 

Formação Profissional: Arquitetura 

Nome da instituição em que trabalha: Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Energia Indústria e Serviços – SEDEIS 

Ramo/Porte da instituição: Desenvolvimento Econômico / 200 

funcionários 

Localização da instituição: Av. Rio Branco, nº110 – 20º, 21º e 22º 

andares – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP:20040-001 

Cargo na instituição: Alta Gestão  

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 4  

 

2. PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 

1- Cite uma experiência bem-sucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial?  

Distrito Industrial Caxias. 

2- Quais foram os fatores que levaram ao sucesso do 

empreendimento? 

Realizou todas as obras de infraestrutura necessárias para garantir que o 

empresário encontrasse problemas no momento da implantação; realizou o EIA 

RIMA – Estudo e Relatório de Impacto Ambiental; teve verba para implantar o 

projeto. 

3- Cite uma experiência malsucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

Distrito Industrial de Três Rios. 

 

mailto:lucy@desenvolvimento.rj.gov.br
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4- Quais foram os fatores que levaram ao fracasso do 

empreendimento? 

O lote era totalmente subsidiado pelo governo; várias áreas retidas junto à 

prefeitura não podendo assim ser vendida; problemas econômicos no país; área não 

era adequada para a implantação industrial, era um enorme buraco, com muitos rios 

e canais, o que dificultava o acesso, além de ser uma área pequena. 

5- Quais são as condições dos fatores para o sucesso na 

implantação de um distrito ou condomínio industrial em ordem de 

importância? 

Ter a verba necessária para movimentar o projeto; ser uma área 

adequada, dentro do zoneamento industrial do município; realizar o EIA RIMA; ter 

uma infraestrutura adequada (levantamento topográfico, implantação de vias, 

sistema de água e esgoto, telefonia, iluminação); e estudo de mercado para 

determinar o valor da área, de forma que o investidor pague um valor justo pela 

terreno e que ainda seja um valor atrativo, diferentemente do que ocorre quando o 

investidor pagava um valor muito insignificante pelo terreno; existir uma empresa 

âncora para atrair as demais indústrias; observar o crescimento das comunidades ao 

redor do distrito industrial, elas devem acompanhar o crescimento deste. 
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1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado: José Castelo Branco Khoury 

Idade: 61 Sexo:         (X) Masculino                ( ) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): (21) 98863-1764 

E-mail: jcastelo@codin.rj.gov.br 

Número da entrevista: 03 Data da entrevista:  26/11/2104 

Escolaridade: Superior Completo e Pós-graduação 

Formação Profissional: Arquitetura e Administração 

Nome da instituição em que trabalha: Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN 

Ramo/Porte da instituição: Desenvolvimento Industrial / 100 

funcionários 

Localização da instituição: Av. Rio Branco, nº110 – 19º e 34º andares – 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP:20040-001 

Cargo na instituição: Especialista 

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 36 

 

2. PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 

1- Cite uma experiência bem-sucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial?  

Condomínio Industrial de Rio das Ostras. 

2- Quais foram os fatores que levaram ao sucesso do 

empreendimento? 

Determinação de vontade política da prefeitura; avaliações adequadas; 

pesquisa adequada; demanda das empresas. 

3- Cite uma experiência malsucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

Fazenda Botafogo. 

4- Quais foram os fatores que levaram ao fracasso do 

empreendimento? 

mailto:jcastelo@codin.rj.gov.br
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Depois de estabelecida a desapropriação não ocorreu o pagamento das 

indenizações; não teve vontade política devida; a Companhia Estadual de Habitação 

do Rio de Janeiro era a responsável pelo distrito e isto era algo que não poderia 

ocorrer; foi gerada uma favelização nos entornos do distrito; o governo não deu a 

devida importância para tomar conta da área no que se diz respeito à segurança, 

assim, os assaltos e a constante insegurança na região fizeram com que os 

empresários perdessem o interesse pela região. 

5- Quais são as condições dos fatores para o sucesso na 

implantação de um distrito ou condomínio industrial em ordem de 

importância? 

Demanda industrial; vontade política para o desenvolvimento do projeto; 

área adequada disponível para a implantação; distribuição espacial adequada, tendo 

emprego e renda para os moradores daquele município aonde irá se localizar o 

distrito ou condomínio; estimular as indústrias a se manterem no local através de 

incentivos diretos; vocação econômica; ter escolar técnicas adequadas, priorizando 

assim o ensino; a parte ambiental tem que ser fortalecida através de técnicos e 

técnicas adequadas e realização do EIA RIMA; a documentação do terreno tem que 

estar legalizada; evitar a conurbação, através de uma política de adequação urbana; 

construir toda a infraestrutura necessária. 
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1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado: André Ricardo Martins Tostes 

Idade: 29 Sexo:         (X) Masculino                ( ) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): (21) 2334-1458 

E-mail: atostes@codin.rj.gov.br 

Número da entrevista: 04 Data da entrevista:  03/12/2104 

Escolaridade: Superior Completo  

Formação Profissional: Tecnologia Industrial 

Nome da instituição em que trabalha: Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN 

Ramo/Porte da instituição: Desenvolvimento Industrial / 100 

funcionários 

Localização da instituição: Av. Rio Branco, nº110 – 19º e 34º andares – 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP:20040-001 

Cargo na instituição: Especialista 

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 3 

 

2. PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

 

1- Cite uma experiência bem-sucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial?  

Distrito Industrial de Três Rios. 

2- Quais foram os fatores que levaram ao sucesso do 

empreendimento? 

Posicionamento logístico e investidores. 

3- Cite uma experiência malsucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

Fazenda Botafogo. 

4- Quais foram os fatores que levaram ao fracasso do 

empreendimento? 

Crescimento urbano no entorno, aumento da violência e favelização. 
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5- Quais são as condições dos fatores para o sucesso na 

implantação de um distrito ou condomínio industrial em ordem de 

importância? 

Posicionamento logístico estratégico; investimento para criar a 

infraestrutura necessária; infraestrutura adequada (energia elétrica, gás, 

proximidade de aeroportos, fácil acesso); mão-de-obra; tipologia do terreno; 

observar se a área não se encontra num local de preservação ambiental; possuir 

uma empresa âncora para atrair as outras empresas; segurança. 
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 1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado: Renato Dias Regazzi 

Idade: 44 Sexo:            (X) Masculino             (  ) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): (21) 98762-7565 / (21) 2212-7891 

E-mail: regazzi@sebraerj.com.br 

Número da entrevista: 05 Data da entrevista: 14/01/2015 

Escolaridade: Superior Completo e Mestrado 

Formação Profissional: Engenharia 

Nome da instituição em que trabalha: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE 

Ramo/Porte da instituição: Serviço / 450 funcionários 

Localização da instituição: Rua Santa Luzia, 685 – 7º andar – Centro – Rio de 

Janeiro – RJ – CEP: 20030-040  

Cargo na instituição: Alta Gestão 

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 16 

 

2. PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

1. Cite uma experiência bem-sucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

ZEN – Rio das Ostras 

2. Quais foram os fatores que levaram ao sucesso do 

empreendimento? 

Vontade política; demanda de mercado; competência dos líderes e 

gestores; local apropriado; posicionamento logístico; bom programa de atração de 

empresas; boa infraestrutura. 

3. Cite uma experiência malsucedida de implantação de um distrito 

ou condomínio industrial? 

Distrito Industrial de Xerém. 

4. Quais foram os fatores que levaram ao fracasso do 

empreendimento? 

mailto:regazzi@sebraerj.com.br
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Falta de estudo sobre a demanda setorial da época, foi construído para 

ser um distrito moveleiro, e o distrito não possuía características para atrair o setor 

moveleiro; faltou alinhamento com os empresários do setor. 

5. Quais são as condições dos fatores para o sucesso na 

implantação de um distrito ou condomínio industrial em ordem de 

importância? 

Localidade apropriada; posicionamento logístico (fácil acesso, capacidade 

de transporte de cargas e funcionários); infraestrutura adequada (disponibilidade de 

água, energia, iluminação pública, entre outros); recursos financeiros; bom 

marketing do distrito; modelo tríplice hélice de governança (governança composto 

pelos membros dos distritos, governo, entidades de fomento e acadêmicas), que 

deve elaborar planos de curto, médio e longo prazo para os distritos. 
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APÊNDICE C – Roteiro de Análise das Condições dos Fatores de 

Competitividade dos Espaços Organizados do Estado do Rio de Janeiro 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome do entrevistado:  

Idade: Sexo:                ( ) Masculino                ( ) Feminino 

Telefones (trabalho e celular): 

E-mail: 

Número da entrevista: Data da entrevista:  

Escolaridade: 

Formação Profissional: 

Nome da instituição em que trabalha: 

Ramo/Porte da instituição: 

Localização da instituição: 

Cargo na instituição: 

Quanto tempo trabalha na atual função (anos): 
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2. AFIRMAÇÕES DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

1 – Fator econômico: Considerando as condições favoráveis do Distrito 

Industrial em uma média dos últimos 10 anos. 

 

1.1 – Demanda por produtos e serviços originados no Distrito Industrial. 

 

 

 

1.2 – Aumento do número de empresas instaladas no Distrito Industrial. 

 

 

1.3 – Geração de emprego e renda no Distrito Industrial. 

 

 



118 

 

2 – Fator licenciamento ambiental: condições favoráveis ao licenciamento 

da área do Distrito Industrial e das empresas, considerando a existência de regras 

claras para a emissão das licenças ambientais, ausência de impeditivos naturais ou 

elementos complicadores das etapas de licenciamento. 

 

 

3 – Fator impacto social: condições favoráveis e de baixo impacto social 

na área do Distrito Industrial e no seu entorno, considerando a favelização e/ou a 

necessidade de desapropriação. 

 

 

4 – Fator infraestrutura e logística: condições favoráveis ao Distrito 

Industrial, considerando disponibilidade dos seguintes elementos de infraestrutura e 

logística: 

4.1 – Item do fator: água 
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4.2 – Item do fator: energia 

 

 

4.3 – Item do fator: telecomunicações 

 

 

4.4 – Item do fator: saneamento 

 

 

4.5 – Item do fator: acesso 

 



120 

 

4.6 – Item do fator: rodovia 

 

 

4.7 – Item do fator: ferrovia 

 

 

4.8 – Item do fator: aeroporto 

 

 

4.9 – Item do fator: porto 
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4.10 – Item do fator: serviços de Apoio 

 

 

5 – Fator serviços públicos: condições favoráveis ao Distrito Industrial, 

considerando a oferta dos seguintes serviços: 

 

5.1 – Item do fator: iluminação 

 

 

5.2 – Item do fator: transporte 
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5.3 – Item do fator: coleta de lixo 

 

 

5.4 – Item do fator: posto de saúde 

 

 

5.5 – Item do fator: creche  

 

 

5.6 – Item do fator: ensino fundamental 
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5.7 – Item do fator: ensino médio 

 

 

5.8 – Item do fator: ensino técnico 

 

 

5.9 – Item do fator: ensino superior 

 

 

5.10 – Item do fator: segurança  

 



124 

 

6 – Fator incentivo financeiro: condições favoráveis à obtenção de 

recursos financeiros, considerando a existência de linhas de financiamento 

específicas para as atividades empresariais destinadas ao Distrito Industrial, em 

bancos públicos, bancos privados, fundos e agências de fomento. 

 

 

7 – Fator incentivo tributário: condições favoráveis a obtenção de 

incentivos tributários, considerando reduções e isenções de impostos para as 

empresas destinadas ao Distrito Industrial, nos níveis federal, estadual e municipal. 

 

 

8 – Fator mão de obra qualificada: condições favoráveis a oferta de mão 

de obra qualificada, considerando disponibilidade, qualidade e custo na região do 

Distrito Industrial. 
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9 – Fator condição fundiária: condições favoráveis ao Distrito Industrial, 

considerando os seguintes elementos: 

 

9.1 – Item do fator: regularidade cartorial 

 

 

9.2 – Item do fator: topografia 

 

 

10 – Fator zoneamento urbano adequado: condições favoráveis ao 

desenvolvimento do Distrito Industrial, considerando o Plano de Desenvolvimento 

Urbano (PDU) aprovado em lei e contemplando as atividades desenvolvidas na 

área. 
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11 – Fator empresa âncora: condições favoráveis ao desenvolvimento do 

Distrito Industrial, considerando a existência de uma ou mais empresas âncora 

instaladas na área. 

 

 

12 – Fator comprometimento da autoridade pública: condições favoráveis 

ao desenvolvimento do Distrito Industrial, considerando o apoio da autoridade 

pública e seus representantes ao empreendimento. 
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3. PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 0,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 0,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 0,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 0,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 0,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 0,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 0,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 0,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 0,0

Total 0,0

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

Condição dos fatores de competitividade

Item Condição

5 Serviços Públicos 0,0

4 Infraestrutura e Logística 0,0

9 Condição Fundiária 0,0
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APÊNDICE D – Planilha de Consolidação dos Dados da Pesquisa Por Distrito 

 

Distrito Industrial de Campo Grande 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 4,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 2,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 5,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 1,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 1,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 5,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 0,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 1,0

Total 27,9

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

9 Condição Fundiária 2,0

5 Serviços Públicos 1,9

4 Infraestrutura e Logística 2,0

Condição dos fatores de competitividade do DI de Campo Grande

Item Condição
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Figura 3 - Distrito Industrial de Campo Grande 
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Distrito Industrial de Campos dos Goytacazes 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 3,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 3,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 1,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 4,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 4,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 5,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 2,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 2,0

Total 35,6

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

9 Condição Fundiária 3,0

5 Serviços Públicos 2,6

4 Infraestrutura e Logística 3,0

Condição dos fatores de competitividade do DI de Campos dos Goytacazes

Item Condição
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Figura 4 - Distrito Industrial de Campos dos Goytacazes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Distrito Industrial de Duque de Caxias 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 3,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 3,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 3,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 2,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 2,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 3,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 3,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 1,0

Total 30,7

Condição

0

1

2

3

4

5

9 Condição Fundiária 3,0

5 Serviços Públicos 2,1

4 Infraestrutura e Logística 2,6

Condição dos fatores de competitividade do DI de Duque de Caxias

Item Condição

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco
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Figura 5 -  Distrito Industrial de Duque de Caxias 
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Distrito Industrial de Macaé 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 5,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 2,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 2,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 1,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 2,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 2,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 4,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 2,0

Total 29,8

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

9 Condição Fundiária 2,5

5 Serviços Públicos 2,5

4 Infraestrutura e Logística 1,8

Condição dos fatores de competitividade do DI de Macaé

Item Condição
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Figura 6 -  Distrito Industrial de Macaé 
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Distrito Industrial de Paciência 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 2,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 3,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 1,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 3,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 2,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 2,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 3,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 1,0

Total 27,3

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

Condição dos fatores de competitividade do DI de Paciência

Item Condição

5 Serviços Públicos 2,6

4 Infraestrutura e Logística 2,2

9 Condição Fundiária 2,5
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Figura 7 - Distrito Industrial de Paciência 
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Distrito Industrial de Palmares 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 3,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 3,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 3,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 3,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 2,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 3,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 3,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 1,0

Total 31,8

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

Condição dos fatores de competitividade do DI de Palmares

Item Condição

5 Serviços Públicos 2,5

4 Infraestrutura e Logística 2,8

9 Condição Fundiária 2,5
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Figura 8 - Distrito Industrial de Palmares 
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Distrito Industrial de Queimados 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 3,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 2,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 4,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 4,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 2,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 4,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 2,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 4,0

Total 36,2

Condição

0

1

2

3

4

5

9 Condição Fundiária 3,5

5 Serviços Públicos 2,3

4 Infraestrutura e Logística 2,4

Condição dos fatores de competitividade do DI de Queimados

Item Condição

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco
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Figura 9 - Distrito Industrial de Queimados 
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Distrito Industrial de Santa Cruz 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 4,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 4,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 4,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 2,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 2,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 5,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 0,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 2,0

Total 34,2

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

9 Condição Fundiária 3,5

5 Serviços Públicos 2,4

4 Infraestrutura e Logística 2,3

Condição dos fatores de competitividade do DI de Santa Cruz

Item Condição
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Figura 10 - Distrito Industrial de santa Cruz 
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Distrito Industrial de São João da Barra 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 4,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 3,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 4,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 4,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 3,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 4,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 4,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 3,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 4,0

Total 42,9

Condição

0

1

2

3

4

5

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco

9 Condição Fundiária 4,5

5 Serviços Públicos 2,4

4 Infraestrutura e Logística 3,0

Condiçãos dos fatores de competitividade do DI de São João da Barra

Item Condição
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Figura  11 - Distrito Industrial de São João da Barra 
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Distrito Industrial de Três Rios 

 

Nº Fator Observações Média

1 Cenário Econômico 0 1 2 3 4 5 3,0

2 Licenciamento Ambiental 0 1 2 3 4 5 3,0

3 Impacto Social 0 1 2 3 4 5 4,0

4.1 Água 0 1 2 3 4 5

4.2 Energia 0 1 2 3 4 5

4.3 Telecomunicações 0 1 2 3 4 5

4.4 Saneamento 0 1 2 3 4 5

4.5 Acesso 0 1 2 3 4 5

4.6 Rodovia 0 1 2 3 4 5

4.7 Ferrovia 0 1 2 3 4 5

4.8 Aeroporto 0 1 2 3 4 5

4.9 Porto 0 1 2 3 4 5

4.10 Serviços de apoio 0 1 2 3 4 5

5.1 Iluminação 0 1 2 3 4 5

5.2 Transporte 0 1 2 3 4 5

5.3 Coleta de lixo 0 1 2 3 4 5

5.4 Posto de saúde 0 1 2 3 4 5

5.5 Creche 0 1 2 3 4 5

5.6 Ensino fundamental 0 1 2 3 4 5

5.7 Ensino médio 0 1 2 3 4 5

5.8 Ensino técnico 0 1 2 3 4 5

5.9 Ensino superior 0 1 2 3 4 5

5.10 Segurança 0 1 2 3 4 5

6 Incentivos Financeiros 0 1 2 3 4 5 3,0

7 Incentivos Tributários 0 1 2 3 4 5 3,0

8 Mão de obra qualificada 0 1 2 3 4 5 1,0

9.1 Regularidade cartorial 0 1 2 3 4 5

9.2 Topografia 0 1 2 3 4 5

10 Zoneamento Urbano Adequado 0 1 2 3 4 5 5,0

11 Empresa âncora 0 1 2 3 4 5 3,0

12 Comprometimento da Autoridade Pública 0 1 2 3 4 5 3,0

Total 36,2

Condição

0

1

2

3

4

5

9 Condição Fundiária 3,5

5 Serviços Públicos 2,6

4 Infraestrutura e Logística 2,1

Condição dos fatores de competitividade do DI de Três Rios

Item Condição

Satisfaz

Satisfaz bastante

Excelente

Legenda

Resultado

Não se aplica

Não satisfaz

Satisfaz pouco
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 Figura  12 - Distrito Industrial de Três Rios 
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APÊNDICE E – Quantidade de empregos existentes nos Distritos Industriais no 

período de 2002-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Campo Grande 2936 2858 3165 3441 3250 3060 3095 3139 4200 4756 4791 4382

Campos 8416 10911 10972 19761 21024 20921 9670 10679 14559 15739 14566 15192

Duque de Caxias 311 265 307 335 324 540 554 536 572 968 1002 1017

Macaé 1697 1727 1690 1163 1315 1487 1650 1560 1724 1962 1848 1827

Paciência 589 542 526 560 543 538 490 465 465 496 475 495

Palmares 1520 1612 1755 1822 1856 1844 1807 1756 1832 1988 1955 1935

Queimados 4052 3527 3574 4024 4197 4496 4321 4586 4730 5712 5953 6183

Santa Cruz 5872 6520 5830 5552 5780 7126 4600 4519 4784 8250 7564 7319

Três Rios 74 91 130 187 253 280 280 312 340 361 420 432

Total Geral 25467 28053 27949 36845 38542 40292 26467 27552 33206 40232 38574 38782

Distrito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CAMPO GRANDE 2936 2858 3165 3441 3247 3057 3092 3134 4195 4753 4789 4380

CAMPOS 2938 4247 3990 12463 13061 12716 1418 1511 4951 6415 4952 4551

DUQUE DE CAXIAS 311 265 307 335 324 540 554 536 572 968 1002 1017

MACAE 1697 1727 1690 1163 1315 1487 1650 1560 1724 1962 1848 1827

PACIENCIA 589 542 526 560 543 538 490 465 465 496 475 495

PALMARES 1520 1612 1755 1822 1856 1844 1807 1756 1832 1988 1955 1935

QUEIMADOS 4051 3527 3574 4023 4194 4494 4319 4584 4729 5711 5953 6183

SANTA CRUZ 4486 4990 4425 4160 4409 5733 3196 3033 2991 5870 5073 5143

TRES RIOS 74 91 130 187 253 280 280 312 340 361 420 432

Total Geral 18602 19859 19562 28154 29202 30689 16806 16891 21799 28524 26467 25963

Distrito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CAMPO GRANDE 0 0 0 0 3 3 3 5 5 3 2 2

CAMPOS 5478 6664 6982 7298 7963 8205 8252 9168 9608 9324 9614 10641

DUQUE DE CAXIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PACIENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PALMARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUEIMADOS 1 0 0 1 3 2 2 2 1 1 0 0

SANTA CRUZ 1386 1530 1405 1392 1371 1393 1404 1486 1793 2380 2491 2176

TRES RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Geral 6865 8194 8387 8691 9340 9603 9661 10661 11407 11708 12107 12819

Vinculo Ativos (CLT + Estatutários)

Vinculo CLT

Vínculo Estatutários
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APÊNDICE F – Quantidade de empresas existentes nos Distritos Industriais no 

período de 2002-2013 

 

 

 

 

Distritos Industriais 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CAMPO GRANDE 19 19 19 18 18 19 20 20 21 25 24 25

CAMPOS 12 12 12 12 12 12 12 13 14 22 21 21

DUQUE DE CAXIAS 11 11 11 10 10 11 11 12 12 26 27 26

MACAE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

PACIENCIA 10 10 9 9 9 8 7 6 6 7 7 7

PALMARES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 5

QUEIMADOS 11 11 12 10 10 10 12 10 13 30 29 30

SANTA CRUZ 10 10 10 8 9 9 9 9 9 16 16 17

TRES RIOS 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3


