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RESUMO 

 

A presente tese teve como foco o estudo dos aspectos coevolucionários em redes 
interorganizacionais de cooperação e sua relação com as configurações e práticas de 
governança da rede. A literatura sobre coevolução aponta para um entendimento 
macro do fenômeno nos estudos sobre redes, levantando carências no que tange à 
análise dos seus microfundamentos, com destaque para as relações intrarede e 
interfirmas. De forma complementar, verificam-se na literatura de redes oportunidades 
de pesquisa no que diz respeito à análise dos aspectos sociais que regem os 
relacionamentos em rede, bem como aos fatores que influenciam o alcance de 
resultados individuais e coletivos de seus participantes. A tese objetivou, assim, 
aprofundar o conhecimento sobre dinâmica de redes por meio de estudo de casos 
múltiplos em Arranjos Produtivos Locais (APLs) no estado de São Paulo e Paraná. O 
objetivo consistiu em analisar a relação entre a configuração das redes empresariais 
e de sua governança com a coevolução das empresas participantes e das redes como 
um todo. Dado o caráter indutivo do estudo, este fez uso da abordagem de construção 
de teoria por meio de estudo de caso proposta por Eisenhardt (1989). Os resultados 
apontam para a existência de aspectos coevolucionários nos relacionamentos em 
rede, com destaque para o compartilhamento de custos, assim como ganhos relativos 
a troca de conhecimentos e experiências. A configuração da estrutura e das práticas 
de governança dos arranjos, por fim, influenciam na coevolução na medida em que 
contribui para a publicização das ações e o alinhamento de interesses dos agentes 
envolvidos. 

 

Palavras-chave: Relacionamentos interorganizacionais de cooperação. Configuração 
de rede. Configuração de práticas de governança de rede. Coevolução.   



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis focused on the study of coevolutionary aspects in interorganizational 
cooperation networks and its relation with the network governance practices and 
configurations. The literature on coevolution points to a macro understanding of the 
phenomenon in the studies on networks, raising deficiencies regarding the analysis of 
its micro-foundations, with emphasis on intrarede and interfirm relations. In a 
complementary way, the network literature offers research opportunities in the analysis 
of social aspects that govern network relationships, as well as the factors that influence 
the achievement of individual and collective results of its participants. The aim of this 
thesis was to deepen the knowledge about network dynamics through a study of 
multiple cases in Local Productive Arrangements (APLs) in the states of São Paulo 
and Paraná. The objective was to analyze the relationship between the configuration 
of the business networks and their governance with the coevolution of participating 
companies and the networks as a whole. Given the inductive nature of the study, it 
made use of the theory-building approach by means of a case study proposed by 
Eisenhardt (1989). The results point to the existence of coevolutionary aspects in 
network relationships, with emphasis on cost sharing, as well as gains related to the 
exchange of knowledge and experiences. The configuration of the structure and 
governance practices of the arrangements, lastly, influence on coevolution in so far as 
it contributes to the publicity of actions and the alignment of interests of the involved 
agents. 
 

 
Keywords: Interorganizational relations of cooperation. Network configuration. 
Configuration of network governance practices. Coevolution. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em alianças entre organizações por meio de redes horizontais, aspectos 

econômicos e sociais são apontados como os motivos para a formação das redes; de 

um lado, uma visão utilitarista, racional, da ação organizacional e de outro, a 

prevalência de questões de afetividade e moralidade (VIZEU, GUARIDO FILHO, 

GOMES, 2014). Logo, pela abordagem da sociologia econômica, no âmbito da análise 

de redes, as transações econômicas estão imersas em um contexto de dinâmicas 

sociais que moldam a forma como ocorrem as transações de um arranjo 

(GRANOVETTER, 1985). 

As trocas econômicas, bem como as interações sociais, assim, fazem 

parte do ambiente de redes, de modo que as firmas a todo momento tomam decisões 

que definem os seus limites organizacionais (BARNEY, 1999). Logo, uma vez que a 

firma decide estabelecer um arranjo interorganizacional, torna-se necessário integrar 

decisões estratégicas que alinhem o alcance de resultados individuais e coletivos 

(COLEMAN, 1990; JONES et. al., 1998).  

Nesse âmbito, ao longo de sua evolução, os relacionamentos em rede 

são moldados pela interdependência de seus agentes (HAKANSSON, JOHANSON, 

1993; BATT, PURCHASE, 2004) num processo recíproco de influência mútua (KOZA, 

LEWIN, 1998). 

Tal fato aponta para um olhar coevolucionário sobre o campo de estudo 

dos relacionamentos interorganizacionais (LARSSON et. al., 1998) considerando que, 

no contexto de evolução organizacional, firmas, rede, indústria, ambientes institucional 

e extrainstitucional se influenciam mutuamente (KOZA, LEWIN, 1999). Nesse ínterim, 

o foco pode estar em aspectos macro ou micro-organizacionais, ou seja, considerando 

a relação da organização com o ambiente ou entre as próprias unidades 

organizacionais (MCKELVEY, 1997). No âmbito das redes, poder-se-ia, assim, 

considerar a coevolução da rede em relação ao ambiente das firmas, em relação à 

rede (em que os resultados da rede são decorrentes de ações das firmas, assim como 

as ações da rede influenciam nos resultados das firmas individualmente (KOZA, 

LEWIN, 1998)) ou entre as firmas que compõem a rede, buscando maior 

entendimento dos microfundamentos do processo coevolucionário (LEWIN, 

VOLBERDA, 1999) por meio da análise das relações simbióticas entre firmas em rede. 
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Cabe destacar, porém, que na medida em que a rede é composta por 

organizações independentes (PROVAN, KENIS, 2008) e, no caso de arranjos 

horizontais, firmas concorrentes, a discussão entre competir e cooperar torna-se 

frequente (SEMLINGER, 2008). Assim, na busca de alinhamento dos interesses rumo 

ao alcance de um propósito comum, as firmas tendem a adotar estruturas de 

governança de rede que guiam as atividades conjuntas (RESE, BULGACOV, 

FERREIRA, 2015), impactando no desempenho e competitividade da rede (PARK, 

1996; PROVAN, KENIS, 2008) e das organizações. 

A governança da rede, desse modo, pode constituir fonte de vantagem 

competitiva (JONES, HESTERLY, BORGATTI, 1997) por meio da organização das 

atividades entre as firmas (KIESER, 1989), de modo que todas individualmente e a 

rede como um todo possa evoluir. 

O presente estudo, dessa forma, pretende contribuir para a análise dos 

aspectos coevolucionários (abordagem coevolucionária) em redes horizontais de 

cooperação interfirmas e da influência das práticas de governança nesse processo. 

Trata-se de buscar uma maior compreensão do funcionamento de redes 

organizacionais sob a análise dos microfundamentos da coevolução das firmas ao 

longo de seus processos transacionais, bem como dos mecanismos de controle que 

regem tal relacionamento. Reúne, assim, aspectos conceituais da sociologia 

econômica (GRANOVETTER, 1985), da governança de rede no âmbito das práticas 

(RESE, BULGACOV, FERREIRA, 2015) e dos aspectos relacionais que a envolvem 

(NOHRIA, ECCLES, 1992), e da coevolução entre firmas, por meio da abordagem 

coevolucionária (MCKELVEY, 1997, LEWIN, VOLBERDA, 1999). 

Nota-se que estudos sobre dinâmica de redes têm se tornado cada vez 

mais frequentes (PROVAN, FISH, SYDOW, 2007; ZAHEER, GÖZÜBÜYÜK, 

MILANOV, 2010; MÜLLER-SEITZ, 2012). Segundo Balestrin, Verschoore e Reyes 

Junior (2010, p. 466), existe um “debate acadêmico permanente sobre o papel das 

redes de cooperação no desenvolvimento das organizações e da sociedade”. No 

entanto, são recorrentes também os apontamentos sobre a ausência de corpo teórico 

único que explique o fenômeno, de modo que o escopo dos estudos se torna 

abrangente e, em geral, é frequentemente atrelado aos motivos que levaram a 

formação do arranjo (LOPES, BALDI, 2009; ZAHEER, GOZUBUYUK, MILANOV, 

2010). 
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O estudo aprofundado da dinâmica de evolução de redes 

interorganizacionais, de estágios de desenvolvimento, bem como de gestão e 

governança tem representado ao longo do tempo uma necessidade teórica (RING, 

VAN DE VEN, 1994; JAP, ANDERSON, 2007; JIANG, LI, GAO, 2008; CROPPER, 

PALMER, 2008; ALDRIGHI, HOFFMANN, ANDRADE, 2011; TER WAL, BOSCHMA, 

2011; WEGNER, ALIEV, BEGNIS, 2015), de modo que a escassez de estudos sobre 

configuração, atuação e resultados da governança de redes (ZOLLO, REUER, 

SINGH, 2002; RETHEMEYER, 2005; PROVAN, FISH, SYDOW, 2007) contribui para 

tal constatação. De forma complementar, Capaldo (2014) destaca a necessidade de 

investigar melhor os processos em rede pelos quais os benefícios e os resultados 

estratégicos são gerados. 

Como reflexo, nota-se, além da necessidade de aprofundamento teórico, 

uma insistente carência de pesquisas empíricas sobre o tema (JONES, HESTERLY, 

BORGATTI, 1997; DEKKER, 2004) e, consequentemente, a ausência de definição 

operacional robusta que caracterize o campo em estudo (KWASNICKA, 2006, LEWIS, 

2011), especialmente no que tange aos estudos sobre governança de redes, 

persistindo a visão de Ezzamel e Reed (2008), que trata da governança como um 

“código de múltiplas cores”, destacando o caráter complexo e multifacetado do tema. 

A presente tese, assim, diante da intenção de contribuir para o 

aprimoramento teórico e prático da gestão de redes interorganizacionais procurou 

melhor compreender os microfundamentos do fenômeno de redes por meio da análise 

da configuração da rede e de sua governança, sob a visualização de que tais práticas 

ocorrem num processo de trocas econômicas e sociais entre as firmas participantes. 

No contexto de trocas, Nielsen (2010) e Ziggers, Gagalyuk e Hanf (2010) ainda 

apontam que o estudo sobre fatores críticos e impactos da governança como uma 

questão de pesquisa ainda é carente de respostas, o que torna o estudo de tal relação 

um campo interessante de análise. 

Diante das considerações apresentadas, a presente tese adotou como 

base teórica do estudo a abordagem de trocas da sociologia econômica 

(GRANOVETTER, 1985), considerando que no âmbito das redes aspectos 

econômicos e sociais estão presentes e descrevem as relações de troca que ocorrem 

entre os participantes. O estudo também abordou a perspectiva processual de Ring e 

Van de Ven (1994), levando em consideração a necessidade de análise longitudinal, 

evolutiva do fenômeno, proporcionando uma maior compreensão; por fim, apoiou-se 
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no conceito de processos transacionais de Zajac e Olsen (1993), destacando a visão 

do arranjo como um contexto de relações de troca de agregação de valor, de modo 

que as partes buscam ao longo do seu relacionamento criar e distribuir valor, refletindo 

o aspecto cooperativo da rede na medida em que busca atender ao mesmo tempo os 

ensejos individuais e coletivos das firmas participantes. Pretendeu-se, assim, 

compreender melhor as redes de relacionamento em Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) alinhada à necessidade de avanço da teoria sobre governança no que diz 

respeito à capacidade analítica das práticas organizacionais (DONALDSON, 2012). 

Consistiu, assim, como aborda a literatura, em um maior entendimento 

da dinâmica de redes sob um olhar holístico e integrado (OSBORN, HAGEDOORN, 

1997; ZHAO, 2014; HAGEDOORN, 2006; VIZEU, GUARIDO FILHO, GOMES, 2014), 

considerando seus diversos processos e relações na busca pelo alcance dos objetivos 

individuais e coletivos que regem o cotidiano do arranjo. Para Rodrigues e Child 

(2008), em pesquisas sobre negócios e organizações há uma parcela significativa da 

literatura interessada no estudo sobre histórias de negócios e biografias de 

empresários, mas poucos são aqueles que procuram focar na gestão e organização 

de tais negócios, trazendo contribuições para a teoria. Zhao (2014), por sua vez, 

afirma que são poucas as pesquisas que conseguem ter esse olhar sobre o fenômeno, 

observando-o do início ao fim (antecedentes, processos e resultados), fato este que 

justifica a contribuição teórica da pesquisa. 

Como complemento ao campo teórico da tese e considerando que a 

visão processual e de evolução tornam-se fundamentais para a análise de redes, 

complementa-se a base teórica da pesquisa com contribuições da abordagem 

coevolucionária (LEWIN, VOLBERDA, 1999), de modo que, na busca pela satisfação 

de interesses comuns, as relações entre as firmas participantes de uma rede precisam 

efetivamente refletir o aspecto cooperativo do arranjo, assim como o resultado decorre 

de um processo de influência mútua, mesmo diante do trade-off entre competição e 

cooperação (SEMLINGER, 2008; OSARENKHOE, 2010). Nesse contexto, diante de 

um olhar além do individual, em rede, as firmas devem ter um olhar institucional, 

compreendendo a sua interdependência em relação ao ambiente externo e às outras 

firmas participantes da rede (LEWIN, LONG, CARROLL, 1999).  

Nesse contexto, destacam-se considerações como o de Tasselli, Kilduff 

e Menges (2015), Underdal (2013), Ter Wal e Boschma (2011), Oliveira, Rezende e 

Carvalho (2011), Rodrigues e Child (2008) e Teck-Yong (2007) que aqui ganham 
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destaque por estarem entre os mais recentes na área e, assim, servirem de base para 

a fundamentação teórica do presente estudo. 

Em seu artigo intitulado The microfoundations of organizational social 

networks: a review and an agenda for future research, Tasselli, Kilduff e Menges 

(2015) apontam para uma necessidade teórica de estudo sobre coevolução entre 

características dos indivíduos e configuração estrutural de redes sociais 

organizacionais. Afirmam, assim, que os relacionamentos sociais possibilitados pela 

rede moldam os indivíduos e ao mesmo tempo são influenciados por suas motivações 

e percepções, num processo recursivo de influência. O trabalho destaca-se pela 

proposta de estudo dos microfundamentos da coevolução como resultado de 

dinâmicas de trocas sociais. 

Underdal (2013), por sua vez, procurou analisar a relação entre 

governança e coevolução de políticas e práticas de Estados; nesse contexto, o autor 

apresentou dois tipos de comportamentos coevolutivos: de difusão (quando um 

Estado adota certa prática condicionado por outro Estado) e de cooperação (quando 

a decisão ocorre por decisão conjunta). Nota o autor que, em ambas as situações, 

têm-se resultados materiais e ideacionais, levantando a atenção para fatores de 

governança que podem influenciar as relações cooperativas, a saber: incongruência 

de objetivos, incerteza, ineficiência operacional, efetividade e capacidade de resolver 

problemas. O estudo, estritamente teórico, destaca-se pela proposta de relacionar 

governança e coevolução, apontando o tema como relevante para a literatura de 

relacionamentos internacionais. 

Ter Wal e Boschma (2011) também trazem sua contribuição teórica para 

o estudo sobre coevolução tratando dos aspectos coevolucionários presentes nas 

relações entre cluster, firma, indústria e rede, ressaltando o fluxo de conhecimento 

que permeia tais relações ao longo do ciclo de vida da indústria. A relevância da 

pesquisa está em abordar o tema diante de uma perspectiva de proximidade 

geográfica, dado que grande parte dos estudos sobre clusters tratam desta questão 

como fundamental, deixando de lado o entendimento sobre a evolução do 

relacionamento diante da heterogeneidade existente. 

Numa perspectiva empírica, Oliveira, Rezende e Carvalho (2011) 

analisam a coevolução entre agentes de uma rede de supermercados, caracterizando-

a como um sistema adaptativo complexo (extremamente dinâmico em sua resposta 

as mudanças ambientais) com foco na eficácia operacional e no aprendizado como 
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resultantes do relacionamento. A coevolução neste caso ocorre entre os agentes no 

processo de formação da rede e da rede em relação ao ambiente, contribuindo para 

um maior entendimento sobre comportamento e evolução deste tipo de sistema. 

Em outro estudo, Rodrigues e Child (2008) analisaram a coevolução de 

uma firma de telecomunicações com as dinâmicas ambientais sob uma perspectiva 

política. Tal proposta seguiu as ideias da teoria coevolucionária de Lewin, Long e 

Carroll (1999) ao apontar a existência de interdependência entre organizações, 

populações e seus ambientes. Sob uma perspectiva de análise longitudinal, os 

autores mostraram como firma e ambiente mudaram ao longo do tempo, chamando a 

atenção para a relevância de tais estudos no contexto organizacional. 

Por fim, destaca-se a pesquisa de Teck-Yong (2007) em que o autor 

estuda, por meio de abordagem quantitativa, a hipótese de que alianças entre firmas 

resultam em uma interdependência de recursos e, consequentemente, maior criação 

de valor para a rede. O autor conclui que tal relação de interdependência gera redução 

de custos dada a complementariedade de ativos e aumenta a capacidade das redes 

no contexto do Foreign Direct Investment (FDI). 

Em suma, pode-se afirmar que os estudos apresentados revelam uma 

parte da literatura sobre governança de redes e coevolução que, em geral, apesar da 

variedade, ainda possui gaps teóricos e, especialmente, empíricos, na busca por um 

maior entendimento das dinâmicas que regem os relacionamentos 

interorganizacionais. Abordar, assim, a análise de redes sob um olhar estritamente 

econômico torna-se, na visão desta autora, insuficiente para compreender um sistema 

formado por pessoas e organizações com visões, motivações e ideologias diversas, 

sendo necessário também um melhor entendimento dos aspectos sociais que 

permeiam as relações econômicas entre os agentes participantes.  

Estudos sobre governança e performance de rede carecem de 

aprofundamentos teóricos e empíricos, que possibilitem um maior entendimento do 

fenômeno, e a criação de indicadores que revelem as melhores práticas de 

governança nesse contexto. No âmbito da teoria evolucionária e coevolucionária, 

nota-se a necessidade de estudos diante da relevância dos aspectos temporal e 

ambiental cada vez mais influentes nas análises organizacionais e na prática da 

estratégia nas organizações.  

Logo, a presente tese, com vista a contribuir para o campo das ciências 

sociais, especificamente nos processos e relações que ocorrem nos arranjos 
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interorganizacionais de cooperação, procurou debater as literaturas sobre redes, 

governança e coevolução sob a perspectiva de práticas sociais e trocas processuais. 

O ineditismo da tese, assim, está em abordar tal relação por meio da análise 

processual das transações e das práticas que as influenciam, levando a coevolução 

das firmas em rede. Considera-se, nesse aspecto, que a coevolução consiste num 

objetivo a ser alcançado pelo grupo ao compor a rede, com vista a atender as 

expectativas criadas pela rede e por cada empresa durante a formação do arranjo. 

Para tanto, a presente tese está estruturada da seguinte forma: 

inicialmente são apresentados problema de pesquisa bem como objetivos e 

justificativas teórica e empírica que guiam o estudo. Na sequência, discorre-se sobre 

a importância do estudo de redes no contexto organizacional moderno, abordando as 

questões conceituais e teóricas que guiam o trabalho em questão para, assim, 

apresentar a abordagem coevolucionária condizente com a dinamicidade da análise 

de redes diante do contexto processual e de mudança, com destaque para as relações 

de interdependência entre firmas, rede e ambiente.  

A literatura sobre governança de rede também compõe o escopo da 

pesquisa na medida em que busca estudar a sua influência nos efeitos 

coevolucionários existentes nas relações “intrarede”. Posteriormente, são 

apresentados os direcionamentos metodológicos que guiaram a tese para, em 

seguida, discutir os seus resultados e expor as considerações finais do estudo. 

    

1.1 Problema de pesquisa 

 

Como a relação entre a configuração da rede empresarial e de sua 

governança influencia na coevolução das empresas participantes e destas com a 

rede? 

  

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar a influência da relação entre a configuração da rede empresarial 

e de sua governança sobre a coevolução das empresas participantes e destas com a 

rede. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar a evolução da rede desde a sua formação até o momento 

atual; 

 Descrever a configuração da rede empresarial ao longo de sua 

evolução; 

 Descrever a configuração da governança da rede ao longo de sua 

evolução; 

 Caracterizar os principais processos transacionais presentes na rede 

ao longo de sua evolução; 

 Descrever a interdependência econômica e social presente entre as 

firmas e entre as firmas e a rede ao longo dos processos transacionais 

identificados; 

 Caracterizar a coevolução das empresas participantes e destas com 

a rede ao longo de sua evolução.  

 

1.3 Justificativa teórica e empírica 

 

Quando se analisam os estudos sobre redes, nota-se que a sua 

evolução aponta para um olhar cada vez mais dinâmico e abrangente do fenômeno, 

partindo de uma perspectiva de análise estritamente econômica ou estratégica para 

um olhar institucional (OSBORN, HAGEDOORN, 1997). 

Segundo Osborn e Hagedoorn (1997, p. 273), tal visão propõe uma 

“potencial integração das perspectivas econômica e estratégica ao reconhecer a 

multiplicidade e complexidade de alianças e redes”, de modo a englobar análises de 

decisões tomadas desde a escolha dos participantes até o cotidiano do 

relacionamento, baseadas na reciprocidade e nas relações de troca, com destaque 

para a influência do aspecto ambiental e para a visualização das trocas como 

processos que envolvem os atores ao longo da evolução dos relacionamentos. Tal 

fato levou à necessidade de estudos mais dinâmicos e empíricos que pudessem 

compreender o que realmente acontece nesse contexto com ênfase, neste estudo, 

nas abordagens de evolução, governança e performance de redes. 

A necessidade de estudo prévio das macrodinâmicas das redes, com 

foco nas ações coletivas e não apenas individuais e de posições que os atores 
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exercem, aponta para um olhar evolucionário (POWELL et. al., 2005); nesse âmbito, 

destaca-se a evolução da governança como um aspecto fundamental, bem como os 

fatores que influenciam na sua mudança e no processo de mudança em si (PROVAN, 

KENIS, 2008). Tal apontamento direciona o campo para uma necessidade de análise 

de governança sob o olhar das práticas (RESE, BULGACOV, FERREIRA, 2015) com 

o intuito de compreender com maior profundidade o papel da governança no contexto 

de redes. 

Em termos de performance, Provan e Kenis (2008) tratam da efetividade 

da rede, em seu sentido geral, como alcance de resultados positivos. No entanto, os 

autores apontam para a necessidade de estudos que tratem a efetividade como 

variável multidimensional, podendo um tipo de governança trazer resultados 

diferentes para diferentes atores. Desse modo, propõem trabalhar a relação da 

governança com a performance com foco nos diferentes impactos que tais ações 

podem proporcionar à rede e aos seus participantes, sendo possível, assim, melhor 

entender o funcionamento da rede, focando nas organizações que fazem parte dela e 

analisando-a em sua profundidade, incluindo o modo como são governadas. 

Percebe-se que, no início, governança se limitava ao contexto 

organizacional, ou seja, governança corporativa; porém, com o tempo surgiram as 

redes dando-se, também, o nome de governança à forma de gerenciar as ações com 

vista ao atendimento aos objetivos de uma rede (PROVAN, KENIS, 2008). Tal fato 

motivou a definição de governança como um código de múltiplas cores (EZZAMEL, 

REED, 2008) e refletiu numa evolução conceitual do termo e, por outro lado, dificultou 

ainda mais o seu entendimento geral e o estabelecimento de indicadores que 

pudessem definir no que consiste uma boa ou má governança. Nesse sentido, os 

estudos sobre redes passaram a abordar o assunto procurando investigar os fatores 

que influenciavam na escolha dos mecanismos de governança (OSBORN, BAUGHN, 

1990; STEPHEN, COOTE, 2005; SUZIGAN, GARCIA, FURTADO, 2007) e a influência 

dos modos de governança no alcance de resultados (PROVAN, KENIS, 2008), 

passando, com o tempo, a considerar os aspectos não só econômicos, mas também 

sociais e institucionais como condições para análise da governança de rede (YOON, 

HYUN, 2010).  

Nesse contexto, uma das questões levantadas na análise de governança 

de redes está o fato de que, considerada como uma forma de organização social, as 

redes são mais do que simplesmente a soma de um conjunto de partes, devendo ser 
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vistas e tratadas como algo único, de modo que a interação entre as partes se torna 

muito mais relevante do que simplesmente a sua análise de forma independente, 

díade (O’TOOLE, 1997).  

A percepção das redes caminha, dessa forma, para uma visão cada vez 

mais sistêmica do fenômeno (BERTALANFFY, 2003) com a consideração dos laços 

e relacionamentos que envolvem esse contexto, bem como a sua gestão e a 

relevância dos aspectos ambientais (SIO, BAO, 2008; OLIVER, GARRIGÓS, PORTA, 

2008; SIVALINGAM, 2010). Tal questão aproxima o estudo de redes dos preceitos da 

teoria coevolucionária (LEWIN, VOLBERDA, 1999), considerando a interdependência 

das firmas em relacionamentos interorganizacionais (TECK-YONG, 2007), e das 

teorias de governança, considerando o seu papel diante de tais aspectos relacionais. 

Apesar de tais aproximações, ainda se encontram incipientes na literatura estudos 

com uma abordagem direta da teoria coevolucionária com a análise de governança 

de redes. 

Destaca-se que os estudos sobre evolução tiveram início com uma visão 

mais reativa das organizações frente ao ambiente, partindo, com o tempo, para um 

papel mais proativo, caracterizado por escolhas estratégicas das firmas como 

determinantes para o sucesso empresarial, até se chegar ao aspecto da coevolução, 

dadas a dinamicidade e a complexidade do contexto organizacional (RODRIGUES, 

CHILD, 2008). A partir daí a ciência social se apropriou da ideia e passou a estudar o 

fenômeno coevolucionário no contexto das organizações.  

A relevância do contexto ambiental nos estudos que tratam de estratégia 

e organizações, com a ampliação da visão para o caráter institucional, resulta no fato 

de que os estudos mais recentes sob a perspectiva coevolucionária, em geral, 

analisam a coevolução entre organizações e ambiente. A literatura, no entanto, carece 

de estudos que abordam a relação entre firmas e rede, entre firmas e entre indivíduos 

dispostos em rede; e quando discorrem sobre tais relações nota-se que a maioria das 

pesquisas prioriza a abordagem teórica. Tal fato aponta, desse modo, para a 

necessidade não só de maior aprofundamento teórico, mas principalmente de estudos 

empíricos sobre o tema.  

Assim, entende a autora que somente a visão abrangente e institucional 

do fenômeno não é suficiente para compreender a dinamicidade e complexidade dos 

arranjos interorganizacionais, sendo necessário um maior entendimento das 

microdinâmicas que permeiam tais relacionamentos. Gap este apontado por 
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Rodrigues e Child (2008) em seu livro Corporate Co-evolution, no qual, segundo os 

autores, uma das limitações da abordagem coevolucionária está no seu foco inicial de 

análise sobre a interdependência entre ambientes e organizações, deixando em 

segundo plano o estudo dos seus processos internos. 

A intenção, dessa forma, é abordar, numa visão temporal, a existência 

de uma relação simbiótica entre firmas e entre firmas e rede, e que reflete na sua 

coevolução, considerado o objetivo principal de toda rede, de modo a fazer com que 

as firmas participantes vejam a cooperação como uma forma de alcançar seus 

objetivos coletivos e individuais, por meio de práticas de governança de rede que 

levem a esse fim. 

Com o intuito de compreender a coevolução em um nível inferior de 

análise daqueles abordados primordialmente pela perspectiva coevolucionária, a 

presente autora entende que, se as firmas em rede buscam interesses comuns, é de 

se esperar que também ajam rumo a esses interesses, de modo que a performance 

das firmas depende da performance da rede e vice versa (TER WAL, BOSCHMA, 

2011), mas que também, nesse contexto, no que tange às práticas, uma firma 

depende da outra a ponto de tal relacionamento impactar tanto no alcance de metas 

conjuntas, como de metas individuais, representando uma proposição de existência 

de coevolução entre firmas em rede. Nesse sentido, a contribuição do estudo está em 

melhor compreender os aspectos da coevolução no contexto intraorganizacional 

(MCKELVEY, 1997; LEWIN, VOLBERDA, 1999) sem desconsiderar a relevância da 

relação ambiente e organização, que dá base aos preceitos da teoria coevolucionária. 

A consideração das transações como processos também complementa 

a análise do fenômeno, aproximando a abordagem econômica da abordagem 

evolucionária, levando em conta que em um ambiente de rede as firmas interagem 

em um processo dinâmico de trocas rumo ao alcance de suas expectativas.  

No que tange à justificativa empírica, o presente trabalho contribui para 

a compreensão das relações de trocas no contexto de redes, bem como a influência 

da governança para a coevolução das firmas e da rede, diante do entendimento acima 

exposto, de modo que as firmas possam explorar melhor suas relações rumo ao 

alcance de suas expectativas. Entender os diversos processos transacionais que 

ocorrem em uma rede e como as firmas lidam com as decisões serve, assim, de base 

para a busca de práticas de governança mais efetivas e que tragam maior agregação 

de valor às empresas e à rede. 
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No âmbito dos relacionamentos sociais, o estudo contribui para a 

compreensão do papel das organizações para a evolução do arranjo com ações que 

beneficiem as firmas mutuamente, aproximando-se efetivamente do que seria uma 

parceria organizacional. No contexto da administração pública, trata-se de contribuir 

para um maior entendimento do fenômeno na busca de ações que consigam cumprir 

com os propósitos de uma rede, do estabelecimento de políticas públicas e 

relacionamentos que proporcionem maior desenvolvimento regional (o que se 

constitui uma motivação de muitos arranjos), por fim, o estabelecimento de mais um 

passo para a adoção de boas práticas de governança de rede.   
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2 REDES INTERORGANIZACIONAIS DE COOPERAÇÃO 

 

Há tempos o campo interorganizacional tem agregado importância 

significativa aos estudos organizacionais, levantando considerações sobre os 

aspectos competitivos que permeiam tais relacionamentos (BALESTRIN, 

VERSCHOORE, PERUCIA, 2014), bem como a relação do ambiente com as 

organizações (WARREN, 1967).  

Dada a complexidade e incerteza ambiental, arranjos 

interorganizacionais (como as redes) têm se tornado frequentes como forma de 

melhorar a competitividade das empresas (JARILLO, 1988, NOHRIA, ECCLES, 1992; 

RING, VAN DE VEN, 1994, PARK, 1996; BALESTRIN, VERSCHOORE, 2008). A 

contemporaneidade do tema, conforme afirmam Nohria e Eccles (1992), surge diante 

de três razões principais: (1) a “Nova Competição”1, que faz com que as organizações 

busquem as redes, seja vertical ou horizontalmente, como alternativa para lidar com 

esta nova realidade; (2) o desenvolvimento tecnológico, exigindo das firmas uma 

melhor organização de seus processos internos e transações com outras firmas, com 

o estabelecimento de arranjos produtivos mais flexíveis, desagregados e distribuídos; 

e (3) a maturidade dos estudos sobre redes, que passam a abarcar outras áreas de 

conhecimento, além da sociologia, com  o apoio de novos instrumentos teóricos e 

metodológicos. 

A questão sobre o trade-off competição e cooperação em redes de 

organizações ainda é assunto frequente, de modo que se tem, de um lado, um 

ambiente competitivo de busca por melhor posição mercadológica, com a rivalidade 

entre firmas que atuam num mesmo setor de atividade e, de outro lado, a necessidade 

de desenvolvimento de ações conjuntas, dada a dinamicidade do mercado que exige 

das firmas a busca por novos arranjos organizacionais (SEMLINGER, 2008; 

OSARENKHOE, 2010). Dessa forma, “na competição, o foco é sobre estratégias de 

apropriação de valor, enquanto que na cooperação o foco é sobre estratégias 

coletivas para geração de valor” (OSARENKHOE, 2010, p. 205).  

Segundo Osarenkhoe (2010), é a heterogeneidade das firmas, alinhada 

à interdependência e aos processos de trocas (podendo envolver aspectos técnicos, 

administrativos ou comerciais) entre as partes, que torna este tipo de arranjo 

                                                           
1 Refere-se a “resposta adaptativa às mudanças de negócios e condições tecnológicas que requer e habilita mais formas 
organizacionais “abertas” e “de rede”” (NOHRIA, ECCLES, 1992, p. 12). 
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interessante, criando oportunidades de crescimento para as firmas pertencentes à 

rede. Nesse sentido, uma rede pode ser vista como um “grupo de três ou mais 

organizações legalmente autônomas que trabalham juntas para alcançar não somente 

seus próprios objetivos, mas também um objetivo coletivo” (PROVAN, KENIS, 2008, 

p. 231), reafirmando o trade-off competição versus cooperação existente no contexto 

de análise em questão. 

Logo, entende-se por redes arranjos inteorganizacionais entre duas ou 

mais organizações na busca de objetivos comuns (CASTELLS, 1999; ALDRIGHI, 

HOFFMANN, ANDRADE, 2011). Para Park (1996), consiste em uma metáfora dos 

relacionamentos interorganizacionais e interpessoais diante das incertezas 

ambientais com o estabelecimento de ações conjuntas e organizadas entre firmas 

para alcance de objetivos estratégicos e econômicos. 

Segundo Borch e Arthur (1995), a rede envolve relações cooperativas 

interfirmas para troca ou compartilhamento de recursos ou informações, de forma a 

incorporar trocas econômicas e laços sociais por meio de processos de negócios 

cumulativos e dependência entre as firmas. Trata-se de um “modo de organização 

que pode ser utilizado por gestores ou empresários para posicionar suas firmas em 

uma posição competitiva mais forte” (JARILLO, 1988, p. 32), constituindo fonte de 

vantagem competitiva da firma em relação àquelas que não pertencem à mesma rede. 

Na literatura é possível identificar diferentes tipos de abordagens e casos 

de análise sob a nomenclatura de redes; no entanto, para fins de diferenciação e 

compreensão, o Quadro 1 compara os diferentes tipos de articulações entre 

empresas. 

 

 
Tipo de articulação 

 

 
Definição 

Cluster 

Aglomeração territorial de empresas, com 
características similares; em algumas 
concepções enfatiza-se mais o aspecto da 
concorrência do que o da cooperação como fator 
de dinamismo; algumas abordagens 
reconhecem a importância da inovação, que é 
vista, porém, de uma maneira simplificada; não 
contempla necessariamente outros atores além 
das empresas, tais como organizações de 
ensino, pesquisa e desenvolvimento, apoio 
técnico, financiamento, promoção, entre outros. 

 
 
 

continua 
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 conclusão 

Distrito Industrial 

Aglomeração de empresas com elevado grau de 
especialização e interdependência, seja de 
caráter horizontal ou vertical; no Brasil, 
frequentemente designa determinadas 
localidades ou regiões definidas para a 
instalação de empresas, muitas vezes contando 
com a concessão de incentivos governamentais. 

Arranjo Produtivo Local (APL) 

Aglomeração territorial de agentes econômicos, 
políticos e sociais - com foco em um conjunto 
específico de atividades econômicas - que 
apresentam vínculos mesmo que incipientes; 
geralmente envolvem a participação e a 
interação de empresas, desde produtoras de 
bens e serviços finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, prestadoras de 
consultoria e serviços, comercializadoras, 
clientes, entre outros, e suas variadas formas de 
representação e associação; incluem também 
diversas outras organizações públicas e privadas 
voltadas para: formação e capacitação de 
recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidades; pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia; política, promoção e financiamento. 

Sistema produtivo e inovativo local 

Arranjo produtivo em que interdependência, 
articulação e vínculos consistentes resultam em 
interação, cooperação e aprendizagem, com 
potencial de gerar o incremento da capacidade 
inovativa endógena, da competitividade e do 
desenvolvimento local. 

Aliança estratégica 
Arranjo voluntário entre firmas envolvendo troca, 
compartilhamento ou codesenvolvimento de 
produtos tecnologias ou serviços. 

 

Quadro 1 – Tipologia de articulações entre empresas 
Fonte: GULATI, 1998, p. 293; LASTRES, CASSIOLATO, 2003B, p. 3-6 

 

Como apontado no glossário de arranjos e sistemas produtivos e 

inovativos locais, organizado por Lastres e Cassiolato (2003b, p.6), uma rede de 

empresas consiste, assim, em um formato organizacional caracterizado por 

articulações existentes entre empresas participantes, com a “realização de transações 

e/ou o intercâmbio de informações e conhecimentos entre os agentes, não implicando 

necessariamente na proximidade espacial de seus integrantes”. Desse modo, 

estruturas como clusters, distritos industriais, APLs e alianças estratégicas podem ser 

abordados na literatura sob a nomenclatura de redes (CASTELLS, 1999; ALBERS, 

2010; BALESTRIN, VERSCHOORE, REYER JUNIOR, 2010; CARNAUBA et. al., 

2012; BALESTRIN, VESCHOORE, PERUCIA, 2014). 

Para fins de abordagem teórica, a presente tese se apoia na definição 

acima apresentada, no entanto, optando pelo estudo empírico de APLs e sistemas 
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inovativos e produtivos locais, uma vez que o foco de estudo consiste nas relações de 

interdependência e cooperação existentes entre os atores envolvidos, características 

estas necessariamente presentes nestes dois tipos de articulações. 

No que diz respeito aos aspectos configuracionais, Albers (2010), em um 

estudo sobre sistemas de governança de alianças, aponta para alguns fatores 

contingenciais que influenciam na escolha da governança e que, no presente 

contexto, contribuem para a diferenciação de redes de cooperação, a saber: tamanho 

das firmas participantes, experiência do grupo, tamanho e escopo do arranjo, grau de 

confiança e incerteza entre os membros, metas da aliança e a complexidade e 

estabilidade do ambiente externo. 

Winkler (2006), por sua vez, em seu estudo sobre conflitos de objetivos 

individuais e coletivos em redes de organizações, diferencia as redes quanto: o ano 

de fundação, o tipo de fundação (como a rede surgiu em termos de iniciativa), 

existência de subsídio governamental (alto ou baixo), área de atuação das firmas, 

número de firmas participantes da rede, forma legal da cooperação (cooperativa, 

associação ou outro), áreas de cooperação e posição central da coordenação (externo 

ou interno). 

Para  fins deste estudo e alinhado aos conceitos acima propostos, 

configuração de rede consiste nos aspectos que definem o perfil, a gestão e os 

relacionamentos existentes em uma rede; desse modo, caracteriza quem é a rede e 

suas principais características, o modo como ocorre a gestão da rede em termos de 

organização para direcionamento de decisões sobre a captação e utilização de 

recursos, bem como a forma como se dão os relacionamentos que compõem a rede, 

em termos de existência de relacionamento prévio, confiança, agência e questões de 

formalidade. 

Dentre as premissas que dão base à perspectiva de redes no âmbito das 

organizações, Nohria e Eccles (1992) apontam que: (1) todas as organizações são 

redes sociais e, portanto, devem ser entendidas e analisadas como tal, podendo 

agregar diferentes níveis de análise – desde pequenos grupos, subunidades 

organizacionais e regiões, até grandes grupos, organizações como um todo e o 

sistema mundial; (2) uma vez que as organizações são tidas como sistemas abertos, 

o ambiente organizacional é visto como uma rede de organizações; logo, aspectos 

como dependência de recursos, pressões institucionais e incertezas ambientais 

tornam-se relevantes; (3) atitudes e comportamentos dos atores podem ser melhor 
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explicados em termos da posição que ocupam na rede; (4) há uma relação de 

interdependência entre a rede e as ações dos atores que a compõem, de modo que a 

rede limita as ações dos atores, ao mesmo tempo em que é socialmente construída e 

alterada por eles e, por fim; (5) análises comparativas das organizações devem 

considerar variáveis e medidas ligadas à perspectiva de rede. 

Trata-se de uma ampliação da visão estratégica de atuação 

individualista das organizações para uma visão multifacetada e interativa que reflete 

a complexidade do fenômeno (OSBORN, HAGEDOORN, 1997; GULATI, NOHRIA, 

ZAHEER, 2000; HAGEDOORN, 2006; BALESTRIN, VERSCHOORE, PERUCIA, 

2014). 

Logo, como crítica aos princípios neoclássicos e microeconômicos da 

administração estratégica tradicional, a teoria sobre redes estratégicas visualiza a 

administração: 

(a) including whole systems of organizations, the macro environment as well 
as the micro level of the individual network actors, (b) regarding personal 
relations between managers as an important element in the contractual 
grounding of an exchange, (c) discussing the role of long-term commitment, 
reciprocity and trust to reduce uncertainty about the future consequences of 
relational investments, and (d) including not only economic and technical 
information related to price, product and market, but also information flows 
about social behaviour, values, symbols and culture-specific authority criteria 
(Borch, forthcoming; Jarillo, 1988; Powell, 1990) (BORCH, ARTHUR, 1995, p. 
421). 

 

Como complemento, Provan e Kenis (2008) apontam que grande parte 

dos estudos sobre redes podem ser classificados diante de duas abordagens 

principais: a analítica, que considera as relações que compõem a rede tendo como 

unidade de análise os atores, as posições e os nós, bem como as relações entre eles; 

e a rede como forma de governança, a partir da qual a unidade de análise passa a ser 

a rede como um mecanismo de coordenação com características estruturais únicas. 

Zaheer, Gozubuyuk e Milanov (2010), nessa mesma linha, distinguem 

os níveis de análise de redes em díade, ego e whole network; assim, no nível díade 

costuma-se encontrar pesquisas que abarcam estudos sobre a natureza do 

relacionamento entre duas organizações; no nível ego, o foco de análise está na 

estrutura do relacionamento como um todo, com destaque para as medidas de rede 
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(exemplo: centralidade2, structural hole3, structural closure4 e equivalência estrutural5); 

e no nível de whole network estuda-se a rede como uma entidade interorganizacional, 

unidade de análise.  

Nessa última perspectiva, considera-se a análise da rede em sua 

totalidade, ou seja, “como as redes evoluem, como elas são governadas, e [...] como 

resultados coletivos podem ser gerados” (PROVAN, FISH, SYDOW, 2007, p. 480); 

fato este que não desmerece a necessidade e a importância de análises micro, ou 

seja, de performance individual das firmas que compõem a rede; os estudos das redes 

como objetos de análise consistem em uma extensão desse pensamento (PROVAN, 

FISH, SYDOW, 2007), podendo abarcar também a análise de influência da rede sobre 

a performance das firmas (ZAHEER, GOZUBUYUK, MILANOV, 2010).  

Para a análise de redes, Provan e Kenis (2008) destacam a importância 

do estudo como uma forma de organização que pode assumir diferentes 

configurações de acordo com as relações que a compõem. Nessa perspectiva, o “foco 

não é sobre redes como meios de governança, mas sobre a governança e a gestão 

das redes por elas mesmas” (PROVAN, KENIS, 2008, p. 233). Considera-se, assim, 

que a rede como um todo possui os seus objetivos, mas que também é imersa em 

relações entre firmas que, individualmente, buscam alcançar os seus propósitos, 

especialmente no que diz respeito a aspectos econômicos (ASHTON, 2011). 

Dentre os propósitos para a formação de uma rede é possível destacar, 

assim: aquisição de recursos (ANAND, KHANNA, 2000), obtenção de vantagem 

competitiva (DYER, HATCH, 2006; ASHTON, 2011); busca por novos conhecimentos 

(POWELL, KOPUT, SMIT-DOERR, 1996; MCEVOLY, MARCUS, 2005) e 

aprendizagem (VERMEULEN, BARKEMA, 2001), abertura de novos mercados 

(HARZING, 2002), desenvolvimento conjunto de produtos, serviços ou inovações 

(GULATI, 1998), aumento da capacidade de inovação (CAPALDO, 2014), 

compartilhamento de custos (INKPEN, TSANG, 2007; ASHTON, 2011 CAPALDO, 

2014) e riscos (INKPEN, TSANG, 2007; ASHTON, 2011).  

                                                           
2 Um ator é considerado central quando possui muitos laços na rede (ZAHEER, GOZUBUYUK, MILANOV, 2010). 
3 “Existe entre dois atores quando eles estão conectados a um mesmo ator mas não conectados entre eles” (ZAHEER, 
GOZUBUYUK, MILANOV, 2010, p. 67). 
4 Contrário de structural hole; uma rede com total closure é aquela em que todos os atores estão conectados entre si (ZAHEER, 
GOZUBUYUK, MILANOV, 2010). 
5 Dois atores são estruturalmente equivalentes quando eles “tem alianças com exatamente os mesmos parceiros” (ZAHEER, 
GOZUBUYUK, MILANOV, 2010, p. 67). 



25 

 

Em seu artigo sobre o estado da arte dos estudos sobre redes 

interorganizacionais, Balestrin, Verschoore e Reyes Junior (2010, p. 465) indicam 

também alguns antecedentes à formação de redes. 

 

[...] acesso a recursos imateriais, acesso a recursos materiais, congruência 
de objetivos, existência prévia de confiança, posição já exercida por um ator 
na rede, dependência de recursos, restrições ou pressões do mercado, 
escassez de recursos, ação de exercer oportunismo sobre outros atores na 
rede, ação de mitigar conflito existente, busca de estabilidade, especificidade 
de ativos e densidade organizacional (proximidade geográfica). 

 

Para Zaheer, Gozubuyuk e Milanov (2010), existem quatro mecanismos 

que distinguem as operações em uma rede, de modo que as redes podem ser vistas 

como: (1) acesso a recursos e capacidades, com destaque para a informação, (2) 

fonte de confiança que, por sua vez, contribui para a redução de custos e alcance de 

boa performance, (3) fonte de poder e controle, de modo que ao mesmo tempo que 

aumentam também limitam o poder dos atores, e (3) fonte de sinais, podendo 

representar qualidade e status de um ator mediante a análise de seus 

relacionamentos na rede.  

Apesar de a literatura apontar os aspectos econômicos (materiais) e 

sociais (de relacionamento) como dois pontos de vista divergentes sobre formação de 

redes, Vizeu, Guarido Filho e Gomes (2014) apontam para a complementariedade das 

duas abordagens, de modo que estas possam coexistir diante da necessidade de 

explicação dos motivos que levam à formação de arranjos cooperativos alinhados à 

visão institucional do fenômeno.  

 

2.1 Para além do olhar econômico no estudo sobre redes 

 

O campo de estudos sobre redes interorganizacionais é bastante amplo 

quanto a teorias que possam fundamentá-lo; assim, dentre as diversas abordagens 

teóricas que tratam do tema - dependência de recursos, economia industrial, crítica, 

redes sociais, institucional e de estratégia, em maior intensidade, e ecologia 

populacional, evolucionária e contingencial, em menor grau - três merecem destaque 

e se simpatizam com a presente tese: teoria sobre redes sociais (no entendimento de 

que as relações sociais fazem parte do contexto das transações em uma rede e 

importam para seu estudo), teoria institucional (considerando também que o objetivo 
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das firmas em rede é buscar maior legitimidade no ambiente institucional, lastreado 

por relações formais e informais) e teorias sobre estratégia (dada a complexidade do 

fenômeno em termos da relação entre cooperação e competição e a busca pelo 

alcance de interesses conjuntos e não apenas individuais) (BALESTRIN, 

VERSCHOORE, REYES JUNIOR, 2010).  

Em relação ao entendimento das transações econômicas no ambiente 

de redes, levanta-se inicialmente a Economia de Custos de Transação (ECT), uma 

vez que constitui uma teoria com grande “capacidade de intermediar ou conectar 

outras teorias nas pesquisas sobre redes interorganizacionais” (BALESTRIN, 

VERSCHOORE, REYES JUNIOR, 2010, p. 470). 

A orientação econômica da ECT envolve o alinhamento de transações, 

ou seja, as trocas de bens e serviços entre firmas separadas tecnologicamente 

(COMMONS, 1934) e diferentes “em seus atributos, com estruturas de governança, 

que diferem em seus custos e competências, de forma discriminativa” (WILLIAMSON, 

1991, p. 79). Abrange, assim, segundo o autor, quatro características principais: 

aspectos comportamentais, conceito de contrato incompleto, dimensionalidade das 

transações e características da governança. 

No que se refere aos aspectos comportamentais, a teoria trata, de forma 

mais específica, sobre racionalidade limitada e oportunismo (WILLIAMSON, 1991), de 

modo que o indivíduo, em sua incompletude alinhada à complexidade, incerteza e 

risco presentes nas transações do mundo real, possui uma racionalidade limitada que 

não permite que ele atenda aos anseios da teoria econômica como deveria (SIMON, 

1979); dessa forma, o indivíduo pode adotar comportamento oportunista que, por sua 

vez, envolve “a busca pelo interesse próprio com dolo” (WILLIAMSON, 1985, p, 30), 

como quebra de compromisso, roubo, mentira e engano.  

As partes, nesse ínterim, procuram firmar cláusulas contratuais que 

possam mitigar tal oportunismo. Para Williamson (1985), como os elementos de uma 

transação nem sempre são identificados, as partes criam mecanismos de 

salvaguardas contratuais. Os contratos são considerados, desse modo, incompletos, 

dado que não há como lidar com toda a complexidade que envolve as relações 

contratuais (WILLIAMSON, 1981). 

Nota-se que a incerteza constitui um elemento importante para 

diferenciação das transações econômicas, que são consideradas as principais 

unidades de análise da ECT (COMMONS, 1925). Além da incerteza, outros dois 
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fatores merecem atenção: frequência e especificidade do ativo (WILLIAMSON, 1981, 

1985). Enquanto a frequência envolve a periodicidade (recorrência) com que as 

transações ocorrem, a especificidade de ativos influencia diretamente nos riscos da 

transação, de forma que, quanto mais específico o investimento envolvido na 

transação, maior também o risco, necessitando de contratos mais bem definidos 

(WILLIAMSON, 1981).  

Williamson (1991), diante disso, aponta seis tipos de ativos específicos 

que uma transação pode envolver, a saber: (1) especificidade local: que exige a 

proximidade de locais, facilitando o transporte; (2) especificidade física: que mostra a 

necessidade de investimentos físicos específicos; (3) especificidade humana: 

relacionada à necessidade de conhecimento humano específico; (4) especificidade de 

ativos dedicados: a partir do qual investimento e retorno dependem de um agente ou 

processo específico; (5) especificidade de marca: que abrange a padronização de 

determinada marca nos produtos; e (6) especificidade temporal: que afirma que tempo 

da transação importa para estabelecer o seu valor. 

Logo, com vista a reduzir os custos de transação, os agentes escolhem 

o melhor tipo de governança de acordo com as características da transação, podendo 

constituir, no âmbito da ECT: governança hierárquica, governança de mercado ou 

governança híbrida (WILLIAMSON, 1991). Entende-se aqui como custo de transação, 

na visão de Williamson (1985), aqueles custos decorrentes do planejamento e 

monitoramento das estruturas de governança; assim, podem existir custos de 

transação ex ante, decorrentes da elaboração e negociação de contratos, e ex post, 

decorrentes de adequações contratuais posteriores, como: falta de alinhamento entre 

as partes, custos de barganha para correção de distúrbios durante a execução do 

acordo, custos de configuração e funcionamento das estruturas de governança e 

custos de efetivação de união segura para as partes. 

A Figura 1 espelha as diferenças entre as três estruturas de governança 

descritas por Williamson (1991). 
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Figura 1 – Estruturas de governança de Williamson 
Extraído de: WILLIAMSON, 1991, p. 281 

 

Nota-se que é possível diferenciar tais estruturas em termos de 

intensidade dos incentivos, controles administrativos, adaptação autônoma, 

adaptação coordenada e direito dos contratos. Assim, em governança de mercado 

existe uma intensidade elevada de incentivos, mas sem controles administrativos 

fortes; no que tange aos atributos de performance, a mudança de preços relativos leva 

a adaptações autônomas e as questões contratuais são levadas aos tribunais 

(WILLIAMSON, 1991). Do lado contrário, tem-se a governança hierárquica que 

responde por elevados controles administrativos e fraca intensidade de incentivos, a 

adaptação mais forte é a coordenada com os direitos contratuais sendo tratados nos 

próprios limites da organização. Por fim, tem-se a estrutura de governança híbrida, 

em que todos os atributos estão presentes, mas são pouco fortes; este tipo de 

governança está presente em acordos cooperativos, como joint ventures e alianças 

estratégicas (WILLIAMSON, 1991).  

A opção de uma firma por fazer parte ou não de uma rede pode ser 

abordada, ainda, a partir da decisão entre fazer, comprar ou cooperar que compõem 

a literatura sobre o tema (BARNEY, 1999; SOUSA, 2014). Em seu estudo sobre como 

as capacidades das firmas e de seus parceiros potenciais afetam suas decisões 

boundary, Barney (1999) defende a ideia de que para que uma firma consiga adquirir 

capacidades que não possui, esta pode desenvolver tais capacidades internamente, 

pode adquirir outra firma que possui tais capacidades ou pode cooperar com outras 

firmas que possuem as capacidades. 
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Nesse contexto, na busca por decisões acertadas relativas às suas 

trocas econômicas, as firmas em rede necessitam escolher entre governança de 

mercado, intermediária ou hierárquica (BARNEY, 1999); no entanto, considerando 

que fazem parte de um arranjo interorganizacional e que não apenas os seus 

interesses individuais estão em jogo, mas também os interesses coletivos que podem 

beneficiar a rede como um todo, pode a rede constituir por si só uma estrutura de 

governança (SOUSA, 2014). 

Os pressupostos da ECT trouxeram, assim, contribuições relevantes 

para o estudo das transações econômicas entre firmas bem como das estruturas de 

governança que regem tais relações; no entanto, é passível de crítica, especialmente 

no que diz respeito à explicação dos motivos que levam as organizações a se 

relacionarem, bem como da criação e apropriação de valor decorrente da transação 

(MIRANDA, SAES, 2011). 

Nesse ínterim, Miranda e Saes (2011) apontam que as ideias de 

Williamson ignoram o aspecto da confiança no âmbito das transações, além da 

possibilidade de uso de abordagens não econômicas para alcance de objetivos 

econômicos. Apesar disso, segundo os autores, tal fato não impossibilita a existência 

de comportamentos oportunistas e a relevância dos preços nas decisões, apenas 

torna o estudo do fenômeno mais complexo do que a ECT apresenta. 

Assim, aproximando o pensamento econômico das relações sociais que 

permeiam as transações entre firmas, tem-se a Sociologia Econômica como uma lente 

teórica interessante e adequada. Enquanto na ECT o mercado é visto de maneira 

singular, na Sociologia Econômica este mesmo mercado é imerso em um contexto 

social e contribui para a estruturação das trocas entre os agentes, de modo que não 

só as regras econômicas, mas também as regras sociais passam a fazer parte das 

relações (STEINER, 2006). A Sociologia Econômica se desenvolve, desse modo, 

segundo Steiner (2006, p. 3), diante de três aspectos: construção social das relações 

econômicas, influência na formação de variáveis mercantis, afetando a dimensão 

analítica de estudo das transações, e envolvimento de dimensão cultural e cognitiva, 

resultado de percepções sobre os fatos sociais (Figura 2). 
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Figura 2 – Teoria econômica e Sociologia econômica 
Extraído de: STEINER, 2010, p. 43 

 

Nesse contexto, a economia deixa de ser uma simples prática para 

envolver práticas de gestão, com a influência no mercado de aspectos relacionais e 

institucionais (STEINER, 2006). Contrária à abordagem de eficiência e custo de 

transação, têm-se, desse modo, na visão relacional, “normas recíprocas, 

relacionamentos pessoais, reputação e confiança como importantes fatores que 

explicam a duração e a estabilidade das estruturas de troca” (LARSON, 1992, p. 76). 

De forma complementar, nota-se uma aproximação da Sociologia 

Econômica com o institucionalismo, de modo que as ações econômicas devem levar 

em conta as instituições (STEINER, 2006). Para Granovetter (1990, p. 95-96), “em 

primeiro lugar a ação é sempre socialmente localizada [...] [ligada aos] motivos que 

podem tê-la ensejado; em segundo lugar, as instituições sociais [...] são construídas 

socialmente”, destacando a relevância do contexto social no âmbito da teoria, o que 

se aplica também às pesquisas sobre redes; logo, ao estudar as transações que 

ocorrem entre membros de uma rede, a análise dos ambientes institucional e extra- 

institucional não pode ser deixada de lado, mesmo que a unidade de análise seja as 

relações entre as firmas participantes, como é o caso do presente trabalho. 

No que diz respeito aos aspectos relacionais, no contexto da Sociologia 

Econômica, uma rede social consiste em um “instrumento que permite descrever e 

formalizar as interações entre os indivíduos” (STEINER, 2006, p. 76); assim, destaca-

se a rede como um conjunto de relações entre atores que, por sua, vez podem 

Medições 

sociais 

Dados econômicos Fenômenos econômicos 
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constituir organizações, grupos ou indivíduos, dependendo do nível de análise 

(SMITH, WHITE, 1992). 

 

[...] [O conceito de rede] pode ser usado de múltiplas maneiras para estudar 
fenômenos como a criação de vínculos entre organizações (GROSSET, BÉS, 
2001), para estudar distritos industriais (SAXENIAN, 1994; CASTILLA et. al., 
2000), a inovação (CALLON, 1999), as relações no interior de grupos 
(GRANOVETTER, 1994; DELARRE, 2005) ou entre membros de uma firma 
(LAZEGA 2001). Em todas estas situações, a ideia forte é de que a situação, 
e mesmo a identidade do ator, dependem de suas interações com outros 
atores, e das interações que estes últimos mantém com outros membros da 
rede (STEINER, 2006, p. 76-77). 

 

Tomando como base os argumentos apresentados, a tese, 

considerando como atores as firmas envolvidas nas atividades da rede, procurou 

estudar as práticas de gestão das relações de trocas econômicas e sociais que 

existem entre atores dispostos em rede diante do estabelecimento do vínculo 

possibilitado pelo arranjo, sem desconsiderar os aspectos institucionais por trás de tal 

relacionamento.  

Desse modo, enquanto em uma troca econômica os termos contratuais 

são definidos de forma clara, em uma troca social visualizam-se obrigações não 

específicas (YOON, HYUN, 2010) que sustentam a estrutura social do arranjo, citado 

por Yoon e Hyun (2010, p. 1215) com base em Blau (1964), como “modelos de 

conexões entre atores em redes de relações de troca”, o que implica, segundo os 

autores, no estabelecimento de normas de reciprocidade que contribuem para as 

trocas econômicas. Assim, segundo Yoon e Hyun (2010, p. 1215), “troca recíproca 

(social) e troca negociada (econômica) ocorrem simbioticamente”.  

Dentre as trocas econômicas presentes no contexto de redes, têm-se 

como exemplo aquelas consideradas pela Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos 

Produtivos e Inovativos Locais (Redesist) em um questionário para APLs publicado 

em 2003, a saber: trocas relativas a insumos e matérias-primas, equipamentos, 

componentes e peças, serviços e produtos (LASTRES, CASSIOLATO, 2003a), 

representando compartilhamento e redução de custos. Com relação às trocas sociais, 

pode-se citar a título de exemplo: trocas de experiências, conhecimentos e contatos 

(LARSON, 1992; LAZER, 2001). 

Com base no exposto, e com vista a atingir o objetivo estabelecido, a 

tese segue as proposições da Sociologia Econômica, considerando que no âmbito 
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dos relacionamentos interorganizacionais não só os aspectos econômicos se tornam 

relevantes, mas também as questões sociais que moldam os relacionamentos. 

Um exemplo de estudo das relações sociais em redes é o de Lazer 

(2001, p. 72) que, ao analisar as influências sociais nesse tipo de articulação, aponta 

para o conceito de equivalência estrutural a partir do qual “dois indivíduos são 

estruturalmente equivalentes na extensão em que eles têm os mesmos contatos e 

leque de contatos com outros indivíduos”, de forma que um indivíduo é capaz de 

mudar suas atitudes frente às atitudes de um parceiro, refletindo num aspecto de 

conformidade. Tal visão, segundo Burt (1987), reflete o fato de que, independente da 

comunicação direta, existe uma tendência de um indivíduo imitar outro que esteja em 

posição similar (homofilia), destacando, como afirma Festinger (1954) com base na 

teoria de comparação social, que tal influência é desproporcional em relação aos 

similares. 

No entanto, como resultado de seu estudo, tomando como nível de 

análise os indivíduos e suas relações em uma rede pública, com foco em dados 

atitudinais e sociométricos, Lazer (2001) conclui que não há evolução mútua das 

atitudes dos indivíduos em relação à rede, conforme ele havia proposto, justificando, 

como uma das causas, o fato de a rede em análise ser caracterizada como rígida; 

apesar disso, foi possível constatar o forte relacionamento entre as crenças dos 

indivíduos e as pessoas com quem eles se comunicam, direcionando o estudo para 

uma confirmação da teoria em relação à homofilia. 

Verifica-se, assim, com base na evolução dos estudos sobre redes, uma 

tendência relativa à consideração de aspectos não apenas econômicos, mas também 

sociais e institucionais, ao longo das transações, levando a gestão das redes para um 

caminho de relações não-contratuais e sociais (YOON, HYUN, 2010). 

As considerações da Sociologia Econômica quanto aos antecedentes a 

formação de redes e aos resultados decorrentes das transações presentes indicam, 

assim, um olhar evolucionário do fenômeno, de modo que o estudo da evolução das 

redes torna-se importante para melhor compreender as dinâmicas (motivos que levam 

à sua formação, seu funcionamento e seu declínio) por trás deste tipo de arranjo 

(WEGNER, ALIEV, BEGNIS, 2015). 

Para fins deste estudo, compartilha-se a ideia de Rodrigues e Child 

(2008, p. 15) sobre o conceito de evolução: “desenvolvimento de organismos e 

espécies ao longo do tempo de um estado para outro, geralmente ao longo de um 
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caminho de aumento de complexidade e sofisticação”. No âmbito das redes, envolve, 

desse modo, segundo Burger e Sydow (2014), o estudo das características da rede 

ao longo do tempo, incluindo a sua composição e a análise dos relacionamentos. A 

visão de processo, neste caso, torna-se fundamental (POWELL, 1990; RING, VAN DE 

VEN, 1994; CAPALDO, 2014). 

 

2.2 Olhar processual sobre o fenômeno de redes 

Sob a consideração da dimensão tempo, Ring e Van de Ven (1994), em 

seus estudos sobre desenvolvimento de arranjos cooperativos, afirmam que os 

relacionamentos interorganizacionais não devem ignorar os processos, de modo que 

as motivações, bem como os resultados conjuntos obtidos pelos parceiros, são 

relevantes, mas insuficientes para compreender com plenitude o cotidiano de tais 

relacionamentos. Nesse âmbito, os autores sugerem um modelo teórico que busca 

explicitar como os arranjos interorganizacionais surgem, crescem e se dissolvem ao 

longo do tempo. 

No modelo, Ring e Van de Ven (1994) assumem que, em seu ciclo de 

vida, um relacionamento interorganizacional segue os estágios de negociação, 

comprometimento e execução baseados em aspectos de incerteza, confiança, 

eficiência e equidade, papel exercido no relacionamento e os relacionamentos 

interpessoais (Figura 3). 
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Figura 3 – Estágios de desenvolvimento de um relacionamento interorganizacional cooperativo 
Extraído de: RING, VAN DE VEN, 1994, p. 97 

 

No estágio de negociação, assim, as partes buscam um acordo no que 

diz respeito às suas expectativas, bem como incertezas, por meio de processos de 

barganha formal e sense making informal, buscando reduzir os riscos e perceber os 

aspectos de confiança que permeiam a transação (RING, VAN DE VEN, 1994). 

Na fase seguinte, de comprometimento, as partes procuram estabelecer 

as regras e obrigações que irão guiar o acordo; desse modo, são estabelecidos os 

contratos formais e informais (psicológicos) que as partes deverão seguir ao longo do 

relacionamento, incluindo a estrutura de governança e os termos diversos (RING, VAN 

DE VEN, 1994). 

Por fim, tem-se a fase de execução do acordo, em que as partes colocam 

em prática o acordo firmado, testando tudo aquilo que concordaram entre si, via 

interações pessoais e o estabelecimento de papeis (RING, VAN DE VEN, 1994). 

Nesta etapa, Ring e Van de Ven (1994, p. 98) afirmam que as partes “dão ordens aos 

seus subordinados, compram materiais, pagam as quantias acordadas e [...] 

administram o que for necessário para executar o acordo”. 

Os autores ainda apontam para a possibilidade de continuidade do 

relacionamento, etapa na qual surgem as renegociações de conflitos e de outros 

aspectos identificados ao longo das atividades; a partir daí, podem então surgir 



35 

 

heurísticas que facilitam o ciclo de vida de acordos futuros. Atrelado a isso, existem 

também dois fatores fundamentais no modelo e que servem de base para o 

estabelecimento de um acordo satisfatório para as partes envolvidas: eficiência e 

equidade (RING, VAN DE VEN, 1994).     

 

As reflected in transaction cost theory, researchers use efficiency to define 
the most expeditious and least costly governance structure for undertaking a 
transaction, given production cost constraints. We assume that an equally 
important criterion for assessing a cooperative IOR is equity, defined as "fair 
dealing" (which does not require that inputs or outcomes always be divided 
equally between the parties) (RING, VAN DE VEN, 1994, p. 93). 

 

Alinhada à proposta de Ring e Van de Ven (1994) e sob um olhar 

estratégico sobre o fenômeno de redes, reafirma-se, no contexto em questão, uma 

necessidade constante de alinhamento de interesses entre os participantes com vista 

ao alcance de objetivos individuais e coletivos (SEMLINGER, 2008; PROVAN. KENIS, 

2008; OSARENKHOE, 2010), bem como ao estímulo de participação, principalmente 

das empresas. 

 Nota-se, porém, e em acordo com as afirmações de Ring e Van de Ven 

(1994), que o fato de as partes buscarem um consenso em um processo de 

negociação, na maioria das vezes, permeado por processos de barganha, não 

significa que ambos terão igualdade no que tange às entradas e saídas relativas. 

Desse modo, os resultados obtidos em arranjos cooperativos 

representam ganhos (OLIVER, EBERS, 1998), mas que podem ser distribuídos de 

forma desproporcional entre as partes; logo, podem ser também positivos (por 

exemplo: compartilhamento de recursos e aquisição de conhecimento) ou negativos 

(por exemplo: aumento de custos), dependendo da dinâmica da rede, sua gestão e 

coordenação. 

Complementar, e em conformidade, com esse aspecto, tem-se a ideia 

de valor transacional diante de uma busca de aproximação dos conceitos puramente 

econômicos com os aspectos processuais que regem os relacionamentos (ZAJAC, 

OLSEN, 1993). Trata-se, assim, na visão de Zajac e Olsen (1993, p. 131), dos ganhos 

obtidos pelas partes ao longo do tempo de relacionamento, diante da “[...] 

maximização do valor compartilhado [...] e os processos pelos quais os parceiros de 

troca criam e reivindicam valor”.  
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The transaction value approach, by examining the processes by which joint 
value is created and claimed, can encompass joint benefit and transaction 
cost issues in its framework. In recognizing (1) the interdependence of 
exchange partners seeking gain and (2) the relational context and processes 
of interorganizational exchange over time, the approach offers a richer 
depiction of interorganizational strategies than does standard transaction cost 
analysis. More generally, the approach seems well-suited to a view of 
interorganizational strategies as voluntary, multi-firm collaborative efforts 
requiring a framework for analysis different from the transaction cost approach 
(which seems better suited for the study of an individual firm’s vertical 
integration - make or buy - decision).(ZAJAC, OLSEN, 1993, p. 133) 

 

A referida abordagem, assim, considera que em um relacionamento 

interorganizacional as partes buscam agregação de valor ao longo tempo por meio do 

bom entendimento sobre os anseios do parceiro, bem como da melhor forma de 

maximizar valor ao acordo, de modo a satisfazer os interesses comuns (ZAJAC, 

OLSEN, 1993). A representação dos processos transacionais, segundo Zajac e Olsen 

(1993), pode seguir três estágios principais: inicialização, processo e reconfiguração 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Etapas do processo transacional 
Extraído de: ZAJAC, OLSEN, 1993, p. 142 

 

A fase inicial do processo envolve as questões preliminares da troca, em 

que as partes negociam os valores esperados da troca, buscando uma projeção futura 

dos ganhos que irão obter no futuro; também são tratados os aspectos mais 

específicos que moldam a relação de troca e algumas atividades iniciais da troca têm 
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início com o intuito de conhecer melhor o parceiro, bem como obter mais 

comprometimento das partes (ZAJAC, OLSEN, 1993).  

Na fase seguinte, as partes procuram trabalhar juntas com a intenção de 

maximizar o aprendizado e criar normas relacionais que guiam a gestão da troca, 

administrando conflitos e desenvolvendo a confiança entre os parceiros (ZAJAC, 

OLSEN, 1993). 

Por fim, tem-se a etapa de renegociação, em que os parceiros avaliam 

a(s) troca(s) realizada(s) em termos de performance da aliança, não apenas de forma 

conjunta, mas também individual; assim, decide-se pela continuidade ou não da 

parceria (ZAJAC, OLSEN, 1993).  

Diante da análise contextual e processual de evolução, trocas e 

interdependência presentes nas redes de organizações, nota-se que a abordagem 

coevolucionária se torna pertinente, contribuindo para o aprofundamento teórico da 

abordagem de redes. 
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3 ABORDAGEM COEVOLUCIONÁRIA 

 

No contexto de análise dos processos de seleção e adaptação 

organizacional emerge o debate sobre a intencionalidade estratégica, cujas 

discussões ocorrem por diferentes lentes teóricas (LEWIN, VOLBERDA, 1999).  

Assim, conforme afirmam Rodrigues e Child (2008), as abordagens que 

tratam da evolução corporativa podem distinguir em termos de: nível de análise, nível 

de liberdade dos atores envolvidos, drivers da evolução e condições para a evolução, 

conforme o Quadro 2. 

 

 
Aspecto 

 

 
Descrição 

Nível de análise 

Abrange os fatores que influenciam o 
comportamento e performance da firma, 
podendo ser o ambiente o fator principal ou os 
atributos da firma, como a governança. 

Nível de liberdade dos atores envolvidos 

Liberdade no sentido de direcionar os eventos 
que envolvem a evolução, de modo que a sua 
sobrevivência depende de normas advindas do 
ambiente ou a firma é capaz de influenciar o 
estabelecimento das normas.  

Drivers da evolução 

Fatores que direcionam a evolução, podendo 
estes constituírem de forças ideacionais (nível 
macro: ideologias políticas; nível micro: práticas 
organizacionais) ou materiais, envolvendo 
recursos para sobrevivência (nível macro: 
crescimento econômico; nível micro: custos e 
receitas). 

Condições para evolução 

Contexto em que a evolução ocorre, como a 
propriedade de uma firma ou o setor em que ela 
atua, bem como os fatores que direcionam os 
aspectos evolucionários, como aprendizagem e 
gestão de mudança. 

 
Quadro 2 – Aspectos que distinguem as teorias sobre evolução corporativa 
Fonte: RODRIGUES, CHILD, 2008, p. 6 

 

Rumo à apresentação dos aspectos que dão base às perspectivas 

evolucionária e coevolucionária, as teorias caminham, assim, de abordagens que 

destacam o ambiente como driver de evolução (passividade corporativa) para aquelas 

que focam os aspectos organizacionais com base em escolhas estratégicas; desse 

modo, parte-se para um caminho mais amplo e integrado de pensamento, com 

destaque para a importância das forças ideacionais e materiais como relevantes para 

explicar a evolução e mudança  organizacional (RODRIGUES, CHILD, 2008), como 

se vê no Quadro 3. 
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 Perspectivas 
 

 
Descrição 

Seleção natural 

O ambiente é determinante para a performance 
das firmas, que fazem parte dele e precisam se 
ajustar como forma de sobrevivência; o 
ambiente, assim, molda as possibilidades de 
ações das firmas, de modo que a evolução da 
firma decorre da evolução do ambiente. Teorias 
que se destacam: Organização Industrial (OI) e 
Ecologia Populacional (EP). 

Institucional 

Instituições se destacam como aspectos 
fundamentais para garantia de legitimidade para 
ações organizacionais (isomorfismo como drive 
para sobrevivência) em âmbito regulatório 
(sistemas formais de regras e aplicações), 
normativo (meios legítimos de alcance de 
valores sociais) e cognitivo (crenças e valores 
dos atores). Exemplo: frameworks institucionais 
e relacionais. 

Ação administrativa e escolha estratégica 

Reconhece o comportamento proativo das 
organizações que, por sua vez, são capazes de 
mobilizar recursos em uma ação mais 
independente do determinismo ambiental. As 
firmas, assim, decidem como querem agir em 
relação ao ambiente, não ficando dependentes 
das imposições ambientais. Teorias, como de 
dependência de recursos, se encaixam aqui. 

Forças materiais e ideacionais 

Destaca a influência de forças materiais e 
ideacionais como guias para a ação 
organização, mas não desconsidera a relevância 
da escolha estratégica para evolução 
corporativa; adota, assim, uma visão mais 
holística de coevolução. 

Evolucionária e coevolucionária 

Traz aos estudos corporativos o papel 
fundamental da questão temporal considerando 
o seu desenvolvimento ao longo do tempo, em 
um processo dinâmico; logo, destaca as 
relações entre passado, presente e futuro como 
inter-relacionados e determinantes para 
entender a natureza de uma firma, aponta, 
assim, para a ideia de path-dependency. 

 
Quadro 3 – Drivers da evolução corporativa 
Fonte: RODRIGUES, CHILD, 2008, p. 7-16 

 

Diante desse contexto contingencial e evolucionário, Lewin, Long e 

Carroll (1999) destacam que organização, indústria e ambiente se envolvem numa 

relação de interdependência de ações individuais, dinâmicas competitivas e 

institucionais, resultando em processos coevolucionários, seja entre organizações e 

instituições (RAO, HAVEMAN, 1997; DJELIC, AINAMO, 1999; VAN DEN BERGH, 

STAGL, 2003; DIELEMAN, SACHS, 2008); capacidade absortiva e ambiente de 
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conhecimento (VAN DEN BOSCH, VOLBERDA, DE BOER, 1999); atitudes políticas 

e relacionamentos inteorganizacionais (LAZER et. al., 2009); economia global e 

políticas (MAY, 1996); ou políticas e práticas organizacionais (UNDERDAL, 2013). 

A abordagem coevolucionária, segundo Lewis e Volberda (1999), 

reintegra estratégia e teoria das organizações, com destaque para a emergência de 

estudos longitudinais de adaptação organizacional, possibilitando compreender os 

aspectos coevolucionários do objeto de estudo.  

Nesse sentido, a coevolução considera a existência de influência mútua 

entre agentes (BURGELMAN, 2003), de maneira que a mudança em um deles 

impacta na mudança do outro e vice-versa (YIP et. al., 2008). Decorrente das 

pesquisas sobre adaptação e seleção, tal abordagem trata da influência mútua entre 

organização e ambiente, de modo que a coevolução se adequa tanto a um nível de 

análise macro – considerando a relação entre firma e ambiente – quanto a um nível 

de análise micro – considerando a relação “intrafirma” (MCKELVEY, 1997; LEWIN, 

VOLBERDA, 1999), mas sempre sob uma perspectiva de evolução recursiva entre os 

ambientes institucional e extrainstitucional e a firma (RODRIGUES, CHILD, 2008), 

mediada por “ação gerencial, intenção estratégica, adaptação, alcance de 

performance em cada firma, assim como, pelas dinâmicas competitivas estabelecidas 

pelo comportamento das firmas no setor”. (RODRIGUES, CHILD, 2008, p. 17).   

De modo geral, Lewin, Long e Carroll (1999, p.535) afirmam que a teoria 

coevolucionária visualiza a interdependência entre organizações, populações e seus 

ambientes a respeito de ações estratégicas e ambientes institucional e 

extrainstitucional (Figura 5). 
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Figura 5 – Coevolução da firma, indústria e ambiente 
Extraído de: LEWIN, LONG, CARROLL, 1999, p. 537 

 

Trata-se de um processo recursivo entre firma, indústria, ambiente 

institucional e extrainstitucional, de modo que firma e indústria coevoluem no que diz 

respeito a aspectos internos das firmas e dinâmicas competitivas da indústria; da 

mesma forma, tem-se a relação entre firma, indústria e ambiente, considerando que 

os ambientes institucional e extrainstitucional impactam as ações das firmas e da 

indústria e, da mesma forma, são influenciados por elas (LEWIN, LONG, CARROLL, 

1999). Logo, um sistema de investigação coevolucionário envolve: 

 
 

 Studying organizations over time (McKelvey 1999) within a historical 
context (Calori et al. 1997, Kieser 1994, Stinchcombe 1965); 

 Multidirectional causalities between micro- and macrocoevolution 
(McKelvey 1999);  

 Mutual, simultaneous, lagged, and nested effects; 

 Restricting and enabling constraints of organization path dependence; 

 Contingent effects such as nation-state institutional arrangements; 

 Extra-institutional influences, such as geopolitical, economic, and natural 
environmental changes, as well as social movements that affect the deep 
structure enveloping the enterprise and market competition  
(LEWIN, LONG, CARROLL, 1999, p.536). 

 
 

Relativamente ao contexto de redes, Ter Wal e Boschma (2011) 

apontam para a importância de estudos que abordem aspectos coevolutivos 
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considerando o ciclo de vida da rede. Para os autores, as redes coevoluem com a 

indústria da qual fazem parte, bem como sua rede de conhecimentos, e com a 

capacidade das firmas participantes. Desse modo, firmas, rede, indústria e sociedade 

se influenciam mutuamente na busca pelo alcance de objetivos comuns, destacando 

a importância da confiança entre as partes nesse processo (KOZA, LEWIN, 1998). 

Baum e Singh (1994, p. 380) afirmam que “o objetivo da investigação 

coevolucionária é entender como a estrutura de interações diretas e feedback dentro 

dos sistemas organização-ambiente dão origem ao seu comportamento dinâmico”. O 

foco, assim, está em entender as relações entre os elementos de um sistema e a sua 

dinamicidade. Dessa forma, no âmbito das redes horizontais de cooperação, tal 

aspecto consiste na investigação das relações entre firma-rede-ambiente em termos 

de influência mútua e impacto no funcionamento do sistema como um todo (KOZA, 

LEWIN, 1998; LEWIN, LONG, CARROLL, 1999; BURGELMAN, 2003; RODRIGUES, 

CHILD, 2008; YIP et. al., 2008). 

Como apresentado anteriormente, estudos já trataram da relação entre 

firmas e rede e entre rede e ambiente (TER WAL; BOSCHMA, 2001), entretanto, como 

aponta a literatura de redes, no contexto da dinâmica de redes existe um processo de 

dependência entre firmas (BORCH, ARTHUR, 1995) que precisa ser considerado e 

que consiste em um campo de investigação interessante, refletindo numa coevolução 

entre firmas dispostas em rede (foco da presente tese). 

Destaca-se, porém, que mesmo propondo a análise coevolucionária 

entre firmas em rede, a presente pesquisa também abordou a investigação da relação 

coevolucionária das firmas com a rede, de modo a compreender a influência 

configuracional da rede e da governança neste tipo de coevolução, em relação ao 

alcance de resultados almejados e alcançados pelo arranjo e pelas firmas. O estudo 

de Ter Wal e Boschma (2011), que mais se aproxima desta abordagem, buscou 

investigar a coevolução da rede no tocante às capacidades das firmas participantes. 

Segundo os autores, “no nível da firma, a heterogeneidade das capacidades é 

responsável por modelos divergentes de posição da firma na rede e, 

consequentemente, performance da firma” (TER WAL, BOSCHMA, 2011, p. 929). O 

presente estudo, assim, procurou ir além dessa relação e propôs investigar como 

certas características da rede impactam nessa coevolução. 

Roth e Cointet (2010), em um estudo sobre coevolução entre redes 

(redes sóciossemânticas e redes sociais), discutem sobre o tema, sendo um dos 
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poucos estudos que abordam a coevolução num mesmo nível de análise. Os autores, 

assim, procuraram compreender as interações que ocorrem entre as duas redes 

analisadas, bem como os aspectos micro e macro organizacionais que envolvem essa 

relação. 

Logo, com base na literatura sobre o tema e os preceitos do presente 

estudo, considera-se a coevolução como o resultado esperado em um processo 

colaborativo em rede e que envolve a influência mútua entre os participantes, e destes 

com a rede, no que diz respeito aos aspectos sociais e econômicos que permeiam tal 

relacionamento. 

Em geral, os estudos sobre coevolução consideram os aspectos 

simbióticos percebidos na relação da organização com o ambiente, como ocorre no 

estudo de Rodrigues e Child (2008), em que os autores tratam da coevolução 

corporativa considerando os aspectos políticos visíveis na relação entre uma empresa 

de telecomunicações (Telemig) e o ambiente externo. Estudo similar ao realizado por 

Burgelman (2002) com o caso da Intel. 

Nota-se que o contexto ambiental (MENARD, 2004) e institucional 

(PERROW, 1992) que permeia as ações dos agentes impõe, assim, contingências à 

rede, de modo a promover ou restringir o seu desenvolvimento e o desenvolvimento 

das firmas participantes (MCKELVEY, 1997), o que leva à observação de que os 

ganhos, bem como as perdas, decorrentes de relacionamentos cooperativos não são 

distribuídos igualmente entre as partes envolvidas no processo. 

Na coevolução, organização, população e ambiente resultam da 

dinâmica entre aspectos ambientais, influências institucionais e ações de gestão 

(LEWIN, VOLBERDA, 1999), tornando as práticas de gestão um campo interessante 

de análise na intenção de compreender melhor o fenômeno coevolucionário, como é 

o caso da presente tese, que buscou investigar o papel da estrutura e da governança 

da rede na conjuntura coevolucionária das firmas.   

 Nesse contexto, considera-se que uma rede necessita de práticas de 

governança que possam garantir a complementariedade de interesses individuais e 

grupais (JONES et. al., 1998) e, assim, alcançar as expectativas das empresas 

participantes da rede.  
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4 GOVERNANÇA DE REDE 

 

Como um “código de múltiplas cores” (EZZAMEL, REED, 2008), a 

literatura sobre governança aponta para várias definições do termo, com abordagens 

que permeiam diferentes unidades de análise e arcabouços teóricos (LEWIS, 2011). 

Sob a nomenclatura de governança corporativa, o termo governança 

surge em meados dos anos 70 em decorrência de aspectos regulatórios que 

envolviam investidores e gestores organizacionais, tornando-se, a partir daí assunto 

de interesse crescente (CHEFFINS, 2013). 

Donaldson (2012, p.257) define governança corporativa como regras, 

políticas e instituições que influenciam no controle de uma firma, com destaque para 

a sua função normativa. Rossoni e Machado-da-Silva (2010, p.176), nesse contexto, 

discorrem que práticas de governança corporativa “enquanto institucionalizadas, 

apresentam conteúdo normativo, que, por sua vez, podem ter papel legitimador”; logo, 

englobam a consideração do ambiente, dos shareholders e dos stakeholders. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define 

governança corporativa como um sistema a partir do qual “as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos 

entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle” (IBGC, 

2015). Ou seja, engloba um conjunto de princípios de boas práticas a serem seguidas 

pelas organizações na busca por manutenção do seu valor no mercado. 

Não obstante, no âmbito científico, Tihanyi, Graffin e George (2014, p. 

1535), no editorial do Academy of Management Journal, afirmam que, apesar de 

“primeiramente lidar com tomadas de decisões por conselhos de administração, 

executivos e gerentes seniores”, os estudos sobre governança têm mudado ao longo 

do tempo, abarcando outros contextos e níveis de análise. Assim, 

 

governance is not only control, incentive and ownership structure. It is also 
the allocation of decision rights, as well as normative and value based control. 
Governance is not only something ‘internal’ to the firm, but also cuts across 
organizations. The governance concept is broader than just corporate 
governance […] (HUSE, 2003, p.211) 

 

Tal consideração se adequa ao contexto de redes, no qual o conceito de 

governança não diz respeito exclusivamente a aspectos legais e os atores governados 

deixam de ser indivíduos para compor organizações independentes (CASTRO, 
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GONÇALVES, 2014). Fato este que não dirime a importância da governança para o 

desempenho da rede (PARK, 1996; PROVAN, KENIS, 2008), ao contrário, torna ainda 

mais complexa sua análise na medida em transparece diferentes modos de 

governança com diferentes funções e estruturas. 

Nesse contexto, vários termos são utilizados na literatura para o estudo 

de diferentes, e até mesmo similares, formas de governança, em geral, ligados a 

adjetivos de qualidade para facilitar seu entendimento (RHODES, 2007), como: 

governança de rede (RHODES, 2007; PROVAN, KENIS, 2008; SEMLINGER, 2008; 

YOON, HYUN, 2010; EHRMANN et. al., 2013; CAPALDO, 2014; CASTRO, 

GONÇALVES, 2014); governança colaborativa regional (METZE, LEVELT, 2012); 

metagovernança (MEULEMAN, 2010); governança multinível (HARLOW, 

RAWLINGS, 2007); governança de redes complexas (STEPHEN, COOTE, 2005); 

governança interorganizacional (OSBORN, BAUGHN, 1990); governança de alianças 

estratégicas (ROBINSON, STUART, 2006); governança de decisões estratégicas 

(PING WEI, WILSON, 2005). 

A “complexidade de formas e práticas de governança contemporâneas” 

(EZZAMEL, REED, 2008, p.597) contribui para a variedade de termos, o que faz com 

que, segundo Ezzamel e Reed (2008), o termo “governança” esteja ligado a diferentes 

perspectivas teóricas e aplicações empíricas, dado o seu caráter multinível e 

multidimensional, vinculado a contextos espaciais e sócio históricos particulares.  

Como forma de buscar uma maior integração entre os diversos conceitos 

de governança, Ezzamel e Reed (2008) apontam que a literatura sobre “governança” 

pode ser visualizada diante de três abordagens analíticas principais: racionalista, de 

governabilidade e institucionalista. 

A perspectiva racionalista caracteriza-se pela prática objetiva de 

governança por meio da consideração de variáveis observáveis e quantificáveis, “o 

conhecimento sobre governança [...] é objetivista e potencialmente verificável por 

meio de métodos de investigação e validação científicos” (EZZAMEL, REED, 2008, p. 

600). Nesse sentido, destacam-se aqui as disciplinas econômicas, com vistas à 

redução dos custos de transação e obtenção de maior eficiência operacional. 

Com relação à governabilidade, Ezzamel e Reed (2008), fundamentados 

nas ideias de Focault, tratam do papel do governo diante da realidade do Estado 

baseado na triangulação entre soberania, disciplina e governo. Segundo os autores, 

a governamentalização permitiu ao Estado sobreviver ao longo do tempo, 
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estabelecendo de forma clara as suas competências. Enfatiza, assim, “um conjunto 

de instituições, procedimentos, táticas, cálculos e principalmente savoirs do governo” 

com base em aspectos de autoridade e centralidade de poder (EZZAMEL, REED, 

2008, p. 607). 

Por fim, tem-se a perspectiva institucional, que agrega ambas as ideias 

apresentadas anteriormente – racionalidade e governabilidade, agregando eficiência 

técnica e legitimidade simbólica (EZZAMEL, REED, 2008). Neste sentido, as práticas 

e relações de governança são “vistas como normas, regras e discursos para lidar com 

demandas conflitantes, e muitas vezes incompatíveis, feitas por grupos de 

stakeholders internos e externos, incorporados em ambientes institucionais altamente 

diversos e pluralistas” (EZZAMEL, REED, 2008, p. 609).  

Portanto, considerando a intenção de estudo de redes diante da 

abordagem coevolucionária, em que ambientes institucional e extrainstitucional 

tomam lugar influenciando e sendo influenciados pelas ações da rede (KOZA, LEWIN, 

1999), bem como a visualização processual das ações da rede em um contexto de 

trocas econômicas e sociais (processos transacionais), a terceira perspectiva parece 

se adequar bem, compondo, desse modo, o cenário de análise deste estudo. 

Na tentativa de sistematizar e aprofundar o conhecimento sobre 

governança de rede, Provan e Kenis (2008) diferenciam três tipos de governança, a 

saber: participant-governed networks, lead organization-governed networks e network 

administrative organization. As diferenças entre esses tipos de governança de rede 

são apresentadas no Quadro 4. 
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Participant-governed 
networks 

Lead organization-governed 
networks 

Network administrative 
organization 

Não há entidade de 
governança específica, a rede 
é administrada pelos próprios 
membros; consiste em uma 
governança participativa 
compartilhada, as decisões 
são descentralizadas, tomadas 
em conjunto, de modo que o 
poder está na rede e o 
resultado depende do 
envolvimento e do 
comprometimento do grupo. 

Existência de uma 
organização líder que adota 
posição central na rede, seja 
por propriedade de certos 
recursos, legitimidade ou 
poder de mercado; a 
governança da rede, assim, é 
centralizada e há assimetria 
de informação, uma vez que 
as atividades da rede são 
encaminhadas pela 
organização líder que, em 
geral, obtém benefícios pela 
centralização da gestão da 
rede. 

Há uma entidade 
administrativa autônoma que 
coordena e sustenta a rede, 
podendo constituir um 
indivíduo ou uma 
organização; por ter função 
específica pode buscar maior 
legitimidade da rede, lidando 
com os problemas 
específicos da rede em prol 
do alcance de satisfação dos 
interesses comuns. 

 
Quadro 4 – Tipos de governança de rede 
Fonte: PROVAN, KENIS, 2008, p. 234-236 

 

Como complemento, Suzigan, Garcia e Furtado (2007) alertam para a 

dificuldade de padronização dos condicionantes que levam a estrutura de governança 

de APLs; segundo os autores tais estruturas podem se diferenciar de acordo com: (1) 

número e o tamanho das empresas locais; (2) tipo de atividade econômica e a base 

tecnológica existente; (3) forma de organização da produção local; (4) forma de 

inserção das empresas locais no mercado; (5) existência de empresas dominantes 

em termos de ativos estratégicos; (6) presença de instituições locais atuantes; (7) 

contexto político e sociocultural local.  O Quadro 5 ajuda a compreender melhor as 

implicações de cada antecedente na dinâmica da estrutura de governança. 

 

 

Condicionante 

 

 

Impacto na estrutura de governança 

Número e o tamanho das empresas locais 

Estruturas de produção com pequenas 
empresas: favorável a atividades coletivas; 
empresas com domínio em elos da cadeia: 
menos favorável. 

Tipo de atividade econômica e a base 
tecnológica existente 

Atividades intensivas em conhecimento: menos 
favorável à cooperação em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D); atividades com base 
tecnológica mais madura: mais favoráveis à 
cooperação.  

Forma de organização da produção local 
Integração vertical: comando da própria 
empresa; existência de empresa-líder que 
comanda a cadeia: desfavorece a cooperação; 

continua 
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pequenas e médias empresas autônoma s: 
cooperação mais favorável. 

Forma de inserção das empresas locais no 
mercado 

Empresas locais subordinadas a empresas 
líderes: cooperação desfavorável; empresas 
locais com canais próprios de comercialização: 
favorável à cooperação. 

Existência de empresas dominantes em termos 
de ativos estratégicos 

Existência de empresas dominantes: dificulta a 
cooperação dado o controle das informações a 
serem repassadas aos demais. 

Presença de instituições locais atuantes 
Instituições locais densas, com forte atuação e 
apoio à cooperação favorece o grupo.  

Contexto político e sociocultural local 
Caracterizado pela existência de solidariedade, 
coesão social, confiança e emergência de 
lideranças locais: contribui para a cooperação.  

 
Quadro 5 – Condicionantes da estrutura de governança em APLs e suas implicações 
Fonte: SUZIGAN, GARCIA, FURTADO, 2007, p. 426 

 

Para Rhodes (2007, p.1246), governança consiste no ato de governar 

com e por meio das redes, referindo-se, especialmente, à governança na 

administração pública; o autor baseia-se, assim, na interdependência entre as 

organizações, na continuidade destas interações, nas interações negociadas e 

acordadas pelos atores e em um significativo grau de autonomia do Estado. 

Lewis (2011, p. 1222), por sua vez, afirma que o conceito de governança 

de rede está diretamente relacionado ao conceito de governança política, de modo 

que “redes políticas [...] são definidas como um caminho de organização de 

stakeholders, ao mesmo tempo em que governança de rede refere-se à forma 

horizontal de governar em contraste as formas hierárquicas”; logo, dado o caráter 

cada vez mais dinâmico e complexo da sociedade, novas formas de governança são 

necessárias para lidar com tais mudanças. 

Wegner, Koetz e Wilk (2012) relacionam governança com estrutura e 

organização de uma rede, de modo que a rede adota mecanismos de coordenação 

que garantem a cooperação entre os atores para o cumprimento de normas e alcance 

dos objetivos conjuntos. Desse modo, estudos sobre governança no âmbito da rede 

“buscam compreender os mecanismos institucionais pelos quais os relacionamentos 

interorganizacionais são iniciados, negociados, desenhados, coordenados, 

monitorados, adaptados e terminados” (LOPES, BALDI, 2009, p. 1017), e, uma vez 

que envolvem múltiplos atores, a coordenação constitui uma necessidade. 

conclusão 
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Como complemento, vista como um sistema de governança de segunda 

ordem, adicional à governança das organizações (ALBERS, 2010, CASTRO, 

GONÇALVES, 2014), a governança de rede pode consistir em “um processo de 

barganha entre os atores ou, de forma mais precisa, entre os decisores das 

organizações” (CASTRO, GONÇALVES, 2014, p. 1986) que, por sua vez, diante dos 

benefícios individuais esperados optam por fazer parte ou não do arranjo. Nesse 

contexto, cabe à governança, como instância maior da rede, direcionar as decisões 

dos gestores das organizações na sustentação de objetivos coletivos (CASTRO, 

GONÇALVES, 2014). 

Trata-se, então, do modo como uma rede é “administrada [...], 

organizada e regulada por arranjos e processos, e como os parceiros controlam e 

influenciam sua evolução e performance ao longo do tempo” (DOZ, HAMEL, 1998), 

levantando a questão temporal como relevante para o campo de análise de redes. As 

trocas, assim, fazem parte desse contexto, atuando a governança na adaptação, 

coordenação e salvaguarda de tais trocas, com destaque para os mecanismos sociais 

que permeiam esse contexto (JONES, HESTERLY, BORGATTI, 1997). Para Capaldo 

(2014, p. 685), a governança de rede envolve um “sistema de mecanismos sociais 

interconectados”, ligando os aspectos sociais (UZZI, 1997) e processuais (ZAJAC, 

OLSEN, 1993; RING, VAN DE VEN, 1994) presentes nos relacionamentos 

interorganizacionais. 

McGahan (2014), na abertura do Annual Meeting of the Academy of 

Management, aponta a governança como “sistemas de liderança, protocolos de 

controle administrativo, direitos de propriedade, direitos de decisão, e outras práticas 

que dão às organizações autoridade e mandato para ação”, levantando a questão 

para os aspectos normativos que regem a governança nas organizações, bem como 

os seus desafios frente às características do contexto organizacional moderno. Por 

aspectos normativos entende-se arranjos sociais básicos compartilhados pelos 

membros de uma rede transacional eficiente (OUCHI, 1980). 

  

Organizations operating under all kinds of governance structures – including 
companies, non-governmental organizations, hospitals, schools, and 
governments -- will be pressed over the next generation to make be/er 
decisions; respond more quickly to information; coordinate be/er; disseminate 
important information faster; waste less; operate more cleanly and fairly; 
cultivate trust through transparency; and mobilize expertise more efficiently 
(MCGAHAN, 2014).  
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A respeito do conceito de práticas, Orlikowski (2010) afirma que existem 

três formas de se pesquisar as práticas: (1) como fenômeno: em que a unidade de 

análise são as práticas em si, ou seja, as rotinas organizacionais ou o modo como as 

pessoas agem na organização; (2) como perspectiva: tomando o conceito de práticas 

como uma lente teórica que permite compreender o que ocorre nas organizações em 

termos de relacionamento entre pessoas, artefatos, atividades e contextos; e, por fim, 

(3) como filosofia: em que a realidade social é construída pelas práticas. Logo, para 

fins de análise da governança no âmbito desta pesquisa, optou-se por seguir o 

conceito de prática como perspectiva. 

Concernente ao trade-off entre cooperação e competição, 

frequentemente apontado na literatura sobre redes, destacam-se as diferenças de 

objetivos presentes nesse contexto; de um lado os objetivos interorganizacionais, 

compartilhados pelo grupo e, de outro, os objetivos intraorganizacionais, inerentes às 

organizações individualmente (WINKLER, 2006). Huxham e Vangen (1996), nessa 

mesma linha, apontam para a existência de três diferentes tipos de objetivos 

presentes em redes de cooperação: os objetivos de colaboração, os objetivos das 

organizações participantes e os objetivos dos indivíduos envolvidos. Fato este que 

torna os estudos sobre governança de redes ainda mais importantes, dada a 

necessidade da governança de gerenciar esses diferentes interesses (WINKLER, 

2006). 

A análise dos aspectos microestruturais de uma governança, assim, 

torna-se fundamental diante da complexidade do fenômeno; nesse sentido, Albers 

(2010, p. 207) aponta para a relevância de análise de um sistema de governança de 

rede com base em dois parâmetros: o mecanismo de governança em si e a estrutura 

de governança, espelhando, respectivamente, os aspectos dinâmicos e o framework 

formal do arranjo (Figura 6).  
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Figura 6 – Modelo de governança 
Fonte: ALBERS, 2010, p. 207, adaptado 

 

Para o autor, um sistema de governança é composto por um conjunto de 

“arranjos formais e informais utilizados para administrar, organizar e regular” uma rede 

(ALBERS, 2010, p. 205); sendo caracterizado por sua estrutura, em termos de 

centralização, especialização e formalização, e por seus mecanismos de 

coordenação, monitoramento e incentivo. 

No que diz respeito à estrutura, nota-se que a configuração da 

governança pode se diferenciar em termos de: centralização (quão dispersa é a 

autoridade entre os atores de uma rede); especialização (existência de posições 

específicas entre os parceiros) e formalização (levantamento prévio de contingências, 

com respostas formuladas e documentadas) (ALBERS, 2010). 

Em termos de mecanismos de governança, Albers (2010) aponta para a 

existência de três principais e característicos mecanismos: coordenação (gestão das 

atividades rumo ao alcance de objetivos comuns); monitoramento (acompanhamento 

das atividades, de modo que se mantenha o foco frente aos objetivos e ao escopo do 

acordo, podendo envolver aspectos formais ligados ao acompanhamento de 

performance e de relatórios, ou informais, envolvendo questões sociais de 

relacionamento entre as partes) e incentivo (de modo que os atores, de forma 

voluntária, tenham o interesse em continuar na aliança, como garantias e fatores 

motivacionais). 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros de análise de um sistema de 

governança de rede proposto por Albers (2010). 
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Tabela 1 – Parâmetros de design de um sistema de governança de aliança 
Extraído de: ALBERS, 2010, p. 209 

 

Destaca-se, portanto, a necessidade de uma visão processual do 

fenômeno de redes e a adoção de mecanismos de controle para avaliar a performance 

da aliança e os processos intermediários relativos às rotinas organizacionais (KOZA, 

LEWIN, 1998). Notam-se, assim, desafios importantes por trás da dinamicidade e 

complexidade do estudo de redes (ZHAO, 2014), com destaque para análise de 

confiança, oportunismo e incertezas quanto ao comportamento do parceiro (DAS, 

TENG, 2001), bem como verificação de performance e resultados do grupo e dos 

participantes (GULATI, 1998; WINCENT, 2005; ZHAO, 2006). Aspectos como 

“reciprocidade, colaboração, interdependência complementar e clima informal 

orientado por ganho mútuo” (SIO, BAO, 2008, p. 81) também dão base à prática de 

governança de redes. 

Logo, alinhada às ideias acima apresentadas, a presente autora 

considera que governança de rede consiste nas práticas formais e informais que 

direcionam as decisões dos agentes referentes à evolução e performance da rede e 

das organizações (coevolução) ao longo de seus processos de troca, rumo ao alcance 

de objetivos conjuntos ajustados aos objetivos individuais das empresas participantes. 

Nos estudos sobre redes vários são os antecedentes que guiam a 

estrutura e as características do arranjo, de modo que, atrelados às expectativas dos 

atores envolvidos, estão os resultados da cooperação, como: 
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aprendizagem, sucesso no alcance dos objetivos, inovação, aumento de 
confiança, redução de custo, estabilidade, poder (barganha), maior 
similaridade entre os atores, conflito, capacidade de difusão de um 
determinado fenômeno, legitimidade, participação política, tamanho, 
compromisso, retorno, maior centralidade, oportunismo, prevalência, 
persistência, melhor capacidade de decisão entre comprar ou produzir, 

ascensão, extinção e maior densidade (BALESTRIN, VERSCHOORE, 
REYES JUNIOR, 2010, p. 465). 

 

Nesse contexto, falar em performance no âmbito das redes tem a ver 

com o senso de satisfação do participante com a aliança e a escolha do mecanismo 

de governança pelas partes envolvidas (ZOLLO, REUER, SINGH, 2002). Como 

afirmam Hovik e Stokke (2007), citando Schimtter (2002), a governança de rede se 

baseia em uma cooperação voluntária, logo, a percepção positiva dos envolvidos no 

que tange aos resultados atingidos torna-se fundamental. Considerando essa visão, 

a presente pesquisa optou pelo estudo da coevolução analisando a simbiose entre 

firmas, e entre firmas e rede, no que diz respeito ao alcance dos objetivos almejados 

e alcançados ao longo da evolução da rede e de suas transações. 

O termo performance neste estudo, segue, então, as ideias de Lunnan 

e Haugland (2008, p. 546) que, ao analisarem medidas de performance de alianças, 

afirmam que ela deve “capturar a sobrevivência da aliança e os benefícios entregues 

aos parceiros ao longo do tempo”; dessa forma, apontam para a existência de três 

principais medidas de performance, sendo a última aquela seguida pela presente tese: 

financeira, operacional e de efetividade. Esta última, segundo os autores, está 

relacionada com o alcance conjunto e individual dos objetivos estratégicos 

estabelecidos ao longo da evolução do arranjo, destacando a existência de objetivos 

iniciais e emergentes. Em termos de medição, em geral, afirmam Lunnan e Haugland 

(2008) que a verificação de performance se concretiza com a análise da percepção 

dos atores quanto ao alcance ou não das expectativas. 

A efetividade das formas de governança de rede, porém, na visão de 

Provan e Kenis (2008), pode estar atrelada a quatro fatores principais: confiança, 

número de participantes, consenso do grupo em relação às metas e a natureza da 

tarefa, como segue na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Principais preditores da efetividade das formas de governança de rede 
Extraído de: PROVAN, KENIS, 2008, p. 237 

 

Apesar da proposta de racionalização para análise de governança de 

rede, Provan e Kenis (2008) apontam para o fato de que tais características podem 

variar de acordo com os aspectos estruturais de cada tipo de governança, não 

devendo se seguir à risca tal categorização. Nota-se, ainda, que a efetividade 

apontada por Provan e Kenis (2008, p. 230) envolve o “alcance de resultados positivos 

no nível da rede que normalmente não poderiam ser alcançados por participantes 

organizacionais individuais agindo independentemente”, destacando a efetividade em 

um contexto mais geral de análise.  

Enfim, considerando que os objetivos das partes ao firmarem um acordo 

de cooperação é atingir as expectativas criadas na formação do arranjo, e que o 

estabelecimento da governança se torna fundamental para garantir o alinhamento de 

interesses frente a tais expectativas, a presente autora entende que a coevolução 

consiste, desse modo, no objetivo do grupo e que a estrutura, bem como a governança 

da rede influenciam diretamente nesse resultado.  
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5 METODOLOGIA 

 

Como apresentado em seção anterior, a presente tese, com vista a 

aprofundar os estudos sobre governança de rede e sua relação com os resultados 

das firmas, aborda a questão de pesquisa: 

 

Como a relação entre a configuração da rede empresarial e de sua governança 

influencia na coevolução das empresas participantes e destas com a rede? 

 

A seguir são apresentadas as perguntas que subsidiaram a busca pelo 

atendimento do principal objetivo deste trabalho, tendo como referência a questão 

principal de pesquisa. 

 

5.1 Perguntas de pesquisa 

 Como evoluiu a rede desde a sua formação? 

 Como se configura a rede ao longo de sua evolução? 

 Como se configuram as práticas de governança de rede ao longo da evolução 

da rede? 

 Por quais processos transacionais a rede tem passado ao longo de sua 

evolução e como evoluíram ao longo do tempo? 

 Quais aspectos econômicos e sociais estão presentes e como se configuram 

ao longo da evolução dos processos transacionais, considerando a relação 

simbiótica entre as firmas participantes e das firmas com a rede? 

 Quais efeitos coevolucionários estão presentes na relação entre firmas e entre 

firmas e rede ao longo da evolução dos processos transacionais identificados? 

 

5.2 Modelo de pesquisa e categorias de análise 

Definidas as perguntas de pesquisa do presente estudo, torna-se 

necessária a apresentação do modelo de pesquisa e as categorias de análise a serem 

abordadas. 
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Figura 7 – Modelo de pesquisa da tese 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O modelo considera, assim, que num ambiente de redes as firmas se 

engajam em processos transacionais diversos que são mediados pela configuração 

da rede e de suas práticas de governança, de modo que, ao longo da evolução do 

arranjo cooperativo, as firmas entre si e estas com a rede coevoluem no que tange a 

aspectos econômicos e sociais diante dos resultados alcançados no decorrer dos 

relacionamentos. Destaca-se, ainda, neste contexto, que a relação entre a 

configuração da rede e de suas práticas de governança exerce papel fundamental 

nesse processo coevolucionário, com vista à agregação de valor às firmas e à rede. 

A tese foi lastreada, desse modo, diante da análise de sete categorias 

principais, apresentadas resumidamente no Quadro 6 e explicitadas na sequência em 

termos de Definição Constitutiva (DC) e Definição Operacional (DO). 
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Arranjo Produtivo Local (APL) 

DC: “Aglomeração territorial de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo 

que incipientes” (LASTRES; CASSIOLATO; 2003b, p. 3-6). Espelha, assim, 

participação e interação entre organizações atuantes em toda a cadeia de valor. 

DO: Verificação de existência dos aspectos: aglomeração territorial de agentes 

econômicos, políticos e sociais, atuação em um mesmo setor de atividade e vínculos 

de participação e interação (LASTRES; CASSIOLATO; 2003b). 

 

Sistema Produtivo e Inovativo Local 

DC: “Arranjo produtivo em que interdependência, articulação e vínculos consistentes 

resultam em interação, cooperação e aprendizagem” (LASTRES; CASSIOLATO; 

2003b, p. 3-6). Reflete, desse modo, no aumento de capacidade de inovação das 

empresas participantes, bem como competitividade e desenvolvimento local. 

DO: Verificação de existência dos aspectos: aglomeração territorial de agentes 

econômicos, políticos e sociais, atuação em um mesmo setor de atividade e vínculos 

de participação e interação com aumento de capacidade inovativa, competitividade e 

desenvolvimento local (LASTRES; CASSIOLATO; 2003b). 

 

Evolução da rede 

DC: O ciclo de vida de um arranjo interorganizacional cooperativo, segundo Ring e 

Van de Ven (1994), passa por três etapas: negociação, comprometimento e execução, 

podendo haver continuidade ou dissolução do relacionamento de acordo com a sua 

evolução. Alinhado a esse processo, tem-se a avaliação das ações no que tange a 

eficiência e equidade. Trata-se de um olhar processual sobre a rede com foco na 

verificação de como esta surge, cresce, evolui e se dissolve (quando é o caso) (RING, 

VAN DE VEN, 1994). Como complemente, dado que num APL participam diferentes 

agentes com diferentes interesses, na análise do processo de evolução da rede cabe 

um olhar sobre o alinhamento de interesses das partes (SEMLINGER, 2008; 

PROVAN, KENIS, 2008; OSARENKHOE, 2010), bem como o estímulo a participação, 

de modo que o grupo esteja sempre motivado a contribuir.   

DO: consideração das etapas de: negociação (redução de incertezas e riscos, 

levantamento de expectativas, percepção da confiança), comprometimento 
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(estabelecimento de contratos formais e informais, adoção de uma estrutura de 

governança) e execução (direcionamento de papeis, acompanhamento das 

atividades), com análise dos aspectos de continuidade (existência de novos 

acordos/negociações e gestão do relacionamento, incluindo conflitos, surgimento de 

heurísticas, manutenção da confiança, alinhamento de interesses e estímulo a 

participação) e aspectos avaliatórios (atuação da governança e senso de justiça) 

(RING, VAN DE VEN, 1994; SEMLINGER, 2008; PROVAN, KENIS, 2008; 

OSARENKHOE, 2010). 

 

Configuração da rede 

DC: Aspectos que definem o perfil (quem é a rede), a gestão (como ela é administrada) 

e os relacionamentos (como se dão os relacionamentos entre os atores envolvidos) 

em uma rede (MILLER, 1996; WINKLER, 2006; ALBERS, 2010). 

DO: Uma vez que as empresas decidiram pela cooperação e são reconhecidas como 

APLs, o levantamento de informações sobre configuração do arranjo considera: perfil 

(ano e tipo de fundação, propósitos de formação, setor e áreas de cooperação, 

existência de forma legal da cooperação, número e tipo de empresas participantes, 

número e tipo de outros atores envolvidos, e características do ambiente externo), 

gestão (tipo de governança de rede, atores envolvidos na governança e maturidade 

do grupo) e relacionamentos (características dos relacionamentos existentes em 

termos de confiança, agência e formalidade) (MILLER, 1996; WINKLER, 2006; 

ALBERS, 2010). 

 

Configuração das práticas de governança de rede 

DC: Conjunto de fatores que descrevem as práticas que direcionam as decisões 

referentes à evolução e performance da rede e das firmas (coevolução) ao longo de 

seus processos de troca, rumo ao alcance de objetivos conjuntos e alinhado aos 

objetivos individuais; envolve, assim, um conjunto de ações formais e informais que 

direcionam as atividades da rede em direção à coevolução das firmas (LEWIN, 

VOLBERDA, 1999; ALBERS, 2010; MCGAHAN, 2014; RESE, BULGACOV, 

FERREIRA, 2015).  

DO: Descrição quanto ao modo como as atividades são desenvolvidas e as 

responsabilidades são distribuídas, as diferentes formas de monitoramento das ações, 

seja ele formal ou informal, análise da influência dos agentes ao longo dos processos 
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decisórios da rede e a verificação de incentivos ao longo dessa evolução (ALBERS, 

2010). 

 

Processo transacional 

DC: “Processo de criação de valor e como o valor é distribuído entre os parceiros de 

troca ao longo do tempo” (ZAJAC, OLSEN, 1993, p. 139); considera, assim, segundo 

os autores, as etapas: inicialização; processamento e reconfiguração. 

DO: Identificação das principais transações realizadas pela rede ao longo de sua 

evolução, classificação das transações envolvidas (econômicas – relativas a insumos 

e matérias-primas, equipamentos, componentes e peças, serviços e produtos 

(LASTRES, CASSIOLATO, 2003b) – e sociais – experiências, conhecimento, 

contatos) e análise do processo de troca com base nas etapas de inicialização (em 

que as partes entram em contato e negociam), processamento (em que há 

estabelecimento de obrigações formais e informais) e reconfiguração (avaliação da 

troca relativamente aos objetivos alcançados) (ZAJAC, OLSEN, 1993). A 

consideração dos processos transacionais como eventos contribuiu para a 

operacionalização desta etapa da pesquisa. 

 

Coevolução 

DC: Resultado esperado em um processo colaborativo em rede e que envolve a 

influência mútua entre os participantes, e destes com a rede, quanto a aspectos 

sociais e econômicos que permeiam tal relacionamento (GRANOVETTER, 1990; 

BORCH; ARTHUR, 1995; MCKELVEY, 1997; KOZA; LEWIN, 1998; 1999; LEWIN; 

VOLBERDA, 1999; STEINER, 2006). 

DO: Dada a identificação dos aspectos econômicos e sociais que sustentam os 

relacionamentos interorganizacionais, cabe analisar a relação simbiótica existente 

entre os atores e destes com a rede. 
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Categoria de análise 

 

 
Definição Constitutiva 

 
Operacionalização 

Arranjo Produtivo 
Local 

“Aglomeração territorial 
de agentes econômicos, 
políticos e sociais - com 

foco em um conjunto 
específico de atividades 

econômicas - que 
apresentam vínculos 

mesmo que incipientes” 
(LASTRES, 

CASSIOLATO, 2003b, p. 
3-6) 

Verificação de existência de: 

 Aglomeração territorial; 

 Mesmo setor de atividade; 

 Vínculos de participação e interação. 

Sistema Produtivo e 
Inovativo Local 

“Arranjo produtivo em 
que interdependência, 
articulação e vínculos 

consistentes resultam em 
interação, cooperação e 

aprendizagem” 
(LASTRES, 

CASSIOLATO, 2003b, p. 
3-6) 

Verificação de existência de: 

 Aglomeração territorial; 

 Mesmo setor de atividade; 

 Vínculos de participação e interação; 

 Aumento de capacidade inovativa, 
competitividade e desenvolvimento local. 

Evolução da rede 

Olhar processual sobre a 
rede com foco na 

verificação de como esta 
surge, cresce, evolui e se 

dissolve (quando é o 
caso) (RING, VAN DE 

VEN, 1994). 

 Negociação: 
o Verificação das incertezas dos atores 

ao decidirem pela cooperação e como 
evoluíram ao longo do tempo; 

o Verificação dos riscos percebidos 
pelas firmas e como evoluíram ao 
longo do tempo; 

o Verificação da confiança dos atores no 
relacionamento e como evoluíram ao 
longo do tempo; 

o Levantamento das expectativas dos 
participantes ao ingressarem na rede. 

 Comprometimento: 
o Verificação dos aspectos contratuais 

formais e psicológicos estabelecidos ao 
longo do relacionamento; 

o Verificação da estrutura de governança 
adotada e sua mudança ao longo do 
tempo. 

 Execução: 
o Como se desenvolveram os 

relacionamentos interpessoais ao longo 
do tempo; 

o Como os papéis foram distribuídos, 
bem como as atividades. 

 Continuidade: 
o Existência de possibilidade de novos 

acordos; 
o Como se desenvolveu a gestão do 

relacionamento ao longo tempo 
(conflitos);  

o Estabelecimento de heurísticas; 
o Como se comportaram os aspectos de 

confiança envolvidos no grupo. 
o Avaliação quanto ao alcance de 

expectativas individuais e coletivas; 

continua 



61 

 

o Incentivo a participação e cumprimento 
das tarefas. 

 Aspectos avaliatórios: 
o Analise em termos de alcance das 

expectativas das firmas e da rede ao 
longo do tempo; 

o Verificação de possíveis conflitos e 
distribuição de rendas inerente s as 
ações da rede; 

o Atuação da governança ao longo do 
tempo; 

 Verificação do senso de justiça por parte 
dos envolvidos. 

Configuração da rede 

Aspectos que definem o 
perfil (quem é a rede), a 

gestão (como ela é 
administrada) e os 

relacionamentos (como 
se dão os 

relacionamentos entre os 
atores envolvidos) em 
uma rede (MILLER, 

1996; WINKLER, 2006; 
ALBERS, 2010). 

 Perfil: 
o Ano e tipo de fundação; 
o Propósitos de formação; 
o Setor e áreas de cooperação; 
o Existência de forma legal da 

cooperação; 
o Número e tipo de empresas 

participantes; 
o Número e tipo de outros atores 

envolvidos); 
o Características do ambiente externo. 

 Gestão: 
o Tipo de governança de rede; 
o Atores envolvidos na governança; 
o Maturidade do grupo; 

 Relacionamentos: 
o Relacionamento prévio; 
o Confiança; 
o Agência; 
o Formalidade. 

Configuração das 
práticas de 

governança de rede 

Conjunto de fatores que 
descrevem as práticas 

que direcionam as 
decisões referentes a 

evolução e performance 
da rede e das firmas 

(coevolução) ao longo de 
seus processos de troca, 

rumo ao alcance de 
objetivos conjuntos, e 
alinhado aos objetivos 

individuais (LEWIN, 
VOLBERDA, 1999; 

ALBERS, 2005; 
MCGAHAN, 2014; RESE, 
BULGACOV, FERREIRA, 

2015). 

 Verificação quanto ao modo como as 
atividades são desenvolvidas, distribuição de 
responsabilidades (com verificação de 
existência de posições específicas), formas 
de monitoramento das ações (seja ele formal 
ou informal), distribuição de autoridade entre 
os participantes, verificação de incentivos. 

Processo transacional 

“Processo de criação de 
valor e como o valor é 

distribuído entre os 
parceiros de troca ao 

longo do tempo” (ZAJAC, 
OLSEN, 1993, p. 139) 

 Identificação das transações; 

 Classificação das transações: 
o Econômicas: insumos e matérias-

primas, equipamentos, componentes e 
peças, serviços e produtos etc.; 

o Sociais: experiências, conhecimento, 
contatos etc. 

 Processo transacional:  
o Como ocorreu o contato entre as 

partes, bem como a negociação; 

continua 

continuação 
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o Como as partes se comunicam ao 
longo processo e como agem frente as 
obrigações do acordo; 

o Como as partes avaliam a troca em 
termos de resultados almejados e 
alcançados. 

Coevolução 

Resultado esperado em 
um processo colaborativo 
em rede, e que envolve a 
influência mútua entre os 

participantes, e destes 
com a rede, quanto aos 

aspectos sociais e 
econômicos que 

permeiam tal 
relacionamento 

(GRANOVETTER, 1990; 
BORCH; ARTHUR, 1995; 

MCKELVEY, 1997; 
KOZA; LEWIN, 1998; 

1999; LEWIN; 
VOLBERDA, 1999; 
STEINER, 2006). 

 Verificação dos resultados atingidos pelas 
firmas e pela rede ao longo dos processos 
transacionais da rede frente as expectativas 
firmadas, buscando compreender como o 
alcance de tais resultados são intensificados 
ou não dependendo da forma como as 
interações ocorrem ao longo da evolução do 
arranjo. 

 
Quadro 6 – Conceitos e aspectos operacionais da modelagem de pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

  As categorias de análise e definições apresentadas acima contribuíram 

para o alinhamento dos conceitos da tese com a sua operacionalização, guiando a 

realização do campo da pesquisa. 

 

5.3 Termos relevantes da pesquisa 

Transações 

Processos de troca que envolvem os atores ao longo da evolução dos 

relacionamentos em rede (OSBORN, HAGEDOORN, 1997), podendo envolver 

aspectos econômicos e sociais (GRANOVETTER, 1985). 

 

Valor transacional 

Ganhos obtidos pelas partes ao longo do tempo de relacionamento, diante da “[...] 

maximização do valor compartilhado [...] e os processos pelos quais os parceiros de 

troca criam e reivindicam valor” (ZAJAC, OLSEN, 1993, p. 131). 

 

 

 

conclusão 
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Práticas 

Lente teórica que permite compreender o que ocorre nas organizações em termos de 

relacionamento entre pessoas, artefatos, atividades e contextos (ORLIKOWSKI, 

2010) 

 

5.4 Delimitação e delineamento da pesquisa 

O estudo em questão aborda, à luz da Sociologia Econômica 

(GRANOVETTER, 1990), os aspectos econômicos e sociais que permeiam as 

relações de troca entre firmas dispostas em rede e que as levam à coevolução, umas 

em relação as outras e delas em relação à rede, tendo como alicerce para essa análise 

os preceitos da abordagem coevolucionária (KOZA, LEWIN, 1998; 1999; LEWIN, 

VOLBERDA, 1999; LEWIN, LONG, CARROLL, 1999).  

De forma complementar, e com o intuito de contribuir para a teoria sobre 

redes e o estudo das relações interorganizacionais de cooperação, a pesquisa 

procurou também discutir o papel da configuração da rede e de suas práticas de 

governança nos efeitos coevolucionários identificados. O estudo foca, assim, nos 

processos transacionais da rede ao longo de sua evolução e nos aspectos de 

coevolução presentes nesse contexto. 

Logo, ao se basear nos preceitos da Sociologia Econômica, a presente 

tese caminha para uma abordagem indutiva e processual, contrária à forma de análise 

abstrata e formal da economia clássica (STEINER, 2006). Desse modo, a partir do 

estudo do fenômeno, analisa diversas relações que o compõem, com base em suas 

particularidades e com vista a contribuir para sua generalização.  A comparação e a 

redução de possíveis juízos de valor (que podem caracterizar este tipo de pesquisa) 

são, assim, tratados por meio do uso de dados de diversas fontes, bem como 

diferentes métodos de coleta de dados (STRAUSS, CORBIN, 2008). 

  Tal afirmação vem ao encontro do que a literatura diz sobre os estudos 

de redes que, por seu caráter multifacetado e evolucionário, aponta para a 

necessidade de diferentes unidades de análise (indivíduos, firmas, indústrias e 

nações) (OSBORN, HAGEDOORN, 1997), bem como diferentes tipos de pesquisa 

(estudo de caso, survey e análise de dados secundários). Tal fato caracteriza a 

emergência, segundo Osborn e Hagedoorn (1997), de uma era de desenvolvimento 

teórico integrativo que reconheça e leve em consideração a complexidade do 
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fenômeno. Logo, a área de estudo dos relacionamentos interorganizacionais, por se 

tratar de um campo amplo de análise e que exige tal diversidade de estratégias e 

métodos de pesquisa, requer, por parte do pesquisador, um delineamento claro 

daquilo que se pretende estudar, o que se pretende trazer nesta seção da tese. 

O estudo, desse modo, tem como base a análise de processos que, 

segundo Oliver e Ebers (1998), envolvem a gestão e coordenação da rede ao longo 

de sua evolução. Aborda, nesse ínterim, a análise de resultados (OLIVER, EBERS, 

1998), com foco nos efeitos coevolucionários que as firmas em rede podem obter 

diante das transações realizadas ao longo da evolução do arranjo, trazendo um olhar 

de processo para as transações econômicas presentes (processos transacionais). 

Adota também a visão de práticas de governança de rede, tomando como base o 

conjunto de decisões tomadas pelo grupo para alcance dos objetivos propostos. 

No que diz respeito ao tipo de pesquisa, a tese se define como um estudo 

essencialmente qualitativo e descritivo, uma vez que busca aprofundar a 

compreensão do fenômeno de redes por meio da análise da relação da configuração 

da rede e de sua governança com a coevolução das firmas e destas com a rede. 

Justifica-se, assim, pela busca de melhor compreensão do fenômeno diante do fato 

de existir carência na literatura de conhecimento sistematizado sobre o tema. 

A operacionalização da proposta se deu por meio de estudo de casos 

múltiplos para melhor entendimento do fenômeno de modo empírico, analisando-os 

em seu contexto real e, consequentemente, adquirindo maior benefício analítico 

(poder de argumentação) (YIN, 2001). Para Eisenhardt (1989, p. 534), “o estudo de 

caso é uma estratégia de pesquisa que foca sobre o entendimento de dinâmicas 

presentes dentro de cenários específicos”, o que torna a presente escolha adequada 

ao objeto de estudo, cuja intenção foi a investigação dos aspectos de coevolução em 

redes de cooperação interfirmas.   

Quanto ao aspecto temporal, nota-se a predominância na literatura de 

estudos qualitativos e transversais, conforme afirmam Balestrin, Verschoore e Reyes 

Junior (2010) em um artigo sobre o estado da arte relacionado a estudos de 

cooperações interorganizacionais. 
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O elevado índice de estudos qualitativos no Brasil, somado ao pequeno 
número de estudos longitudinais (4,31%), pode ser resultado, pelo menos, de 
dois fatores: (1) a maioria das publicações está associada à pesquisa 
exploratória, podendo indicar que os estudos sobre o tema, no contexto 
brasileiro, se encontram ainda incipientes, principalmente ao serem 
comparados com as pesquisas internacionais, que surgiram com forte 
interesse ainda no final da década de 80; (2) seguir uma tendência dos 
estudos organizacionais brasileiros, conforme Rodrigues e Carrieri (2001) 
aproximadamente 70% das publicações na década de 90 correspondem a 
estudos qualitativos, salientando: “assim como os franceses ... os brasileiros 
também preferem as metodologias qualitativas” (Rodrigues & Carrieri, 2001, 
p. 93). (BALESTRIN, VERSCHOORE, REYES JUNIOR, 2010, p. 469). 
 
 

Como apontamento a tal discussão, verifica-se que a presença maior de 

estudos transversais no âmbito brasileiro parece ter uma influência significativa de 

barreiras relacionadas, principalmente, à coleta de dados em série, necessária aos 

estudos longitudinais (LEWIN, LONG, CARROLL, 1999). Conforme afirmam 

Rodrigues e Child (2008), estudar a evolução de uma população requer coleta de 

informações que alcancem um espaço de tempo significativo da sua história, o que 

não é tão simples, mas que possibilita uma visão mais holística do fenômeno. 

Logo, seguindo a abordagem evolucionária, com a intenção de investigar 

os processos transacionais ao longo do ciclo de vida da rede, a referida pesquisa 

caracteriza-se como transversal com enfoque longitudinal. Tal escolha decorre, 

principalmente, do tempo disponível para a realização do trabalho, constituindo uma 

limitação da pesquisa, mas que a pesquisadora procurou gerenciar ao longo da coleta 

de dados, investigando diversas fontes de informações (observações, entrevistas, 

documentos e bibliografias), o que possibilitou resgatar acontecimentos do passado. 

A ausência de informações sistematizadas por parte das redes estudadas também 

consistiu em um desafio enfrentado pela pesquisadora no campo. 

De forma complementar, o estudo dos processos transacionais tem a 

intenção de estabelecer eventos como unidades de observação para compreender as 

relações existentes no arranjo e contribuir para um olhar longitudinal sobre o 

fenômeno, na medida em que ajuda os respondentes a se lembrarem com maior 

facilidade dos diversos aspectos que envolvem certa atividade (RING, VAN DE VEN, 

1994); assim, segundo Ring e Van de Ven (1994), o envolvimento das partes em tais 

eventos faz com que elas relembrem todos os aspectos do processo, da negociação 

ao cumprimento dos compromissos estabelecidos entre elas, no que diz respeito a 

aspectos formais e informais ao longo do tempo.   
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5.5 População e seleção dos casos 

A escolha desta autora pela análise de redes horizontais de cooperação, 

especialmente APLs, segue a tendência de estudos sobre redes no Brasil ao longo 

dos anos, influenciados pelo crescimento do número de redes associativas de 

pequenas e médias empresas no país (BALESTRIN, VERSCHOORE, 2008) e pela 

criação de um Grupo de Trabalho Permanente sobre APLs (GTP APL) em 2004, com 

intuito de instituir articulações governamentais de apoio aos arranjos produtivos 

(BRASIL, 2004; PORTAL APL, 2015). 

Dada a intenção do estudo em investigar os microfundamentos dos 

relacionamentos interorganizacionais em APLs, tem-se que a população consiste em 

qualquer arranjo que se enquadre nesta classificação. Assim, para fins do presente 

estudo, foram considerados os arranjos listados em arquivo encaminhado via e-mail 

a esta autora pela Coordenação-Geral de APLs (CGAL) do Departamento de 

Competitividade Industrial (DECOI) da Secretaria de Desenvolvimento e 

Competitividade Industrial (SDCI), vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC). O documento, assim, apresenta a lista de APLs do Brasil 

reconhecidos pelo GTP APL e pelos Núcleos Estaduais (versão de 2016), 

representando a população da presente pesquisa. 

De base de tais informações, a autora, com o intuito de definir as redes 

objetos da pesquisa, optou por amostragem intencional e por conveniência, resultando 

em uma melhor compreensão do fenômeno frente a questão de pesquisa apresentada 

(CRESWELL, 2010). 

A etapa inicial do estudo, assim, foi a investigação prévia da população, 

com vista a identificar casos que melhor se enquadrassem no tema investigado e em 

que o acesso fosse permitido. 

Logo, com base em Miles e Huberman (1994), Creswell (1994) aponta 

para a relevância de um olhar processual para a escolha de casos para estudo, 

considerando o local da pesquisa, os atores envolvidos, os eventos a serem 

observados e a natureza evolutiva dos eventos. Como complemento, percebe-se a 

necessidade de verificar na população elementos coevolucionários prévios, como 

apresentado na página 41. 

O Quadro 7, por fim, resume os aspectos considerados por esta autora 

para a seleção dos casos estudados.  
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Aspecto 

 
Seleção 

Local 

Dada a intenção de estudar os aspectos 
coevolucionários presentes no contexto da rede, 
este aspecto será observado por meio da análise 
de influência dos fatores ambientais externos da 
rede (indústria, ambiente institucional e extra 
institucional) sobre a rede, no que diz respeito à 
relevância do setor agroindustrial para 
crescimento regional e ao papel da rede neste 
ambiente. 

Atores 

Neste aspecto torna-se importante verificar 
como, no geral, é o relacionamento entre os 
atores da rede e destes com os outros atores 
envolvidos com o arranjo, de modo a 
compreender se há interações que refletem 
relações cooperativas entre eles, aspecto este 
fundamental para análise da tese, especialmente 
pelo fato de muitos arranjos serem considerados 
redes, mas não haver qualquer tipo de 
cooperação entre as partes.  

Eventos 

Na intenção de estudar os processos 
transacionais e a governança de rede, torna-se 
importante para a tese investigar se a rede possui 
eventos transacionais e práticas de governança 
de rede correntes desde a sua formação. 

Processo 

Envolve o levantamento de tempo de existência 
da rede, bem como uma análise prévia de 
evolução do arranjo em termos de 
relacionamentos, transações, estrutura da rede e 
práticas de governança.  

Coevolução 

Verificação: (1) existência de agentes 
heterogêneos, (2) agentes devem ter capacidade 
de adaptação/aprendizagem, (3) agentes são 
capazes de interagir e se influenciar 
mutuamente, (4) deve haver algum tipo de 
restrição superior/adaptação que motive o 
processo de coevolução, (5) deve haver um 
evento inicial (estímulo). 

 
Quadro 7 – Condições para seleção dos casos da tese 
Fonte: MILES, HUBERMAN, 1994; LEWIN, LONG, CARROLL, 1999 

 

A verificação de tais condições torna-se importante, de modo que o 

estudo seja direcionado para a resolução da questão de pesquisa apresentada e a 

evolução da teoria sobre dinâmica de redes interorganizacionais de cooperação. 

Desse modo, a autora, com base nas considerações acima apresentadas, selecionou 

três casos para estudo: um APL de Bonés (Paraná), um APL de Calçados Infantis 

(São Paulo) e um APL de Software (São Paulo). 

A escolha dos casos também se baseou na diferenciação dos arranjos 

em termos da estrutura da governança, bem como no impacto das ações da rede no 
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desenvolvimento regional e setorial; no caso do APL do Paraná, de acordo com uma 

classificação baseada no quociente locacional (CAMPOS et. al., 2010) e nos APLs do 

estado de São Paulo, no levantamento prévio das características do arranjo de acordo 

com a intenção de estudo. Cabe destacar novamente que a acessibilidade consistiu 

em um fator decisivo para a escolha dos casos, dada a dificuldade de acesso a dados, 

bem como aceitação e disponibilidade quanto à participação por parte do corpo gestor 

dos APLs em geral. 

 

5.6 Coleta e análise dos dados 

Para fins do estudo de caso, a autora procurou utilizar múltiplas fontes 

de coleta de dados – observações assimétricas, entrevistas, análises documental e 

bibliográfica – com a intenção de triangulação dos dados que, segundo Jick (1978), 

pode envolver a coleta de diferentes evidências dentro de um mesmo método de 

estudo, como é o caso da presente pesquisa. Eisenhardt (1989) afirma ainda que tal 

multiplicidade de métodos pode envolver evidências quantitativas e/ou qualitativas; 

logo, procurou-se, ao longo da pesquisa, até mesmo como forma de validação, buscar 

um esgotamento das fontes necessárias para o alcance do objetivo proposto.  

A coleta dos dados ocorreu entre julho de 2016 e agosto de 2017. Foi 

possível realizar observações em reuniões de governança, sedes dos APLs e nas 

empresas, nas quais foram realizadas as entrevistas, contribuindo para a análise dos 

relacionamentos e das práticas de gestão adotadas pelas redes. Destaca-se aqui que 

o livre acesso as informações não foi possível em todos os arranjos, representando 

uma limitação do estudo, mas que a autora buscou resolver com a saturação dos 

dados por outras fontes. 

De forma complementar, foram feitas entrevistas com sujeitos-chave dos 

arranjos, entre eles firmas participantes da rede que aceitaram contribuir, gestores das 

redes (quando havia) e outros atores envolvidos, como sindicatos, membros do 

governo, instituições de ensino, sistema S e outros agentes considerados relevantes. 

As entrevistas foram semiestruturadas, possibilitando o seu ajustamento conforme a 

necessidade (CHIRBAN, 1996) (Apêndice A).  

A validação do instrumento de pesquisa foi realizada por meio de 

entrevista com um gestor de rede e uma empresa participante de um dos APLs 

estudados; em seguida foram feitas algumas adequações no ordenamento das 
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questões e esclarecimento de alguns termos. Para Strauss e Corbin (1990), a 

entrevista é útil quando se quer entender dado fenômeno de acordo com o 

pensamento e a percepção do respondente. Assim, foi utilizada como forma de 

compreender como o respondente percebe a dinâmica de rede em análise em termos 

de transações realizadas e o relacionamento com os outros atores envolvidos, quais 

eram suas expectativas ao ingressar no arranjo e o que a cooperação contribuiu para 

o seu alcance; da mesma forma, o entrevistado foi questionado a respeito da influência 

mútua entre as partes ao longo dos processos transacionais e evolução da rede, bem 

como do papel da governança e da estrutura da rede nesse contexto. 

A análise documental também se fez importante neste contexto, na 

medida em que as firmas elaboram documentos diversos com o intuito de obter maior 

controle das suas ações (por meio das atas de reuniões, estatuto, regimento interno, 

código de ética), firmar compromissos (contratos entre firmas e da rede com terceiros), 

bem como buscar uma maior divulgação das ações da rede (com a criação de sites 

institucionais, materiais de propaganda, boletins informativos). De forma 

complementar tem-se a bibliografia existente sobre o APL, uma vez que tais redes 

são focos de outras pesquisas e relatos sobre sua história e evolução. 

As orientações para a coleta dos dados de acordo com as definições do 

estudo e questões de pesquisa segue no Quadro 8.  

 

 
Questão de pesquisa 

 

 
Coleta de dados 

Como evoluiu a rede desde a sua formação? 

Segue a DO de evolução de rede e os dados foram 
coletados por: análise documental (atas de 
fundação e reuniões, site da rede e materiais de 
divulgação, bem como notícias na mídia); 
entrevistas com o gestor da rede, representantes 
das firmas participantes da rede e outros atores 
envolvidos e análise bibliográfica. 

Como se configura a rede ao longo de sua 
evolução? 

Segue a DO de configuração de rede e os dados 
foram coletados por: análise documental (atas de 
fundação e reuniões, site da rede e materiais de 
divulgação, bem como notícias na mídia); 
entrevistas com o gestor da rede, representantes 
das firmas participantes da rede e outros atores 
envolvidos e análise bibliográfica. 

Por quais processos transacionais a rede 
tem passado ao longo de sua evolução? 

Segue a DO de processo transacional e os dados 
foram coletados por: análise documental (atas de 
reuniões, contratos firmados entre as partes, site da 
rede e materiais de divulgação, bem como notícias 
na mídia); entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da rede e 
outros atores envolvidos e análise bibliográfica.  

continua 



70 

 

Como evoluíram os processos transacionais 
ao longo do tempo? 

Segue a DO de processo transacional e os dados 
foram coletados por: análise documental (atas de 
reuniões), entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da rede e 
outros atores envolvidos e observações 
assimétricas realizadas durante a realização do 
campo. 

Quais aspectos econômicos e sociais estão 
presentes nos processos transacionais 

identificados? 

Classificado pela autora com base nos dados 
coletados sobre os processos transacionais 
identificados e nas entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da rede e 
outros atores envolvidos; análise bibliográfica e 
documental (atas de reunião). 

Como se configuram os aspectos 
econômicos e sociais ao longo da evolução 

dos processos transacionais, considerando a 
relação simbiótica entre as firmas 

participantes e das firmas com a rede? 

Realizado pela autora com base nos aspectos 
econômicos e sociais identificados, a evolução dos 
processos transacionais ao longo da existência da 
rede; entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da rede e 
outros atores envolvidos; análise bibliográfica e 
documental (atas de reunião) e observações 
assimétricas realizadas durante o campo. 

Quais efeitos coevolucionários estão 
presentes na relação entre firmas e entre 
firmas e rede ao longo da evolução dos 
processos transacionais identificados? 

Segue a DO de coevolução e foram identificados por 
meio de: entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da rede e 
outros atores envolvidos para compreender os 
aspectos coevolucionários presentes; análise 
bibliográfica e documental (atas de reunião); e 
observações assimétricas realizadas durante o 
campo. 

Como se configuram as práticas de 
governança de rede ao longo da evolução da 

rede em análise? 
 

Segue a DO de configuração de práticas de 
governança de rede e os dados foram coletados por: 
análise documental (atas de reuniões); observações 
assimétricas em reuniões da governança, 
entrevistas com o gestor da rede, representantes 
das firmas participantes da rede e outros atores 
envolvidos e analise bibliográfica.  

Qual a relação entre a configuração da rede 
e das práticas de governança de rede ao 

longo da evolução do arranjo? 

Foi identificada com base na análise das 
configurações anteriormente estabelecidas, nas 
entrevistas com o gestor da rede, os representantes 
das firmas participantes da rede e outros atores 
envolvidos e observações assimétricas durante o 
campo. 

Como ocorre a relação entre configuração da 
rede e das práticas de governança com os 

efeitos coevolucionários identificados? 

Foi operacionalizada pela análise dos 
questionamentos anteriores, bem como entrevistas 
com o gestor da rede, representantes das firmas 
participantes da rede e outros atores envolvidos e 
observações assimétricas realizadas durante o 
campo. 

 
Quadro 8 – Questões de pesquisa e forma de coleta de dados 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como complemento, para fins de descrição e compreensão do contexto 

de pesquisa em análise, foram coletados dados (por meio de notícias sobre os APLs 

e entrevistas com atores-chave envolvidos) sobre a dinâmica do setor de atividade no 

que diz respeito à evolução histórica, papel do governo e de outros atores com relação 

conclusão 
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a incentivos e apoio a formação das redes de cooperação, aspectos competitivos e 

regulatórios.  

Trata-se de compreender a indústria, bem como os ambientes 

institucional e extra institucional que constituem aspecto importante para melhor 

compreensão dos efeitos coevolucionários em redes interorganizacionais de 

cooperação, uma vez que as características da dinâmica ambiental são fundamentais 

para estudos diante desta abordagem.  

Para análise dos dados, a pesquisa seguiu a metodologia de construção 

de teorias com estudo de caso de Eisenhardt (1989), com o intuito de melhor 

sistematizar os achados da pesquisa e compreender as dinâmicas configuracionais 

presentes no contexto em estudo (Tabela 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 3 – Método de construção de teoria com estudo de caso de Eisenhardt (1989) 
Extraído de: EISENHARDT, 1989, p. 533 
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A abordagem, assim, envolve a execução de oito passos principais: 

definição da questão de pesquisa, seleção de casos, definição de instrumentos e 

protocolos, entrada no campo, análise de dados, definição de hipóteses, comparação 

com a literatura e fechamento (EISENHARDT, 1989).   

Com base na abordagem proposta, nota-se que inicialmente é 

importante a definição clara da questão de pesquisa e possíveis construtos para 

análise do fenômeno em questão, no entanto, aponta Eisenhardt (1989) que ambos 

são passíveis de mudança durante a realização do trabalho, demonstrando o caráter 

dinâmico da proposta metodológica. Na etapa seguinte de seleção dos casos, 

segundo a autora, torna-se relevante a sua escolha por razões teóricas, de forma a 

contribuir para a evolução da teoria sobre o tema.  

A respeito dos instrumentos e protocolos, Eisenhardt (1989) salienta a 

necessidade de uso de múltiplas fontes de coleta de dados de modo a sustentar os 

construtos e hipóteses resultantes, para que a entrada do pesquisador no campo seja 

marcada por processos de coleta de dados sistematizados e detalhados, mas 

passíveis de adequações quanto à necessidade de busca de novas evidências ou, até 

mesmo, de novos casos para análise, caso se identifique a necessidade. Apesar de 

constituir a etapa mais importante de todo processo de construção teórica, a análise 

dos dados não segue um padrão, sendo o volume de evidências, informações, a 

principal dificuldade encontrada pelo pesquisador nesta etapa (EISENHARDT, 1989).   

Neste ponto, a identificação dos processos transacionais ajudou a 

estabelecer eventos que contribuem para a recordação pelos envolvidos dos detalhes 

do relacionamento no âmbito da rede e das organizações participantes. Para fins de 

análise de processo, Van de Ven e Poole (1990) propõem a separação dos dados em 

termos de data, atores envolvidos, ações, resultados e origem dos dados, assim, 

sendo possível o armazenamento das informações de forma cronológica com cada 

um dos eventos sendo codificados separadamente. 

Na etapa seguinte, de análise e busca de modelos entre os casos, o que 

aqui podemos chamar de configurações, Eisenhardt (1989, p. 540) afirma que “uma 

tática é selecionar categorias ou dimensões, e então olhar para similaridades dentro 

do grupo junto com diferenças entre grupos”; outra forma, na opinião da autora, seria 

selecionar pares de casos e estabelecer similaridades e diferenças entre eles. Por fim, 

Eisenhardt (1989) sugere separar os dados de acordo com a fonte de evidência, 

buscando compreender também qual a contribuição de cada instrumento de coleta 
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para a configuração. Importante considerar que tal comparação permite à pesquisa e 

à compreensão dos achados da pesquisa a presença de um caráter dinâmico nos 

dados (EISENHARDT, 1989).  

Lidar com configurações, na opinião de Miller (1996), envolve 

compreender o alinhamento de interesses – interdependência de fatores – existentes 

na análise de um fenômeno com a intenção de compreender seus principais 

relacionamentos. Como complemento, o autor aponta para a relevância da análise de 

configurações, visualizando-as como aspectos dinâmicos que, se estudados ao longo 

do tempo, trazem melhores entendimentos. 

Seguindo o framework de Eisenhardt (1989), tem-se a definição das 

hipóteses por meio da comparação do modelo de pesquisa proposto com as 

evidências do trabalho de campo; neste caso, a autora aponta para dois passos: (1) 

refinar a definição dos construtos previamente levantados e levantar as evidências 

que ajudam a mensurá-los por meio dos casos analisados; (2) verificar a relação entre 

os construtos em cada caso, levando ou não a uma replicação diante da análise dos 

demais casos. 

Na sequência tem-se a comparação dos achados com a teoria existente, 

seja ela conflitante, o que pode apontar desafios para generalização ou oportunidades 

para novas pesquisa, ou não, contribuindo para validade interna da teoria existente 

(EISENHARDT, 1989); os achados, assim, podem contribuir para complementação da 

teoria existente, de forma a gerar novos insights, levando à interdisciplinaridade no 

campo da pesquisa. 

Por fim, no fechamento do estudo, Eisenhardt (1989, p. 545) levanta 

duas questões importantes: “quando parar de adicionar casos, e quando parar a 

interação entre teoria e dados”; na primeira questão, a resposta, assim, seria quando 

o pesquisador atinge a saturação teórica do tema e, na segunda questão, quando a 

melhoria incremental alcançada por ele na interação torna-se mínima (EISENHARDT, 

1989). 

The final product of building theory from case studies may be concepts (e.g., 
the Mintzberg and Waters, 1982, deliberate and emergent strategies), a 
conceptual framework (e. g., Harris & Sutton’s, 1986, framework of 
bankruptcy), or propositions or possibly midrange theory (e. g., Eisenhardt 
and Bourgeois’s, 1988, midrange theory of politics in high velocity 
environments) (EISENHARDT, 1989, p. 545). 
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A autora, assim, com vista a atingir o objetivo de pesquisa, procurou 

orientar a pesquisa com base na metodologia acima, de forma a contribuir para a 

evolução teórica dos estudos sobre redes, especificamente, relacionamentos 

interorganizacionais de cooperação. 

O modelo de pesquisa foi construído a partir da proposta do estudo e, 

alinhado a cada DC e DO, contribuiu para a apresentação dos construtos de análise; 

as questões de pesquisa foram elaboradas considerando os objetivos específicos com 

vista a atingir o objetivo geral da tese. 

A escolha dos casos, apesar de, ao final, contar com o critério de 

acessibilidade e conveniência, obteve um crivo inicial alinhado à teoria sobre o tema, 

em relação à definição de APL ou sistema produtivo e inovativo local, bem como a 

aspectos ligados à visão coevolucionária e à proposta de seleção de casos de Miles 

e Huberman (1994). Os instrumentos de coleta de dados foram previamente 

elaborados com vista a direcionar as ações no campo, seguindo também um protocolo 

de pesquisa (Apêndice B) como forma de obter maior confiabilidade dos dados e 

melhor direcionamento das atividades de pesquisa (YIN, 2001).  

A entrada no campo contou com contato prévio para verificação de 

interesse do APL, no que tange à participação no estudo e à disponibilidade, por meio 

de carta de apresentação (Apêndice C) e de aceite (Apêndice D).  As entrevistas foram 

agendadas com antecedência, uma vez que os arranjos ficam em cidades diferentes, 

sendo necessário deslocamento da pesquisadora; assim, a presente autora procurou 

concentrar as entrevistas em datas específicas para aproveitar o acesso ao campo e 

realizar também as observações assimétricas consideradas importantes para a 

obtenção de informações.  

No total foram realizados 3 estudos de caso, contando com 36 

entrevistas, análises de 806 arquivos de documentos fornecidos a pesquisa (incluindo 

atas de reunião, boletins informativos, notícias veiculadas na mídia, planos de 

desenvolvimento, relatórios diversos entre outros documentos considerados 

relevantes a pesquisa) e 62 laudas de observações assimétricas realizadas durante a 

pesquisa de campo, possibilitando a triangulação das informações como forma de 

obter maior validade interna da pesquisa. 

Como forma de buscar maior sistematização dos achados e apoio à 

análise, a autora optou pelo uso do software ATLAS.ti, facilitando a organização dos 

trechos e das categorias de análise. A apresentação dos resultados foi possível por 
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meio da comparação do modelo de pesquisa com as análises realizadas e dos 

achados com a teoria, com vista a verificar a contribuição do estudo para a teoria 

existente e o fechamento da pesquisa diante da saturação teórica identificada. 

 

  



76 

 

6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o intuito de atingir o objetivo proposto pelo presente estudo, a tese 

contou com a análise de três estudos de caso: um APL de Bonés, um APL de 

Calçados Infantis e um APL de Software. 

 

6.1 APL de Bonés 

 

A pesquisa referente ao APL de Bonés de Apucarana contou com a 

análise de 13 entrevistas, 376 arquivos de documentos (entre atas de reuniões, 

boletins informativos, notícias divulgadas na mídia, planos de desenvolvimento, 

relatórios diversos – finais e de acompanhamento –, entre outros documentos 

considerados pertinentes pela autora) e 23 laudas de registros de observações 

assimétricas realizadas durante a visita da autora à cidade de Apucarana, durante as 

entrevistas e anotadas em caderno de campo, bem como participação em reunião de 

governança. Como forma de assegurar a confidencialidade quanto à identidade dos 

entrevistados, a presente autora seguiu as nomenclaturas identificadas no Quadro 9. 

 

Atlas/TI Entrevistado Nomenclatura 

D1 Empresário Empresário 1 

D2 Empresário Empresário 2 

D3 Representante de universidade Universidade 1 

D4 Representante do Sebrae Sebrae 

D5 Empresário Empresário 3 

D6 Representante de universidade Universidade 2 

D7 Representante da Prefeitura Prefeitura 1 

D8 Empresário Empresário 4 

D9 Reunião de Governança Governança 

D10 Empresário Empresário 5 

D11 Empresário Empresário 6 

D12 Representante de universidade Universidade 3 

D13 
Representantes da Prefeitura 

(entrevista conjunta) 

Prefeitura 2 

Prefeitura 3 

 
Quadro 9 – Identificação dos entrevistados do APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do Atlas/TI 
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Para organização das categorias de análise do estudo, optou-se pela 

apresentação dos resultados em seções, seguindo as definições operacionais 

propostas. Assim, na primeira seção tem-se uma descrição quanto ao surgimento do 

APL, bem como evolução do setor de bonés de Apucarana. Na sequência são 

apresentados aspectos relativos à evolução da estrutura do APL e de sua governança. 

Em seguida, são listados os principais processos transacionais pelos quais o APL 

passou, buscando a identificação dos fatores econômicos e sociais presentes ao 

longo das transações. E, por fim, discorre-se sobre a presença de aspectos 

coevolucionários possíveis de serem visualizados no arranjo e a relação destes com 

a estrutura e as práticas de governança da rede. 

 

6.1.1 Surgimento e evolução do APL e do setor de bonés 

O APL de Bonés de Apucarana foi formalizado em 2004 por meio de 

incentivo do governo federal às ações de desenvolvimento de economias locais, 

incluindo os APLs. Mediante tal oportunidade, reuniu-se um grupo, bem como outras 

empresas atuantes nessa cadeia produtiva, na cidade de Apucarana que, por sua vez, 

já tinha uma histórico de aglomerar empresas produtoras de bonés, e elaborou-se a 

partir daí um plano de desenvolvimento para demonstrar o interesse no 

reconhecimento e guiar os próximos passos do grupo. 

A articulação inicial contou com a iniciativa do Sebrae, em agosto de 

2003, que, por meio de contato com empresas, entidades e instituições da cidade de 

Apucarana, procurou apoio ao projeto e a formação de um grupo gestor, ou seja, uma 

governança para a rede. Segundo documentos analisados, participaram desse 

primeiro movimento: (1) Associações: Abrafab’q (Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Bonés de Qualidade), Assibbra (Associação das Indústrias de Bonés 

e Brindes de Apucarana), ACIA (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 

Apucarana) e Vestpar (Associação do Vestuário do Paraná); (2) Instituições 

financeiras: Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF); (3) Instituições 

de ensino: Centro Moda (Centro Tecnológico de Desenvolvimento Profissional Norte 

do Paraná, atualmente UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná), FAP 

(Faculdade de Apucarana), Fecea (Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de 

Apucarana, integrante da Unespar (Universidade Estadual do Paraná)); (4) Sistema S 

do Paraná: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); (5) Empresários; (6) Sindicato: 
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Sivale (Sindicato das Indústrias do Vestuário do Vale do Ivaí; e (7) Prefeitura: 

município de Apucarana. Na época, a média era de 19 pessoas participantes do 

comitê gestor, sendo 13 de entidades/instituições (incluindo 6 empresários 

representando as associações) e 6 empresários das empresas locais, entre cerca de 

400 empresas. Os propósitos para a formação da rede se resumiam em estimular o 

desenvolvimento do setor na região, promovendo a competitividade e o espírito 

empreendedor, como também a sustentabilidade das empresas e a sua inclusão em 

programas nacionais de desenvolvimento.  

Segundo todos os empresários entrevistados, na ocasião, houve um 

convite do Sebrae para participar do grupo e uma reunião foi realizada em uma 

fazenda da região para discutir a realidade do setor, buscar o interesse e apoio do 

empresariado e direcionar as ações iniciais do projeto. Conforme o entrevistado do 

Sebrae, havia uma grande preocupação em organizar melhor o setor e desenvolver a 

qualidade dos produtos diante da ameaça do mercado externo, especialmente o 

chinês; segundo ele: “...falei meu ou a gente resolve ou a gente está morto...” 

(Sebrae). De forma complementar, nessa época, a cidade de Apucarana tinha um 

histórico complicado de falta de credibilidade no mercado. Tal fato se exemplifica na 

fala de um dos empresários entrevistados que relatou a dificuldade na época em 

adquirir tecidos para a fabricação dos bonés, uma vez que os fornecedores, em geral, 

não queriam mais fazer negócio com empresas da cidade, intituladas por eles como 

“caloteiras”. 
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“... quando nós começamos a empresa, a empresa tem 21 anos, eu já mexo 
com boné já faz uns trinta e poucos, quando nós começamos a empresa nós 
sofremos muito com.. compras [...] mas eu lembro quando nós começamos 
[...] eu fui comprar tecido, e... começando a gente não tinha acesso ainda 
para comprar direto de fábrica, então fui comprar de um atacado em São 
Paulo e eu me recordo que eu liguei lá, aí eu falei – Olha eu quero tecido tal; 
o cara tinha, acertamos o preço, e eu tinha ciência de que empresa nova é 
mais difícil mesmo né? Para obter crédito tal, então, embora eu precisasse 
porque eu não tinha dinheiro, mas a gente deu um aperto aqui tal e consegui 
o dinheiro, falei – Então tá, você me manda o tecido e me dá o número da 
conta para eu depositar, e aí o cara, aí então tá – Você é de onde, eu preciso 
dos dados para fazer a nota tal... tal... e eu fui falando... falando, tal, e quando 
eu falei Apucarana o cara falou – Não, então para... para, Apucarana eu não 
sou autorizado a vender, nem à vista; eu falei – Mas vou depositar na sua 
conta; ele falou – Não, eu... nós tivemos muitos problemas em Apucarana e 
o dono aqui não quer nem ouvir falar em Apucarana nem à vista, eu não 
posso te vender...; aí eu falei – Você está brincando, falei. Meu, concordo, 
Apucarana realmente tinha... era complicado... assim... tinha muito 
aventureiro, tinha um nome muito ruim, então, mas eu falei – Eu entendo tudo 
isso, mas eu estou te pagando à vista; - Nem à vista eu quero vender para 
Apucarana. Bom, então nós tínhamos problema de compra é... quando eu fui 
é... é... eu já vendia, já era vendedor, de uma outra empresa [...] e aí, quando 
nós abrimos aqui, continuei vendendo. Eu me recordo uma vez que eu fui na 
Kraft, que é a Lacta, é... negociando, fiz piloto, que é a nossa... na hora de 
fechar o pedido o rapaz falou, quando ele viu meus dados, ele falou: – Mas 
você é de Apucarana?; falei – Eu sou. – Não posso comprar de Apucarana; 
falei – por que você não pode comprar de Apucarana?; ele falou – Meu, nós 
já tivemos tantos problemas, tantos problemas, fabricantes de boné de 
Apucarana que eu não estou autorizado a comprar de ninguém de 
Apucarana; - Quais são os problemas?. Ele falou – Olha a gente comprou, 
fez uma compra, recebemos oito cobranças da mesma compra, recebemos 
mercadoria diferente do que nos foi apresentado, prazo de entrega totalmente 
diferente do que o combinado. Cortou. E aí, eu, com muita conversa, aí, eu, 
na verdade até cheguei lá na Lacta através de um comprador de uma outra 
empresa que foi contratada pela Lacta e esse cara me indicou, e aí eu tive 
que pedir ajuda para ele, aí eu falei... aí ele – Não, deixa eu conversar com o 
pessoal aqui porque você me forneceu muitos anos lá na outra tal… Enfim, 
consegui vender, mas foi assim... Aí quando me chamaram para o APL, eu 
falei – Poxa vida, a gente tem problema de compra, a gente tem problema de 
venda, é... na época os mais antigos de boné vão falar assim... é... 
infelizmente, porque é um trabalho digno, mas quem trabalhava em fábrica 
de boné não era muito bem visto, eu falei – Gente esse é o nosso ganha-pão, 
nós precisamos dar uma melhorada nisso aqui porque a imagem é muito ruim 
em todos os sentidos, em cliente, em compra, mão de obra, tudo. Então 
quando me chamaram, explicaram o projeto, falei: – Vamos ver...”. 
(Empresário 6)  

 

Nota-se, assim, que o enxugamento do setor decorrente da influência 

dos produtos asiáticos, bem como a imagem atual de Apucarana no país, representa 

fatores importantes para o início do arranjo, apesar das incertezas que muitos 

empresários tinham sobre o real benefício dessa integração e o próprio conceito de 

APL. “Realmente na época não se tinha uma ideia de como é que se faria nem porque 

fazer esse arranjo” (Empresário 3). 
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A integração que se tinha na época, e perceptível diante das entrevistas 

e das análises documentais, envolvia apenas compras coletivas, realizadas por meio 

de duas associações (Assibbra e Abrafab’q) que já existiam antes da organização do 

APL, e a criação do Centro de Moda (inaugurado um ano antes da formalização do 

arranjo). O objetivo principal das duas associações é atuar na redução de custos por 

meio de compra coletiva e, segundo os entrevistados, também proporcionar um 

espaço para troca de ideias. As duas associações, assim, funcionam como centrais 

de compra, sendo a Assibra formada por empresas menores (11 empresas) e a 

Abrafab’q por empresas maiores (6 empresas). O Centro de Moda, por sua vez, surgiu 

por meio de um convênio entre a ACIA e o MEC (Ministério da Educação) com recurso 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo Federal. Em 2006, 

diante de um processo de federalização, o centro se transformou em uma unidade da 

Rede Federal de Educação Tecnológica, ou seja, um campus da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), continuando o esforço de atender à 

necessidade de profissionalização da mão-de-obra do setor de vestuário da região de 

Apucarana (UTFPR, 2017). 

O APL de Bonés, nesse contexto, surge como uma oportunidade para 

integrar, especializar e desenvolver o setor, proporcionando a infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento regional. “É uma convergência de situações em 

cima de uma especialização produtiva, em cima do quê? Do boné! [...] nós temos 

condições de hoje, assim, na cidade ter tudo para boné [...] se você quiser um tecido 

tem aqui, aba tem aqui, linha tem aqui, máquina tem aqui, embalagem tem aqui, 

pessoal de design tem aqui...” (Sebrae). “Por conta de toda esta movimentação, então 

nós acabamos criando aqui uma estrutura para o boné né?” (Empresário 3). Logo, 

dentre os aspectos apresentados por Balestrin, Verschoore e Reys Júnior (2010) na 

página 25 como motivadores à formação do arranjo é possível visualizar no presente 

caso restrições ou pressões do mercado, busca por recursos materiais e imateriais 

(especialmente decorrente de acesso a informações, curiosidade em relação ao 

projeto imposto), bem como a proximidade geográfica de empresas atuantes no setor. 

Muitas empresas, diante desse contexto, surgiram da oportunidade 

proporcionada pelo setor. Em um dos exemplos citados, uma empresa fabricante de 

sacos para café, visualizando o declínio do produto na região, optou por seguir 

fabricando tecidos para bonés. “É, então, fazia saco para café, aí o café começou em 

declínio, declínio... – Puxa vida, vou fazer o quê?; tinha muita gente que procurava 
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para fazer pano de plástico, então vamos fazer tecido para... vamos aproveitar e 

almejar, então ok, e aí foi... almejaram, aí entrou a questão dos bonés – por que não 

fazer tecido para boné?” (Sebrae). Um outro exemplo é uma empresa que fabrica 

caixas para bonés. “... caixa para boné, tamanho certo, é o que? É uma empresa [...] 

que fabrica caixa para boné, e manda para todo lugar do Brasil, porque é o tamanho 

certo e cabe os bonés certinhos, no padrão, e já vai com a estampa da fábrica” 

(Sebrae). 

Conforme afirma o entrevistado, representante do Sebrae, toda essa 

organização não ocorreu por já haver na cidade uma cadeia completa que atendesse 

as empresas fabricantes de bonés, mas evoluiu por necessidade, objetivando a 

melhoria e desenvolvimento do setor como um todo e da economia local. Para um 

empresário que acompanhou a evolução da rede, antes havia uma situação muito 

complicada. “Como eu te falei era assim, realmente muito amador” (Empresário 6). No 

entanto, com o decorrer do tempo, e as mudanças na demanda por bonés 

promocionais, o principal produto comercializado por muitas empresas de Apucarana, 

passou-se a ver a necessidade de definição de novos rumos para o setor, com foco 

no boné como artigo de moda, até mesmo como forma de lidar com a concorrência 

asiática. A partir daí o interesse maior passou a ser na qualidade. 

  

 

“Olha... mercado, como eu te falei, a crise fez... é... as empresas no geral, 
empresas estão investindo menos, principalmente em boné, isso é fato [...] a 
gente comenta entre nós fabricantes de bonés, antes assim ó: a gente 
comentava – Tem uma cotação Grande, tal...; um milhão de bonés... 500.000 
bonés; hoje uma cotação grande é 5.000 peças, 10.000 peças, 
eventualmente, eventualmente, 100.000 peças, então as empresas estão 
diminuindo muito, e aí cabe a nós, empresários, a gente achar uma solução, 
infelizmente, como falei agora há pouco, nós temos que trabalhar três vezes 
mais, quando eu falo trabalhar três vezes mais não é que eu tenho que fazer 
boné e sim procurar mercado, reduzir custos, a gente tem que se virar, sim o 
mercado ele... ele fica mais enxuto, mas nós temos que dar um jeito. [...] o 
mercado está mais restrito, não tenha dúvida, o mercado hoje ele está mais 
exigente, está procurando mais qualidade, talvez menos, talvez não, com 
certeza, menos quantidade e mais qualidade...” (Empresário 6). 
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”Aqui atrás a gente só tinha uma opção, que era o boné promocional e nada 
mais, você fazia o boné ou você atendia uma boa agente de comunicação ou 
você atendia uma grande empresa ou um banco [...] aqueles bonés 
amarelinhos naquelas... é... aqueles de jogo de vôlei de praia, tudo vem daqui 
né... aquele encontro da juventude em São Paulo, encontro religioso feito 
tudo daqui, foi mais de 5 milhões de boné feito aqui, então era isso que tinha. 
Só que agora o que acontece... você pode ter sua marca própria com a sua 
estratégia, com o teu plano com um nicho de mercado, você pode trabalhar 
com  Private Label (PL) e você... trabalhando com marcas, você pode ter 
produto licenciado em Apucarana... tem muito disso, a Disney é feita aqui, 
Coca Cola é feito aqui, é... tem várias marcas que são feitas aqui, só que 
licenciaram, é diferente de PL: eu construo a peça, construo a coleção, o dono 
da marca valida e eu vendo, PL não: eu construo, ele valida, ele entrega e 

ele vende” (Sebrae). 

 

A Figura 8 representa o contexto histórico do setor, importante para a 

análise contextual e de evolução da rede em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Linha do tempo do setor de Bonés de Apucarana 

Fonte: Adaptado de documentação sobre o APL 

    

Como apresentado na linha do tempo e relatado pelo entrevistado do 

Sebrae, o boné surgiu em Apucarana em 1979, com aba de papelão, sem qualquer 

preocupação com a padronização e com o processo de produção, neste período era 

fabricado e comercializado como um hobby. Em 1982, a expansão da área agrícola 

fez com que as empresas passassem a adquirir bonés para seus produtores rurais, o 

que permitiu que muitos percebessem a oportunidade e passassem a comercializar 

os bonés com maior fregência. Em 1999, a falta de diferenciação, a baixa qualidade 

dos produtos e a ausência de inovação fizeram com que este período representasse 

o gargalo do setor boneleiro de Apucarana. A partir daí a competição aumentou; “...as 
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empresas entraram em um viés predatório mesmo e com isso se endividaram, tiveram 

vários problemas” (Sebrae). Então, 2003 representou o ápice da preocupação com a 

imagem do setor que, por conta de todo o contexto de competição (entre as empresas 

de Apucarana e com o mercado asiático), passou a ter uma imagem de ‘caloteira’ no 

mercado nacional. Surgiram, nesse contexto, as primeiras ações do APL, que foi 

formalizado e reconhecido em 2004. Entre 2004 e 2010 várias ações presentes no 

plano de desenvolvimento da rede foram realizadas, com destaque para cursos e 

treinamentos, bem como para o incentivo a pesquisas sobre o setor, com o objetivo 

de melhorar a competitividade da indústria. 

Em 2010 houve a publicação no Diário Oficial da aprovação da lei que 

reconheceu Apucarana como a capital do boné, fato importante para a visibilidade do 

APL nacionalmente. Assim, em 2011 teve início uma movimentação para buscar um 

novo posicionamento do setor de bonés de Apucarana, surgindo, no ano seguinte, 

uma nova proposta para o setor em relação ao estabelecimento de marcas próprias, 

na busca por diferenciação de mercado. 

Em 2013, o polo já se constituía uma referência nacional e atingiu outro 

patamar de competividade com maior foco no coletivo, na busca por novos nichos de 

mercado, inclusive o internacional. A partir daí o setor, por meio do APL, passou a 

buscar referências internacionais para melhoria de tecnologias. Em 2015 houve uma 

intensificação de negociações internacionais, com estudos e pesquisas para 

prospecção de novos mercados. Desde então, exportação e inovação têm sido temas 

importantes, o que representa a realidade do setor a partir de 2016. 

Complementar à linha do tempo do setor é possível visualizar a 

representação da evolução do APL e de suas ações principais, desde a sua 

formalização até a etapa atual de desenvolvimento dos programas previstos no plano 

de desenvolvimento (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Linha do tempo do APL de Bonés 
Fonte: Adaptado de documentação sobre o APL 

 

 

O APL tem início, assim, com a sua formalização em 2004, quando 

também foi organizada uma reunião para a elaboração do primeiro planejamento 

estratégico que iria guiar as ações da rede a partir desta data. Em 2005, diante da 

solicitação por parte do MDIC, foi realizada uma adequação do plano estratégico para 

o formato de plano de desenvolvimento, com vista a buscar incentivos do governo 

para melhoria de competitividade do arranjo. 

Em 2006, diante da verificação de necessidade e de melhor 

direcionamento dos programas à rede, foi realizado um censo com o intuito de melhor 

compreender o cenário do setor de bonés e promover ações mais diretas que 

contribuíssem para o desenvolvimento do setor. Nesse ano e nos dois anos seguintes 

foram realizadas diversas ações previstas no plano de desenvolvimento, contribuindo 

para o melhor posicionamento de Apucarana no que tange a competitividade do setor 

de bonés. 

Em 2009 houve a elaboração de um projeto de lei para reconhecer 

Apucarana como a capital do boné; título este que foi reconhecido em 2010 (BRASIL, 

2010). Nesse mesmo ano, diante da análise do contexto histórico do arranjo, fez-se 

um aperfeiçoamento do planejamento estratégico até então vigente e iniciou-se a 

elaboração de um novo plano de desenvolvimento, encaminhado em 2013 para o 

MDIC novamente, sendo aprovado em 2014. Desde esse ano, então, o APL tem 

concentrado suas atividades na execução desse plano de desenvolvimento, com foco 
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do plano 
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especialmente na ampliação do mercado internacional, por meio de incentivo à 

exportação, e na melhoria de qualidade de produtos e processos, com interesse em 

inovações para o setor. Importante destacar aqui o relato do representante do Sebrae 

com relação ao apoio do governo, afirmando que tal apoio aconteceu de forma mais 

intensa no início do APL, ou seja, o plano posterior apresentado, foi aprovado, no 

entanto, não conta com ajuda significativa do governo para sua concretização. “... o 

plano que a gente apresentou, o governo não ajudou [...] mas o bom foi lá em 2005, 

2006 que é o plano de desenvolvimento do território e é lógico que daí, aqui, a gente 

seguiu o plano com todas as suas vertentes e, por isso que a gente caminhou” 

(Sebrae). 

É possível perceber diante desse histórico, que o APL, a partir de seu 

surgimento, acompanha a evolução do setor, na medida em que surge como uma 

alternativa para lidar com as dificuldades enfrentadas pelo mercado de bonés e as 

oportunidades de obtenção de melhorias para o desenvolvimento territorial. 

A reunião inicial organizada pelo Sebrae, assim, representou o marco 

inicial das ações do APL, sendo realizada com os objetivos de reduzir as incertezas 

dos empresários quanto à relevância da ação, de se ter uma visão do empresariado 

sobre a realidade do setor (especialmente no que tange as necessidades), de sanar 

as dúvidas a respeito da formação da rede e de levantar as expectativas do grupo 

quanto ao futuro do arranjo e do setor.  

Dentre as expectativas citadas estavam: a curiosidade dos empresários 

em saber do que se tratava a reunião e a possibilidade de melhoria da imagem do 

setor, a melhoria da gestão organizacional, com destaque para a qualificação de mão-

de-obra, a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento setorial e a redução da 

informalidade do setor – composto por muitas empresas familiares sem capacitação, 

organização e preocupação com padronização, qualidade e impacto ambiental. “... O 

que me levou a participar... é porque... pelo fato de estar nesse ramo, eu acho que é 

uma coisa, é... além de ser interessante para mim, é uma coisa que eu posso ajudar 

a melhorar nosso ramo, na nossa cidade e para a região” (Empresário 2).  
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“... as empresas nossas de Apucarana elas foram feitas para confeccionar 
bonés promocionais, tanto é que a maioria consta isso na sua... no seu 
objetivo, né? E boné promocional... ele é... muda apenas o... mudava na 
época apenas a cor do tecido e o silk, mas também você tinha bordado, e 
muitas corporações nacionais, muitos bancos, muitas fábricas de defensivos, 
muitas fábricas de tratores, muitas concessionárias né, muitas distribuidoras 
de bebidas, enfim havia uma grande... a globalização fez com que houvesse 
um aglomeramento, um ajuntamento dessas empresas e reduziu bastante, e 
por conta disso houve também uma redução das nossa... das indústrias né... 
cresceu também historicamente porque o boné também deixou de ser uma 
coisa promocional e também passou... passou a ser também um acessório 
do vestuário então passou-se a se fazer menos bonés, e com mais qualidade, 
é...digamos é... o benchmarking... copiar o boné, boné da Fórmula 1, boné 
de fórmula truck né... boné de fórmula Indy... fez com que as pessoas 
fizessem menos boné com mais qualidade, é...  ficar fazendo uma coisa 
assim bem... bem... bem resumida, do processo né, existiu também uma 
preocupação, uma situação, vamos dizer, que as nossas empresas do 
vestuário, além de serem muito informais, porque o vestuário nada de 
formalidade, e por consequência em função disso a soma de origem familiar, 
então nem toda família tem essa preocupação com o crescimento da 
empresa de forma organizada então eu estou vendendo boné... pega o 
dinheiro e não se preocupa em pagar... pagar imposto sem pagar o dinheiro 
do bombeiro agora o serviço médico pagar digamos a saúde e tudo isso com 
pouco dinheiro, que eles estão acostumados, daí também é uma dificuldade 
de você estabelecer o meio ambiente, porque eles estão acostumados 
colocar tudo no lixo né... então isso dificulta, essa questão familiar é que 
dificulta. (Empresário 3). 

 

Assim, a etapa inicial de formação do APL, foi marcada por incertezas 

dos empresários quanto aos benefícios de participação na rede e aos reflexos para a 

melhoria do seu negócio e do setor como um todo. A desconfiança pairava sobre o 

setor de bonés, especialmente pela sua imagem nacional e pela existência de muita 

informalidade, com empresas sendo formadas por ex-funcionários de fábricas que não 

possuíam qualquer formação gerencial, e que, a partir daí, passavam a concorrer de 

forma desleal, segundo afirmação de alguns entrevistados.  

 
“... o perfil dos empresários das indústrias de boné é aquele que tem em 
praticamente todo lugar... ele trabalha não sei quantos anos numa 
determinada empresa de boné, ele aprende a fazer boné e ele sai ou por 
alguma demissão ou pega o fundo de garantia ou por qualquer coisa ele vai 
e ele monta a sua indústria de boné. E aí ele tem um conhecimento, né... da 
produção, mas aí faltam os outros conhecimentos, a questão financeira, um 
pouco mais de gestão de qualidade, a questão de gestão de pessoas, né? 
Mas ele vai ele ali levando a empresa, um outro ponto é que a gente tem 
muitas empresas chamadas, né? As facções, existe uma quantidade muito 
grande de facções se você perceber na cidade é cheio de Fiorino, aquele 
carrinho, esses Fiorino são o quê? São esses carros que levam, né? A... a... 
O boné para ser feito, muito terceirizado, né? Você tem e...em... Apucarana 
hoje indústrias que não produzem o boné, elas terceirizam todas as fases do 
boné, então uma indústria que tem quatro funcionários, por exemplo, dois 
donos sócios, o entregador e uma pessoa para trabalhar ali na gestão da 
produção, com o planejamento de produção etc., então você não precisa se 
empenhar para montar uma indústria para você poder vender boné, você 
pode estar fazendo isso” (Universidade 3) 
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A própria realidade dos relacionamentos já existentes demonstrava o 

desafio a ser enfrentado pela organização do APL. Nota-se que, mais do que riscos 

percebidos, na verdade, havia certa desconfiança e desconhecimento sobre o real 

objetivo de formação do grupo. Questionado sobre o convite feito pelo Sebrae na 

época de formação do APL, um dos empresários entrevistados em sua fala demonstra 

a desconfiança do empresariado: “É... alguns empresários assim, é... é... eles falam o 

seguinte... eles falam... – Ah, isso é demagogia” (Empresário 6). 

 Apesar de tais questões, houve o comprometimento de um grupo de 

empresários que, a partir da reunião inicial, passaram a compor o grupo gestor do 

APL. Mesmo assim, sob um número bastante restrito comparado ao total de empresas 

do setor. O grupo passou a se reunir semanalmente para discutir e desenvolver ações 

previstas no plano de desenvolvimento do APL. 

Para facilitar a execução das atividades, foram criados eixos de trabalho 

de acordo com os componentes estratégicos do planejamento realizado pelo grupo 

nesse período: gestão, mercado, tecnologia e cooperação (Figura 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Eixos diretivos de ações do APL de Bonés  
Fonte: Elaborado pela autora com base em documentos do APL 

 
 

 

Logo, o eixo de gestão tem como objetivo “profissionalizar e desenvolver 

o setor na gestão empresarial com conhecimentos inerentes a sustentabilidade do 

negócio” (Documentos). O grupo de mercado atua em duas frentes, uma voltada para 
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o mercado interno com foco no incentivo ao uso de bonés, e outra voltada para o 

mercado externo com ações direcionadas à exportação. Com relação à tecnologia, 

tem como objetivo “buscar e disseminar constantemente a excelência do 

desenvolvimento tecnológico” (Documentos). Por fim, tem-se o eixo de cooperação 

com atividades direcionadas ao estímulo a cooperação.  

Apesar da realização de reuniões formais, a participação das pessoas 

na governança sempre foi voluntária, assim, com o tempo, houve uma redução do 

número de participantes. No entanto, é possível notar a consolidação de 

relacionamentos interpessoais duradouros entre certas pessoas do grupo que 

participam desde o início das atividades e até hoje contribuem com o APL. A 

continuidade do grupo, desse modo, é marcada pelo respeito dos participantes em 

ouvir e aceitar a opinião do outro em prol do desenvolvimento do setor e não de um 

grupo em específico.  

 

”... ali é um centro de convergência de informação, conhecimento, que ótimo, 
poxa faz tempo que eu não venho..., mas pelo que você mandou eu acho que 
é isso, então ali não é cargo, não é intuição, são pessoas, então nós temos 
pessoas ali dentro que trabalham, e uma questão que eu acho que é 
importante que as vezes é complicado até a gente explicar, é que assim, que 
você explica uma coisa assim que você vai e entende de uma forma, você 
explica para área empresarial e ela entende de outra, só que é assim, é... nós 
temos uma mistura... [...] aí nesta mistura a gente não deixa a área de 
conhecimento viajar na maionese, mas também a gente não deixa a área 
empresarial ficar pensando só mão-de-obra, cidadão, e só olhar o 
comportamento da pessoa, então aí que vem essas discussões e aí a gente 
começa a descobrir coisa poxa por aqui, por ali, por aqui, por ali...” (Sebrae) 

 

Em termos de resultados e avaliação do relacionamento, na visão dos 

entrevistados, é nítida a evolução do setor em termos gerais e das organizações em 

particular. 

A evolução do setor se reflete, dessa forma, no seu desenvolvimento, 

por meio da especialização, abertura de novos mercados, melhoria da imagem e da 

infraestrutura setorial. “Olha eu vejo assim, se a gente olhar... que nós tínhamos, não 

digo nem empresa, a nossa... Apucarana, que o setor estava praticamente morto né? 

Só para pregar lá na UTI, e hoje ele é tão competitivo quanto é..” (Sebrae). No início 

não havia uma diversidade de produtos comercializados pelas empresas de 

Apucarana; em geral, eram bonés promocionais, refletindo informalidade, falta de 

organização e competitividade. Com a organização do setor, atualmente, é possível 
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encontrar na cidade, além dos bonés promocionais, também Private Label (PL) e 

marcas próprias, o que exigiu agregação de tecnologia aos processos e maior 

qualidade. Ou seja, houve redução do setor em relação à procura por bonés 

promocionais, como citado anteriormente, no entanto, tal fato proporcionou uma 

melhoria na qualidade dos bonés que antes eram mais simples e “... hoje não, o boné 

é mais sofisticado [de modo que] ... você teve que agregar mais preço, então a 

quantidade diminuiu, mas a qualificação do boné aumentou” (Empresário 4). Segundo 

o representante do Sebrae, presente no arranjo desde sua formação, “aqui tem o 

melhor preço? Não, não, nós temos produtos, nós temos preço, nós temos diferencial, 

nós temos o que atende a necessidade dessa pessoa, e no que ele quiser, não... eu 

quero um boné assim... assim, quero um produto, eu quero uma marca, eu quero 

conceito, eu quero um estilo, isso tem para oferecer em Apucarana” (Sebrae). A 

melhoria da infraestrutura setorial, por sua vez, é visível na abertura de empresas 

fornecedoras e também especializadas em atender o setor de bonés, como os 

fabricantes de tecidos e de embalagens para bonés. A mudança do Centro de Moda 

para a UTFPR também refletiu tal evolução não apenas no setor, mas também da 

cidade de Apucarana como um todo. 

 

“Aí um deputado: - então porque a gente não transforma em uma 
universidade tecnológica [se referindo ao Centro de Moda], aí veio a 
oportunidade dela se tornar uma Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, e para você ver como era a situação, é... dessa iniciativa hoje nós 
temos engenharia elétrica, nós temos engenharia têxtil, nós temos 
engenharia química, é moda né? Moda. Agora parece que está vindo 
engenharia da computação, por causa dessa iniciativa, então é assim... o 
setor ganhou? Ganhou! Mas Apucarana ganhou muito mais [...] e quando a 
gente fala em questão de... dessa questão de ganho dentro do território, na 
questão estrutural, não foi só o setor que ganhou, foi Apucarana como um 
todo né?” (Sebrae). 

 

Ainda, segundo o representante do Sebrae entrevistado, hoje é possível 

ter competitividade com fábrica de boné em Apucarana, com toda uma estrutura que 

dá suporte às empresas atuantes na cadeia, pois há uma especialização produtiva 

que permite. “Tudo o que está fazendo hoje, eu falo do setor, não da empresa, eu falo 

do setor, melhorou [...] nós acabamos criando aqui uma estrutura para o boné né?” 

(Empresário 3). 
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O APL possibilitou também maior proximidade com o poder público 

quanto à adequação a legislações, como as ambientais. Consiste, assim, em uma 

forma de facilitar a organização de ações ambientais, junto com Prefeitura, promotoria.  

 

“... levamos secretário, prefeito, para ver o que a gente podia fazer, porque 
como se diz o vestuário é muito informal e muita gente não gosta dele, não 
quer pagar, porque está difícil hoje, ainda tem um destino para o residual “do 
coiso”, então né... teria que ter... se você fazer da sua fábrica um ponto 
ecológico tem que ter uma guia, tem que ter assim... então tem que ter esse 
trabalho, a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido, então nós 
começamos a fazer alguma coisa também para o vestuário, nós começamos 
até a questão de 7 a 8 anos atrás convocamos a promotoria para fazer um 
TAC para convocar... convidar, não convocação, é “convidação”, então ele 
convidou 120 empresas para fazer o plano de orçamento resíduos sólidos [...] 
80, 90 fizeram então aí já começou enfim...” (Empresário 3).  

 

Com relação à imagem, nota-se, na fala dos empresários e 

representantes entrevistados, uma melhoria significativa. Tal fato pode ser notado 

inclusive no estabelecimento de uma data em comemoração ao Dia do Boné (31 de 

janeiro) e o reconhecimento de Apucarana como a capital do boné (Lei 2793/08). Um 

monumento construído na entrada da cidade espelha o título alcançado (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Monumento na entrada de Apucarana 
Extraído de: Documentos fornecidos para a pesquisa 

 

 

Em relação às empresas, nota-se também o alcance de expectativas, 

com a qualificação da mão-de-obra e a capacitação dos empresários, proporcionadas 

por cursos e treinamentos possibilitados pelo APL. Também, a melhoria dos 

processos de produção, resultando em agregação de valor ao produto; “... melhoria 

de processos, qualidade administrativa e trabalhista, dentro da empresa e com relação 

aos funcionários também, melhoria de qualidade, de produto, é... acesso a novas 
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tecnologias” (Empresário 2). Para um representante de universidade que participa do 

grupo gestor: “... eu vejo que a cada mês, né? A gente vê que tem, que traz benefício, 

que tem diferença, para... para mim também, porque acabo convivendo ali com... com 

a realidade mesmo das empresas da região, é... os problemas, é... as melhorias, e 

para a cidade” (Universidade 2). 

Apesar de tal evolução, percebe-se que ainda há desafios a serem 

enfrentados conforme relatos dos entrevistados: acesso a crédito, altas taxas de juros, 

pirataria, exportação, falta de mão-de-obra não apenas qualificada, mas também 

comprometida, padrão de comportamento dos funcionários (baixa escolaridade e 

maturidade, primeiro emprego), resistência à inovação, instabilidade econômica do 

país (empresas demitindo, enxugando processos) e interação dos empresários, e 

sobre os quais, de alguma forma, o APL atua, procurando reduzir o seu impacto ou 

melhorar a situação vivenciada pelo empresariado de Apucarana. 

Sobre a interação, foco desta pesquisa, foi possível notar a existência 

prévia de ações cooperativas no setor, concentrada especialmente nas duas 

associações – Assibbra e Abrafab’q, e também em uma pequena parcela do número 

total de empresas de bonés atuantes na região. Para um dos entrevistados e 

associado da Abrafab’q: “isso aí tirou um pouco do ranço da concorrência, não há 

essa coisa muito... muito de concorrência” (Empresário 3). Outro afirma: “ajuda né... 

a gente troca ideia né...; é... eu vejo lá pelas reuniões nossas da Abrafab’q, a gente... 

Ah, tenho uma dúvida de como vou fazer aqui. Ah, pergunta: - Como você fez aquilo 

lá, pô? Legal! Teu modelo é legal! A gente vai trocando ideia, fora também” 

(Empresário 6). No entanto, mesmo existindo tais relações, ainda a cooperação não 

constitui uma prática comum. Um dos empresários e participantes da Assibra aponta 

que a associação ajuda bastante com as compras, em termos de redução de custos, 

de disponibilidade de cores diversificadas de tecidos sem que o fabricante tenha que 

comprar uma metragem elevada só para ele. A associação, assim, estoca várias cores 

e metragens de tecidos, podendo ser utilizados pelos associados mediante 

necessidade. Apesar disso, ele diz que o relacionamento entre os associados é 

bastante incipiente.  
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“Só para você ter uma ideia, nós temos uma associação, são 11 empresas... 
A gente tem reunião mensal, e sempre a gente quer melhorar, por quê? Para 
nós termos os produtos dos bonés você entendeu? Essa é a nossa... Nós 
queríamos fazer importação, sete querem, cinco não querem, então... dentro 
da mesma associação é difícil... sozinho é difícil você importar, vamos 
importar um container, que é no mínimo R$ 500.000,00 dividido por 11, 
entendeu? É muito mais... você agregaria menor preço a teu produto e com 
maior qualidade. Mas até dentro da associação é difícil, eles querem o básico, 
tem uns que já estão meio que se aposentando, sabe? Estou falando pela 
minha associação, agora você imagina o que não é associação, como que é 
a integração? Um quer ver o outro morto pelas costas”. (Empresário 4). 

 

Pode-se perceber que com as ações do APL o relacionamento entre as 

empresas fabricantes melhorou, mas ainda é um desafio importante a ser enfrentado. 

Para uma representante de universidade entrevistada: “a gente percebe essa questão 

da cooperação ainda muito pouca, entre os próprios empresários, é... na verdade ao 

invés de ter cooperação, tem competição né? Eles acabam competindo, porém 

quando eles percebem que a ação que é desenvolvida vai trazer alguma vantagem, 

eles acabam aderindo àquela determinada ação, mas não em todas as ações, ok?” 

(Universidade 3). Outra entrevistada, representante da Prefeitura na governança, 

afirma que melhorou o relacionamento entre os empresários, comparado ao que era 

antes: “antes era cada um por si e Deus por todos né? Hoje, se tiver que fazer uma 

ação em conjunto eles fazem, não todas né? Mas uma boa parte que tem participado, 

é... existe essa congregação né? De trabalharem juntos...” (Prefeitura 2). 

A confiança também consiste em um aspecto importante para análise de 

evolução da rede; assim, apesar de ainda existirem desafios e conflitos a serem 

superados, percebe-se que o nível de confiança evoluiu com o tempo. As palavras do 

representante do Sebrae refletem esse fato, quando questionado a respeito do que se 

aprendeu ao longo desse processo:  

 

“... eu aprendi assim, primeira coisa, confiar nas pessoas, primeira coisa de 
tudo, meu, tem que confiar nas pessoas que a gente está trabalhando e 
detalhe, não é porque a pessoa falou assim cara eu não vou conseguir mais, 
eu não tenho mais, não, ó... veja bem... perdemos, não perdemos nada, 
porque essa pessoa nunca deixa de estar conectada com a gente [...] você 
vai em outro setor, você olha o setor de bonés, olha o de panela, olha o 
moveleiro, olha... meu... todos tem situações complicadas, todos são 
complicados, não existe nada fácil, agora o que acontece é gostoso você vê 
que você consegue avançar, eu acho que isso é motivador” (Sebrae), 

   

Por fim, diante de uma visão processual, alinhada ao modelo de Ring e 

Van de Ven (1994) na página 34, é possível perceber que houve evolução da rede ao 
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longo do tempo e que, apesar de não existir uma participação em massa do 

empresariado, as ações do APL têm atendido às expectativas de seus participantes, 

refletindo no interesse do grupo pela manutenção desse relacionamento. Para melhor 

visualização da evolução da rede elaborou-se, a partir das definições constitutivas e 

operacionais de evolução de rede (páginas 57 a 59) um ciclo representativo das 

etapas (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 – Ciclo processual de evolução do APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O ciclo tem início na etapa de negociação, na qual o grupo discute sobre 

a sua participação nas ações do APL, incluindo empresariado e instituições de apoio 

(como Sebrae, associações, Senai, Prefeitura, universidades, entre outros). Esta 

etapa se caracteriza pela reunião inicial organizada pelo Sebrae para esclarecimento 

de dúvidas sobre o APL e as ações propostas, de modo a levantar as expectativas 

dos interessados sobre a rede, bem como buscar o comprometimento do grupo para 

com a proposta, próxima etapa; tal comprometimento foi formalizado por meio de uma 

Continuidade e 
avaliação:

- Manutenção 
frequente: contato 

direto.

Negociação:
- Reunião inicial; 
- Verificação de 

interesse;
- Redução da 
desconfiança;

- Verificação de 
expectativas.

Comprometimento:

- Planejamento 
estratégico;

- Grupos de 
trabalho;

- Contrato informal.

Execução:-
Reuniões semanais.



94 

 

lista com o nome dos interessados em participar, representando um contrato 

psicológico entre empresas e instituições envolvidas. 

Foi realizado um planejamento estratégico, com o intuito de organizar e 

priorizar as ações que seriam foco do grupo. Para cumprir com as ações planejadas 

pelo grupo, tornou-se necessária a distribuição de papéis, com a criação de grupos 

de trabalho por eixos temáticos (como citado anteriormente), até mesmo como forma 

de melhor compreender o setor e as diferentes formas de atuação para sua melhoria; 

nesse período ainda há certa desconfiança entre os grupos, mas o relacionamento 

intenso (uma vez na semana) contribuiu para o desenvolvimento da confiança. 

Na sequência, na fase de execução nota-se um acompanhamento 

constante das ações, para que estas pudessem ser cumpridas, com destaque para o 

respeito mútuo presente ao longo de todo o processo que, com o tempo, intensificou 

a confiança entre os membros, fator importante para o futuro da rede, e a familiaridade 

dos participantes quanto à distribuição das atividades e cumprimento dos trâmites 

necessários ao alcance das ações. 

Por fim, no que tange a continuidade e avaliação nota-se o alinhamento 

de interesses e o estímulo à participação; percebe-se que estes aspectos são 

constantemente realizados ao longo das ações do APL com o intuito de proporcionar 

o alcance de objetivos coletivos e individuais. Apesar de haver uma preocupação 

ímpar com o coletivo, e isso é buscado e lembrado sempre nas reuniões de 

governança, cabe destacar que há interesses individuais envolvidos que não podem 

ser deixados de lado, até mesmo como uma forma de motivar o grupo a participar. 

Desse modo, tem-se os objetivos individuais como secundários, decorrentes do 

alcance de objetivos coletivos. 

Além disso, algo importante e notado a partir da análise da evolução do 

APL em questão, constituem os aspectos ambientais. Nota-se uma influência (ou 

expectativa de influência) significativa do ambiente externo nas ações do APL, 

especialmente sobre incentivos governamentais e apoio de certas instituições, neste 

caso em específico, do Sebrae. No que diz respeito a essa questão, é possível notar 

na fala de alguns empresários uma visão paternalista em relação ao papel do governo. 

Quando perguntado sobre isso no contexto do APL, um dos empresários afirmou: “- 

Você sabe né? Só fiscaliza! ” (Empresário 4). Outro empresário levanta que uma das 

principais dificuldades enfrentadas hoje pelo empresariado é a falta de incentivos 

fiscais e taxas de juros mais atrativas ao setor (Empresário 1). Outro ponto notado é 
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a postura de espectador de muitos empresários que reclamam da falta de apoio e de 

ações que gerem maiores resultados a curto prazo. ”Ah, eu vejo assim, muita é... 

atitudes ou participações burocráticas [...] querem fazer pesquisas, querem fazer 

relatórios, o empresário não quer fazer pesquisas, ele quer atitudes, iniciativa [...] eu 

acho que a pouca participação é em função disso” (Empresário 2). 

 
 
“... eu falo para você as ideias são excelentes, eles fazem... é... vamos dizer... 
eles desenvolvem projetos assim... realmente muitos bons, a única coisa que 
eu acho para ser sincero com você é que... é... é... aquela história sabe, nós 
estamos nadando e morrendo afogados na praia, toda vez [...] a ideia deles 
é muito boa, a gestão é excelente, se tivesse quem abraçasse a ideia pô, 
seria ótimo, eu acho que seria ótimo, eu acho que falta mais apoio, mas eu... 
principalmente por parte do pessoal do Sebrae [...] acho que falta, falta apoio, 
esse é meu ponto de vista (de todos os lados) ah sim, sim, de todos os lados 
entendeu? Até de certa forma do próprio poder público [...] no sentido de... 
de... de divulgar o trabalho que está sendo feito pelo APL sabe... para poder... 
sabe, as empresas realmente... conhecer isso” (Prefeitura 1) 

 

Finalmente, um último aspecto que se destaca é a questão de 

legitimidade das ações. Apesar das críticas, é possível perceber a preocupação do 

grupo gestor com a legitimidade das ações na medida em que se buscou o 

reconhecimento do arranjo junto ao governo em relação à sua constituição como APL, 

bem como da cidade como capital do boné. Do mesmo modo, no que diz respeito à 

elaboração dos planos de desenvolvimento mediante solicitação do governo. Assim, 

apesar de alguns relatarem a pouca divulgação das ações, há preocupação da 

governança em divulgá-las, até mesmo como forma de agregar mais participações e 

obter mais força no contexto de desenvolvimento regional.  

 

6.1.2 Evolução da estrutura e das práticas de governança do APL de Bonés 

Alguns dos aspectos que descrevem as relações que compõem o APL 

de Bonés de Apucarana já foram citados anteriormente, mas são explicitados 

pontualmente nesta seção, como forma de melhor compreender a configuração da 

rede. 

Desde o seu surgimento o APL de Bonés de Apucarana tem como 

missão: “promover e consolidar o desenvolvimento econômico sustentável do setor 

de bonés de Apucarana, como centro de excelência, trabalhando coletivamente, com 

crescente participação no mercado” (Documentos), estando enquadrado, segundo 

dados documentais, nas classes 18.12 (confecções de peças do vestuário – exceto 
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roupas íntimas, blusas, camisas e semelhantes), 18.21 (fabricação de acessórios do 

vestuário), 18.22 (fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal) e 

52.32 (comércio varejista de artigos do vestuário e complementos) da Classificação 

Nacional de Atividades Empresariais (CNAE). Sendo assim, abrange vários setores 

econômicos (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Setores econômicos do APL de Bonés 
Fonte: Adaptado de documentos fornecidos a pesquisa 

 
 

A consideração de setores, como camisetas, uniformes, jeans, bolsas e 

carteiras, tem envolvimento com o APL, dada a complementariedade em relação ao 

boné. Desse modo, o ambiente institucional do APL de Bonés compõe praticamente 

todo o setor de vestuário, não apenas fabricantes de bonés. 

Dentre as entidades participantes da rede estão fabricantes de bonés e 

outras presentes na cadeia produtiva do boné (indústrias, insumos, equipamentos, 

importadores), instituições financeiras (BB e CEF, presentes de forma mais intensa 

no início do APL), de ensino (Unespar, UTFPR – antigo Centro Moda – e FAP)  e de 

apoio (Sebrae e Senai), a própria prefeitura, associações de classe (ACIA, Assibbra, 
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Abrafab’q e ANIBB (Associação Nacional das Indústrias de Bonés, Brindes e 

Similares)), sindicatos (Sivale e Stivar – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

do Vestuário de Apucarana e Região), PEIEX (Projeto Extensão Industrial 

Exportadora), Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social), MDIC, CIN (Câmara Internacional de Negócios), FIEP (Federação das 

Indústrias do Paraná), SEINC (Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 

Energia), ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e APEX 

(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos)  (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Organizações que compõem o ambiente institucional do APL de Bonés 
Extraído de: Documentos disponibilizados pelo Sebrae 

 

 

Percebe-se que o ambiente institucional do APL de Bonés de Apucarana 

é bastante completo, no entanto, é perceptível a participação direta ou indireta destes 

agentes. No início das ações cooperativas a presença de algumas instituições era 

mais intensa, inclusive na governança, mas, com o tempo, tal participação se tornou 

mais pontual (quando solicitada), constituindo, desse modo, um agente de apoio. O 
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próprio ganho de maturidade do APL pode ter contribuído para este fim, 

permanecendo ativas as instituições com interesses diretos. Atualmente participam 

efetivamente das ações e reuniões do grupo gestor empresários (fabricantes de 

bonés), Sebrae, Sivale, representantes de universidades e um representante da 

Prefeitura. As associações de classe, especialmente Assibbra e Abrafab’q, 

eventualmente também participam, uma vez que há empresários que as representam. 

Com relação ao número de empresas participantes nota-se que o polo 

como um todo, em 2014, possuía por volta de 638 empresas, todavia, dado o grau de 

informalidade do setor e a proximidade do Sindicato patronal com as ações do APL, 

acompanhando, contribuindo e incentivando, nota-se uma aproximação significativa 

das empresas sindicalizadas (cerca de 400) das atividades desenvolvidas pelo APL, 

sendo que apenas 35 são tidas como participantes ativas no arranjo. Tal fato se 

intensifica uma vez que as reuniões da governança são realizadas na sede do 

Sindicato que disponibiliza uma sala para esse fim. No entanto, fica claro na fala dos 

entrevistados participantes da governança, e também na fala dos empresários que já 

participaram e que no momento estão afastados, que todas as ações do APL são 

divulgadas a todas as empresas do polo, não se restringindo apenas às empresas 

sindicalizadas. Sobre esse assunto o representante do Sebrae relata: “você conversou 

com o fulano né? O fulano não está na reunião da governança né? Mas ele sabe tudo 

que está acontecendo [...] por quê? Transparência, então ele não precisa estar lá [...] 

eles estão monitorando tudo” (Sebrae). 

Os 13 anos de existência do APL demonstram a maturidade do grupo a 

respeito do entendimento do conceito de APL (e as oportunidades que proporciona) e 

sua contribuição para o desenvolvimento setorial. O arranjo, desse modo, atua em 

diversas áreas de cooperação, desde capacitações para empresários e funcionários, 

até a prospecção de novos mercados, inclusive o internacional, passando por 

realização de visitas e de organização e participação em eventos voltados ao setor 

boneleiro. Os eixos diretivos ajudam a compreender estas ações. 

No que toca à sua forma de governança, conforme a tipologia de Provan 

e Kenis (2008) na página 47, esta consiste em uma rede do tipo participant-governed, 

dada a informalidade do grupo gestor que atua de forma voluntária e não possui 

constituição jurídica, servindo como um direcionador dos esforços em prol do setor 

boneleiro de Apucarana. Desse modo, não há uma estrutura hierárquica que 

represente o APL e todos que participam podem opinar a respeito das ações.  “... uma 
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coisa interessante é... assim... primeira coisa que a gente definiu é... não existe 

hierarquia, ou seja, todo mundo tem a palavra ali, todo mundo fala, todo mundo... e 

ali... ali é um centro de convergência de informação, conhecimento...” (Sebrae). “E 

nós temos uma particularidade que vem a ser um caso de sucesso que a nossa 

governança ela é... digamos... não é... digamos... é hoje... você tem um caso assim... 

na televisão é uma... ela só existe quando está reunida, não tem presidente, 

secretário” (Empresário 3). Segundo um representante da Prefeitura entrevistado, a 

estrutura de gestão da rede possibilita que as ações do APL não fiquem dependentes 

de um ou outro agente. 

Em termos de atividades desempenhadas pela rede, é possível perceber 

que no início havia uma expressividade maior em termos de número de realizações, 

até mesmo pelo ineditismo da ação na época. A partir daí os planejamentos seguiram 

os mesmos eixos temáticos e os programas atuais foram complementando ou se 

alinhando aos anteriormente planejados. 

Com relação ao envolvimento das entidades de apoio participantes, 

nota-se que o Sebrae possui importância ímpar para o desenvolvimento e 

concretização das ações do APL. Segundo um dos entrevistados:  

 

“O Sebrae tem toda a expertise [...] os projetos deles, desde de compras 
públicas, exporta Sebrae, é... é... o comitê gestor, as... ALI [Agente Local de 
Inovação], as oficinas de consultoria, né? Os cursos, os treinamentos, as 
visitas em outras localidades que o Sebrae tem alguma prática já de sucesso 
[...] então, assim... a participação do Sebrae é fundamental... é fundamental 
e o bom do SEBRAE é a política, né? Eles exigem resultados, né? O dirigente 
do Sebrae aqui, quanto mais ações acontece aqui, fica melhor a sua imagem 
perante a sua Regional de Curitiba [...] digamos assim... eles trabalham com 
isso, mas e... mas em cima disso eles não estão vendo sucesso e pros... e... 
e... e... prospectando ou fomentando o sistema das pequenas empresas 
então sempre Sebrae hoje para você movimentar o APL, o comitê gestor é 
praticamente impossível porque eles trazem muito, as expertises deles, o 
exemplo deles, né? e no Paraná, diga-se de passagem, o Sebrae vai muito 
bem, né? O Sebrae vai muito bem, “em nível” de Brasil e Paraná está em 
destaque muito bom” (Prefeitura 2) 

 

Como complemento, outro entrevistado afirma que o Sebrae “é a mola 

propulsora do projeto [...] é... por mais que, claro, dá para viver sem ele? Também dá, 

mas assim... mesmo se vo... mas ele instiga porque mesmo se você tiver uma ideia, 

mesmo se você tiver uma ideia, quando você envolve o Sebrae tudo facilita” 

(Prefeitura 3). 
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Com relação ao Sindicato, nota-se uma melhoria no que diz respeito a 

atuação e envolvimento, “... ele deu assim, um crescimento, antes você tinha 7, 8, né, 

é... associados, hoje tem 70 e pouco, então houve assim uma... [...] teve assim um 

crescimento muito grande, vamos dizer assim, ele se profissionalizou, né?” (Prefeitura 

2). 

“... o SIVALE além de ceder o espaço, tem uma participação grande também 
atualmente [...] o SIVALE viabiliza cursos sempre em parceria com o 
SEBRAE. – Ah, vamos trazer um palestrante! Então o SIVALE sempre está 
junto nesse tipo de coisa, né? E é quem faz na verdade a divulgação das 
coisas né? – Ah, queremos que a imprensa noticie tal evento...” (Universidade 
1). 

 

A atuação do Sivale inclui, ainda, fornecimento da sala para as reuniões, 

acesso à internet, organização das agendas de reuniões e atividades, bem como 

elaboração das atas de reuniões. Em termos de análise, em certos momentos parece 

ser confusa a separação do que é do Sivale e o que é do APL, principalmente com 

relação a documentação das duas entidades e o envolvimento direto da secretária do 

Sivale nas ações do APL. 

As universidades, por sua vez, contribuem com pesquisas e 

desenvolvimento de projetos, disponibilizam espaços quando solicitadas, bem como 

estudantes para auxiliar em eventos. “... é muito no sentido de ajudar a pensar...” 

(Universidade 1).  

 
“O papel das uni... das universidades, das faculdades, das instituições de 
ensino, eu penso assim... elas estão prontas, mas elas precisam ser 
provocadas também. Olha, eu gostaria de desenvolver um trabalho com 
vocês, eles adoram o desafio, o que eles não podem é sair interferindo, vir 
para dentro do APL, por exemplo, e começar a trazer um monte de serviço, 
porque eles não têm noção do que precisa, mas eu, na minha opinião, eu 
acredito que eles sendo provocados eles são grandes parceiros, 
principalmente os alunos e agora com a... a UTFPR... tem o curso de moda, 
né? Aqui... começou o curso de moda, mas já tem engenharia têxtil, é... 
tecnologia de informação. Eu acho que as instituições de ensino elas são 
importantes só que tem essa questão, eles têm que ser provocados. Que o 
Bom Negócio é... o bom negócio é uma extensão do curso de Administração, 
o professor que dá aula no Bom Negócio ele tem lá como hora extras 
curriculares, faz parte do processo de pós-graduação” (Prefeitura 3).    

 

Por fim, tem-se a Prefeitura que, segundo um dos empresários 

entrevistados, consiste em um parceiro importante, uma vez que ajuda em tudo o que 

é possível, especialmente no que tange a apoio. “Prefeitura participa né? Acho que 

desde sempre né? E é assim... tem um fato que... um evento que é feito todo ano, que 

é chamado "Dia do Boné" [...] E então que que a Prefeitura pode contribuir? – Ah, 
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Prefeitura pode ajudar a fazer o stand ali no centro, né? Mas a participação é... eu 

diria até distante né? Disso né? Não é uma participação tão efetiva no sentido de 

execução” (Universidade 1). 

No que diz respeito às características e maturidade dos relacionamentos 

e atividades conjuntas, tem-se na governança do APL um grupo de pessoas, entre 

empresários e instituições de apoio, que participam das ações da rede desde o seu 

surgimento, demonstrando a maturidade do grupo em termos de convergência de 

interesses, respeito mútuo, bem como de avaliação e continuidade das ações da rede. 

Também foi possível notar relacionamentos cooperativos prévios entre algumas 

empresas, por meio das associações (Assibbra e Abrafab’q) que funcionam como 

centrais de compras. Apesar disso, a cooperação entre as empresas do APL ainda 

consiste em um desafio, de modo que as próprias características setoriais, de 

informalidade e elevada competição, impactam nessa realidade. 

O relacionamento entre os atores da governança é marcado, assim, pelo 

respeito as diversas opiniões e linhas de pensamento de cada grupo. Para a maioria 

dos entrevistados, o Sebrae, por meio de seu representante, foi, e continua sendo, 

peça-chave para a concretização de ações do APL, bem como para o alcance dos 

resultados, inclusive sendo identificado nas atas de reuniões como coordenador. Tal 

influência se reflete também na sua fala quando comenta sobre o interesse de muitas 

empresas em participar de chamadas para obtenção de licença e fabricação de bonés 

para a Copa; segundo ele: “a empresa não tinha contato e nós fizemos contato, com 

o mentor, inclusive era pessoal ligado a globo que estava, é... administrando a licenças 

da Copa, isso via Sebrae nacional que o Sebrae nacional ele topou e trouxe isso para 

dentro Sebrae, e nós trouxemos aqui para Apucarana” (Sebrae). 

Um dos empresários que participam do grupo gestor desde o início 

afirma que “o Sebrae sempre foi o grande” (Empresário 3), reafirmando a importância 

da instituição para o APL. Para uma professora entrevistada e participante da 

governança: “o Sebrae ajuda muito! Nossa! O Sebrae para mim é o alicerce, é ele que 

puxa tudo, e quando vai ter evento o Sebrae, o [fulano], já ajuda a organizar o que 

precisa... o que dá, já providencia, já traz, já... é muito aparente assim a contribuição 

do Sebrae” (Universidade 2). Apesar de tais comentários, o representante do Sebrae, 

quando questionado sobre o assunto aponta que  

 



102 

 

“... você tem que influenciar, tem que influenciar algumas coisas e pôr para 
andar, ah... você diz assim... ah... – Mas o Sebrae é importante no arranjo? 
Claro que é! Do mesmo jeito que as outras, todos são importantes, não... mas 
se o Sebrae um dia deixar de colocar dinheiro nas ações... sem problema 
nenhum, e aí você vai deixar de contribuir com o governo? Não, porque que 
eu vou deixar? Esse sou eu, não é a estrutura, mas porque eu não vou mais, 
ah... você manda embora, mas tudo bem eu sou cidadão de Apucarana, 
porque não? Do mesmo jeito que eu participo do fórum de Apucarana, que 
não é o Sebrae, sou eu, ou do comitê, aí sim, é uma organização que quem 
manda sou eu...” (Sebrae).  

 

Em sua fala, ele destaca também a importância da experiência na 

questão de desenvolvimento territorial, de modo que se a pessoa não vivencia o 

arranjo, então as ações não funcionam. “... então, é assim... tudo o que vem de fora 

[...] já sabe que vem e vai embora, então... sabe... a governança já está acostumada 

com isso, então, às vezes, você fala assim: - Ah, o [fulano] é importante? Claro que 

sou, moro aqui, eu quero ver da minha cidade, todo mundo quer, e não só aqui, que 

é para essa região, é para todo mundo, então, aí você se enrola mesmo, não tem a 

hora” (Sebrae). 

Segundo ele, a sua participação na governança não tem a ver com o 

Sebrae, mas com seu papel de cidadão de Apucarana. Nesse sentido, o poder de 

agência nas ações do APL decorre da experiência, do comprometimento e do nível 

de atuação do Sebrae na figura de seu representante. 

Outro fator que chama a atenção no aspecto de relacionamentos é a 

presença marcante da informalidade: no setor (com a presença de muitas empresas 

familiares e as chamadas facções com o trabalho sendo desempenhado em casas e 

garagens, com a família ajudando), nas atividades das empresas (por meio do 

empréstimo de tecidos e maquinários, bem como troca de favores), e na estrutura da 

governança do APL (que não possui regras a serem seguidas e apenas se reúne para 

discutir ações do APL). 

 

“A gente troca as vezes tecido, ou eu não tenho ou alguém precisa e eu tenho 
lá na minha associação, porque temos nosso estoque lá né, então a gente 
troca tecido ou alguém precisa de material, então a gente tem trocado assim 
bastante materiais e até informações né, a gente não tem assim essa grande 
dificuldade, poderia ser mais unido, mas né, a gente nunca vai chegar nesse 
patamar porque é complicado” (Empresário 1). 
 
“Olha... [relacionamento] até existe, sabe... se eu por exemplo preciso de 
alguma coisa, eu tenho alguns é... colegas ou amigos da mesma área que eu 
posso ligar ele vai me ajudar ou socorrer em alguma necessidade. Ah, eu 
acho que no ramo em si, da confecção, eu acho, todo mundo tem isso, todos 
os empresários conseguem isso” (Empresário 2). 
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“Outra coisa o cara pega um pedido, puta peguei esse pedido, fulano agora 
e o seguinte cara peguei o pedido ali para trazer a peça agora vamos, vamos, 
vamos dividir esse lote? Vamos, ó vou te mandar em tal, a costura é assim 
tá... tá... está beleza, aí eu botei no meu processo aqui a gente faz rapidinho, 
então é material na questão de produção, é logico na hora de negociar aí a 
história é outra né, aí o bicho pega, se pegam mesmo né, mas aí é uma 
questão que fala assim, ah nós vamos negociar junto, ah não... isso, mas aí 
já virou máfia né, e também concorrência é concorrência, mas depois que o 
negócio... beleza você ganhou? Beleza então vamos fazer juntos, vamos 
trabalhar juntos, eu preciso de material, preciso de material, preciso disso, 
preciso daquilo, você me empresta isso, você me empresta aquilo [...] – como 
é que você vê isso? É entre algumas empresas? – Não, não é. Esse 
relacionamento é logico que a gente já tem mais afinidade com fulano e não 
conheço sicrano então eu troco tecido com fulano, e não [...] com não sei 
quem é, logico, mas a gente vê que isso funciona a todo momento, aí você 
fala: - Como você mensura isso? Não consegue mensurar, é só estando aqui 
e ir olhando “ (Sebrae). 
 
“Diferente de uma associação e a gente percebe assim... o processo 
associativo dentro de um território tem que ser sim observado, e de uma 
forma, é... informal e não formal, por exemplo, é... o que acontece muito: - 
Ops, estou precisando aqui de um tecido para fazer tal boné e não tenho: - 
Fulano, cara você me arruma um rolo desse? – Eu arrumo e nem vai buscar, 
poxa cara, mas é o seguinte: cara minha máquina deu pane, nada a ver, eu 
não quero mais ver você aqui [...] vem aqui pega e leva e depois você me traz 
outra” (Sebrae). 
 
“Outro dia chegou um empresário aqui ele veio pagar a proposta da ETEC, 
aí... e ele sabia que o acerto era o [fulano] e o [sicrano], o [fulano] chegou. – 
E o [sicrano]?  - Não, inclusive a propaganda dele vai estar aqui, ele já pagou? 
– Não! Pera aí! – Ó [sicrano], então fica aqui cara, estou aqui no Sebrae, 
estou pagando a proposta da ETEC e a tua proposta está aqui cara, ó, mas 
é o seguinte para você não perder tempo eu vou pagar aqui...” (Sebrae). 

 

 

Pode-se perceber que o fato de as empresas estarem localizadas em 

uma mesma região faz com que naturalmente surjam oportunidades de convivência, 

como aquelas proporcionadas pelo APL, e isso faz com que grupos de “amizade” se 

formem, resultando em ações cooperativas informais, mesmo em se tratando de 

empresas concorrentes. Diante dos dados apresentados torna-se possível a 

elaboração de um quadro resumo da configuração da rede em análise (Quadro 10). 

 

PERFIL 

Aspecto Descrição 

 
Ano de fundação (formalização) 

 
2004 

 
Tipo de fundação 

 
Iniciativa do Sebrae 

Propósitos de formação da rede 
Estímulo ao desenvolvimento do setor de bonés 
de Apucarana por meio de: 

continua 
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- Competitividade;  
- Espírito empreendedor;  
- Sustentabilidade das empresas; 
- Inclusão das empresas em programas 
nacionais de desenvolvimento. 

Áreas de cooperação 

- Gestão e divulgação; 
- Educação; 
- Eventos; 
- Mercado; 
- Visitas; 
- Meio ambiente. 

 
Número de firmas participantes 

 

638 indústrias do setor têxtil-vestuário (35 
participantes das atividades do APL)6 

Tipos de firmas participantes 
Fabricantes de bonés e atuantes na cadeia 
boneleira, como fornecedores de matérias-
primas e equipamentos. 

 
Número de outros atores envolvidos 

 
Cerca de 23 

Tipos de outros atores envolvidos 

- Prefeitura; 
- Sistema “S”; 
- Universidades; 
- Associações de classe; 
- Institutos de pesquisa; 
- Governos estadual e federal. 

Características do ambiente externo 

- Setor bastante informal, o que reflete na 
ausência de visão de mercado e de gestão de 
muitos empresários; 
- Influência significativa do mercado asiático e da 
pirataria; 
- Poucos incentivos econômicos e fiscais, como 
linhas de crédito e taxas de juros atrativas; 
- Ações cooperativas incipientes se comparado 
ao número total de empresas presentes no polo; 
- Falta de união e adesão do empresariado nas 
ações que envolvem o desenvolvimento setorial; 
- Problemas de qualificação de mão-de-obra e 
comportamento dos trabalhadores. 

GESTÃO 

Aspecto Descrição 

Tipo de governança de rede 

Rede do tipo participant-governed, em que não 
há existência de formal legal, a governança atua 
de maneira informal, sem relações de hierarquia 
e distribuição formal de papéis 

Atores envolvidos na governança 
Empresários, associações, universidades, 
Sebrae, Sindicato e Prefeitura. 

Maturidade do grupo em termos de trabalho 
conjunto e relacionamentos 

- Governança: existência de grupo atuante desde 
a formação do APL; 
- Setor: existência prévia de ações de compras 
coletivas, bem como empréstimos e trocas de 
insumos e equipamentos. 

 
 
 
 

                                                           
6 Dados do plano de desenvolvimento de 2014 

continuação 

continua 
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RELACIONAMENTOS 

Aspecto Descrição 

Características dos relacionamentos 

- Existência de poder de agência; 
- Informalidade presente no setor, na constituição 
da governança e em atividades empresariais 
cotidianas; 
- Importância da vivência para busca de 
desenvolvimento regional. 

 
Quadro 10 – Configuração da estrutura do APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nota-se, a partir da análise de evolução da estrutura da rede que as 

mudanças ocorridas refletem, em geral, uma evolução natural, como reflexo dos 

investimentos realizados no setor e nas empresas que os compõem, bem como de 

um grupo gestor atuante que vem acompanhando as mudanças desde 2004. 

Destaque se dá à aquisição de maior maturidade do grupo no que tange à manutenção 

do relacionamento e da convivência, fazendo com que o APL obtivesse uma maior 

consolidação em relação à imagem e ao reconhecimento. A estrutura informal da 

governança é motivo de orgulho para o grupo gestor que procura deixar claro em seu 

discurso a preocupação em priorizar o setor e o seu desenvolvimento, afastando das 

discussões da rede, assuntos que remetam a questões de interesses individuais. 

Algumas entidades de apoio que, no início, participavam ativamente das ações do 

APL, atualmente, o fazem de forma mais pontual, quando solicitadas. O número de 

empresas no polo aumentou, até mesmo por conta da evolução do setor, criando 

novas oportunidades de negócios. 

Por fim, em relação ao ambiente externo, percebe-se uma queda no 

incentivo do governo para promoção de programas voltados a competitividade como 

ocorreu em 2004, no entanto, quando solicitado busca contribuir. Assim também 

ocorre com outras entidades que hoje não participam ativamente do APL. 

Pontualmente, a análise permite afirmar que a governança sempre se 

manteve a mesma em termos de estrutura com reuniões abertas ao público, sempre 

das 7h30 às 8h30 às quintas-feiras. “Então, a gente já estudou diversas formas  [...] 

nós tentamos mudar para 15 dias, mas não funcionou [...] então isso já se tornou 

rotina, então você não manda mais e-mail convidando as pessoas, elas já sabem dos 

horários combinados das reuniões feita pela governança” (Sebrae). No início as 

conclusão 
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reuniões ocorriam na UTFPR, no entanto, por conta da localização, por um curto 

período passaram ser realizadas na ACIA, transferindo-se, em seguida, para o Sivale. 

Como forma de garantir a amplitude de ações necessárias a um APL e 

melhor direcioná-las, desde o seu surgimento o arranjo conta com a titulação de um 

representante que responde pelo APL em eventos e formalidades e com a divisão de 

trabalho por eixos diretivos: gestão, tecnologia, mercado e cooperação. Dessa forma, 

as pautas das reuniões seguem essa organização, bem como as avaliações e as 

propostas de planos de ação realizadas anualmente pela governança, que se 

tornaram uma rotina e contribuem para a coordenação e acompanhamento das 

atividades. Trata-se, assim, de uma forma de monitoramento formal das ações, assim 

como ocorre com as atas de reunião, sempre presentes no contexto do APL. 

Apesar disso, é possível perceber também a existência de 

monitoramento informal, uma vez que alguns membros da governança são 

participantes desde a formação da rede e, frequentemente, trocam informações entre 

si e com outras pessoas em ocasiões e lugares diversos. O fato de serem moradores 

de Apucarana contribui para essa questão da informalidade; é uma questão de 

vivência, como relatado por um dos entrevistados.     

Apesar de existência de atas e horários específicos, pode-se dizer que 

a governança não consiste em uma estrutura formal, pois não há qualquer tipo de 

“contrato” que direcione a rotina do grupo. Tanto que, diante de análise documentos, 

percebe-se que não há uma preocupação ímpar do grupo com a organização à risca 

dos documentos, incluindo as atas de reuniões. A única regra relatada por um dos 

entrevistados e que a governança procura seguir são algumas normas de conduta que 

foram estabelecidas no início de organização do APL, mas que também, por meio de 

observação, notou-se que não são seguidas à risca pelos membros da governança 

(Quadro 11).  
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1. Regras de funcionamento 
1 – Trabalho voluntário, sem remuneração e em benefício do desenvolvimento econômico de 
Apucarana, através do fortalecimento do setor de bonés. 
2 – As pessoas participantes da governança devem permanecer as mesmas, evitando substituições 
para não acarretar prejuízo ao andamento dos trabalhos. 
3 – Todas as decisões da governança devem ser alcançadas em consenso 
4 – As reuniões serão às quintas-feiras, no auditório da ACIA, das 7:30 às 09:00 horas. 
5 – A condução das reuniões será realizada por um consultor do Sebrae, alternando com membros 
da governança (uma quinta-feira atuará o consultor do Sebrae e na seguinte um membro da 
governança, sucessivamente) esta regra valerá até 30.09.06, quando deverá ser reformulada pela 
governança. O coordenador da reunião seguinte deverá ser escolhido no início da reunião que está 
sendo instalada. 
6 – Os membros da governança não têm autonomia para falar em nome do grupo e deverão ser 
indicados os membros que se responsabilizarão por essa representação. 
7 – Terceiros que não pertençam à governança também poderão participar das reuniões, desde 
que autorizados por ela, sempre em reunião anterior. 
8 – Os assuntos discutidos nas reuniões da governança deverão permanecer entre os seus 
membros e somente divulgados com anuência do grupo. 
9 – Políticos em exercício não poderão participar da governança, mas poderão comparecer à 
reunião e se manifestar, desde que convidado/autorizado pelo grupo. 
10 – O número de participantes na governança deverá ser de 50% de fabricantes de bonés. 
11 – Os grupos temáticos deverão trazer para as reuniões da governança os assuntos já discutidos 
e prontos para validação da governança. 
12 – A governança poderá estabelecer outras regras para o bom funcionamento dos trabalhos, bem 
como estabelecer contrato de convivência. 

 
2. Contrato de convivência 
A – Cumprir horário de início e término das reuniões 
B – Comprometimento com os objetivos do APL.  Banner da missão deverá estar presente em todas 
as reuniões. 
C – Ingresso/saída de membros da governança deverá ser discutido pelos fabricantes de bonés já 
participantes do arranjo. E, o que for decidido, submetido à governança completa. 
D – Aumentar o número de participantes de fabricantes de bonés em até alcançar 50% do total de 
componentes da governança, até o dia 31.12.06 
E – Em todas as reuniões haverá lista de presença.  Os membros afastados deverão ser 
relacionados ao final da lista, com os prazos de ausência anotados.  Três faltas consecutivas, sem 
justificativas determinarão a retirada da lista, mediante contato com o faltante. 
F – Durante a reunião o celular deverá ficar em “vibra call”. 
 

 
Quadro 11 – Regras de funcionamento e convivência do APL de Bonés 
Extraído de: Documentos disponibilizados à pesquisa 

 

Outro ponto relevante da informalidade da governança é a não existência 

de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Segundo o entrevistado do 

Sebrae, esta constitui uma questão já muitas vezes levantada no grupo que, no 

entanto, acredita que, a partir do momento em que o cadastro for institucionalizado, 

haverá necessidade de uma presidência, ou seja, de uma hierarquia. “E a lei? Então... 

eu acho que... é ali, nós tentamos montar um... tipo uma... poxa vida, - A gente tinha 

que ter um CNPJ. Toda vez que surge essa ideia:  - Gente do céu, lá vem essa história 

de novo [...] não existe o modelo com o CNPJ de governança. - Ah, mas você pode 

montar uma associação, ah... você pode montar uma cooperativa. Tá, o que acontece 
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assim que... você precisa de um presidente, pronto, ferrou! [...] aí para manter a 

associação tem que manter uma contribuição, contribuição é causa socal, questão 

social, então eu vou trabalhar para eles, aí pronto olha que beleza” (Sebrae). Quando 

questionado sobre a necessidade de um CNPJ, o entrevistado diz que, quando 

necessário, é utilizado o CNPJ dos parceiros. 

Com relação aos incentivos para atuação no arranjo, nota-se que há uma 

questão de representatividade das instituições de apoio, de modo que, com vista a 

atingir seus objetivos como instituição elas têm o APL como um meio importante, como 

é o caso do Sebrae e das universidades”...a participação do Sebrae também está 

vinculada a atividade-fim dele...” (Universidade 1). Assim, quando questionado sobre 

a participação do Sebrae nas atividades do arranjo, o representante afirma: “ Agora 

eu vou fazer uma coisa importante para você, e quanto que o Sebrae investe nas 

ações de governança? Nada, nenhum centavo, eu invisto nas ações do meu plano, 

do meu projeto do arranjo, agora eu, espertamente, não sou tonto, ok? Nós estamos 

na governança, e não está dando, está bem ok, eu já pego e direciono todos os meus 

recursos para as ações [...] mas eu não ponho dinheiro na governança” (Sebrae). Os 

professores e pesquisadores representantes de universidades e participantes da 

governança também demonstram o interesse das instituições em sua participação. 

“Eu participo aqui porque essa atividade faz parte de um projeto que nós temos [...] a 

universidade felizmente permite que a gente faça isso” (Universidade 1). Percebe-se, 

assim, que há uma questão de representatividade em relação ao envolvimento de 

alguns nas ações do APL; no entanto, é possível notar também um engajamento 

pessoal, como citado anteriormente, evidente em algumas entrevistas. 

 

“Existe uma carga horária da instituição, mas que a própria governança tem 
muitas vezes que acaba exigindo um pouco mais, e aí vai da minha boa 
vontade de estar participando e acabar oferecendo mais do meu tempo, 
acontece sim de extrapolar, a gente nem formaliza e nem nada, aí também 
vai... ah... vai da boa vontade também. De a gente querer ver as coisas 
acontecerem né? As industrias, as fabricas se desenvolverem” (Universidade 
2).  

 

“Uma coisa que a gente não conseguiu conectar e é muito difícil, foi uma 

instituição financeira [...] a gente não consegue porque a cada dois anos troca gerente, 

e o gerente daqui vai para lá, e vem outro, aí quando a gente começa vem outro, a 

gente não cria laço com gerentes dos bancos, não consegue” (Sebrae). Da mesma 

forma, com a Prefeitura, em relação à busca por apoio político: “... é lógico, pessoa ali 
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como [fulano], que é empresário respeitado no setor, e já foi presidente do Sindicato 

[...] então, o que acontece, foi conversar com o prefeito” (Sebrae). É nítido na fala dos 

entrevistados a importância das pessoas nas reuniões de governança, com os seus 

pontos de vista e o interesse em ajudar, em contribuir com o setor. Apesar disso, 

segundo um dos entrevistados, é importante que a governança, como instância, exista 

por si só, como um organismo vivo.  

 

“... uma coisa que tem que tomar cuidado é assim, como é que a gente monta 
esse organismo vivo, para não criar dependência em pessoas, porque a partir 
do momento que criou dependência em pessoas aí sim, a pessoa não está 
mais arruína, então existe uma organização, então por isso que eu falo assim, 
eu acho muito mais importante a organização em si, porque as pessoas não 
são eternas, é aquilo que eu te falei, quantas pessoas são eternas na 
governança? [...] tinha um monte de caras que não estão mais, 
presencialmente, mas estão ligados, eles estão conectados; agora o que 
acontece se a gente não monta essa organização e cria esse dinamismo? 
Mas o que move o planejamento? [...] Claro que são pessoas, pessoas com 
as suas estruturas, representando a sua estrutura e com pensamento 
também né, não é assim? Ah... tipo... mas a minha instituição eu acho que 
ela não topa isso. Não... pera aí, eu quero saber a sua opinião como pessoa 
aqui, cidadão de Apucarana e participante do setor, então é um conjunto para 
você ver que nem eu... então.... Ah [fulano], você está na governança? Estou, 
é para isso que me deram a chance de um projeto, já teve um recuo, com 
projeto de boné, com recursos de bonés fora do setor, seria a mesma coisa? 
Não, eu poderia chegar lá e dar um monte de ideia, mas e aí [fulano] você 
contribuiu com o que cara? Então não é uma coisa ou outra, é um conjunto, 
nós somos as pessoas com suas ideias” (Sebrae). 

 

Diante da importância de um olhar evolucionário, apontado por 

Rodrigues e Child (2008) como relevante ao contexto organizacional, portanto 

aplicável também à análise da governança, nota-se que a direção das reuniões de 

governança, maioria das vezes, cabe sempre ao representante do Sebrae; no entanto, 

na impossibilidade de sua presença, outro membro assume a direção. “... as reuniões, 

se não tiver o Sebrae que dirige, sempre, às vezes tem alguém que dirige” 

(Empresário 3). Entretanto, o fato de algumas pessoas da governança estarem há 

mais tempo no grupo demonstra certa centralização de poder destes indivíduos, tanto 

que, em algumas situações, quando eles não podem estar presentes na reunião, esta 

é cancelada. Neste sentido, fica claro a existência de poder de agência no contexto 

do APL, especialmente na figura do representante do Sebrae. 

Apesar disso, é possível notar também que tal poder decorre certamente 

do interesse da própria instituição sobre o desenvolvimento do tecido industrial de 

Apucarana, formado em sua grande maioria por micro e pequeno negócios, foco de 
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atuação da instituição; assim o APL constitui um projeto do Sebrae, como visto em um 

dos documentos apresentados a esta pesquisa datado de 2004.  

Apesar da existência de um representante e dos eixos diretivos para o 

direcionamento das ações do APL, na prática, percebe-se que não há uma 

preocupação do grupo gestor com tais questões, de modo que atualmente os eixos 

temáticos contribuem para uma melhor organização e entendimento das ações da 

rede, contudo, com o tempo, as reuniões foram se moldando para pautas com base 

em programas e não nos grupos de trabalho. O último registro de ata com citação dos 

grupos de trabalhos data de 2010. “... não existe distribuições de funções. Aí vai de 

cada participante achar que tem competência e estar habilitado para exercer a... o 

papel ali. Até mesmo porque às vezes tem pessoas que tem uma competência mais 

para aquele determinado é….aquela determinada atividade, às vezes uma outra 

desenvolve melhor... então é assim, meio que espontâneo mesmo” (Universidade 2). 

Um resumo da configuração das práticas de governança da rede segue 

no Quadro 12. 

 

Aspecto Descrição 

Modo como as atividades são desenvolvidas 
Reuniões semanais 

Trabalho por planos de ação (planejamentos 
anuais) 

Distribuição de responsabilidades 
Organização das atividades por eixos diretivos 

(não é seguida à risca) 

Formas de monitoramento 

Formal: planejamentos estratégicos, atas de 
reunião e normas de conduta (não são seguidos 

à risca) 
Informal: trocas de informações entre os 
componentes da governança, vivência 

Distribuição de autoridade 
Todos têm a sua importância 

Papel do Sebrae como fundamental 
Titulação representante (para formalidades) 

Verificação de incentivos 
Representatividade 

Engajamento pessoal 

 
Quadro 12 – Configuração das práticas de governança do APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As práticas de governança do arranjo apontam para a existência de 

formalidade em questões de documentação e representatividade externa do APL, no 

entanto, essa formalidade não é seguida à risca e a vivência (e convivência) dos 

participantes faz com que a informalidade seja mais marcante, em termos de 

comunicação e simplificação de processos. Tal fato é percebido na ausência de uma 
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organização dos registros sobre o APL, de modo que a obtenção de certas 

informações está em sua maior parte nas falas dos participantes do que propriamente 

nos documentos arquivados. Nota-se também que todos têm a sua relevância no 

desenvolvimento das ações; apesar disso, em questão de agência, é clara a influência 

do Sebrae no direcionamento geral das atividades da rede. 

Por fim, nota-se, em termos de evolução do APL e das ações da 

governança, que as pessoas que detém a maior parte das informações sobre a rede 

são o representante do Sebrae – atua no projeto desde 2004 –, uma representante da 

Prefeitura – que está no cargo de assessora técnica há tempos e atua no projeto 

desde 2004 – e a secretária do Sindicato – que permanece no cargo apesar das 

mudanças de diretoria. Percebe-se que as informações sobre o APL e sua evolução, 

resumidamente, estão concentradas nestas três pessoas.  

 

6.1.3 Processos transacionais do APL de Bonés e seus resultados 

Por meio das entrevistas e análises documentais foi possível identificar 

diversas transações já realizadas pelo APL de Bonés, organizadas em: meio-

ambiente, educação (capacitações, certificações, criação da UTFPR), relativas a 

eventos (participação e organização), relativas a visitas técnicas, mercado (abertura 

de mercado interno e externo) e àquelas voltadas a gestão e divulgação do APL 

(incluindo projetos gerais, reuniões com instituições diversas, obtenção de títulos, 

entre outras). 

As ações ambientais ainda consistem em um processo em andamento, 

mas, efetivamente, teve início com um projeto criado pelo APL em 2010 intitulado 

“AMA – Amor ao Meio Ambiente” que orienta as empresas a se adequarem às leis 

ambientais e às exigências do Ministério Público. Nesse período, como forma de 

iniciar as atividades e orientar as empresas, houve o estabelecimento de um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) realizado por cerca de 400 empresas para que 

adotassem um plano de gerenciamento de resíduos, de acordo com normas técnicas 

exigidas pela legislação (art. 5º, §6º, lei 7437/85, lei federal 6938/81). Este projeto 

ainda se encontra em andamento com monitoramento constante das ações realizadas 

pelas empresas e com a intenção futura de aplicar o aproveitamento econômico dos 

resíduos para geração de emprego e renda (ação proposta no plano de 

desenvolvimento de 2013). 
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No âmbito educacional, nota-se que as capacitações sempre estiveram 

presentes no contexto do APL de Apucarana, desde aquelas voltadas ao mercado até 

as voltadas para os aspectos gerenciais (formação de líderes, desenvolvimento de 

competências técnicas e comportamentais, planejamento estratégico, intercâmbio de 

práticas de gestão, educação empreendedora), financeiros/custos (formação de preço 

de venda, fluxo de caixa, custos, tributação), vendas (marketing e televendas) e 

produção/qualidade (controle de estoque, layout, logística, aprimoramento de 

produção, gestão de resíduos, qualidade). 

Dentre as diversas transações já realizadas pela rede, a capacitação 

constitui uma das principais, obtendo um apoio significativo do Sebrae com subsídios 

de até 70% como incentivo à participação de micro e pequenas empresas. “Olha, eu 

vejo assim, a conscientização... algumas palestras foram feitas, é muito no sentido de 

criar um espírito de... melhora entre os empresários né?” (Universidade 1). “Todas as 

tarefas que nós fizemos foi... várias... eles fizeram cursos de vários segmentos, 

fecharam a cadeia, então tinha de produção, maquinário... ah... todos os cursos que 

eles colocaram em pauta foram importantes, quer dizer, eles dividiram lá e todos os 

setores foram preenchidos” (Empresário 4). Dentre os cursos que se destacaram e 

que tiveram reflexo imediato no processo de produção de bonés, o de modelagem, 

ministrador por um professor alemão, se sobressaiu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

“... então é o seguinte... vamos pensar assim... o que nós temos que fazer 
para romper essa barreira do nosso conhecimento, porque nós chegamos no 
teto, estamos batendo no teto em cima dos nossos conhecimentos, mas 
como é que a gente rompe essa barreira? Ai que veio a história do alemão 
né... aí acertamos, trouxemos ele e a exigência era... para participar do curso 
é entender de geometria, conhecer geometria... aí nós colocamos e foi lá no 
centro moda ainda e colocamos método de laboratório com máquinas e tudo, 
e o alemão nunca tinha feito um boné na vida dele, nunca, nunca, e aí com 
tradutores e tudo. E quem estavam lá? Empresários do mais alto nível [...] só 
para ver e tipo assim: - quero ver esse alemão. Aí o alemão começou, tudo 
depende do que? Geometria, e o boné é? Redondo, geometria, como assim? 
Tanto é que tinha os caras, e que se davam os reis das modelagens de boné 
em Apucarana e estava lá fazendo o curso, e aí que neste trabalho, como 
assim para construir um boné é simples vamos usar geometria, vamos usar 
cálculo, foi aí que ele pegou com a geometria ensinou, olha como vai fazer 
tá... tá... tá... e lá, e ai tem o laboratório, os empresários e tal, e os 
empresários na máquina até então, e montando o boné, ai chegou no último 
dia e falou assim: - bom hoje eu vou montar um boné, até agora vocês viram 
ele em uma máquina, não viram? Está beleza, então está, como é que vocês 
querem um boné? Ah queremos assim, assim, assim. Beleza! Tal, tal, tal, 
fazendo os cálculos, tal, tal trançou, tal, tal, modelou tal, tal, cortou, tal, tal, 
tal, e costurou, é esse boné que vocês pediram?  É, então o que ele mostrou? 
Que não necessariamente é o conhecimento só esse empírico do dia a dia, 
mas tem o conhecimento técnico que você tem que aplicar ao produto, e 
nesse momento aí aconteceu essa ruptura dentro de Apucarana com a 
questão de inovação, e de qualidade de produto, porque daí o que acontece, 
a questão de recorte de boné, aí eles começaram a brincar, gostaram do 
negócio” (Sebrae) 

 
 

Outra transação mencionada diz respeito a certificações. Segundo um 

doa entrevistados, esta foi uma das intenções iniciais do APL. “A proposta seria fazer 

uma meta de qualidade, bonés de qualidade, cerificados que pudessem alcançar o 

mercado exterior. Tanto que no começo sete ou oito empresas que foram certificadas 

para isso né? E foi com o tempo [...] e eles foram perdendo essa certificação” 

(Empresário 3). Tal fato demonstra, em geral, que a manutenção dos ganhos obtidos 

com a rede torna-se um aspecto relevante, ou seja, o valor transacional, conforme 

definem Zajac e Olsen (1993), na página 36, não está apenas na obtenção do ganho, 

mas também no que é feito para que as empresas continuem usufruindo deles, assim 

como na forma como este valor é distribuído. 

O Centro de Moda, por sua vez, citado como um dos resultados das 

ações do APL, na verdade surgiu antes mesmo do reconhecimento do APL, e se 

transformou em UTFPR em 2007 após esse reconhecimento, reafirmando a sua 

importância e a sua necessidade como fomentadora de conhecimento e apoio a 

inovação. A escola nasceu como uma iniciativa da associação comercial com subsídio 

do governo federal; porém, depois de um tempo surgiu um impasse quanto à sua 
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gestão. A partir disso surgiu a oportunidade de transformá-la em universidade 

tecnológica (Sebrae) (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Fachada da UTFPR de Apucarana 
Extraído de: UTFPR, 2017 

 

Atualmente, a universidade oferece curso técnico em Modelagem de 

vestuário, graduação em Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, 

Design de Moda e Licenciatura em Química, além de cursos de formação pedagógica, 

qualificação profissional e pós-graduação (UTFPR, 2017).  

Em relação aos eventos, é possível notar que a constituição do APL foi 

o ponto de partida para a realização de diversos eventos de incentivo ao uso do boné, 

de reconhecimento do setor e de funcionários destaque, além da divulgação das 

ações do APL, da consolidação da imagem da cidade como capital do boné e da 

aproximação do APL com a comunidade. Dentre os principais eventos organizados 

pelo grupo estão: concurso da logomarca do APL, Expoboné, Dia do Boné, Café & 

Boné. 

O concurso da logomarca do APL ocorreu em 2004 e tinha como objetivo 

eleger um símbolo que representasse a rede e seus propósitos e servisse como 

padrão para as comunicações diversas do APL. O concurso ocorreu por meio de 

processo de inscrição e julgamento, abertos ao público desde que se cumprissem os 

requisitos do edital. A logomarca escolhida foi utilizada pelo grupo até 2007 quando 

foi substituída por uma versão mais atual. 
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A Expoboné (Feira Nacional dos Fornecedores de Matérias Primas para 

a Indústria de Bonés, Brindes e Similares) teve sua primeira edição em 2005 sendo o 

APL apoiador importante. O objetivo do evento era reunir empresas atuantes em toda 

a cadeia de produção, desde representantes de equipamentos (do Brasil e do mundo) 

até minicursos/workshops e exposição dos bonés fabricados na região, com intuito de 

proporcionar uma maior movimentação ao setor (promoção de rodadas de negócios), 

aproximar os empresários das inovações existentes no mercado, bem como divulgar 

as empresas e promover debates sobre o ambiente mercadológico de Apucarana. 

O Dia do Boné é um evento promovido pelo APL em parceria com outras 

instituições e teve a sua primeira edição em 2006, acontecendo até os dias de hoje. 

Consiste em um evento em comemoração ao dia do boné, no qual são realizadas 

atrações na cidade como desfile, eleição da garota e garoto boné, concurso de 

funcionário destaque, entre outras atividades, com o intuito de valorizar os 

colaboradores que atuam na cadeia produtiva boneleira de Apucarana. 

Outro evento iniciado em 2007 e que ainda ocorre anualmente consiste 

no Café & Boné, uma oportunidade para troca de experiências e conhecimentos sobre 

o setor; na ocasião são realizadas palestras como forma de instigar a participação do 

empresariado no arranjo.  

As participações em eventos também são ações frequentes do APL 

como forma de manter o empresariado atualizado sobre as tendências do mercado, 

bem como de contribuir para a realização de novos negócios. Dentre os eventos 

principais estão: Surf Beach Show (maior feira de show da América Latina), Expo 

Bríndice (maior feira de brindes do Brasil), Fenin (melhor feira profissional de vestuário 

da América Latina), Canton Fair (feira chinesa de importação e exportação), Brasil 

Promotion (área de produtos promocionais), Road Show (moda paranaense), FILDA 

(Feira Internacional de Luanda) e Inesul (feira de empreendedorismo - Londrina). 

Como complemento, e especialmente como incentivo à exportação, são 

organizadas visitas principalmente a outros países referências no setor ou mercados 

potenciais. Assim, foram realizadas visitas a China, Dubai, Angola e Argentina. As 

viagens a China e Dubai têm como objetivo visitar fabricantes de bonés, de matérias-

primas e de máquinas e equipamentos; as várias missões já realizadas são 

importantes também, conforme visto em documentos fornecidos pelo APL, para 

estreitar o relacionamento comercial com empresas chinesas. “Lá em 2014 a gente 

falou assim: - poxa, para a gente ter uma diferenciação no mercado, para a gente 
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agregar valor, nós temos que evoluir na questão de materiais e equipamentos né?  E 

aí foi o que a gente fez, e aí foi que a gente fez a primeira missão pra China, para 

desmistificar algumas coisas” (Sebrae). 

Para os empresários cada missão constitui uma oportunidade de dar 

continuidade a contatos realizados e de aprender. E assim como ocorre na China e 

em Dubai, a missão a África também tem a intenção de estabelecer relacionamentos 

e prospectar novos negócios. A Figura 16 retrata a visita do grupo a Angola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Folder da visita a Angola 
Extraído de: Documentos disponibilizados à pesquisa 

 

A prospecção do mercado argentino consiste em uma das ações mais 

recentes do APL no que tange a abertura de mercado. Alguns empresários foram a 

Buenos Aires, participaram de uma rodada de negócios, o que resultou em alguns 

contratos (Universidade 3). “Começamos o ano passado esse trabalho, nós é... o 

Sebrae prospectou o mercado na Argentina. Então os... é... consultores do Sebrae 

foram para a Argentina para pesquisar todo o mercado na área de bonés, aí depois 

disso foram contratadas algumas, algumas empresas lá... (Sebrae). 

Como é possível notar a exportação consiste em uma preocupação do 

grupo gestor como forma de ampliar mercados e relacionamentos, bem como fazer 

com o empresário vislumbre novas oportunidades. O primeiro planejamento 

estratégico do APL, de 2004, já incluía o incentivo à exportação como uma das ações, 

o que persiste até hoje. As atividades, em geral, englobam o estudo de mercados 
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potenciais, capacitação dos empresários para lidar com as exportações, desenvolver 

logísticas para exportação e promover as missões internacionais, assim como 

participação das empresas em rodadas de negócio internacionais. Uma das 

conquistas iniciais relacionadas ao olhar internacional das empresas boneleiras de 

Apucarana foi o reconhecimento da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) para 

bonés, bolsas, camisetas e uniformes (Figura 17). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – NCM do setor de vestuário 
Extraído de: Documentos disponibilizados à pesquisa 

 

Tal ação contribuiu para a coleta e análise de dados estatísticos relativos 

ao comércio internacional. “... nós fizemos um trabalho, um projeto dentro do APL de 

Bonés, que beneficiou todas empresas de boné do país que foi a elevação do valor, 

é... do valor de importação de produto [...] porque o boné entrava indiscretamente, 

então a primeira coisa foi isso... só que para a gente fazer isso o boné não tinha uma 

NCM própria para boné, então como que a gente teria que monitorar isso? Então a 

primeira coisa que foi feita pelo APL de Bonés foi a criação do NCM dos bonés” 

(Sebrae). 

Por fim, a rede também conta com ações voltadas a sua divulgação e 

gestão. Estão inclusas aqui atividades de planejamento, recebimento de títulos (como 

o da capital do boné), reuniões com outras instituições (ABIT, ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), acompanhamento de projetos (BID), realização de 

censos, comemorações elaboração de newsletter e boletins informativos sobre o APL. 
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Tais transações são importantes no que tange a manutenção de relações externas e 

internas do grupo, de modo a garantir a imagem e o bom relacionamento do grupo. 

Inclusive, nota-se dentro deste grupo de ações, uma preocupação em agregar novos 

empresários a governança. “Além disso também, nós temos algumas outras ações 

que estão acontecendo que é essa tentativa de trazer mais empresários para dentro 

da governança, nisso nós estamos montando um boletim que vai né encaminhado 

para esses empresários dessas ações que estão ocorrendo...” (Sebrae). 

O Quadro 13 apresenta um resumo das principais transações realizadas 

pelo APL de Bonés, contribuindo para a visualização dos processos transacionais em 

ordem cronológica. 
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2005 

 
2006 2007 

Gestão e Divulgação: 
Criação da Logomarca do APL; 
Publicação do Boletim Informativo do APL;  
Censo Econômico do Setor.  
 
Educação: 
Programa de Qualidade e Produtividade; 
Consultoria - Gestão da produção;  
Pesquisa de Aferição de Resultados; 
Programa de Capacitação e Consultoria Empresarial. 
 
Eventos: 
Organização: 

Concurso da Logomarca 
1° Expoboné.  
 
 

Gestão e Divulgação: 
Boletim Informativo; 
Newsletters; 
Regras do Grupo (Código de conduta) 
Criação dos Grupos de trabalho. 
 
Educação: 
Preparando sua Empresa para Vendar Mais e 
Melhor; 
Como sua Empresa Crescer a Partir de seu 
Desenvolvimento Empresarial; 
Formação da Mão de Obra – Curso de Mecânico; 
Projeto de Orientação a Futuros Empresários – 
Programa PRÓPRIO; 
PSCCEx Programa Sebrae de Capacitação para 
Comércio Exterior; 
Treinamento em Modelagem – 3 turmas; 
Programa de Qualidade e Produtividade; 
Programa FINEP – Desenvolvimento de Aba para 
bonés; 
Treinamento Liderança Empresarial. 
 
Eventos: 
Participação: 
Surf Beach Show; 
Expo Bríndice; 
Organização: 
Café & Boné; 
Dia do Boné. 
 
Mercado: 
Programa de Extensão Industrial Exportadora – 
PEIEX. 

Gestão e Divulgação: 
Boletim Informativo; 
Newsletter; 
Criação do Monumento; 
Pesquisa de Monitoramento; 
Monitoramento mensal de indicadores; 
Ampliação dos atores da governança: 
Facnopar, Universidade Tecnológica; 
Portal do Boné (+ de 190 mil acessos – 46 
países). 
 
Educação: 
Como Selecionar, Contratar, Remunerar e 
Preparar Funcionários;  
Formação da Mão de Obra – Escola da 
Oportunidade; 
Treinamento para formação de chefe de seção; 
PEIEX; 
Programa de Alfabetização; 
Formação de Operadores em Telemarketing; 
Treinamento para Gestão de Marketing;  
Workshop Como participar de Feiras; 
Programa de Qualidade e Produtividade; 
Treinamento em Modelagem - 3 treinamentos; 
Consultoria Tecnológica. 
 
Eventos: 
Participação: 
Expo Bríndice; 
Movelpar 2007; 
Organização: 
Dia do Boné;  
Café & Boné. 

   continua 
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2008 

 
2009 2010 

Gestão e Divulgação: 
Inauguração do Maior Boné do Mundo; 
Dia do Boné (31 de janeiro); 
Abrigos de Ônibus em formato de Boné; 
Comemoração da 200ª Reunião da Governança; 
 
Educação: 
Conclusão do Projeto Finep - Abas; 
Curso para Costureira; 
Capacitação em Gestão Empresarial; 
Capacitação para Gerentes de Produção; 
Planejamento e Controle da Produção; 
Consultorias especializadas. 
 
Eventos: 
Organização: 
Café e Boné – 3 Edições; 
Participação: 
Fenin – Inverno Verão; 
Expoboné; 
Expobríndice; 
Caravanas Empresariais para feiras; 
104ª Feira Canton Fair. 
 
Mercado: 
Rodada de Negócios Nacional; 
 
Visitas: 
Missão Empresarial à China. 
 
Meio ambiente: 
Levantamento dos Resíduos gerados pelo Setor. 
 
 

Gestão e Divulgação: 
Diretoria do Boné – Marisa Zanini; 
Convenio SIVALE/Caixa; 
Renovação Assessoria Comunicação APL; 
Participações Reunião ABIT; 
Desenvolvimento de Kit para o Município; 
Inclusão Boné Uniforme Escolar; 
Jantar Confraternização – Ferra-Mula. 
Apresentação Projeto Junior Achievement; 
 
Educação: 
Curso de Gerente de Produção; 
Curso Formação Auditor Interno Qualidade; 
Curso Administração Custos e Formação Preço 
Vendas; 
Curso Manutenção Preventiva Máquinas; 
Curso Modelagem Boné; 
Workshop de Inovação; 
Curso de Telemarketing; 
Curso Gestão Estratégias Financeiras; 
Curso Planejamento Vendas; 
 
Eventos: 
Participação: 

Feira Fenin – Outono/Inverno; 
02 Caravanas Feira Fenin; 
Expobríndice – 04 empresas; 
Organização: 
Dia do Boné; 
Café e Boné. 
 
Mercado: 
Pesquisa T-0; 
Projeto das Américas; 
Projeto Rússia. 

Gestão e Divulgação: 
Doação 3.000 Bonés – Universidade Brasília 
Liberação de R$ 30.000,00 pela Prefeitura  
IPEM – amostra de tecidos de proteção solar 
Proposta de parceria com a EDHUCCA para 
uma escola fábrica 
Pregão Eletrônico para Uniforme Escolar 
Divulgação dos Bonés de Apucarana na 
novela “TITITI” da rede globo 
Divulgação APL – TV BRDE 
Participação Comitê contra a Informalidade 
Prêmio MPE Brasil 
Registro da logo, marca e site do APL 
Visita técnica de peritos da União Europeia 
Apresentação Selo Qual 
Planejamento FIEP – participação 5 
empresários 
Título: “Capital Nacional do Boné” 
Projeto Identidade do APL – Manual uso 
marca APL Bonés 
Pesquisa T1 SEBRAE 
Projeto Design Moda – 11 empresas 
participantes 
Participações Reuniões ABIT 
 
Educação: 
Palestra – Alexandre Herchcovich 
Programa Conscientização e Capacitação 
sobre a destinação correta dos Resíduos 
Sólidos – 84 empresas. 
 
Eventos: 
Organização: 
Dia do Boné 
Café e Boné 

continuação 

continua 
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Visitas: 
Missão China e Dubai – 5 empresas – 6 pessoas; 
Missão Angola – 8 empresas – 10 pessoas. 
 
Meio ambiente: 
Reunião com empresa coletora de resíduos – 
Terra Norte; 
Projeto AMA – Amor Meio Ambiente.  

Participação: 
Apoio Expoboné – participação Stand 
Feira Paraná Business Collection 
Participação Feira Inesul – Londrina – 04 
empresas 
 
Mercado: 
Apresentação novo formato Projeto PEIEX 
Projeto América Latina 
Projeto Rússia e Leste Europeu 
Projeto Moda Figurino – Alexandre 
Herchcovich 
Projetos Pórticos 
 
Visitas: 
Missão Angola 
Missão China – 8 empresas – 11 empresários 
Visita do IEL ao APL 
 
Meio ambiente: 
Reunião com promotor sobre TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta)  
Reunião com empresas coletoras de resíduos 
– Ecoservice/Fibracouro, Processa, CETRIC. 

 
2011 

 
2012 2013 

Gestão e Divulgação: 
Projeto Marca Moda; 
Calendário Eventos Tecnológicos; 
Selo de Qualidade “Bonés de Apucarana”; 
Participação Reuniões da ABIT; 
Liberação de R$ 30.000,00 pela Prefeitura; 
Criação do site “bonesdeapucarana”; 
Vídeo Comercial. 
Prêmio Mostra Inova; 
 
Educação: 
02 Palestras – Sustentabilidade na Serigrafia; 

Gestão e Divulgação: 
Reunião com empresas 
Projeto Marca Moda 
Calendário Eventos tecnológicos 
Projeto Inova 
Reuniões ABNT – Padronização do boné 
Homenagem aos pioneiros 
Reunião SEBRAE nacional - Olimpíadas 2014 
Vídeo institucional 
Selo qualidade boné Apucarana 
Homenagem dia Serígrafos 
Reunião Câmara vereadores 

Gestão e Divulgação: 
Reunião com empresas 
Calendário de eventos tecnológicos 
Reuniões ABNT – Padronização do boné 
Homenagem aos pioneiros 
Censo 
História do Boné 
Museu do Boné 
Selo de Qualidade 
Censo Setor – Atualização 
Projeto marca moda. 
 

continuação 

continua 
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Seminário sobre Empregabilidade; 
Curso Mecânico Máquinas Industriais; 
Curso Gerentes Produção; 
Curso Planejamento e Controle Produção; 
Curso Custos de Produção – 16 participantes; 
Curso sobre Desenvolvimento de Coleção; 
Curso de Almoxarifado – 14 participantes 
CIPA; 
Curso de Gestão da Inovação; 
Curso de Costura Industrial; 
Palestra de Inovação; 
Workshop sobre Normatização do Boné; 
Palestra sobre Etiquetagem. 
 
Eventos: 
Organização: 
Dia do Boné; 
Café e Boné. 
Participação: 
Feira Expo Santa Rita – Paraguai; 
Participação Paraná Business Collection 
Participação na 5ª Conferência Nacional de APLs 
Brasília 
Participação no 6º Congresso Latino-Americano de 
Cluster – Ouro preto – MG. 
 
Visitas: 
Visita Técnica IPEM – Londrina; 
Visita Técnica CDT. 
 
Meio ambiente: 
Reunião com Empresas Coletoras Resíduos: COCAP, 
Plumatex e Nova Têxtil. 

 
Educação: 
Workshop normatização 
Curso costura Industrial 
Curso Gestão da inovação 
Curso Custo de Produção aplicado à indústria de 
confecção 
Curso Capacitação para gerentes de produção 
Curso Gestão de estoques aplicada à indústria de 
confecção 
Curso Gestão da qualidade – D´Olho na 
qualidade 
Curso de Planejamento e controle da produção 
aplicada à indústria de confecção 
Curso de Gestão da Qualidade – Os Processos 
 
Eventos: 
Organização: 
Dia do Boné 
03 Cafés com boné 
Site 
 
Visitas: 
Missão Sign Serigrafia 
 
Meio ambiente: 
Reunião Promotoria Meio Ambiente 
 
 

Educação: 
Workshop normatização 
Curso Gestão e técnicas de Produção 
Programa Como vender Mais e Melhor 
Curso Telemarketing 
Curso Custo de Produção Aplicado a Indústria 
Capacitação para gerentes Indústria de 
confecção 
Curso de Gestão Financeira para a Indústria 
Preparando sua Empresa para vender mais e 
Melhor 
Desenvolvimento de Equipes 
Gestão de Estoques Aplicados a Indústria de 
Confecção 
 
Eventos: 
Organização: 
Dia do Boné; 
Café e boné 
Encontros de Negócios (Road Shows em 
algumas cidades do Nordeste) 
 
Mercado: 
2° Rodada de negócios 
Prospecção de Mercado – Bonés 
Promocionais  
(Agências de Comunicação e Promotores de 
Eventos – Feiras Agropecuárias – Esportivos). 
Prospecção de Mercado – Bonés de Marca 
Própria. 
 
Visitas: 
Missão Sign Serigrafia 
 
Meio ambiente: 
Cartilha meio Ambiente 
Projeto Meio Ambiente. 

   
   

continuação 

continua 
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2014 

 
2015 2016 

Gestão e Divulgação: 
Projeto BID 
Padronização do Boné  
Comemoração 10 Anos do APL (Apresentação Vídeo 
Institucional) 
Prêmio Prefeito Empreendedor Brasília 
Plano do Desenvolvimento MDIC  
Laboratório de Criação de Moda 2014 (consultoria e 
criação do Grupo LACRIMO) 
 
Educação: 
Curso de Modelagem Computadorizada 
Curso Liderança e Gestão de Pessoas 
Curso Capacitação para Gerentes de Produção 
2º Laboratório de Operador e Programador de Bordado  
Palestra Meio Ambiente com empresários 
Curso de Gestão e Técnicas de Produção 
Palestra Desenvolvimento da Competência Interpessoal 
e Trabalho de Equipe 
Workshop Tendências Primavera e Verão 
Palestra Meio Ambiente com contadores 
Programa como vender mais e melhor setor têxtil e 
confecção  
Palestra Mapeamento de Potencial de Competências 
Palestra Liderança e ética 
3º Laboratório de Operador e Programador de Bordado 
Palestra de Mercados, Desafios e Oportunidades 
Curso de Cálculos Trabalhistas 
Curso como Atender a Fiscalização do Trabalho 
Curso de Gestão de Conflitos 
 
Eventos: 
Organização: 

Dia do Boné 

Gestão e Divulgação: 
Certificado PEIEX; 
Projeto BID; 
Censo 
 
Educação: 
Curso Noções de Segurança e Saúde no 
Trabalho 
Habilidades sociais; 
Lean Manufacturing; 
Liderando sua equipe de trabalho; 
Operador e programador de bordado; 
Workshop com empresas do projeto BID; 
Como atender a fiscalização do trabalho; 
Oficina: pratique atendimento. 
Remuneração e benefícios; 
Curso Mudança nas Leis Trabalhistas 
Clínica Social 
Curso Pratique Atendimento 
 
Eventos: 
Organização: 
Dia do Boné 
Feira das Indústrias do Vestuário 
Fórum do Vestuário; 
Reunião Lacrimo; 
Participação: 
Caravana Tecnotêxtil. 
  
Visitas: 
Dudalina em Terra Boa; 
 
Meio ambiente: 
Projeto Meio Ambiente 

Gestão e Divulgação: 
Ações SIVALE/SEBRAE 
 
Eventos:  
Organização: 
Dia do Boné 
Café & Boné. 
 
Mercado: 
Rodada de negócio (Argentina) 
 
Visitas: 
Argentina 

continuação 

continua 
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Encontro Lacrimo; 
Participação: 
Caravana Moda e Tricot 
Caravana Febratex 
Caravana Premiére Vision 
 
Mercado: 
Internacionalização (Plano de Desenvolvimento) 
 
Visitas: 
Visita SENAI CETIQT Rio de Janeiro  
Visita a empresa Attack 
 
Meio ambiente: 
Licenciamento Ambiental. 

 
 
 

 
2017 

 

Gestão e Divulgação: 
Censo econômico do vestuário; 
Planos de negócio; 
Centro de eventos; 
Reunião com empresários; 
Contato com empresa júnior; 
Polo das facções. 
 
Educação: 
Curso de liderança (eu com eu, eu com o outro e eu com a mudança); 
Exportação; 
Marketing digital.  
 
Eventos: 
Organização: 
Dia do Boné; 
Café e Boné. 

 
Quadro 13 – Realizações do APL de Bonés de 2004 a 2017 
Fonte: Adaptado de documento disponibilizado à pesquisa 

conclusão 
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Em comparação com a literatura nota-se que as transações realizadas 

pelo APL de Apucarana vão ao encontro dos propósitos de formação de rede já 

mencionados pela literatura (POWELL, KOPUT, SMIT-DOERR, 1996; ANAND, 

KHANNA, 2000; VERMEULEN, BARKEMA, 2001; HARZING, 2002; MCEVOLY, 

MARCUS, 2005; DYER, HATCH, 2006; INKPEN, TSANG, 2007; BALESTRIN, 

VERSCHOORE, REYES JUNIOR, 2010; ZAHEER, GOZUBUYUK, MILANOV, 2010; 

ASHTON, 2011; CAPALDO, 2014). Quanto à descrição dos processos transacionais, 

ainda se nota, com base nas entrevistas e análises documentais, que todas as 

transações passam pelo mesmo processo, conforme Zajac e Olsen (1993) propõem 

com relação à criação de valor (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Evolução dos processos transacionais do APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

No estágio de inicialização verifica-se a busca de interessados na ação, 

bem como negociação e busca de alinhamento de interesses. No estágio de 

realização se busca o acompanhamento das ações e distribuição de 

responsabilidades; no arranjo em questão isto é feito por meio de reuniões semanais 

e contatos frequentes entre os participantes. E no estágio de reconfiguração ocorre a 

avaliação da troca sobre os resultados alcançados e almejados, bem como o 

replanejamento para as próximas ações; neste ponto visualizou-se uma rotina do 

grupo em relação ao trabalho por planejamentos anuais e acompanhamentos 
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semanais das atividades, mesmo que nem sempre documentados, bem como a 

existência de heurísticas especialmente no que diz respeito as atividades mais 

frequentes, como os eventos e capacitações). “Todas as ações que são feitas 

normalmente são feitas é... para o grupo né? Adere quem quiser, não é obrigado né? 

[...] tem muitas ações, depende de o empresário querer realmente participar né? 

(Prefeitura 2). 

Nota-se, a partir desse contexto, a existência de trocas econômicas e 

sociais, dentre elas aquelas ligadas a redução de custos de transação, até as 

relacionadas a aquisição de novos conhecimentos, aprendizagem e estabelecimento 

de contatos. Para fins de análise, optou-se por elencar as trocas de acordo com a 

principais transações realizadas pela rede (nomeadas neste trabalho como eventos), 

conforme segue no Quadro 14.  

 

Eventos 
 

Trocas 
 

Gestão e Divulgação 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos, 
contribuindo para a divulgação das empresas por meio da 
divulgação do próprio APL e de suas ações; 
Sociais: trocas de contatos, conhecimentos e experiências entre 
os membros da governança, contribuindo para o crescimento e 
reconhecimento da rede. 

Educação 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos dado que 
grande parte das capacitações recebem subsídios do governo ou 
de instituições parceiras, como o Sebrae; 
Sociais: trocas de conhecimentos, experiências e contatos, 
refletindo na melhoria da gestão e dos processos 
organizacionais.  

Eventos 

Econômicas: contribui para a divulgação das empresas do APL, 
compartilhando e reduzindo custos com ações de marketing e 
participação em eventos; 
Sociais: trocas de contatos entre os empresários possibilitando 
novos negócios. 

Mercado 

Econômicas: reflete na oportunidade de fazer novos negócios, 
por meio de apoio de parceiros, representando redução de 
custos; 
Sociais: troca de contatos entre as empresas participantes. 

Visitas 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos dado que, 
em geral, as missões realizadas recebem subsídios de 
instituições parceiras; 
Sociais: troca de experiências e contatos por meio de ação 
conjunta e visita a mercados referências e potenciais. 

Meio Ambiente 

Econômicas: destinação correta dos resíduos e acordo com o 
governo (TAC), redução de custos; 
Sociais: trocas de experiências e conhecimentos proporcionadas 
pelos momentos de debates sobre o tema. 

 
Quadro 14 – Trocas econômicas e sociais no APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Cabe destacar aqui a existência de trocas econômicas prévias entre 

empresas do APL, até mesmo antes da constituição do arranjo, e que persistem até 

hoje. Tal fato se dá no que tange, especialmente, a aquisição de matérias-primas, por 

meio das associações criadas exclusivamente para compra coletiva. “Basicamente 

centro de compras e troca de ideias” (Empresário 3). Esse aspecto também é 

visualizado na fabricação de produtos para eventos nacionais, como a Copa do 

Mundo, no qual as empresas buscam adquirir o licenciamento para a fabricação de 

bonés. Na ocasião eles fizeram uma “compra coletiva” da licença, dada a quantidade 

de produção demandada. “Eles compram a licença, eles compraram a licença né? É 

lógico juntaram em três ou quatro empresários para comprarem a licença e irem 

embora né?” (Sebrae). Dentre as ações que mais impactaram na melhoria do 

processo de fabricação das empresas em geral foi o treinamento sobre modelagem 

com o alemão (já citado anteriormente). “... deu assim um, uma, um diferencial enorme 

na, no corte do... do... do tecido para boné né? Houve uma economia de tecido e a 

forma como foi, foi trabalhado o corte, modernizou, é... economizou muita coisa na 

área produtiva né?” (Prefeitura 2). 

No que tange aos aspectos sociais é possível perceber que o APL 

proporcionou ao setor uma maior proximidade entre agentes da cadeia produtiva, bem 

como instituições de apoio, especialmente no que diz respeito a acesso a novos 

conhecimentos, refletindo em aprendizagem. O leque de cursos oferecidos aos 

participantes engloba desde cursos na área de gestão (como liderança, gestão de 

conflitos, custos) até cursos mais técnicos (como de modelagem, costura e mecânica). 

“Então... os cursos que nós fizemos [...] houve oportunidades para todos né? Aí cada 

um usa da maneira que achar melhor [...] melhoria de processos, qualidade 

administrativa e trabalhista dentro da empresa e dos funcionários também, melhoria 

da qualidade, de produto, é... acesso a novas tecnologias” (Empresário 2).  
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... profissionalização de...  até... é... é... nós tínhamos concorrentes, amigos 
nossos, que ele vendia, mas ele não tinha uma planilha de custos, ele não 
sabia fazer na planilha de custos, aí eu falei: - como é que vende? - Ah meu, 
toma uma cotação, eu passo a 10, se o cara falar o fulano fez a 9, eu vou 
fazer a 8. Falei: - 8, beleza, você fechou, você consegue cobrir todos os seus 
custos? Ele falou: - mas se meu concorrente passou a 9... E era assim, o cara 
não tinha nem planilha, aí o que que acontecia, o cara vendia 8, chegava no 
final ele não conseguia cobrir o custo, o que ele fazia? Ele deixava de pagar 
um tecido, deixava de pagar uma facção que é a dona Maria lá na casa dela 
que fez a costura, infelizmente a Dona Maria, várias donas Marias aqui em 
Apucarana ficaram sem receber de muita gente, por isso, porque o cara 
vendia, chegava no final não dava, não cobria o custo, aí o que... que ele 
fazia? Não pagava alguém (Empresário 6). 

 

As experiências compartilhadas, tanto pelo grupo da governança, quanto 

pelos empresários em geral, também constituíram aspecto importante. Em uma das 

reuniões de governança, na busca pelo levantamento de necessidades do setor, 

surgiu uma discussão sobre desperdício e um dos professores presentes comentou: 

 

Eu estou caindo de paraquedas na questão, mas eu vou vou fazer um 
comentário de como foi a... a... automatização no nosso setor metalmecânico, 
nós também... mão de obra, milhares de funcionários com um monte de 
processos, dificuldades de empresas puxando processo lá na ponta e 
empresas começando ainda empatando material manualmente, e aí nós, 
empatamos aí na mesma situação:  como começar, como automatizar, como 
crescer nosso setor, nós fizemos várias reuniões  em Londrina no Sindicato 
metalmecânico e aí surgiu uma ideia que ao meu ver foi fundamental: pegou 
o ponto nevrálgico do setor: desperdício; pegou pelo desperdício e 
começamos a criar situações para entre aspas novamente automatizar até 
porque o processo não é barato [...] envolve não só o investimento em 
material como também o conhecimento e treinamento de pessoas muito bem, 
então começamos pelo desperdício, combate ao desperdício” (Governança).  

 

Nota-se que o APL proporciona diversas oportunidades para trocas de 

experiências e de conhecimentos, seja em reuniões organizadas pelo grupo, eventos 

e rodadas de negócio, seja de maneira informal. Um dos entrevistados citou que o fato 

de a maioria da governança morar em Apucarana faz com que estes conheçam muita 

gente e assim conversas acabam surgindo em várias ocasiões, como supermercados, 

em frente de casa, na rua. 

 

Ajuda né? A gente troca ideia né? É... [...] ah tenho uma dúvida de como vou 
fazer aqui. Ah pergunta: - como você fez aquilo lá pô? Legal. Teu modelo é 
legal. A gente vai trocando ideia, fora também, é... ontem ainda teve um cara, 
veio me trazer uma matéria prima que eu... - Ah você trabalha com esse 
material? - Ah trabalho. - Vou te levar. [...] chegou aqui era maravilhoso [...] 
então essa é a vantagem de a gente estar no polo né? Mesmo que você vá 
em churrasco, você vá em alguma coisa, você sabe: - Ah aquele cara mexe 
com tal coisa? - Ah mexe. Aí troca uma ideia. (Empresário 6). 
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Ainda com relação ao aspecto social verifica-se a troca de contatos. “... 

se eu por exemplo preciso de alguma coisa, eu tenho alguns é... colegas ou amigos 

da mesma área que eu posso ligar e ele vai me ajudar ou socorrer em alguma 

necessidade [...] eu acho que nos ramos em si, da confecção, eu acho, todo mundo 

tem isso” (Empresário 2). Tal troca ocorre especialmente nos eventos organizados 

pelo APL ou em outros dos quais ele participa. Nota-se que a rede proporciona aos 

participantes uma união de esforços, de modo a agregar pessoas físicas e jurídicas 

em uma mesma causa. Assim, diante do desenvolvimento de algum projeto, é 

possível buscar caminhos para se chegar ao objetivo. A rede de contatos permite que 

tal fato aconteça. 

A cooperação, nesse ínterim, proporciona diversos benefícios ao grupo, 

elencados na Figura 19 como forma de obter uma melhor visualização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 19 – Benefícios da cooperação no APL de Bonés 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Por fim, apesar de tais benefícios, nota-se que ainda existem barreiras a 

serem superadas, categorizadas com relação a: apoio (especialmente do governo), 

resultados (morosidade das ações do APL e distanciamento das expectativas) e perfil 

do empresariado (barreira cultural, problemas de capacitação, dificuldade de 

relacionamento, falta de união, postura de espectador, visão imediatista, falta de 

tempo, oportunismo, falta de comprometimento, desmotivação). 

 

6.1.4 Coevolução, estrutura e governança do APL de Bonés 

Ao observar os aspectos relacionais e processuais do APL em questão 

é perceptível a preocupação do grupo com o alinhamento de interesses, conforme 

afirmam Rese, Bulgacov e Ferreira (2015) na página 15 ao se referirem a estruturação 

das práticas de governança. Assim, como forma de buscarem seus objetivos 

individuais e coletivos, as partes procuram tal alinhamento, de modo que as empresas 

individualmente e a rede como um todo possam evoluir. Nesse ponto, destaca-se a 

análise do caso de acordo com a abordagem coevolucionária, conforme apresentado 

na página 38. 

A análise do caso, diante dos argumentos apresentados pela 

abordagem, indica a coevolução como um resultado a ser alcançado pelo grupo, de 

modo que, na busca pela coevolução, as organizações estabelecem trocas 

econômicas e sociais.  

As trocas econômicas, nesse contexto, se resumem na redução de 

custos de transação proporcionada pelos eventos em que há contrapartida das 

organizações, no entanto, com um custo menor diante da quantidade de empresas 

que aderem a ação ou existência de subsídios por parte do governo ou do Sebrae. “... 

quando existe a oportunidade de conhecer novos mercados, isso acaba sendo feito 

por dois ou três empresários sabe... que dividem as despesas né? (Empresário 1). 

Dentre as ações em que há ajuda financeira do Sebrae estão as visitas internacionais. 

Com relação ao governo nota-se que houve um apoio maior durante a implementação 

das ações do primeiro plano de desenvolvimento realizado e, posteriormente, com um 

projeto do BID e da FIEP, por meio de garantia de melhores condições de trabalho 

sustentáveis para 10 Micro e Pequenas Empresas (MPE) de Apucarana. Dentre as 

ações apontadas em documento e disponibilizado pela governança estão: realização 

de diagnóstico adequado à realidade da MPE, acesso a capacitação técnica, acesso 
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a workshops ferramentais, financiamento para execução de plano de melhoria, 

serviços de apoio aos planos de ação e sistematização das melhores experiências.  

Outro ganho econômico decorrente das ações do APL diz respeito às 

oportunidades de negócio proporcionadas às empresas que, ao participarem das 

ações, tem acesso a novos mercados e novos contatos, resultando em vendas. Dessa 

forma há um crescimento das empresas, da rede e do setor. Logo, tem-se que a 

oportunidade é oferecida a todas as empresas do APL, no entanto, cabe a cada uma 

delas decidir se participa ou não da ação. Desse modo, pode-se notar que a 

interdependência econômica, neste caso, ocorre entre as empresas que participam 

de determinada ação, não sendo possível a visualização em todas as empresas da 

rede, uma vez que nem todas se envolvem nas atividades. De certa forma, pode-se 

dizer, então, que há coevolução no que diz respeito à distribuição de rendas entre as 

empresas que participam, assim como, redução de custos de transação, o que reflete 

também nos resultados da rede. Assim, no âmbito econômico, se as empresas 

evoluem, a rede como um todo também tende a evoluir e vice-versa. Como 

complemento, conforme afirmam Ring e Van de Ven (1994) na página 35, foi possível 

perceber que não há uma distribuição proporcional destes ganhos, como se verifica 

nas rodadas de negócio, nas quais o ganho depende do empenho de cada empresa 

na ação e nas negociações com os clientes. 

 

... hoje nós temos empresa já exportando para a Europa, e exportação não é 
assim, Ah eu vendi para... não, não... já é 1, 2, 3, 4 contata com cliente já 
mandando constantemente; então a gente percebe assim que aqui hoje nós 
temos empresas competitivas em nível internacional, não é pra... Ah... Aqui 
tem o melhor preço, não, não, nós temos produto, nós temos preço, nós 
temos diferencial, nós temos o que atende a necessidade dessa pessoa, e 
no que ele quiser, não...eu quero um boné assim, assim... quero um produto, 
eu quero uma marca, eu quero conceito, eu quero um estilo, isso tem para 
oferecer em Apucarana e sobrando [...] tudo bem a gente vê uma empresa 
aqui que não é muito bom quanto essa, mas assim... essa... então é assim... 
na média hoje eu falo assim que a gente tem condição de competir com 
qualquer empresa em nível internacional (Sebrae). 

 

Outro ponto interessante está no fato de que muitas vezes a empresa 

não participa diretamente de uma ação, no entanto, obtém ganho econômico também 

na medida em que vê outra empresa melhorando e busca também melhorias, o que 

se reflete na melhoria também da rede. Tal constatação pode ser feita a partir da fala 

do representante do Sebrae quando questionado sobre os ganhos que as empresas 

que participam têm em relação as que não participam. Segundo ele: “tendem viu... e 
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o interessante é o seguinte: que mais cedo ou mais tarde elas buscam, porque elas 

veem que as coisas estão acontecendo, está indo e ela não vai com tudo” (Sebrae). 

Um dos principais destaques em relação aos ganhos econômicos obtidos pelas 

empresas do APL de Bonés se refere ao treinamento sobre modelagem com o 

engenheiro alemão, já citado anteriormente, conforme afirmações nas entrevistas, tal 

ação refletiu na melhoria de processo de produção com redução de desperdícios de 

insumos, de forma que, inicialmente impactou nos resultados das empresas que 

participaram da ação, no entanto, hoje já se tornou prática de uma parcela significativa 

das empresas do setor. Tal fato, vai ao encontro da fala de uma das representantes 

de universidades entrevistadas que afirma que mesmo algumas empresas não 

participando diretamente das ações usufruem dos ganhos obtidos, principalmente 

quando há eventos para atração de clientes. E, conforme afirma um dos entrevistados, 

muitas empresas, mesmo não participando da governança, acompanham tudo o que 

acontece no arranjo. “... então é assim, eles estão monitorando tudo e eles se 

apropriam das coisas que são... que a governança traz, e lógico, tem um que quer e 

outro que não quer [...], mas meu... aí é escolha né?” (Sebrae). “Vamos supor... um 

novo modelo de boné, aí as empresas que participam já saem na frente a adota a 

técnica, as pequenas já ficam sabendo, já imita, porque a gente vê a cópia, então as 

pequenas, elas não participam, mas um pouco elas se beneficiam” (Universidade 2). 

Além da interdependência econômica, é possível afirmar a existência de 

interdependência social, e, do mesmo modo, o retorno depende em grande parte do 

envolvimento de cada organização e do aproveitamento que esta faz das 

oportunidades oferecidas. A rede de relacionamentos proporcionada pelo arranjo 

reflete a coevolução no âmbito social, de maneira que tudo o que se necessita relativo 

ao setor de bonés, Apucarana possui, logo, se uma empresa não faz determinado tipo 

de produto indica outra empresa. De forma complementar, tem-se que as 

oportunidades oferecidas pelo APL fazem com que o contato entre os empresários 

seja maior, proporcionando ambientes para troca de experiências e conhecimentos, 

assim, faz com que os empresários frequentemente repensem seus negócios, 

principalmente diante do contato com as empresas maiores e mais tradicionais. 

É possível perceber, ainda, que a própria interdependência consiste em 

um meio utilizado pelo grupo para atrair e envolver outras empresas. Tal situação 

pode ser percebida em uma das ações do Sebrae que trabalha o conceito de indústria 

4.0. Nas palavras do representante do Sebrae a indústria 4.0 consiste em um futuro 
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próximo e o Sebrae já desenvolve ações nessa linha; está transformando uma 

indústria que servirá de base para as outras empresas de Apucarana. “Nós estamos 

fazendo uma empresa já, porque foi a única que abriu as portas, e ela resolveu 

investir, e a gente está fazendo, e a hora que tiver... só que foi um combinado... eu 

combinei com o empresário... na hora que estiver pronto e o negócio estiver mudando, 

tem que abrir essa porta para trazer esses outros empresários aqui para dentro para 

ver funcionando, e ele falou: - A qualquer momento, quando você quiser! ” (Sebrae). 

E ele complementa, discorrendo sobre a atuação do Sebrae para todas as empresas 

do APL: “... a gente não consegue trabalhar com todo mundo... a gente tem que definir 

algumas estratégias... eu trabalho em um grupo de 30 empresas... como eu defini 

essas empresas? Eu defini pelo seu tamanho, sua estratégia, pelo seu plano... trouxe 

ela junto comigo, e também com o seu grau de conexão, com quem ela se conecta 

dentro do polo. Ah... essa aqui ela se conecta com aquele grupo, essa aqui a gente 

conecta com esse grupo, essa aqui com aquele grupo, como é se eu trabalhar 30 e 

puxar essas 30, eu levo mais 100 junto” (Sebrae). “A gente tem que ter uma iniciativa 

dessas em algumas empresas para mostrar o caminho para as demais” (Sebrae). 

Nesse sentido, é possível falar também em níveis de coevolução, dado que existem 

no polo empresas com níveis diferentes de maturidade tecnológica. 

 

“Qual situação a gente poderia... é... apontar, que atenderia empresas dum 
nicho que está mais posicionado, que tem investimento? Que daí... um 
tratamento diferente, né? - Olha, tudo bem, eu estou com essa situação, 
estou buscando isso, mas eu tenho como investir. A outra situação com um 
grupo e a outra ação em três grupos, uma situação para cada grupo, por 
exemplo lá, da fulana e sicrano é notório que assim, ok! Mas precisa de 
investir em equipamento! Cara não tem grana, não é verdade? Ah, precisa 
comprar outros materiais. - Tá, mas eu não tenho grana. Não é verdade? 
Então seria uma situação assim: - Escuta, com o que eu tenho aqui, na minha 
fábrica, com esse material, com esses equipamentos, como é que o 
melhorou? [...]. Aí é o desafio punk! Por quê? Que cara eu vou tentar melhorar 
o que? Vamos ver o que você tem aqui, do que você tem, a gente... é logico, 
fazemos alguns ajustes, fazemos algumas intervenções, alguma coisa, às 
vezes preparando um material, né? [...] O cara pega pô, a gente precisa disso, 
mas tem um tratamento com ele, mas tem outra situação que você pode criar, 
e vai lá... E você pode né? Ou aplicação desse tecido com esse, está vendo 
que não combina, costura, não sei o quê, né? Então arrumar essas para quê? 
Para ter um produto de boa qualidade, porque é isso que eles estavam... 
estavam... é... questionando. Já com uma empresa mais alta em outro nível, 
a gente poderia partir para a questão de um processo de automação, 
entendeu? Por que um grande problema que falou é questão de mão de obra, 
né? Então dentro do processo produtivo, qual o processo que a gente pode 
automatizar? Né! Por quê? Veja bem... se tiver uma solução interessante, eu 
compro isso aí e instalo na minha empresa, né? E aí às vezes uma situação, 
que eu digo assim... que são dois universos totalmente distintos, não adianta 
vir com automação para o sicrano e a fulana, que eles vão falar: - Vocês estão 
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loucos, nós não estamos conseguindo trocar as agulhas da máquina, e aí 
vocês vão vim querer botar... entendeu? E aí tem uma outra solução ali na... 
na parte do meio, né? E daí a gente poderia ver, se tem próprio sistema de 
controle, que veria se aquela empresa tem também condições de investir, e 
a gente abarcaria o Polo como um todo, com três situações, que atenderia 
aquelas empresas que estão bem aquém, as que são nível mediano, e as 
que tão...” (Governança). 

 

Desse modo, o fato de o grupo querer trabalhar em três níveis diferentes 

de empresas pode fazer com que as empresas escolhidas para as ações de melhoria 

sirvam, de certa forma, como modelo para as demais no seu nível e, até mesmo, em 

níveis diferentes.   

Outra questão relevante diz respeito à possível existência de 

“coevolução negativa”, ou seja, quando há ações oportunistas que denigrem a 

imagem da rede como um todo. “A gente tem assim, empresas que entram no 

mercado, e não tem assim muita tradição, e começam a deturpar o mercado” 

(Empresário 1). “Infelizmente nós ainda temos alguns concorrentes que ainda tem 

esse hábito de mostrar uma coisa e entregar outra, são vários, não tem muito 

comprometimento com prazo de entrega” (Empresário 6). As entrevistas apontam que 

tal situação impacta negativamente na imagem da rede como um todo, logo, é uma 

questão que precisa ser trabalhada. 

Com relação a análise da influência da relação entre estrutura e práticas 

de governança sobre a coevolução entre firmas e destas com a rede é possível 

apontar que certamente o poder de agência exercido pelo Sebrae tem relação com o 

fato de que foi dele a iniciativa pelo APL de Bonés de Apucarana, logo há interesse 

ímpar da instituição no desenvolvimento das empresas boneleiras e, 

consequentemente, na sua coevolução. Logo, tem-se o Sebrae como agente 

importante no processo coevolutivo da rede em análise, 

As áreas definidas como de cooperação, por meio dos grupos de 

trabalho, contribuem para a divisão de tarefas e responsabilidades, bem como melhor 

organização dos planejamentos do APL, sendo influenciados pelo ganho de 

experiência e pela informalidade. Assim, foram seguidos à risca pela governança no 

início das atividades, se tornando mais uma formalidade com o tempo. De qualquer 

forma, tem-se que as ações promovidas por estes diferentes grupos contribuem para 

a coevolução das empresas e destas com a rede em diferentes campos, em geral, os 

de necessidade do setor. Tal fator complementa a questão já levantada anteriormente 
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sobre vivência e convivência dos atores da governança que, por morarem na cidade, 

conhecem as diferentes realidades, logo, conseguem propor ações direcionadas ao 

alcance das necessidades. A maturidade do grupo também faz com que se criem 

heurísticas de como realizar certas atividades e conseguir recursos, o que, de certa 

forma, contribui para a coevolução. 

Por outro lado, tem-se que o fato de haver no polo uma grande 

quantidade de empresas, e a presença marcante da informalidade dificulta a 

realização de certas ações de forma efetiva. O próprio fato de envolver diferentes 

entidades, com diferentes interesses, faz com que haja certa morosidade nas ações, 

mas que necessita ser compreendida pelo fato de buscar o desenvolvimento regional 

e não de uma empresa em específico. E como afirma uma representante de 

universidade: “É um trabalho de formiguinha...” (Universidade 3). Tais situações, 

alinhadas ainda à questão do apoio incipiente do governo e às outras características 

do setor, como a falta de qualificação e união do empresariado, representam desafios 

a coevolução.  

 

6.2 APL de Calçados Infantis 

 

A pesquisa referente ao APL de Calçados Infantis de Birigui contou com 

a análise de 13 entrevistas, 210 arquivos de documentos (entre boletins informativos, 

notícias divulgadas na mídia, planos de desenvolvimento, planejamentos diversos, 

entre outros documentos considerados pertinentes pela autora) e 21 laudas de 

registros de observações assimétricas, realizadas durante a visita da autora à cidade 

de Birigui, durante as entrevistas e anotadas em caderno de campo. Como forma de 

assegurar a confidencialidade com relação à identidade dos entrevistados, a presente 

autora seguiu as nomenclaturas identificadas no Quadro 15. 
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Atlas/TI Entrevistado Nomenclatura 

D1 Assistente social Instituto 1 

D2 Empresário Empresário 1 

D3 Empresário Empresário 2 

D4 Representante do Senai Senai 

D5 Representante do Sebrae Sebrae 

D6 Representante da Prefeitura Prefeitura 1 

D7 Representante da Prefeitura Prefeitura 2 

D8 Psicóloga Instituto 2 

D9 Empresário Empresário 3 

D10 Representante do Sindicato Sindicato 

D11 Empresário Empresário 4 

D12 Empresário Empresário 5 

D13 Empresário Empresário 6 

 

 
Quadro 15 – Identificação dos entrevistados do APL de Calçados Infantis 
Fonte: elaborado pela autora com base nas informações do Atlas/TI 

 

 

Para organização das categorias de análise do estudo, optou-se pela 

apresentação dos resultados em seções, seguindo as definições operacionais 

propostas. Assim, na primeira seção tem-se uma descrição quanto ao surgimento do 

APL, bem como a evolução do setor de calçados infantis de Birigui. Na sequência são 

apresentados aspectos relativos à evolução da estrutura do APL e de sua governança. 

Em seguida, são listados os principais processos transacionais pelos quais o APL 

passou, buscando a identificação dos fatores econômicos e sociais presentes ao 

longo das transações. Por fim, discorre-se sobre a presença de aspectos 

coevolucionários possíveis de serem visualizados no arranjo e a relação destes com 

a estrutura e as práticas de governança da rede. 

 

6.2.1 Surgimento e evolução do APL e do setor de calçados infantis 

Birigui concentra uma grande quantidade de empresas voltadas à 

fabricação de calçados infantis. “Todas as outras indústrias que existem de infantil no 

Brasil estão fragmentadas em algumas cidades, mas [...] 52% de todo calçado 

produzido infantil do Brasil sai de Birigui...” (Sindicato). A cidade agrega também 

empresas que fabricam calçados femininos, esportivos e masculinos, além de 
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empresas atuantes na cadeia de valor, como fornecedores de matérias-primas. A 

maioria das empresas de calçados foram fundadas por pessoas que atuavam na 

produção e que tiveram a oportunidade de abrir o seu negócio.  

 

“As pessoas vêm do mesmo meio, é pouquíssimos, nem me lembro quais são 
aqueles empresários que são investidores, todos eles se tornaram 
empresários a partir de uma outra indústria onde tenham trabalhado, você 
entendeu? Aqui ninguém fala vou investir “X” mil reais para montar uma 
indústria outro “X” em empregado. Não, as pessoas vão nascendo no negócio 
e vai acontecendo” (Empresário 4). 

 

Em termos de empregabilidade, conforme afirma a representante do 

Sindicato patronal, em 2016 Birigui empregava cerca de 15.000 pessoas diretas e 

5.000 indiretas (como indústrias de componentes e transportadoras). Nota-se que 

muitas dessas indústrias que atuam indiretamente no setor surgiram por conta da 

demanda pelo calçado. “... ela foi um grande motor para o desenvolvimento da cidade 

por que gerou muitos empregos gerou renda para as pessoas” (Senai). 

A primeira indústria de calçados infantis se instalou em Birigui nos anos 

50, a partir daí a cidade foi se desenvolvendo em torno desta cadeia produtiva, de 

modo que, nos anos 70, já era visível a existência de um aglomerado de empresas 

atuantes neste setor; tal fato levou a cidade a ser reconhecida nessa época como a 

“Capital do Calçado Infantil”, e nos anos 80, como “Capital Latino-americana dos 

Calçados Infantis”; no entanto, a partir dos anos 90, em decorrência do governo Collor 

e do Plano Real, o setor começa a enfrentar uma crise, o que leva as indústrias, bem 

como as entidades da região, a refletirem sobre alternativas ao setor, quando surge, 

em 2003, o Sebrae com a proposta do “Projeto Polo” (SOUZA, 2006) . 

O contexto do setor naquele período refletia uma crise financeira que, 

segundo a entrevistada do Sindicato, contribuiu para o interesse das empresas na 

constituição do APL, até mesmo, diante da possibilidade de subsídios financeiros para 

investimentos no setor.  

 

“... então a crise é bom nesse aspecto, você faz as pessoas se mexerem mais, 
sair da zona de conforto dela, porque enquanto está tudo bem parece que a 
tendência é as pessoas de forma geral mas a gente tá falando de empresários, 
é ficar ali na caixinha deles né, tá indo tudo bem, tá tudo certo no Sindicato, 
porque que eu vou lá discutir um assunto?, porque que eu vou pensar nessa 
ação que é coletiva?, então fica muito na individualidade dela, foi um momento 
também que ajudou a gente a conseguir esse sucesso na época” (Sindicato). 

     



138 

 

Outra realidade do setor dizia respeito à falta de mão-de-obra 

qualificada, uma necessidade que em 2017 não é tão evidente. “Na época, diferente 

desse cenário agora [2017], nós tínhamos falta de mão de obra, olha que coisa, hoje 

nós temos desempregados, naquela época o setor de calçado aqui e de outras 

localidades também sofria a falta de mão de obra, e principalmente a mão de obra 

qualificada, então era um desafio na época pensar em algo desse tipo porque todos 

estavam sofrendo essa necessidade” (Sindicato). 

De forma complementar tem-se, em 2017, o desafio da retenção de 

funcionários, pois a rotatividade no setor é muito grande, conforme afirma o 

entrevistado do Senai. Nesse ponto, destaca-se o fato de que o setor de calçados 

sempre foi, e ainda é, muito artesanal, logo necessita de grande quantidade de 

pessoas na produção, no entanto, com o passar dos anos, vem diminuindo a procura 

por este tipo de trabalhado, fenômeno que vem afetando instituições, como o Senai, 

que oferecem cursos mais técnicos. “... então isso é muito manual, né? E por ser muito 

manual, muitas pessoas precisam para trabalhar. Só que as pessoas, é uma 

tendência de que elas não querem mais fazer esse tipo de trabalho né, serial. Então, 

atrair público [é um desafio], ao mesmo tempo, se eu não consigo atrair, o que eu 

consigo automatizar, e automatizar eu aumento o custo” (Sebrae). Logo, de um lado 

tem-se a redução do número de pessoas interessadas nesse tipo de trabalho, bem 

como a alta rotatividade do setor, de outro lado, mudar envolve investimento por parte 

das empresas que, por sua vez, estão passando por um momento de crise.  

Outro ponto que levou a uma movimentação do setor em prol do APL foi 

o baixo poder de negociação das indústrias, principalmente as menores, em relação 

aos compradores. “... então há uma desvalorização, vamos dizer assim, muito grande 

por parte de lojista quando ele vai comprar o produto da fábrica: - Ah isso está caro... 

eu pago tanto...; as grandes redes mais né eu estou falando [...] que tem um poder de 

compra grande, então ela realmente massacra a fábrica mesmo” (Sindicato). O APL, 

assim, surge também como uma forma de buscar melhores condições de mercado 

para as indústrias. Para representar o contexto histórico do setor em Birigui segue a 

Figura 20. 
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Figura 20 – Linha do tempo do setor calçadista de Birigui 
Fonte: SOUZA, 2006 

 

 

Dados mais recentes do setor, resultados de pesquisas realizadas pelo 

Sindicato, apontam para uma queda crescente da produção e do nível de emprego 

até 2013 com indícios de recuperação a partir de 2014 e nova queda a partir de 2015. 

Desse modo, é possível perceber que a manutenção das empresas frente a 

instabilidade econômica nacional ainda é um desafio importante (Quadro 16). 

 

 

    
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Produção diária 
de pares de 

calçados 

 
244.250 

 
229.250 

 
240.501 

 
214.383 

 
194.462 

Produção anual 
 de pares de 

calçados 

 
59.108.000 

 
55.108.000 

 
58.201.000 

 
51.880.000 

 
47.059.000 

Exportação 
(porcentagem 

sobre a 
produção) 

 
3,1% 

 
3,0% 

 
2,9% 

 
3,1% 

 
3.1% 

Empregos 
(número de 
postos de 
trabalho) 

 
21.986 

 
18.878 

 
19.490 

 
16.273 

 
14.490 

 
Quadro 16 – Números do setor de calçados de Birigui de 2012 a 2016 
Fonte: Elaborado pela autora com base em documentos disponibilizados a pesquisa 

 

Anos 50

Primeira 
empresa de 

calçado infantil

Anos 60

Instalação de 
novas 

empresas

Anos 70

Birigui como 
"Capital Brasileira 

do Calçado 
Infantil"

Aglomerado de 
empresas 
calçadistas

Anos 80

Consolidação 
do aglomerado

Birigui "Capital 
Latino-

americana dos 
Calçados 
Infantis"

Anos 90

Políticas 
econômicas -
crise no setor

Anos 2000

Início de 
organização do 

setor -
cooperação e 

apoio



140 

 

 

O APL de Calçados Infantis de Birigui surge, assim, oficialmente em 

2006, por meio de uma iniciativa do Sindicato patronal, Sebrae e Secretaria do Estado 

de São Paulo. 

A ocasião foi marcada por uma reunião em que estiveram presentes 

cerca de 100 empresários do setor calçadista, considerado um marco para o Sindicato 

dada a representatividade que se alcançou.  

 

 

“... o Sindicato aqui é muito atuante dentro da federação, da Fiesp, então nós 
temos aqui o diretor que era presidente na época [...] ele que enxergou as 
oportunidades e foi na gestão dele esse divisor de águas que eu falo tá, 
porque ele que, vendo as oportunidades, foi trazendo o Sebrae, trazendo a 
secretaria, trazendo a federação para as necessidades locais que a gente 
tinha aqui, os desafios; e foi ai que a gente teve esse apoio externo, tanto de 
recursos financeiros como de pessoas envolvidas aqui na época, que fez a 
gente ter essa condição e essa oportunidade, então foi uma demanda que o 
Sindicato enxergou que estava rolando: - olha vai sair um edital, que vai ter 
isso; como você está dentro da federação vê essas informações e ele mais 
que rapidamente começou a nos associar a Araçatuba, que é a regional 
[Sebrae], pega Birigui e algumas cidades aqui, que foi via o escritório local 
aqui que a gente começou a entender o que seria isso, o que nós tínhamos 
que fazer pra ter projeto, como que a gente tinha que escrever, e na época 
nos ajudou muito...” (Sindicato) 

 

Na época foi realizado um convênio entre Sebrae e Sindicato para o 

desenvolvimento de um projeto voltado para a melhoria da competividade e 

produtividade de MPE atuantes na região. Para o levantamento das necessidades 

realizou-se uma pesquisa com cerca de 80 empresários. 

 

“... ela foi uma pesquisa bem interessante na época porque foi uma 
metodologia online... foi assim, 80 empresários aqui no nosso salão de 
eventos e a gente elencou perguntas com a ajuda de consultores do Sebrae 
e do governo do estado, e ai estabelecia a pergunta e todos os empresários 
tinham um aparelho e ele respondia simultaneamente o que ele achava 
daquilo, na verdade era uma pesquisa de demanda, era pra gente entender 
o que, que o polo, o que os empresários pensavam e ao mesmo tempo o que 
as indústrias precisavam ser desenvolvidas pra serem mais competitivas, era 
esse o sentido, e ao final dessa pesquisa saíram as demandas para serem 
trabalhadas em todas as áreas, gestão empresarial, gestão de pessoas, 
design, na área produtiva..”. (Sindicato) 
 
 

  Esse projeto representou o início das ações do APL e durou dois anos, 

atendendo inicialmente 27 empresas, e num segundo momento, 45 empresas (16 

integrantes do primeiro grupo, 16 empresas novas e 13 empresas terceirizadas – com 
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vista à melhoria de atendimento às “empresas mães”). Havia um apoio financeiro do 

Sebrae às MPE, mas envolveu também empresas de outros portes mediante 

contrapartida. 

  Apesar da formalização do APL em 2006, nota-se, por meio de análise 

documental, que desde 2004 já havia uma movimentação do setor para tal 

reconhecimento. Nas primeiras reuniões do grupo estavam presentes, além dos 

empresários do setor, representantes de entidades: FIESP e CIESP (Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo), Sebrae, Sesi, Prefeitura, projeto incubadora de 

empresas, sindicatos, faculdades e instituições financeiras. 

A linha do tempo do APL apresentada na Figura 21 ajuda a compreender 

melhor a evolução das principais atividades do grupo de 2003 até 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – Linha do tempo do APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de campo e documental 

 

Nota-se, assim, que o reconhecimento do APL ocorreu em 2006 com o 

convênio entre o Sindicato das Indústrias de Calçado e Vestuário de Birigui (SINBI) e 

o Sebrae, convênio este que foi renovado em 2009, mas que, por questões diversas, 

foi interrompido em 2010. Nesse mesmo ano foi inaugurada a Universidade 

Corporativa do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (UNISINBI), 

uma universidade corporativa resultante de uma das ações do convênio e que 

incentiva a cooperação entre empresários. Em 2012, o Sebrae lançou um novo projeto 

chamado “Projeto Melhoria de Competitividade” que seguia os mesmos moldes do 
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anterior com algumas adequações à nova política da instituição; este projeto, em 

2013, mudou o nome para “Projeto Cadeia de Calçados de Birigui”, deixando clara a 

importância do setor calçadista para a entidade. Por fim, tem-se a inauguração do 

Laboratório de Criatividade e Inovação, em 2015, representando uma nova 

mentalidade de atuação da rede com foco em design e inovação.  

Em 2017, Birigui já possui toda infraestrutura necessária à instalação de 

indústrias na área, desde mão-de-obra, transporte, até assistência técnica. “Aqui você 

tem tudo que um arranjo produtivo precisa para você instalar uma indústria” 

(Empresário 3). Igualmente, no que se refere à permanência na cidade de pessoas 

externas, como compradores e fornecedores. A instalação de um Ibis Styles (temática 

de calçado) (Figura 22) na cidade recentemente demonstra novamente a importância 

do setor para cidade e região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Ibis Styles Birigui 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 
 
Dentre os fatores que cada vez mais constitui ameaça a indústria de 

calçados está o mercado chinês, conforme relatos em entrevistas. Na visão da 

representante do sindicato das indústrias, não há como competir com o preço dos 

calçados chineses e as empresas que não buscarem um diferencial estarão fadadas 

a falir, pois atualmente o setor conta com uma tarifa antidumping, mas que é 

temporária (cada renovação da barreira constitui uma conquista, pois são apenas 

alguns anos a mais que as empresas têm para buscar melhorias). 
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“... creio que as produções no Brasil de calçados vão ficar aquelas apenas 
que tiver um diferencial que a China não consegue, que é trabalhar valor 
agregado, alguns produtos diferenciados, de forma diferente, com valor 
social, com valor de responsabilidade, não sei, acho que isso cabe a cada 
criatividade, cada empresa, cada instituição mas a gente tem o desafio do 
futuro e de pensar dessa forma, então a demanda de melhorar sempre o 
design e fazer as empresas sair da cópia, do modelo de cópia, porque hoje 
no Brasil infelizmente o setor de calçado é assim, não só aqui, acho que todo 
lugar é assim: - Ah, como que eu crio um calçado? - Ah eu criei esse calçado! 
Mas na verdade você pesquisou na internet, pesquisou o que o pessoal está 
comprando, a luzinha, estourou a luzinha, aí todo mundo vai...” (Sindicato) 

  

A crise econômica que constituiu um fator impulsionador a participação 

de muitas empresas, hoje, porém, tem também influenciado o fechamento das 

empresas (incluindo as grandes e tradicionais) que, na visão de um dos entrevistados, 

tem buscado somente a sua sobrevivência, com olhar único e exclusivo para o seu 

negócio. “Mesmo a gente tendo um polo diferenciado, a gente o... o... o... o empresário 

está na luta para sobreviver, em busca da pura sobrevivência, ele... ele resolve fazer 

uma carreira solo, é... é... é... mas é pela sobrevivência, não é por... não... não querer 

trabalhar em...” (Empresário 1). “A fábrica mais antiga de Birigui tem quarenta anos, 

porque as que iam fazer quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta...” 

(Empresário 5). 

Tal fato tem feito com que a governança local procure novas alternativas, 

com destaque para a diferenciação de marcas. Assim, “... mudando o perfil né? Que 

seria é produzindo calçados com o maior valor agregado mais design tentando buscar 

aquela faixa onde você briga por preço né? Mas onde o cliente compra pelo desejo e 

isso pode ser que traga uma maior lucratividade para as empresas né? ” (Senai). Para 

um dos empresários entrevistados isso inclui também revisar o papel do Sindicato. 

 

“... a gente rediscutir o propósito do Sindicato a... a... a... o foco dele, qual o 
objetivo dele, quais são os diferenciais que ele tem que ter, entendeu? Para 
poder atender a demanda do... do... associado, a demanda do... do... do... 
fabricante, vamos dizer, independente do corte. Seja ele micro, pequena, ou 
pequena média ou grande, enfim, porque se a gente não fizer uma revisão 
no nosso... no nosso é... é... propósito, a gente pode cair na cilada da grande 
maioria dos sindicatos, perder o objetivo, perder a sua essência, a sua... o 
seu propósito da sua existência, então Birigui tem, acho que Birigui tem a 
vantagem porque primeiro, por mais que a gente perceba que começou 
uma... uma... uma evasão, entendeu? Não é uma evasão explicita, mas a 
gente vai tomar medidas já para poder trazer tudo para o mesmo fluxo” 
(Empresário 1). 
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Na opinião do empresário, a realidade aponta para um descrédito geral 

em relação as entidades e que precisa ser trabalhado pelo Sindicato, de modo a 

aproximar indústrias e instituições de apoio. 

Outra questão que se destaca nas entrevistas, é a dificuldade do 

governo em acompanhar a evolução dos APLs, de modo que, segundo afirma um dos 

entrevistados da Prefeitura, houve toda uma movimentação para reconhecimento dos 

APLs e dispêndio de recursos para melhoria da infraestrutura dos polos, no entanto, 

não há uma articulação do governo em saber como estão esses arranjos e como se 

desenvolveram. “... MDIC tinha que estar junto da gente, tinha que ter 

representatividade junto com a gente, não está junto da gente, eles ficam longe, então 

você como APL para você conversar com o governo federal é praticamente impossível 

então você montou arranjos no Brasil inteiro e não se conversam com o governo 

central” (Prefeitura 2). Tal fato demonstra a descontinuidade de ações, especialmente, 

aquelas ligadas ao governo: em uma gestão desenvolve-se um projeto, mas quando 

finda a gestão, o projeto cessa. “Quando eu tive lá em São Paulo na época do Rodrigo 

Garcia que foi o secretário de desenvolvimento nós montamos o primeiro comitê da 

indústria de calçados de couro, ele abriu as portas para fazer reunião, ele teve essa 

sensibilidade e foi aí que saiu o projeto de Web Designer, ele ativou, ele viu isso, mas 

foi só ele que fez, eram coisas que estavam paradas desde 2009 [...] ele ficou um ano 

tá? Ele saiu e parou tudo, parou tudo” (Prefeitura 2). 

No que tange ao aspecto processual, conforme Figura 23, baseada no 

modelo de Ring e Van de Ven (1994), página 34, é possível perceber que segue a 

etapa de negociação, por meio da verificação de interesses para participação do APL, 

representada aqui como a reunião inicial de apresentação do convênio, com 

levantamento das necessidades do setor, na sequência tem-se a definição de 

planejamentos para as ações do projeto, por fim o convênio é colocado em prática, 

tendo a duração inicial de dois anos. No que diz respeito ao alinhamento de interesses, 

verifica-se que a busca pelo alinhamento ocorre no início do convênio, especialmente 

entre Sindicato e Sebrae (figuras principais na condução das atividades do convênio), 

de modo que cada parte, além do interesse coletivo, busca seus interesses 

individuais. O estímulo à participação é algo que se buscou no início, por meio de 

avaliação e cadastramento das empresas, e durante a realização das ações do 

convênio, incentivando a permanência das empresas no projeto. 
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Figura 23 – Ciclo processual de evolução do APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A análise do ciclo demonstra que para os entrevistados o APL constitui 

um projeto, desenvolvido por meio de parceria entre Sindicato e Sebrae, logo, o ciclo 

evolutivo do APL segue a linha de evolução de um projeto. Tanto que, em análise aos 

informativos mensais do Sindicato, é possível perceber que até meados de 2010, 

quando o convênio APL ainda estava em andamento, havia uma seção do informativo 

que tratava do arranjo produtivo; no entanto, após esse período, não se publicou mais 

a seção. Após alguns anos volta-se a falar sobre APL quando o Sebrae lança o 

“Projeto Melhoria de Competitividade”, mas o termo APL, a partir de 2011, quase não 

é citado nos trechos do material. Inclusive a logomarca do APL que, até então, era 

utilizada nos estandes dos eventos em que as empresas calçadistas participavam, 

deixou de ser publicado. 
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6.2.2 Evolução da estrutura e das práticas de governança do APL de Calçados Infantis 

Em termos de estrutura, é possível caracterizar o APL antes mesmo da 

sua formalização, uma vez que, para compor o plano de ação da rede, foram criados 

grupos de trabalho nos seguintes temas, conforme documentos analisados: acesso a 

mercado, inovação tecnológica, recursos humanos, gestão empresarial, crédito e 

tributos e chão de fábrica. Na ocasião, participavam do comitê representantes do 

SINBI, Sebrae, Depar (Departamento de Ação Regional da Fiesp), poder público e 

empresários, e dentre os propósitos à formação da rede estavam: divulgação e 

identidade do polo, exploração de mercado, articulação de políticas públicas e união 

das empresas e da cadeia produtiva. A gestão local do projeto APL ficava sob 

responsabilidade da relações públicas do Sindicato e as áreas de cooperação 

coincidiam com as áreas de atuação do convênio, especialmente ações de 

capacitação, incentivo/cooperação e participação em feiras. 

Com relação à atores externos, nota-se que algumas entidades foram e 

continuam sendo fundamentais para a concretização de ações do APL, com destaque 

para o Sebrae, a Prefeitura e o Sindicato patronal. 

Em geral, Sebrae e Prefeitura contribuem com subsídios financeiros, e o 

Sebrae, em específico, também com subsídios de conhecimento. Para a 

representante do Sebrae, 

 

“... o Sebrae ele foi uma instituição e é ainda muito importante [...] porque ele 
trouxe capacitação, trouxe um olhar né, em três, a gente fala que na verdade 
é... são em três perspectivas: primeiro a gestão né? O Sebrae trouxe 
capacitação, orientação para esses empresários, depois acesso ao mercado 
auxiliando em recursos pra feiras e sessões de negócios, rodadas de 
negócios, né, ou seja, associando esse... esse micro pequeno empresário do 
mercado, né? Para acessar esse mercado a tecnologia e inovação, com 
ações que a gente chamava na época de Sebrae Tec né? Que são ações 
onde através de uma instituição tecnológica a gente aproximava o empresário 
dessas instituições tecnológicas para melhorar produto, melhorar design, 
então é, foi fundamental o papel do Sebrae nesse sentido por causa dessas 
três perspectivas” (Sebrae). 

 

A instituição, assim, desde o início do APL, vem contribuindo com o 

desenvolvimento de MPE atuantes na rede, por meio de duas frentes de trabalho 

principais: uma que ela chama de balcão, e que consiste no atendimento padrão as 

empresas, e a outra que são os projetos encabeçados pelo Sebrae, e que visam a 

melhoria da competitividade das empresas (neste caso há subsídio do Sebrae para 

realização das atividades entre 70 e 80%, os outros 30 ou 20% são bancados pelas 
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empresas participantes do projeto). Segundo a entrevistada do Sebrae, no início quem 

fazia a gestão destes projetos era o SINBI, no entanto, com o tempo a 

responsabilidade passou a ser somente do Sebrae (até mesmo por mudança de 

políticas de atuação) que hoje administra tais projetos, mas tem apoio total do 

Sindicato. “Todas as ações que o Sebrae faz em parceria são muito interessantes, o 

Sebrae é um grande parceiro” (Empresário 1).   

A Prefeitura, por sua vez, também contribui com o desenvolvimento 

regional, buscando atender as demandas do setor calçadista conforme solicitado. 

 

... a Prefeitura tem que estar próxima tem que estar auxiliando, né? Eu 
acredito assim que a Prefeitura tem que estar auxiliando também nessa parte 
de... de... organizar os espaços [como] esses distritos, esses mini distritos, 
acho que a cidade ficou muito assim, acabou não fazendo isso no tempo, 
gerando essa dispersão que aí, já gera problemas de trânsito gera um monte 
de outros problemas, já na área social, né? Ajudar também falando uma coisa 
importante né no processo na questão da qualificação, que teriam que apoiar 
o sistema S, o Senai, quando tem alguma demanda de alguma coisa 
específica do setor né a gente poder trabalhando também conjunto [...] eu 
acho assim conforme essa parte da demanda gerencial de criar curso do 
setor esteja precisando e agora entrando, criando essa base de dados e 
informações para dar suporte para eles para tomada de decisão, e todas as 
ações juntas também essa questão da exportação de que forma que pode 
participar para aquelas empresas que não exportaram, conseguir né? 
Incrementar as suas vendas então assim tudo aquilo que for possível que a 
Prefeitura possa estar junto eu acho que a Prefeitura tem que estar porque o 
crescimento do setor acaba movimentando tudo” (Prefeitura 1). 

  

Destaca-se, porém, segundo fala da representante do Sindicato, a 

limitação cada vez maior de incentivos financeiros da Prefeitura e do Sebrae, o que 

leva a rede a refletir sobre certas atividades. “Aí a gente tem que ter criatividade de 

pensar em prestações de serviços que a gente consegue oferecer para alguns 

associados de forma coletiva a ponto de contribuir com eles, ficar também mais barato 

e atrativo para eles e, ao mesmo tempo, o Sindicato se sustentar, dessa forma, nas 

prestações de serviços” (Sindicato). “Existe uma visão errada de que as empresas 

estão todas milionárias e a empresa pode cobrar tudo, pode fazer tudo e ela pode 

tudo, ninguém precisa ajudar não” (Empresário 5). Apesar de tal restrição, a 

entrevistada deixa claro que ainda procuram contribuir com o que podem. “... então foi 

possível a gente ir com esse grupo por conta da Prefeitura, senão não sei se a gente 

conseguiria com as empresas pagando, então a gente está indo com dez empresas 

por exemplo que está compartilhando um único espaço, meio com uma montagem 
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padrão e tal, e para vender, precisa vender mesmo que estão concorrendo...”  

(Sindicato). 

Nas palavras da entrevistada do Sebrae, a limitação de recursos partiu 

de uma reformulação da entidade que, atualmente, exige todo um planejamento prévio 

para investir.  

“... porque o projeto [...] teve que ser readaptado de acordo com os recursos 
que a gente tinha e com as possibilidades né, então na época lá de início 
antes de eu estar aqui no SEBRAE era um projeto, com o convênio tal, junto 
com o Sindicato. Depois passou a ser um projeto do SEBRAE em parce... 
com o apoio de parceiros e muda tudo, por que a gente passa a ser gestor 
com os recursos que a gente tem e os parceiros nos auxilia, então não é ele 
mais que busca o recurso aqui né? E com o tempo agora, justamente esse 
ano teve o projeto e os projetos são todos subsidiados [...] a gente faz toda 
uma programação e divulga, e ele no momento não quer ou porque ele tá 
correndo com outras coisas ou porque... e nós temos uma programação 
anual, né, então vai lá de fevereiro a dezembro, ele tem janeiro pra ele pensar 
se quer entrar ou não, só que antes disso, lá em outubro do outro ano a gente 
já tá divulgando o projeto, a gente já tá fazendo visita, a gente já tá lá dizendo, 
ó é importante, você não é obrigado a ficar, mas se ficar tem que cumprir” 

 

Logo, nota-se que o recurso existe, mas, atualmente, sua distribuição 

precisa se adequar às políticas do próprio Sebrae que também necessita de um 

retorno em relação ao que investe, em termos de melhoria de resultados das 

organizações que atende. 

O Sindicato, por fim, representa a figura principal nessa rede, de modo 

que todas as ações referentes ao APL de Calçados Infantis de Birigui são 

encabeçadas por ele. “... o Sindicato aqui é o que realmente toca o APL” (Prefeitura 

2). Dentre as empresas sindicalizadas, as mais atuantes são as grandes empresas, 

fato este que, na visão de um dos entrevistados da Prefeitura, representa uma 

inversão de polaridade, pois quem mais aproveita as oportunidades oferecidas a rede 

são as empresas maiores, pois possuem maior visão de mercado, consequentemente, 

percebem a importância de tais ações e tem capacidade financeira para investir.  

No início das ações havia participação também do Sesi e do Senai, no 

entanto, sempre com o papel de apoio, sendo solicitados conforme demanda. No 

geral, contribuem com opiniões a respeito dos assuntos tratados em reuniões, quando 

participam. Outra entidade que se relaciona é o Sindicato dos trabalhadores, assim 

como outros agentes da cadeia, mas somente quando solicitados, para tratar de 

assuntos que lhe é de interesse. A Figura 24 traz uma representação das relações do 

grupo com o ambiente externo. 
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Figura 24 – Organizações que compõem o ambiente institucional do APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em termos de governança, é possível notar, de acordo com a tipologia 

de Provan e Kenis (2008) (página 47), que se trata de uma rede do tipo Lead 

organization-governed, ou seja, o Sindicato possui posição central, de modo a 

encaminhar as ações do grupo, assim, é comum que alinhe as ações da rede aos 

seus interesses. “Porque tudo isso ocorreu no Sindicato né, porque as vezes no APL 

a governança está mais na Prefeitura, talvez não sei né, ou numa associação, ou no 

próprio Sebrae talvez, aqui está mais evidente, do Sindicato...” (Sindicato). 

Há cerca de cinco anos atrás, conforme relatos em entrevistas, ainda 

existia um comitê gestor do APL, com a presença de representações das entidades 

parceiras, no entanto, os empresários participantes desse comitê coincidiam com os 

membros da diretoria do Sindicato, o que parece ter levado naturalmente a integração 

desses grupos. 
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“... sempre tinha reuniões que decidia as ações, avaliava as ações, era um 
grupo bem atuante, por exemplo, na hora que entrava o índice de produção, 
então se tinha proposta de consultores para trabalhar aquela proposta que 
tinha lá no projeto, então esse grupo ajudava a avaliar essa proposta, quando 
não, começava a ajudar nos encaminhamentos, então era um grupo bem 
atuante mediante os desafios na época e dos trabalhos...” (Sindicato). 

 

Hoje, as reuniões do APL coincidem com as do Sindicato e ocorrem 

mensalmente, de modo que as entidades são solicitadas conforme necessidade. 

“Todo mundo tem buscado contribuir mais nada com uma coordenação assim única, 

eu em primeiro momento a gente sente que isso é estranho, mas em segundo 

momento a gente vê com uma certa naturalidade [...] eu sinto que nos últimos 5 anos 

é que isso vem assim de alguma forma se esvaindo, vai essa coordenação, até 5 anos 

atrás, mas nos últimos 5 anos eu sinto isso... (Empresário 4). 

A integração das governanças ficou, de certa forma, evidente nas 

entrevistas, pois quando se falava APL muitos empresários não entendiam o que era 

e, após alguns exemplos, eles relacionavam a uma ação do Sindicato. O fato de a 

universidade corporativa e o laboratório de design ficarem no Sindicato também 

espelham tal situação, assim como, o papel desempenhado pela representante do 

Sindicato entrevistada que, de todos as pessoas ouvidas, é a que possui mais 

informações sobre o APL. “... então eu peguei esse começo [do APL] e estou aí até 

hoje... cuido da área de projetos aqui dentro do Sindicato, o Sindicato tem bastante 

ações, bastante projetos, então eu fico mais nessa área e também assessoro a 

diretoria em demandas ou em algum tipo de assunto específico de Sindicato ou uma 

coisa assim, e então eu me envolvo também nessa área” (Sindicato). 

Nas palavras da representante do Sindicato é o SINBI que garante a 

continuidade dos projetos e ações do APL, independente do que ocorre em termos de 

mudanças ambientais. “... por exemplo agora mudou o partido da Prefeitura aqui, 

mudou o novo prefeito e tal, mas quem que puxou a continuidade dele e alguns 

projetos que a gente tem, foi o Sindicato” (Sindicato). 

Com relação ao porte, em geral, as empresas que fazem parte da 

governança da rede consistem, em sua maioria, conforme afirma a representante do 

Sindicato, em grandes empresas. 

O papel da governança, assim, está em buscar o alinhamento de 

interesses entre todos os atores envolvidos, seja Sebrae, Senai, Prefeitura, Sindicato 

e empresas, confirmando o que Rese, Bulgacov e Ferreira (2015) afirmam na página 
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8 sobre governança de rede. Nas palavras da entrevistada do Sindicato patronal: “... 

a governança tem um papel de realmente se colaborar, cada entidade trazer a 

expertise própria daquela entidade [...] sem interesses próprios, pensar no que é de 

interesse comum, esse que é o papel e seria um papel fundamental frente a esses 

desafios que a gente tem” (Sindicato). Apesar de haver no Sindicato uma boa 

representatividade de empresas maiores, há o cuidado da entidade, segundo o seu 

presidente, de não desenvolver ações apenas para os grandes. “... mesmo assim com 

todo cuidado com os pequenos, a gente pega no colo, sabe?! É... cuida deles, e ainda 

alguém, você tem que ouvir...” (Empresário 1). Para este último o papel da governança 

consiste em criar um ambiente favorável à inovação. 

 

“Eu acho que o papel, o papel assim de estar na frente desbravando e criando 
oportunidades para as empresas prosperarem, entendeu? Eu acho que ela 
tem um papel assim de... de inovar, de criar, de propiciar um ambiente onde 
as pessoas, as empresas possam ser empresas humanas, empresas éticas 
e prosperas, por que se as empresas forem humanas, éticas e prosperas, a 
gente tem uma comunidade sempre, sempre diferenciada. Entendeu? 
Principalmente num país que está de pernas para cima” (Empresário 1). 

 

No que tange aos relacionamentos, nota-se que em termos de liderança, 

principalmente sindical, as ações do APL contribuíram bastante, “... foi um momento 

fundamental assim, divisor de águas mesmo para Birigui, até como atuação da 

entidade, do Sindicato, um novo olhar assim...” (Sindicato). Nota-se que, no que diz 

respeito às ações, um marco para a questão dos relacionamentos cooperativos foi o 

convênio do Sindicato com Sebrae e governo que, segundo a representante do 

Sindicato, contribuiu muito para a mudança de mentalidade dos empresários que 

participaram na época. “... dentro desse projeto uma das matérias vamos dizer assim, 

um dos itens a serem trabalhados, era o comportamental do empresário justamente 

porque isso mostrou que os empresários não tinham esse comportamento 

associativista e que precisava ser trabalhado isso neles” (Sindicato). 

Todavia, a cooperação ainda consiste em um desafio importante, 

segundo a entrevistada do Sindicato; para ela o fato de o mercado estar em crise 

deveria ter resultado em um apoio mútuo maior, no entanto, parece que as empresas 

têm se afastado ainda mais de ações desse tipo e de outras em geral, talvez isso 

esteja acontecendo, na opinião dela, porque os empresários estão mais voltados à 

manutenção, sobrevivência, do seu negócio, não tendo tempo para se envolver em 

outras atividades. Sobre esse assunto, uma das entrevistadas, representante de uma 
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empresa sindicalizada afirma: “é por falta de visão, até mesmo de informação, a eles 

podem pensar dessa forma [...] então às vezes eles esperam a informação chegar, 

então eu acho que é por falta de atitude mesmo” (Empresário 2), se referindo às 

empresas sindicalizadas e que não participam das ações da rede. 

Com relação às empresas que participam mais ativamente, a 

representante do Sindicato relata que tal comportamento decorre da consciência que 

estes poucos desenvolveram participando das atividades promovidas.  

 

“Acho que pela consciência que conseguiu desenvolver, acho que tudo pela 
consciência, pela consciência que, ou pela experiência que ele teve, ou por 
coisas que ele viu, mas nem só pela necessidade, porque as vezes você 
percebe assim: - Ah a empresa é bem redondinha, caminha bem, não está 
com problemas, mas estou sempre presente, estou sempre colaborando, 
estou sempre participando, estou sempre dando contribuição; então é 
comportamento. Esse grupo pequeno, porque não foi um grupo tão grande 
que participou desse projeto dos cooperados de Birigui, são os que participam 
por exemplo, o que eu acredito, que eles tiveram uma oportunidade de 
participar dessa experiência, se deixaram porque né, a gente pode participar 
de muita coisa e não fazer mudança nenhuma, mas eles deixaram se mudar, 
entendeu, e ai são mais conscientes nesse sentido, eu penso que o fato das 
outras não ter tido essa oportunidade talvez elas são mais desconfiadas, por 
eles pensam assim: - Ah, vou lá. Se eu for lá meu concorrente vai estar na 
sala; aí ele já se fecha e não quer vim, um pensamento egoísta mas vamos 
dizer assim, como ele não enxergou de outra forma até agora, não teve 
oportunidade, porque foi algo que a gente não conseguiu continuar porque é 
caro também” (Sindicato). 

 

Percebe-se que a própria formação do Sindicato é vista como uma forma 

de cooperação da indústria, de modo que eles têm conseguido muitas conquistas via 

Sindicato, “eles criaram uma associação no passado lá 1980 mais ou menos né isso 

aí depois virou o sindicato né, e eles conseguem se unir né naquilo que é possível 

para trabalhar em comum, né, e deixam para fazer concorrência nas vitrines né?” 

(Senai). Antes mesmo do reconhecimento do APL, o Sindicato já promovia ações 

voltadas à cooperação dos empresários, como momentos para trocas de experiências 

e desenvolvimento de projetos conjuntos (“Programa Empresarial Biriguiense de 

Qualidade Total”, Consórcio de Exportação e Instituto Pró-Criança) (RIZZO, 2005). 

Outro ponto interessante nessa questão diz respeito à valorização das 

empresas da rede. “... as empresas começam a entender a importância delas então 

há uma valorização dos participantes e hoje se você se tiver um grupo de... de APL 

um grupo que não é de APL a diferença é gritante com relação ao preparo dessas 

empresas” (Sebrae), e isso se reflete também nas exigências de tais empresas com 

relação aos produtos/serviços oferecidos pelo Sebrae, o que demonstra aumento de 
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capacidade de tais organizações, conforme apontam Zaheer, Gozubuyuk e Milanov 

(2010) na página 25 quando tratam dos propósitos de formação de uma rede. 

As empresas mais novas, segundo a representante do Sindicato, 

também são mais abertas à cooperação, diferente dos empresários mais antigos do 

setor. “... eu percebo nos empresários mais novos um comportamento assim de estar 

junto, não tem muita resistência, então com os antigos é mais difícil no negócio, eles 

podem até ter amigo fora, no negócio eles são mais conservadores nesse sentido” 

(Sindicato). Apesar da abertura, torna-se importante mostrar a estas empresas a 

importância das ações cooperativas. “Então essas empresas não entendem o papel 

da entidade de juntar forças, vamos comprar todo mundo junto para ser melhor para 

eles, vamos fazer isso, eles, eles...” (Empresário 1). 

Apesar disso, em termos de análise de confiança, percebe-se nas 

entrevistas que ela existe entre certos empresários ou grupos de empresários, mas 

não se estende a todo o grupo. Quando perguntado sobre o relacionamento com os 

outros empresários, um deles, parte da diretoria do Sindicato, afirma: “... até que é 

bacana” (Empresário 3), demonstrando certo distanciamento nas relações, apesar do 

respeito mútuo existente no empresariado. O fato de a maioria dos empresários terem 

surgido da base, isto é, do ambiente fabril, contribui também para que essa situação. 

Para um dos empresários entrevistados, é um misto de união e humildade 

(Empresário 4). 

E, assim como acontece em muitos setores, a informalidade se faz 

presente também neste polo, tanto que foi alvo de ação do Sindicato logo no início de 

suas atividades, principalmente no que tange à conscientização sobre o trabalho 

infantil, resultando na fundação do instituto Pró-Criança. Por outro lado, essa mesma 

informalidade contribui ou não para a cooperação. Logo, ela pode ser visualizada em 

ações cooperativas que não compõem um projeto da rede, mas que existem no grupo, 

como a compra de cestas básicas por um grupo de empresas atuantes no setor, bem 

como a troca de insumos e equipamentos, de grandes a pequenas indústrias. “A gente 

compra cesta básica todos juntos, a gente compra tipo assim, já chegamos a comprar 

mais, hoje a gente compra lá quatorze mil cestas básicas juntos, então a gente cota 

junto, briga junto...” (Empresário 1). “... se você precisar de qualquer coisa as 

indústrias estão sempre abertas, dispostas isso é uma guarda corrente, todo mundo 

faz uso” (Empresário 4). “Em 2013 houve um incêndio aqui na fábrica do sábado para 
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o domingo, na segunda feira tivemos ajuda de muitas empresas que emprestaram 

maquinário, funcionário, foi uma ajuda assim, muito grande...” (Empresário 6). 

 Todavia, também pode representar uma barreira à participação efetiva 

de muitas MPE por medo.  

 
 
“As empresas, muitas vezes elas começam ou trabalham na informalidade e 
muitas vezes elas se escondem por estarem na informalidade. Então esse é 
um fator que nos dificulta um pouco, por as pessoas não quererem aparecer 
de jeito nenhum porque sabem que vai ter fiscalização e com isso mais 
tributos, mais obrigações. Então as empresas pequenas a gente tem essa 
dificuldade” (Empresário 4). 

 

Diante de uma análise longitudinal, pode-se notar no início do APL uma 

evolução dos relacionamentos cooperativos. “... a gente se reúne, discute, a gente há 

uma relação sadia, muito boa, entendeu há um transito muito bacana entre todos, não 

tem, eu não converso com fulano, eu não converso com ciclano, não tem isso...” 

(Empresário 1). No entanto, conforme afirma a representante sindical, tal 

comportamento se limita mais ao estar junto e discutir sobre assuntos comuns, sendo 

ainda um desafio a participação em projetos conjuntos. Em geral, a representatividade 

da classe fica sob responsabilidade do Sindicato, de modo que é sempre a diretoria 

do Sindicato que mais se envolve e, segundo um dos entrevistados da diretoria, de 

uns cinco anos para cá tem caído cada vez mais a participação do empresariado. Isso 

tem feito com que a governança repense o seu papel e reflita sobre alternativas à 

mudança. “... estamos procurando, inclusive nós vamos sentar no Sindicato com ajuda 

de um facilitador proximamente passar algum tempinho entre nós para poder tentar 

identificar o que que vai atrair o pessoal de novo para estarmos juntos” (Empresário 

4). Cabe destacar que a mudança não foi no número de associados, mas na 

participação destes em atividades da rede (e até mesmo daqueles que não são 

associados e que participavam das ações).  

Para um diretor sindical entrevistado, um dos fatores que tem contribuído 

para essa questão é a redução da escassez de recursos que, antigamente, motivava 

a cooperação; para ele é a escassez que une as empresas e, na medida em que 

conquistas são realizadas e há menos escassez, naturalmente a motivação diminui. 
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“Porque as informações hoje se tornaram instantâneas, é... é... é... o volume 
de fornecedores aumentou muito, de clientes de forma igual, de agentes 
institucionais envolvidos com, com o empresariado, com indústria, com bens 
aumentou bastante, é de escolas de formação técnica pra... para a formação 
dos colaboradores das empresas também cresceu, de universidades 
cresceu. Então a gente percebe que ter escassez pouco se consegue unir o 
arranjo hoje. É o que se está tentando é através da inovação trazer as 
pessoas para que repensem seus negócios, sua participação de mercado e 
a própria existência do arranjo é, no aspecto relacional, então é isso que a 
gente tem tentado fazer com que as empresas é... é... se conversem, sejam 
juntas e tudo mais” (Empresário 4). 

 

Tal constatação reflete a maturidade do grupo e vai ao encontro do que 

outro empresário afirma sobre repensar o papel do Sindicato, dado que na atualidade 

a cidade vem sofrendo com as ameaças ambientais, exigindo uma nova postura dos 

agentes do setor em geral, a começar pelo Sindicato. 

Em suma, o Quadro 17 traz os principais aspectos configuracionais do 

APL em questão com relação a perfil, gestão e relacionamentos. 

 

 

PERFIL 

 
Aspecto 

 
Descrição 

 
Ano de fundação (formalização) 

 
2006 

 
Tipo de fundação 

 

Sindicato, em parceria com Sebrae e Secretaria 
do Estado 

Propósitos de formação da rede 

- Possibilidade de subsídios financeiros; 
- Melhoria da competitividade e produtividade 
das empresas; 
- Aumento do poder de negociação das indústrias 
menores frente aos compradores; 

Áreas de cooperação 

- Gestão e divulgação; 
- Educação; 
- Eventos; 
- Mercado; 
- Visitas. 

 
Número de firmas participantes 

 
Cerca de 350 empresas 

Tipos de firmas participantes 

 
Indústrias de calçados e empresas atuantes na 
cadeia de produção 
 

 
Número de outros atores envolvidos 

 
Cerca de 6 

Tipos de outros atores envolvidos 
- Prefeitura; 
- Sesi; 

continua 
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- Senai;  
- Sebrae; 
- Sindicato patronal; 
- Sindicato dos trabalhadores. 

Características do ambiente externo 

- Concentração de empresas fabricantes de 
calçados; 
- Crise financeira (setor bastante afetado); 
- Ameaça do mercado chinês; 
- Limitação de recursos; 
- Falta de acompanhamento do governo. 
 

GESTÃO 

 
Aspecto 

 
Descrição 

 
Tipo de governança de rede 

 
Lead organization-governed network 

Atores envolvidos na governança 

- Sebrae; 
- Senai; 
- Sindicato patronal (cerca de 22 empresários, 
diretores) 

Maturidade do grupo em termos de trabalho 
conjunto e relacionamentos 

Desde a formação do APL, mudando conforme 
muda a diretoria do Sindicato; necessidade de 
mudanças, nova postura. 

RELACIONAMENTOS 

 
Aspecto 

 
Descrição 

Características dos relacionamentos 

- Poder de agência do Sindicato; 
- Vivência e experiência da diretoria do Sindicato; 
- Informalidade do setor; 
- Surgimento de novas oportunidades de 
relacionamentos. 

 
Quadro 17 – Configuração da estrutura do APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

É nítido, a partir da análise do caso, que o perfil do APL não mudou, a 

não ser pela quantidade de outros atores envolvidos, pois, com o tempo, diante da 

autonomia do grupo de empresários em relação ao desenvolvimento das atividades 

houve um afastamento natural das entidades de apoio. Em termos de gestão, nota-se 

que, com o tempo, o grupo foi adquirindo maturidade, o que levou a melhor 

compreensão do contexto setorial, bem como possibilidades de melhorias; 

atualmente, o grupo encontra-se num momento de repensar o seu papel na 

comunidade na busca por novos desafios, especialmente ligados à relacionamentos 

e inovação. Por fim, percebe-se que os relacionamentos foram se moldando às 

conclusão 
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características do setor, existindo maior informalidade no início das ações, mas de 

modo a se criar maiores oportunidades de relacionamentos com o APL. 

Parênteses pode ser feito na questão de relacionamento entre redes, 

necessidade levantada por um dos entrevistados. Na opinião dele, o setor também é 

carente de relacionamentos entre APLs atuantes num mesmo setor, o que seria 

interessante para a evolução setorial e o desenvolvimento nacional. “... então os APLS 

não conversam, isso é muito ruim porque nós poderíamos trabalhar pesquisas juntos, 

feiras juntos...” (Prefeitura 2). Trata-se, segundo ele, de uma briga de egos que precisa 

ser superada. 

Outro desafio apontado pela entrevistada do sindicato, consiste na 

organização da governança do APL, no entanto, apesar das dificuldades, seria muito 

mais difícil se não houvesse qualquer governança da rede. 

 

Seria mais difícil, porque se você pensar em Prefeitura, é política, interesses 
políticos e a cada quatro anos muda vamos dizer assim ,muda o prefeito, 
muda os interesses, como que um projeto desses poderia ficar dentro da 
Prefeitura, o Sindicato ele é apolítico, ele não é partidário, o cooperado apoia 
quem quer, vota em quem quer, a entidade em si ela não é partidária, então 
ela é neutra, ela é imparcial nesse sentido, então a gente não tem 
compromisso nesse sentido, e ele também não ficaria com um projeto 
desses, o Sebrae também não, o Sebrae é muito por demanda, alguém tem 
que demandar pra ele, ele mesmo por si só não desenvolve o projeto, até 
desenvolve mas quem ele iria conseguir agregar, só as pequenas empresas, 
porque o arranjo é todo né, quando a gente fala APL é o arranjo produtivo 
local como um todo, grande, pequena, média empresa, componente, a cadeia 
como um todo, tudo aquilo que faz parte entorno pra aquele setor ou 
segmento poder existir, então esse é o sentido” (Sindicato). 

 

Na opinião de um diretor do Sindicato e empresário, a governança 

congrega o empresariado do setor e transmite segurança: “... sempre que tem alguma 

coisa, seja no âmbito tributário, trabalhista, relacionamento político, a gente sempre 

está atento, então acho que isso funciona bem é importante” (Empresário 4).   

No que diz respeito às práticas de governança da rede, nota-se que 

durante o convênio havia um comitê gestor que dirigia as ações do APL, conforme 

citado anteriormente, todavia, com o tempo, tais ações passaram a compor a 

distribuição de responsabilidades do Sindicato (aos seus funcionários).  
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“... então assim o SINBI tem vários serviços, vários grupos por exemplo o 
grupo de feira, o grupo do projeto comprador, as visitas que a gente faz nas 
empresas, tudo pra perceber, nessas conversas a gente vai percebendo, tá 
todo mundo reclamando de frete um exemplo, fulano comentou, ciclano falou, 
então como a gente é muito aberto a eles, tem sempre diálogos, 
mensalmente tem reuniões na diretoria, então vários assuntos vão surgindo 
e ai que a gente vai conseguindo medir se isso é interessante ou não, quando 
a gente pensa por exemplo no projeto Sinbi Shop, vamos ouvir diretoria, 
vamos ouvir um grupo de empresários, então a gente vai, vamos dizer assim, 
não são pesquisas formais a gente fala com todo mundo mas de alguma 
forma a gente está sentindo que é uma demanda” (Sindicato). 

 

A divisão de tarefas dentro do Sindicato acontece por áreas de atuação 

com foco em mercado e relacionamentos (que atualmente não possui responsável, 

pois foi necessária a demissão). Na área de mercado tem-se, como exemplo, a 

organização e participação em feiras, o projeto comprador e a UNISINBI. A área de 

relacionamento, por sua vez, cuidava do contato com o empresariado via contato 

pessoal ou por meio de redes sociais, era a ponte entre o Sindicato e as indústrias.  

No que tange à comunicação, percebe-se que esta acaba ficando restrita 

aos filiados ou associados do Sindicato, entre 200 e 230 empresas, mas estendendo-

se, muitas vezes, por meio de notícias veiculadas na mídia, bem como informativos 

do próprio Sindicato. 

A configuração das práticas de governança do APL segue no Quadro 18. 

 

Aspecto Descrição 

Modo como as atividades são desenvolvidas 
Reuniões do APL, em geral, coincidem com as 

sindicais e mediante demanda quando da 
necessidade de participação de outra entidade  

Distribuição de responsabilidades 
Início: comitês gestores 

Atualmente, segue a organização do Sindicato 

Formas de monitoramento 
Formal: atas de reunião 

Informal: trocas de informações entre os 
componentes da governança, vivência 

Distribuição de autoridade 
Todos têm a sua importância de acordo com o 

assunto tratado 
Papel do SINBI como fundamental 

 
Verificação de incentivos 

 

 
Sindical, mas está passando por mudanças 

 

Quadro 18 – Configuração das práticas de governança do APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise evolutiva das práticas de governança aponta que estas foram 

se adequando à realidade do grupo, permeada por uma influência significativa do 
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Sindicato nas ações do APL, desse modo, hoje, as práticas de governança do APL se 

integram às práticas de governança do SINBI. 

A relação entre configuração de rede e práticas de governança indica 

que o fato de o grupo ter desenvolvido maior autonomia com o tempo, até mesmo, 

pelo distanciamento do Sebrae e da Prefeitura em certos momentos, fez com que 

estes adotassem práticas que facilitassem as tomadas de decisões e a continuidade 

das ações, resultando na integração percebida em relação às governanças da rede e 

do Sindicato. De forma complementar, os relacionamentos já existentes entre 

empresários do setor (vivência) podem ter influenciado na adoção de práticas de 

governança que envolvessem mais os empresários. 

Por fim, apesar de haver cooperação, ela ainda consiste em um desafio 

importante para a rede. Assim como a inovação, diante das pressões ambientais, 

especialmente, por se tratar de um setor de manufatura caracterizado por pouco 

investimento em tecnologia. “... nosso empresário ele é muito artesão, ele pensa muito 

como artesão ainda...” (Sindicato). De forma complementar, existem muitas empresas 

familiares cujos fundadores ainda atuam e são desconfiados com a mudança. “... boa 

parte [das empresas] ainda é bem familiar, os filhos estão entrando, mas ainda o pai 

é dono, tem pensamentos diferentes de quem é mais novo, mas ao mesmo tempo tem 

a experiência de quem é mais velho e não deixa a peteca cair em algumas coisas, 

então assim é um desafio...” (Sindicato). 

 

6.2.3 Processos transacionais do APL de Calçados Infantis e seus resultados 

Em geral, o que impulsionou o surgimento e o relacionamento entre as 

empresas do APL foi o convênio do SINBI com o Sebrae. O convênio, de acordo com 

documentos, compreendia três etapas principais, uma de levantamento das 

necessidades das empresas, outra de realização das intervenções (cursos, palestras, 

treinamentos, participação em eventos, consultorias individuais) e uma terceira que 

envolvia o levantamento de informações que, posteriormente, levou a uma compilação 

dos dados para dar uma visão geral do desempenho das empresas. Nota-se, assim, 

que praticamente todas as atividades realizadas pelo APL tinham ligação com esse 

convênio.  

Dentre as ações iniciais que se destacam estava o módulo “cooperar 

para competir” que tinha como objetivo o incentivo ao cooperativismo.  
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“... eram encontros todos os sábados de manhã, quinzenais, com dois 
professores da FGV de São Paulo, e justamente os encontros era com os 
empresários mesmo e abordava uma série de coisas que fazia ele entender 
e enxergar a importância desse cooperativismo, e ao final eles tinham que 
entregar projetos, escrever projetos juntos mediante uma necessidade que 
era comum pra todos e esse grupo batia muito assim “nós somos 
concorrentes”, só que o que nós podemos nos unir pra sermos mais 
competitivos lá fora, porque nós somos concorrentes lá na vitrine, lá na loja, 
mas até chegar na loja o que nós podemos fazer pra cooperar, então eles 
foram envolvidos a pensar dessa forma e ai nasceu a Unisinbi que é a 
universidade corporativa desse projeto [...] aí saíram três projetos na época: 
esse, um projeto voltado a capacitação de mão de obra, saiu um outro que 
era compra em conjunto de suprimentos e matéria prima, e um outro que era 
voltado a crédito, com a consulta de crédito em conjunto, uma coisa assim... 
e ao final eles tinham que escolher um dos três pra de fato o Sindicato junto 
com eles tentar a implantação, ai eles escolheram a questão da mão de obra, 
capacitação da mão de obra, e ai que se transformou na atividade 
corporativa, universidade corporativa” (Sindicato). 

 

Conforme visto em documentos do APL, diversas frentes foram 

levantadas pelo grupo durante esse treinamento, com destaque para: melhor estrutura 

para acesso a mercados, criação de uma marca única de Birigui, capacitação de mão-

de-obra e compra de matéria-prima conjunta. 

A partir daí surgiu a ideia da universidade do calçado que, 

posteriormente, se transformou na UNISINBI. Trata-se de uma universidade 

corporativa que oferece cursos que visam atender às necessidades exclusivas da 

indústria, não concorrendo, segundo a representante do Sindicato, com Senai e 

Senac, pois são cursos mais direcionados. 

Logo, como visto em documentos disponibilizados à pesquisa, a 

UNISINBI tem como missão: “promover, alinhar e certificar ações de desenvolvimento 

pessoal e profissional para melhoria de performance da sociedade produtiva de Birigui 

e região”, visão: “ter excelência no desenvolvimento do capital humano de Birigui e 

região”, e valores: “transparências nas relações, acesso universal ao conhecimento, 

as ações devem gerar valor as pessoas, organizações e a sociedade, avaliação 

contínua de fornecedores, alunos, programas e resultados, inovação, 

responsabilidade social e ambiental, disciplina e perseverança, busca de excelência, 

qualidade e pressuposto”. Seu público-alvo são “colaboradores, gestores e clientes 

dos setores de calçados e vestuário, além da comunidade empresarial de Birigui e 

região”, e os cursos constituem “programas educacionais em parcerias com 

instituições de ensino públicas ou privadas que tenham condições de oferecer a 

capacitação necessária para atender as necessidades empresariais”. Por fim, constitui 
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objetivo principal da UNISINBI “desenvolver competências empresariais e humanas: 

promover aprendizagem que produza resultados no trabalho”.    

A universidade é subsidiada pelo próprio empresariado que coopera no 

pagamento, uma vez que se trata de uma entidade sem fins lucrativos. Dentre os 

cursos mais oferecidos pela universidade está o de formação de líderes. 

 

“Normalmente foi o melhor costureiro ou a melhor costureira, que ai o dono 

da fábrica ou o gerente pôs ele como chefe desse grupo, só que quando 

coloca ele como chefe do grupo ele tem a dificuldade de liderar porque ele 

era o melhor despontador ou a melhor costureira tecnicamente, mas quando 

ele vai pra uma outra função ele tem dificuldade porque ele não sabe, então 

a indústria tinha a necessidade de formar esse indivíduo, que dizia a função, 

e muitas as vezes essa pessoa não tem segundo grau completo, não tem 

faculdade, então ele é ótimo tecnicamente mas para liderar pessoas ele 

precisa ser capacitado, então não tínhamos esse curso aqui na região...” 

(Sindicato) 

 

Vinculado ao convênio APL, com o intuito de movimentar a economia da 

região com a atração de compradores a Birigui e divulgar a cidade e o APL, está o 

“Projeto Comprador” que acontece na cidade desde 2006. Inicialmente, por conta de 

fatores cambiais, ele buscava atingir o mercado internacional, mas, com o tempo, 

passou a focar no mercado interno. Custeia, assim, a vinda de compradores à região, 

contribuindo, principalmente, conforme afirma a representante do Sindicato, para o 

aumento de vendas das pequenas empresas. “... então a gente seleciona, 

selecionamos cem lojistas os principais clientes vamos dizer assim, os nossos 

associados, a gente manda um convite pra ele, a gente paga a passagem deles pra 

vir pra cá, estadia, alimentação, paga tudo; ai chega aqui as novas empresas estão 

expondo produtos estilo feira, ai podem conhecer os produtos, comprar produtos, e a 

gente levava ele na fábrica pra conhecer, como que era o processo de produção, o 

relacionamento dentro das fábricas, então começava a divulgar alguns diferenciais do 

polo, conhecia a nossa estrutura...” (Sindicato). Para participar do projeto as empresas 

vendedoras se cadastram e pagam um valor de inscrição para ajudar nos gastos, 

necessitando também se adequar a um regulamento que normatiza as atividades do 

projeto, assim como, das empresas compradoras. 

Percebe-se que tal ação contribuiu para melhorar as condições de 

mercado, proporcionando maior legitimidade das indústrias frente aos compradores. 

Segundo a representante do Sindicato, o fato de os compradores passarem a 
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conhecer o processo produtivo do calçado fez com que compreendessem o preço 

praticado, refletindo em melhorias no processo de negociação, bem como nos 

processos produtivos das indústrias, pois para receberem tais compradores as 

empresas precisavam estar adequadas em termos de estrutura e organização. 

Constituiu, desse modo, uma ação cooperativa entre Sindicato patronal, Sindicato dos 

trabalhadores e Ministério do Trabalho, “... sempre com esse pensamento de 

humanização mesmo interna, qualidade da onde a pessoa senta, essa preocupação 

mesmo com a pessoa dela se sentir cada vez melhor no ambiente de trabalho” 

(Sindicato). 

 

“... a gente teve um feedback muito legal dos lojistas, “nossa, não tinha ideia 
de como faz cada sapato... nossa quanta mão passa um par de calçado... um 
pezinho quantas mãos passa”, centenas de mãos né porque é muito 
processo, é um segmento assim como a confecção que tem muita mão de 
obra envolvida no processo, não é máquina, diferente de uma montadora de 
carros você é mais robôs no processo, porque não permite né, mas como o 
calçado, a confecção, está inserido na manufatura, pelo nome você já né... 
então é muito ciclo, é muito moda, esse mês eu estou fazendo um modelo, 
mês que vem pode ser outro, então muda layout, muda planta, muda 
maquinário que eu uso no processo, então tem muitas pessoas envolvidas” 

(Sindicato). 

 

Outras ações do APL dizem respeito à participação em feiras e eventos, 

com destaque para Francal e Couromodas, contribuindo para que as empresas, 

principalmente as menores, tenham mais acesso ao mercado com a oportunidade de 

participar das feiras com estandes coletivos. 

 

“... poucas empresas de Birigui tinham a oportunidade de ir nessas feiras, 
quem que ia era só as grandes, então como a gente poderia melhorar isso, 
levando um grupo de pequenas empresas? - Ah mas custa caro! Então o 
Sebrae ajuda, a Prefeitura ajuda e o SINBI também ajuda, então a gente 
começa a levar, então isso até hoje a gente faz; por exemplo, semana que 
vem tem Francar em São Paulo, a gente está indo com um grupo que vai 
expor coletivamente dentro de um espaço por exemplo” (Sindicato) 

 

Como resultado dessa participação muitas empresas entram em 

rodadas de negócios que geram contatos nacionais e internacionais. 

Com a interrupção do convênio APL em 2010, em 2012, conforme 

observado em documentos fornecidos à pesquisa, tem início o Projeto de Melhoria de 

Competitividade (PMC), encabeçado pelo Sebrae em parceria com a Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento e Fiesp, com apoio do SINBI e recursos do BID. A ação 

tinha como objetivo tornar as empresas da rede (calçados e componentes) mais 
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competitivas, respeitando o segmento em que atuam e seu estágio de 

desenvolvimento. O projeto se apresentou em molde similar ao convênio anterior e 

que marcou o reconhecimento do polo de Birigui como um APL. Assim, era composto 

por atividades de consultoria às empresas nas áreas de tecnologia, finanças e 

marketing, bem como fóruns, palestras e missões nacionais e internacionais. A 

seleção das empresas participantes ocorria por meio de diagnóstico prévio e havia 

acompanhamento na implantação das ações, com intuito de avaliar os resultados 

alcançados. Em 2014, o projeto mudou sua denominação para Projeto Cadeia de 

Calçado de Birigui. 

As missões nacionais e internacionais proporcionadas às empresas 

participantes do projeto já envolveu visitas a empresas com produção enxuta, ao 

IBTEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos), a Itália 

(Figura 25), a Alemanha e a Colômbia (participação em feira mundial, visita a 

empresas e institutos na área).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Missão internacional Milão/Itália 
Extraído de: Documento disponibilizados à pesquisa 
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Outro projeto de destaque é o Laboratório de Design (Figura 26), cuja 

ideia surgiu em 2009, mas que só se concretizou em 2015 com subsídio do Programa 

de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em APLs do Estado 

de São Paulo, por meio do BID. Uma das ações do convênio dizia respeito a uma 

capacitação sobre criação e design, apoiada pelo Sebrae, com a vinda de um grupo 

do IED (Instituto Europeu de Design). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Laboratório de Design 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 

Na ocasião, o grupo considerou a ideia interessante, mas após a 

finalização do convênio não houve continuidade, especialmente pela necessidade de 

alto investimento. Assim, em 2014 quando surgiu a oportunidade de conseguir recurso 

via BID, montou-se o projeto do laboratório que foi aprovado em 2015 e hoje se 

localiza no prédio do Sindicato. 
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“Depois que o convênio encerrou porque é muito caro trazes esse pessoal de 
fora, a gente nunca mais depois conseguiu voltar com esse assunto, aí a 
gente escreveu um projeto, para um edital que o governo do estado tinha 
aberto na época, do BID, que o governo tinha feito um convênio com o BID 
para a competitividade das empresas, do APL, dos arranjos produtivos locais 
e aquela coisa toda, criamos esse projeto, estourou em 2015, veio em 2015... 
então nós temos implantado aqui...” (Sindicato). 
   

 

Em termos de equipamentos, o laboratório conta com um valor de cerca 

de 800 mil reais, no entanto (Figuras 27 e 28), hoje representa um desafio para o 

setor, pois as indústrias não possuem tecnologia e capacidade para lidar com tal 

estrutura, o que tem levado o grupo a uma nova etapa desse processo que é a 

capacitação da indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Impressora 3D do Laboratório de Design 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 

 

Assim, em 2015, contratou-se novamente o IED para a formação de 30 

multiplicadores da metodologia do design estratégico, em 2016 estes multiplicadores 

organizaram 10 workshops sobre o método e, a partir de 2017, teve início uma fase 

de formação de profissionais das indústrias para operar os equipamentos. “... então a 

gente está agora, quer dizer isso provocou nós para que a gente pudesse agora tentar 

inserir isso dentro das empresas, a gente fez duas turmas ano passado, fora essas 

da multiplicação” (Sindicato). 
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Figura 28 – Modelagem pela Impressora 3D do Laboratório de Design 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 

 

A intenção com o projeto é a modernização da indústria, com obtenção 

de maior qualidade e diferencial de mercado, bem como a redução de custos de 

produção, dado que o processo de modelagem que é feito hoje nas indústrias 

representa um alto custo. 

 

 
“... os processos de desenvolvimento dentro da fábrica são muito caros, 
porque as vezes você faz uma, pra sair a sola, você tem que fazer uma matriz 
para os injetores, para injetar a sola, um erro da matriz que é em haste que 
você erra, você vai ter que jogar no lixo, então a possibilidade do 3D ele 
auxilia esse processo antes de chegar lá na matriz, que já permite você fazer 
o teste, a correção que você projetou no produto, “ah não, aqui tem que ser 
mais alto, aqui tem que ser mais baixo, aqui tem que fazer isso”, então faz 
antes de você mandar pra fase final, pra matriz” (Sindicato).  

 

 

Dentre os projetos mais recentes do APL estão uma plataforma de 

vendas online B2B e o frete compartilhado. A “Sinbi Shop”, desse modo, consiste em 

um site de vendas que reúne as várias marcas de calçados de Birigui em um único 

espaço, de modo que o lojista ganha em diversidade e flexibilidade, e as indústrias 

reduzem custos por ser um site colaborativo (SINBI, 2017). 

Nota-se que a constituição do site representa uma quebra de 

paradigmas na indústria de calçados que sempre foi muito manual e tradicional, logo, 

segundo a representante do Sindicato patronal, trata-se de um desafio para as 

indústrias e para os compradores que na maioria das vezes gostam de apalpar o 

calçado e sentir o cheiro. No entanto, o grupo tem apostado na ideia e acredita que 
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tem tudo para dar certo, uma vez que o mercado como um todo está mudando e não 

se pode ficar de fora. 

O projeto do frete é ainda mais recente e consiste em uma plataforma 

para compartilhamento de frete entre empresas da rede. “Hoje a logística no Brasil ela 

é cara, então hoje o frete é um item que a gente percebeu que a gente pode contribuir 

com as empresas para diminuir o custo” (Sindicato). O grupo, assim, está elaborando 

um sistema que facilita o fechamento de cargas compartilhadas, contribuindo também 

para a negociação com as transportadoras.  

Em 2016 foi lançado também o programa Brasil Mais Produtivo que 

atende as empresas do setor de calçados e vestuário com 120 horas de consultorias 

especializadas, por meio da metodologia Lean Manufacturing, para a redução de 

desperdícios, conforme consta em documentos da rede. A iniciativa é do MDIC, Senai, 

APEX-Brasil e ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), em parceria 

com Sebrae e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Há 

subsídio de R$15.000,00 às empresas que em contrapartida pagam três parcelas de 

R$1000,00. 

Vinculadas as ações do APL tem-se, por fim, três projetos que foram 

encabeçados pelo SINBI (Instituto Pró-criança, Eco SINBI, Ímpar), mas que são 

relevantes em termos de desenvolvimento setorial e regional. 

O instituto Pró-Criança, foi fundado em 1999 como uma iniciativa do 

SINBI, se tornando, a partir daí o braço social do Sindicato. Segundo a assistente 

social do instituto, na época Birigui vinha sofrendo bastante com a informalidade, pois 

a terceirização de muitas atividades da indústria calçadista ocorria por meio da 

contratação de famílias, o que resultava em trabalho infantil; o instituto surgiu, assim, 

como uma alternativa para lidar com esta situação, atendendo filhos de funcionários 

das fábricas. 

Em 2017, o projeto conta com cerca de 80 crianças e adolescentes 

consideradas em situação de vulnerabilidade social. Até 2011, não havia atendimento 

contínuo, eles eram feitos por meio de parcerias; a partir de 2012 os atendimentos 

passaram a ser contínuos. 
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“A gente não tinha criança e adolescente aqui no contra turno escolar todos 
os dias, a gente não tinha público aqui. Tinha mesinha pra fazer informática, 
tudo isso e aí a gente veio é... é... é... pra... para se adequar as legislações, 
tudo né para começar a receber recurso tanto de esfera municipal, estadual 
e federal, a gente teve que fazer várias adequações e uma dessas 
adequações foi a questão de ter usuário aqui continuo, um atendimento 
continuo. Que você acompanha todo processo e histórico de vida do usuário. 
Não como era antes com os atendimentos pautados, ele vinha e ia embora a 
gente não tinha o acompanhamento e a partir do segundo semestre 2012 
começou a ter o acompanhamento contínuo né, acompanhar ele se ele 
frequenta de segunda a sexta-feira são 80 (40 crianças 40 adolescentes) no 
contra turno escolar (Instituto 1). 

 
 

O trabalho com as crianças ocorre, em sua maioria, na área sócio 

educacional (Figura 29) e com os adolescentes, mais voltado a acesso a informações 

sobre o mundo do trabalho. “Todos recebem, gratuitamente, intervenções pautadas 

em experiências lúdicas, culturais, de interação, aprendizagem, sociabilidade, 

proteção e convivência social, participação cidadã e formação geral para o mundo do 

trabalho” (PRÓ CRIANÇA, 2017). Existe a partir daí um selo (“empresa comprometida 

com a proteção e a educação da criança”) que é emitido pelo instituto às empresas 

do setor que são avaliadas por meio de uma auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Brinquedoteca do Instituto Pró Criança 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 

 

Atrelado a este projeto há ainda um projeto chamado “Fora da Caixa” 

direcionado aos colaboradores das empresas e que trata de temas diversos sobre o 

contexto do trabalho nas organizações. Inicialmente ele era direcionado apenas às 

empresas associadas ao Instituto, mas, com o tempo, com a demanda, passou a 

atender qualquer tipo de empresa mediante solicitação. Os temas abordados partem 

de um trabalho com as empresas, de modo a atender as suas necessidades. 
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“... hoje a empresa fala aborda tal tema, eu ia fazendo, mas eu não gosto de 
deixar tão assim explícito que é a empresa que escolhe, pra eles ali participar 
e falar também pra não ficar uma coisa amarrada com a empresa, então 
vamos fazer os dois; e ai este ano eu mudei um pouquinho, eu disse que 
“vamos montar uma pizza, cada empresa vai ter uma pizza”, uma pizza 
temática, então fiz lá uma dinâmica fazendo os pedaços de pizza e eles 
escolheriam o tema, depois a gente junto e elaborou por exemplo” (Instituto 
2). 

 

Outro projeto de iniciativa do Sindicato, em parceria com a Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), e que hoje abrange as ações do APL, é 

o Eco SINBI que surgiu em 2008 e tem como objetivo dar o direcionamento correto 

dos resíduos sólidos das fábricas, por meio do CADRI coletivo7. 

Tem-se, assim, uma transportadora que recolhe os resíduos e leva para 

o aterro sanitário. Atrelada a essa ação existe o plantio de árvores: “... esse ano a 

gente tinha 250 associados, a gente plantou 250 arvores, uma arvore representando 

cada sócio, e foi indo, cada ano era uma proposta, hoje essa área ela já encerrou, já 

tomamos toda essa área, ele já tem 1.000 e poucas mudas plantadas, nativas, 

frutíferas, então a gente mantém essa área institucional do Eco SINBI” (Sindicato). 

No âmbito social tem-se, ainda, o projeto Ímpar que surgiu em 2016 e 

tem a intenção de contribuir com o público unípede. Trata-se de uma plataforma on-

line em que as pessoas nestas condições podem adquirir calçados, por meio de 

cadastro, além de ter a possibilidade de compartilhar suas histórias. 

O calçado é entregue no endereço da pessoa sem custo e as doações 

podem ser feitas pelas empresas de calçados ou pela comunidade em geral. 

 

“... essas pessoas normalmente quando elas vão comprar algum calçado na 
loja, elas tem que comprar o par porque vem de par o calçado, não vem de 
pé, então elas vão comprar o par mas vão usar um pé só, e nas nossa fábricas 
sobram muito pé, porque você vai em uma feira você não vai levar o par pra 
expor, você leva pé, quando você vai montar um kit de amostra pra 
representante você também manda pé, não manda par, quando você está no 
processo de desenvolvimento do produto desenvolve o pé também não o par, 
então sobra muito pé e isso era descartado no resíduo, sendo que era pés 
bons para as pessoas usarem, então o que a gente desenvolveu, a gente 
desenvolveu um projeto pra pegar esses calçados e dar pra quem precisa” 
(Sindicato) 

 

                                                           
7 CADRI coletivo (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental Coletivo): “documento que aprova a 

destinação de resíduos de interesse ambiental gerados em pequenas quantidades por diferentes geradores [...] com a mesma 

tipologia de atividade e/ou por geradores [...] com tipologia de atividade diferentes, mas que geram a mesma tipologia de resíduos 

e coletados por uma empresa de coleta e transporte de resíduos” (CETESB, 2017).  
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O Quadro 19 apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo APL 

desde o seu surgimento. Nota-se que algumas atividades se vinculam ao APL, mas 

são tidas como de iniciativa do Sindicato, por isso não constam no quadro. 
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2006 

 
2007 2008 

Gestão e Divulgação: 
Formalização do comitê gestor; 
Elaboração de cronograma de ações; 
Definição da equipe técnica do APL; 
Diagnóstico empresarial individual; 
Apresentação do APL a comunidade; 
Formalização convênio APL. 
Confraternização; 
 
Educação: 
Fórum Empresarial: como manter e potencializar 
seu representante comercial 
 
Eventos: 
Participação: 
Francal 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios nacionais 
e internacionais); 
Linhas de crédito Banco do Brasil 
 
 

Gestão e Divulgação: 
Projeto de Desenvolvimento das Indústrias de 
Componentes da Cadeia Calçadista do Estado 
de São Paulo; 
Comemoração 1 ano APL; 
 
Educação: 
Treinamento comportamental; 
Programação, Planejamento e Controle da 
Produção (PPCP) 
Cronometragem; 
Cronoanálise 
Cooperar para competir 
Tele Centro; 
Consultoria financeira; 
 
Eventos: 
Participação: 
Couromoda (Fábrica Modelo) 
SPFW (São Paulo Fashion Week) 
Fórum regional (Lei Micro e Pequenas 
Empresas); 
Francal. 
Conferência brasileira de APLs 
 
Visitas: 
APL Jaú 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais). 

Gestão e Divulgação: 
Resultados diagnóstico – primeiro ano 
Avaliação resultados do primeiro convênio 
Pesquisa sobre mercado de calçados infantis 
Criação da ideia: universidade do calçado 
 
Educação: 
Consultoria marketing e vendas 
Cooperar para competir (segunda fase); 
Consultorias nas áreas de gestão de pessoas, 
design estratégico e mercado externo; 
Consultoria em produção; 
Design estratégico (IED); 
Organização da produção e industrial 
 
Eventos: 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continua 
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2009 

 
2010 2011 

Gestão e Divulgação: 
Renovação do convênio APL 
Convênio para instalação do núcleo de design 
Solicitação de verba para implantação de laboratório 
de design em Birigui 
 
Educação: 
Treinamento e consultoria em produção e finanças 
Crescer para competir e perpetuar 
Treinamento finanças, orçamento, crédito e 
despesas 
Cooperar para competir 
Treinamento gestão de pessoas 
Consultoria e treinamento em liderança 
 
Eventos: 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios nacionais 
e internacionais); 
 
 

Gestão e Divulgação: 
Lançamento da Unisinbi (Universidade do 
Calçado) 
Pesquisa FGV (cooperação no APL) 
Organização para implantação do núcleo de 
design 
 
Educação: 
Treinamento e consultoria em produção, gestão 
de pessoas e área comportamental 
 
Eventos: 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais); 
 
 
*Interrupção no convênio APL 

Educação: 
Palestras Sebrae 
UNISINBI: 
Lean Manufacturing 

Gestão industrial 
Design coleção de calçados 
  
Eventos:  
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais); 

 
2012 

 
2013 2014 

Gestão e Divulgação: 
Reuniões sobre Núcleo de Design 
Novo espaço da UNISINBI 
 
Educação: 
Consultorias marketing, produção, finanças, 
tecnologia, recursos humanos 

Gestão e Divulgação: 
Devolutivas as empresas participantes do PMC 
2012 
Contato UNISINBI com o Instituto Federal de 
Birigui 
 
Educação: 

Gestão e Divulgação: 
Recebimento de recurso para implantação de 
laboratório de design 
 
Educação: 
Consultoria coletiva de marketing 
Consultorias coletivas e individuais em finanças 
Na medida: gestão de pessoas e equipes 

continuação 

continua 
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Consultoria coletiva: comércio e negociações 
internacionais 
UNISINBI: 
Gestão industrial 
Design coleção de calçados 
Empreendedorismo e Inovação 
  
Eventos: 
Organização: 
Fórum de Lojistas 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
Feira Zero Grau 
Salão de Negócios Rio - à - Porter 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios nacionais 
e internacionais). 
Plano de Melhoria da Competitividade (PMC) – 
Sebrae 
 
Visitas: 
IBTEC – Novo Hamburgo/RS 
Empresas com metodologia de produção enxuta 

Consultorias em manufatura enxuta, comércio 
exterior, marketing, recursos humanos, 
finanças, produção e design 
Workshop de Inovação 
Consultorias, palestras, workshops e missões 
nas áreas de recursos humanos, produção, 
gestão estratégica e comercial 
UNISINBI: 
Gestor e Diretor Lean 
Gestão estratégica 
Como apurar custos e formar o preço de venda 
Os desafios das lideranças no ambiente de 
produção das indústrias de Birigui 
Capacitação de lideranças 
Curso de finanças 
 
Eventos: 
Organização: 
Semana da moda 
Ciclo de moda e gestão 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
Tecnotêxtil 
Salão Internacional do Couro e do Calçado 
(SICC) 
Workshop de negócios e inovação do IFSP 
Micam the Shoe Event 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais). 
Plano de Melhoria da Competitividade (PMC) – 
Sebrae 
Projeto Confecção Competitiva 
 
Visitas: 
Itália (feira, institutos de referência mundial em 
design e uma empresa de calçados italiana). 

UNISINBI 
Cursos finanças, recursos humanos, marketing, 
produção, liderança e design 
Curso de pesponto (Pronatec) 
E-social 
NR-12 (INPAME - Instituto Nacional de Prevenção 
aos Acidentes em Máquinas e Equipamentos) 
Como pagar menos tributos? 
Como evitar problemas trabalhistas? 
 
Eventos: 
Organização: 
Semana da Moda 
Encontro itinerante de negócios 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
GDS - International Event for Shoes & Accessories 
Painel de Captação de Recursos para Inovação 
Encontro Nacional da Indústria 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais). 
Mudança de nome: PMC (Projeto de Melhoria da 
Competitividade) para Projeto Cadeia de 
Calçados de Birigui 
 
Visitas: 
Alemanha 

continuação 

continua 
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2015 

 
2016 2017 

Gestão e Divulgação: 
Implantação do Laboratório de Design 
Diagnóstico MPE Brasil 
Mapeamento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) 
Coureiros Calçadistas do Estado de São Paulo 
 
Educação: 
Capacitação design estratégico 
Lean Manufacturing 
UNISINBI: 
Aperfeiçoamento profissional de segurança em 
atividades com máquinas injetoras de materiais 
plásticos 
Reinvente-se 
Design estratégico 
Liderança 
Marketing digital 
Gestão estratégica de pessoas. 
 
Eventos: 
Organização 
Semana da moda 
Participação: 
Couromoda; 
Francal; 
Inspiramais. 
 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios nacionais 
e internacionais). 
Projeto Cadeia do Calçado de Birigui 
 

Gestão e Divulgação: 
Doação de lotes em novo Distrito Industrial 
SINBIShop 
 
Educação: 
Consultorias produção, finanças, recursos 
humanos e marketing 
Exportações 
Graduação de modelos 
Marketing na medida 
UNISINBI: 
Marketing internacional 
Design estratégico 
Na medida – Gestão de pessoas e equipe, 
gestão financeira, gestão estratégica de vendas 
PCP – Planejamento e controle da produção 
Como se preparar para o mercado 
internacional? 
Como planejar uma coleção de moda 
Design 3D Rhinoceros com ênfase na 
prototipagem rápida para indústria de calçados 
e componentes 
Qualidade de produto: uma obrigação e não um 
diferencial 
Sessão de negócios – Semana da Moda 
Branding 
Balanceamento da produção – dimensionando 
sua equipe de produção 
Como melhorar seu processo produtivo na 
indústria de confecção 
Como lidar com as NRs que mais impactam a 
indústria? 
Lean manucfacturing – o sistema de produção 
que mudou o mundo 
Boas práticas das redes sociais 

Gestão e Divulgação: 
 
Educação: 
Workshop Desenvolve SP 
UNISINBI: 
Criação e gerenciamento de conteúdo pra 
Youtube 
Formação de líderes 
Canvas 
Design Thinking 
 
Eventos: 
Organização 
Semana da moda 
Participação: 

Couromoda; 
Francal; 
Inspiramais 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais). 
Programa Brasil Mais produtivo 

continuação 

continua 
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Criação e gerenciamento de conteúdo pra 
Youtube 
Liderança criativa 
Como planejar uma coleção de moda 
 
Eventos: 
Organização 
Semana da moda 
Participação: 
Couromoda; 
Francal;  
International Footwear and Leather Show (IFLS) 
Inspiramais 
 
Mercado: 
Projeto Comprador (rodadas de negócios 
nacionais e internacionais). 
 
Visitas: 
Colômbia 

 
Quadro 19 – Realizações do APL de Calçados Infantis de 2006 a 2017 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos disponibilizados à pesquisa

conclusão 
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Em geral, os processos transacionais da rede se resumem em ações de 

divulgação e gestão do grupo, ações educacionais, organização e participação em 

eventos, visitas e ações de mercado. Por conta do convênio APL, nos anos iniciais 

houve uma intensidade maior de ações, mas que com o tempo foram sendo 

administradas pela rede por meio de atividades pontuais ou criação de novos projetos. 

As próprias entidades de apoio, com vista a atender também seus objetivos individuais 

foram se moldando, mas não deixaram de atender o grupo, com destaque para o 

Sebrae. 

No que tange à evolução destes processos é possível perceber que 

todos eles decorrem de negociações iniciais entre as partes envolvidas no que tange 

ao seu delineamento, na sequência tem-se a sua execução com distribuição de 

responsabilidades, de modo que o acompanhamento das ações fica sob 

responsabilidade do Sindicato. A reconfiguração, por fim, quando necessária, ocorre 

em reuniões do próprio Sindicato, mas, em geral, envolve mais atualizações do que 

propriamente mudanças na essência do projeto. A Figura 30 traz a representação dos 

processos em termos de evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Evolução dos processos transacionais do APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Uma crítica se faz presente aos processos no que tange à necessidade. 

Segundo um dos entrevistados da Prefeitura e ex-diretor do Sindicato, nota-se certa 

•Negociação entre 
agentes envolvidos

•Alinhamento de 
interesses

Inicialização

•Acompanhamento 
das ações

•Distribuição de 
responsabilidade

Realização

•Avaliação da troca

•Adequações

Reconfiguração
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subutilização dos recursos que são demandados ao governo, levantando a questão 

de real necessidade dos recursos. 

 

“Quando você atende eles recuam, aí tem várias, sabe então parece que 
pede por pedir, ah isso eu ouvi dizer que é bom então vamos pedir, então o 
que que eu percebo por exemplo não existe ainda entre os APLs e o governo 
realmente uma afinidade para saber a necessidade do que se pede, que 
aquilo que se pede o governo também se perde um pouco, será que é 
necessário isso que eles estão pedindo, será que é isso mesmo que esse 
APL precisa” (Prefeitura 2). 

 

Do mesmo modo, nota-se, por parte do entrevistado da Prefeitura, certa 

busca geral por padronização no tratamento dos arranjos produtivos, sendo que cada 

um tem suas características, logo não podem ser tratados da mesma maneira. “Eu 

acho que precisa melhorar, porque também o SEBRAE ficou muito quadradinho, 

entendeu, é muita caixinha pronta e cada APL tem uma necessidade por mais que 

você seja o mesmo produto, similar, né? Eu falo eu mesmo” (Prefeitura 2). 

Dentre os benefícios principais obtidos pelas empresas por meio da 

cooperação, relatados em entrevistas ou observados em documentos, estão os 

relacionados na Figura 31. 
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Figura 31 – Benefícios da cooperação no APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Por fim, no que diz respeito a análise de trocas econômicas e sociais, 

neste arranjo percebe-se os dois tipos de trocas, visualizadas em transações que 

envolvem compartilhamento e redução de custos, neste caso, especialmente entre 

entidades (como Sebrae e SINBI com o convênio APL), entre empresas e entidades 

(como governo e empresas no programa Brasil Mais Produtivo) e entre as empresas 

(como na UNISINBI, no instituto Pró-Criança e o Laboratório de Criatividade e 

Inovação), e em atividades que envolvem relacionamentos sociais, provocadas em 

Organizacionais
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•Estratégica;
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•Métodos.
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•Visão sistêmica;

•Amadurecimento 
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Relacionais
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•Troca de experiências.

Legais
•Cumprimento de 

legislações.

Informacionais
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momentos de capacitação e eventos, como trocas de conhecimentos, experiências e 

contatos. 

O Quadro 20 detalha as trocas de acordo com o tipo de transação 

(evento) realizada pela rede, destacando a atuação do Sindicato como guia 

fundamental para as ações. 

 

 
Eventos 

 
Trocas 

Gestão e Divulgação 

Econômicas: via Sindicato, redução de custos, por meio de ações 
subsidiadas; 
Sociais: trocas de conhecimentos e experiências vivenciadas 
pelos membros da governança. 

Educação 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos dado que 
grande parte das capacitações são realizadas pela UNISINBI que 
é mantida pelas empresas; outras atividades são apoiadas por 
meio de projetos, especialmente do Sebrae. 
Sociais: trocas de conhecimentos, experiências e contatos, 
refletindo na melhoria da gestão e dos processos 
organizacionais. 

Eventos 

Econômicas: contribui para a divulgação das empresas do APL e 
surgimento de novos negócios, por meio do compartilhamento e 
da redução de custos; 
Sociais: troca de contatos entre os empresários. 

Mercado 

Econômicas: reflete na oportunidade de fazer novos negócios, 
por meio de apoio de parceiros, representando compartilhamento 
e redução de custos. 
Sociais: troca de contatos entre as empresas participantes 

Visitas 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos dado que, 
em geral, as missões realizadas recebem subsídios de 
instituições parceiras; 
Sociais: troca de experiências e contatos por meio de ação 
conjunta e visita a organizações modelos. 

 
Quadro 20 – Trocas econômicas e sociais no APL de Calçados Infantis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nota-se que o aspecto social inclui também as trocas sociais decorrentes 

da informalidade e realizadas em encontros eventuais, como almoços; aproximações 

proporcionadas pelo arranjo e que resultam em amizades.  

 

“Outra coisa a gente com os empresários um com o outro o tempo todo, 
almoçam juntos, entendeu? Terça-feira, ontem foi com o Samir inclusive que 
pagou um almoço para a vara de empresários, tendeu? Então tipo assim só 
o setor de calçados, lá tinha vinte e sete empresários. Pelo menos uns dez 
eram de calçados, tendeu? É é... é... então é um grupo de empresários mais 
é mais os mais próximos um com o outro tal. Então almoça juntos, discute, 
conversa, então é uma relação bacana. Isso... isso é como se fosse puxa, é 
perfeito? É igual família! Família você sabe como é que é?! É tudo bacana, 
mas e tal, mas se fizer muito junto acaba dando faísca, entendeu?” 
(Empresário 1) 



180 

 

 

 

Para o entrevistado esse exemplo reflete o que é ser um empresário, de 

modo que só o dinheiro não basta. Para ele, uma empresa tem um papel importante 

na sociedade, para os seus colaboradores, a comunidade, os fornecedores, os 

clientes, as entidades. “É uma história, você conta uma história, você deixou um 

legado” (Empresário 1). 

 

 

6.2.4 Coevolução, estrutura e governança do APL de Calçados Infantis 

Dentre os aspectos coevolucionários identificados está a redução de 

custos decorrente do compartilhamento. Um exemplo se reflete na manutenção da 

UNISINBI, pois se uma das empresas fosse contratar sozinha um profissional para 

ministrar um curso, custaria mais, “... então como a gente faz um grupo e contrata um 

único profissional para desenvolver um trabalho mais amplo, atendendo todas as 

unidades, se coopera no pagamento” (Sindicato). O mesmo ocorre com o laboratório 

de design, uma vez que se cada empresa fosse comprar os equipamentos 

individualmente haveria um custo muito elevado, no entanto, mediante a solicitação 

conjunta desse investimento junto ao BID, foi possível conseguir tais equipamentos 

por meio de subsídio. As empresas possuem somente o custo de manter os insumos 

necessários ao funcionamento do laboratório que, por sua vez, é rateado entre os 

associados. A proposta do frete compartilhado também representa um processo 

coevolucionário pois, a partir desse sistema, as empresas conseguiriam reduzir seus 

custos de distribuição, especialmente as menores. “... se eu tiver 20 empresas 

participando por exemplo desse programa, ela vai dar um único preço para essas 20, 

não tem porque ser diferenciado, então a que embarca mais contribui com a que 

embarca menos para a gente ter um X, então para a transportadora o grupo vai 

transportar 100 cargas por mês, ele não vai mais ter o olhar se embarca 10, se 

embarca 1 ou se embarca só de vez em quando” (Sindicato). 

  Com relação às empresas menores têm-se ainda que, por mais que 

muitas não participem tão ativamente, conforme relatado anteriormente, estas se 

beneficiam por estarem no polo, refletindo a existência de influência mútua entre 

empresas e destas com a rede. “... elas só conseguem se estabelecer e ganhar 

condições de... de trabalho, de funcionamento por estarem aqui” (Empresário 4). “A 
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gente vê um sapato antigamente era diferente de uma fábrica grande para uma menor, 

era visível, hoje uma fábrica pequena faz um sapato tão bem feito quanto uma grande, 

a distância hoje é muito próxima” (Empresário 6).  

As ações provocadas pelo projeto comprador também contribuíram para 

a melhoria da infraestrutura das indústrias, consequentemente melhorando a 

infraestrutura da rede e do setor, bem como proporcionando maiores vendas. “... então 

a gente pensou em algo mesmo para contribuir nesse sentido de destacar, divulgar 

mais o que é Birigui, como Birigui traz seus funcionários, porque frente a esse trabalho 

também a gente melhorou muito na parte de ergonomia, da qualidade da cadeira que 

o funcionário sentava dentro da fábrica...” (Sindicato), o que se refletiu na melhoria da 

estrutura e reduziu custos. 

  Com relação aos aspectos sociais, nota-se que as atividades do APL 

resultaram em parcerias que perduram até hoje: “... mas as parcerias que 

estabeleciam naquela época por conta daquele objetivo [surgimento do APL e 

convênio com Sebrae] ela continua até hoje, isso é importante” (Sindicato). Ou seja, 

o APL proporciona aos seus participantes troca de informações e contatos que são 

importantes para a evolução da própria rede, de modo que a cooperação ainda 

constitui um desafio, mas é muito maior se comparada a análise de relacionamentos 

entre empresas que não fazem parte de uma rede. ”... eles se relacionam bem sim, 

muito bem até assim se você comparar com outro grupo que não vem de APL, né, se 

relacionam, se conhecem exatamente por todo esse histórico, fortaleceram base 

muito sólida” (Sebrae). 

 

“A gente tem a liberdade de estar sempre junto, os nossos problemas como 

são comuns, a gente pode dividir com os parceiros e tratar eles de forma 

coletiva [...] a gente aprendeu a compartilhar, e quando você é sozinho e não 

tem esse compartilhamento, você acaba tendo problemas porque você tem 

que funcionar sozinho e quando você funciona em conjunto está muito mais 

amparado e é muito mais fácil, eu vejo que esse trabalho via Sindicato, 

compartilhar os problemas, discutir em conjunto, todos crescem” (Empresário 

6). 

 

Essa relação também acontece entre empresas, na medida em que há 

troca de informações e conhecimentos, o que faz com que todas, de alguma forma, 

evoluam, assim como a rede.  
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... hoje existem vários empresários que começaram no Sebrae, quando o 
Sebrae ainda era bem pequenininho aqui na região, né? Fizeram, eles falam 
fizeram a lição de casa, né? São empresários que fizeram tudo que podia, 
né? E eles queria até continuar utilizando, por que hoje a empresa deles, nós 
não podemos mais atender essas empresas, né? Com recursos, em feito que 
essas empresas de porte médio, porte grande até [...] Então essas empresas 
desenvolvem, desenvolveram tanto que foram, de alguma forma, elas 
levaram uma série de empresas que de alguma forma estavam ligadas a elas 
[...] Enfim então eles por causa da APL e de toda essa organização, eles 
trouxeram coisas pra cá, e mesmo aquele lá, o seu José que começou agora,  
que tem uma banca de calçados, uma MEI na casa dele ele tá se 
desenvolven... ele vai de alguma forma chegar nessas informações, porque 
nesse caminho dele tem uma série de palestras, de cursos do Sebrae 
orientando, do Senai, do SINBI que vai fazer com que ele chegue de alguma 
forma nesse conhecimento, né? E depois com os fornecedores, né? Que eu 
estava falando, de alguma forma as empresas começam a crescer e os 
fornecedores também tem que melhorar porque hoje o que eles fornecem é 
totalmente diferente de lá trás [...] Então todo mundo vira como se ajudasse 
a todo mundo de alguma forma a crescer e se desenvolver” (Sebrae). 

 

“Os próprios empresários quando sentam para conversar lá, eles acabam 
trocando boas práticas o que é... um levou 1 ano, 2 anos, 3 anos para 
desenvolver acaba que ali em uma mesa, socializando com os demais né? E 
os demais acabam aprendendo e... e... acabam tendo um aprendizado mais 
rápido né? E às vezes o empresário ter aprendido vezes não é isso que vai 
mudar, mas uma ideia dele traz isso no curso e no curso aquilo você acaba 
socializando então é assim, aprender com as experiências dos outros ou de 
professores ou de mestres né? Acaba sendo mais rápido do que você às 
vezes ali levar 2, 3 anos na prática tendo um prejuízo e aprendendo com o 
seu prejuízo né? Então eu acredito que nesse ponto a própria experiência 
entre os empresários essa união permitiu assim que tivesse um salto muito 
grande principalmente para os pequenos assim que ganharam experiência 
com os maiores que já passaram por todos os problemas né?” (Senai). 

 

Tal situação inclui também o lançamento de inovações, seja em produtos 

ou processos, de forma que uma empresa muda e em pouco tempo outras estão 

fazendo igual, porque torna-se uma tendência. “Às vezes você inova na forma de 

produzir e aí a gente brinca com a radio peão um decide expandir a informação então 

todos começam a fazer experiment... experiências no mesmo sentido. Depois você 

desenvolve algum produto diferente, então daqui a pouco todos estão tentando uma 

coisa parecida, não é cópia, eles falam - Ah eles copiam! Não é cópia, é uma 

tendência” (Empresário1). 

Nesse contexto, surgem as empresas que são referência no mercado e 

que, de alguma forma, servem de modelo às demais. “A gente procura ser referência; 

quando tem algumas empresas que é referência, pelo menos não perdemos a... o 

norte. Alguns durante a caminhada se dispersaram, mas pelo menos o norte nós não 

perdemos, isso é importante” (Empresário 1). Por isso que a troca é importante, pois 
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contribui para o alinhamento das ações, e repensar o Sindicato seria uma destas 

ações necessárias no cenário atual. Tal fato demonstra um aspecto coevolucionário 

entre as empresas e a rede, de modo que se todos os agentes estiverem alinhados, 

consequentemente, gera bons resultados para a rede e vice-versa. 

Tal constatação converge com as ideias de Ter Wal e Boschma (2011) 

na página 42, demonstrando também uma coevolução entre firmas e rede no que 

tange ao desenvolvimento de capacidades, de modo que a rede faz com que as firmas 

obtenham maior capacidade de gestão e visão de mercado, contribuindo também para 

a evolução da rede como um todo, bem como de outros agentes envolvidos, como o 

Sebrae, uma vez que também exige deste último maior capacidade para lidar com as 

demandas das empresas participantes da rede. “... então é um público que exige um 

pouco mais exatamente por todo esse histórico, então não foi do dia para a noite, 

então é muito bom trabalhar com um público assim, né, porque ele exige muito da 

gente” (Sebrae). 

O networking, nesse contexto, é fundamental para que as indústrias 

consigam atingir os seus objetivos e contribuam para o crescimento da rede e 

desenvolvimento da região como um todo. 

 

“Eu acho que é muito importante, é importante porque todo network, todo 
holograma conversando entre si, faz com que o negócio flua de maneira 
adequada, eu tenho que ter uma conversa franca com meu transportador, 
meu fornecedor de matéria prima para que o negócio possa fluir de maneira 
adequada, porque um ficar escondendo do outro, sem querer aí, para poder 
realmente fazer o negócio funcionar...” (Empresário 3). 

 

Nota-se que a coevolução acontece na medida em que informações, 

conhecimentos e experiências são compartilhados, de modo que as empresas 

evoluem umas com as outras e o polo como um todo também evolui. 

 

Eu acho que todo mundo ensina todo mundo e todo mundo  e acaba 
multiplicando os conhecimentos que deu certo de uma e de outra. Então acho 
que é elas, as empresas, ela... ela multiplica ela acaba espalhando os 
conhecimentos as experiências (certos, boas e as ruins). Às vezes algum faz 
alguma coisa que não dá certo e o pessoal - Opa, tira o pé não faz isso 
também. Eu acho que as pessoas acabam, acho que a gente acaba sendo 
um espelho, nós assim as empresas não só as maiores, as empresas é... é... 
como um todo, acaba sendo uma... uma se espelhando na outra” (Empresário 
1). 
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Nota-se, por fim, que a cooperação entre empresas é um desafio para a 

coevolução, mas não somente entre empresas, mas também entre empresas e 

entidades, e entre entidades, uma vez que, conforme afirma o representante do Senai, 

os resultados dependem em parte de incentivos da indústria, assim, se a indústria 

contrata, então há demanda pelos cursos. Logo, é possível perceber a relação de 

interdependência existente entre os atores da rede, de modo que o resultado de um 

depende do resultado de outro.  

A coevolução “negativa” também se faz presente nesse contexto, de 

forma que, quando se fica sabendo que uma empresa não está atendendo ao acordo 

coletivo de direcionamento de resíduos sólidos, há todo um processo de 

conscientização, uma vez que tal atitude, de alguma forma, influencia a imagem do 

grupo como um todo. 

Por fim, é possível destacar que, em termos de resultados, pode se ter 

possivelmente níveis diferentes de coevolução, até mesmo pelo ganho de maturidade 

do grupo e alcance de objetivos. Para um dos entrevistados, ”... enquanto existe 

arranjo existe ganho de escala, em todos os aspectos, então isso é muito importante, 

porém as pessoas já se habituaram tanto com é... é... essa convivência é... é... nesse 

arranjo, com essas séries de empresas que a gente nem percebe mais que são 

diferenciadas” (Empresário 4). 

Com relação à influência da configuração da rede e das práticas de 

governança na coevolução das firmas e da rede nota-se que o fato de o Sindicato 

patronal estar à frente das ações do APL faz com que ele compreenda melhor quais 

as dificuldades e necessidades do setor, podendo propor ações que garantam maior 

coevolução às firmas e à rede. 

Por outro lado, tal centralização também direciona as responsabilidades 

para a entidade que precisa ter iniciativa para buscar apoio. Na medida em que APL 

ou Sistema Inovativo Produtivo Local envolve uma articulação de todos os agentes da 

cadeia, talvez o fato de o Sindicato ter maior poder de agência faz com que as ações 

sejam direcionadas única e exclusivamente aos seus interesses, deixando em 

segundo plano agentes importantes da cadeia, como fornecedores. 

Por fim, pode-se chegar à conclusão de que as trocas sociais sejam mais 

intensas que as econômicas em razão da vivência do grupo e da existência de 

relacionamentos prévios. 
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6.3 APL de Software 

 

A pesquisa referente ao APL de Software do Oeste Paulista contou com 

a análise de 10 entrevistas, 220 arquivos de documentos (entre atas de reuniões, 

boletins informativos, notícias divulgadas na mídia, planos de desenvolvimento, 

relatórios diversos – finais e de acompanhamento –, planejamentos diversos, entre 

outros documentos considerados pertinentes pela autora) e 18 laudas de registros de 

observações assimétricas, realizadas durante a pesquisa de campo e anotadas em 

caderno de campo. Como forma de assegurar a confidencialidade com relação à 

identidade dos entrevistados, a presente autora seguiu as nomenclaturas identificadas 

no Quadro 21. 

 
 

Atlas/TI Entrevistado Nomenclatura 

D1 Empresário Empresário 1 

D2 Empresário Empresário 2 

D3 Empresário Empresário 3 

D4 Empresário Empresário 4 

D5 Empresário Empresário 5 

D6 Empresário Empresário 6 

D7 Representante de Universidade Universidade 

D8 Empresário Empresário 7 

D9 Empresário Empresário 8 

D10 Representante do Sebrae Sebrae 

 
Quadro 21 – Identificação dos entrevistados do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do Atlas/TI 

 

Para organização das categorias de análise do estudo, optou-se pela 

apresentação dos resultados em seções, seguindo as definições operacionais 

propostas. Assim, na primeira seção tem-se uma descrição quanto ao surgimento do 

APL, bem como evolução do setor de desenvolvimento de Software do Oeste Paulista. 

Na sequência são apresentados aspectos relativos a evolução da estrutura do APL e 

de sua governança. Em seguida, são listados os principais processos transacionais 

pelos quais o APL passou, buscando a identificação dos fatores econômicos e sociais 

presentes ao longo das transações. E, por fim, discorre-se sobre a presença de 
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aspectos coevolucionários possíveis de serem visualizados no arranjo e a relação 

destes com a estrutura e as práticas de governança da rede. 

 

6.3.1 Surgimento e evolução do APL e do setor de Software 

Como forma de proporcionar maior entendimento sobre o setor de 

software do Oeste Paulista, a autora, mediante a dificuldade de encontrar dados mais 

específicos do setor e da região, analisou documentos referentes ao setor de 

Tecnologia de Informação (TI) brasileiro de 2004 a 2016, com base em estudos da 

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a IDC 

(International Data Corporation) (Figura 32). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Linha do tempo do setor de software brasileiro 
Fonte: ABES, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

 

 

A análise da figura indica uma evolução do setor de 2004 a 2007 com 

aumento nos investimentos e elevado nível de confiança dos gestores; em 2008 e 

2009, com a crise, o setor enfrenta certa estabilidade, tentando se reerguer a partir de 

2010. A partir daí o setor no Brasil vem ganhando destaque, no entanto, sendo, 

recentemente, influenciado pela instabilidade econômica e política que o país vem 

enfrentando. A comparação anual apresentada na Figura 33 demonstra a evolução 

do mercado de software do Brasil de 2004 a 2016.  

 

 
 

2004

• Grande parte 
dos 
programas 
desenvolvidos 
no exterior

2005

• Aumento nos 
investimentos 
em TI

2006-2007

• Tendência de 
crescimento 
do setor;

• Elevado nível 
de confiança 
do 
empresariado

2008-2009

• Impactos 
da crise

2010-2011

• Crescimento 
"tímido"

2012-2013

• Destaque 
Brasil -
crescimento 
do setor

2014-2016

• Mudanças 
cenários 
econômico e 
político
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Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Movimentação 
em bilhões de 

dólares 
2,36 2,72 3,26 4,19 5 5,45 

Ano 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Movimentação 
em bilhões de 

dólares 
5,51 6,3 9,5 10,7 12,3 8,48 

 
Quadro 22 – Comparação do mercado de software brasileiro de 2004 a 2016 
Fonte: ABES, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 

 

Diferente de muitos APLs que “surgem” após a existência de uma 

articulação do setor em termos de organização associativa ou sindical, o APL de 

Software do Oeste Paulista vivenciou o caminho contrário, ou seja, primeiro houve a 

movimentação do setor como um arranjo produtivo para depois ser criada uma 

associação que representasse a pessoa jurídica dessa organização.  

 

“A própria evolução do setor [...] ela chegou a criar demandas onde a 
resolução dessa demanda necessitaria de uma pessoa física e de uma 
pessoa jurídica como foi o caso do convênio com o Estado, o Estado 
precisava dar o dinheiro, só que ele não dá o dinheiro para quem não é um 
CNPJ, quer dizer então que a gente teve que operacionalizar uma questão 
jurídica, única e exclusivamente para executar um convênio que tinha 
recursos financeiros , então esse foi o grande detalhe que vamos dizer assim 
que dá impressão que a gente tem duas coisas hoje, que é o “Arranjo 
Produtivo Local de Software do Oeste Paulista” e a “Associação das 
Empresas  Produtoras de Softwares do Oeste Paulista”, que quer dizer, o que 
o pessoal tem chamado de “PoloIN” é o nome fantasia da associação” 

(Universidade). 

 

Os propósitos para formação da rede envolveram aspectos ligados à 

necessidade de retenção de mão-de-obra na região, pois entre 2008 e 2010 havia um 

déficit de mão-de-obra no mercado a ponto de muitas empresas buscarem 

profissionais de TI em Presidente Prudente, dado o reconhecimento dos cursos 

oferecidos na área de tecnologia (entre os melhores do país) e o fato de ex-alunos da 

universidade que foram trabalhar em outras cidades (inclusive montando sua própria 

empresa) indicarem Presidente Prudente para a realização de processos seletivos. “... 

era mais a questão de profissionais, a gente manter os talentos aqui na própria região, 

se acontecer e ter muitas dificuldades de contratar, na verdade de ter competição com 

outros centros, então a gente não tinha muito atrativo ” (Empresário 6). Ao mesmo 

tempo, segundo afirma o entrevistado da universidade, as empresas da região 

cobravam da universidade profissionais na área: “aí eu chamei o pessoal e falei gente: 
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- Assim no ritmo que vocês estão…; e a gente sempre foi muito cobrado: - Ah, eu 

preciso de gente, eu preciso de gente, preciso de gente. [...] - Ah, estou precisando 

de mais gente, então não tem que ter mais gente, tão precisando tentar reter os 

talentos de vocês (Universidade). “Foi um processo que começou muito evidente. 

Perdia um do outro, perdia outro, perdia... perdia... perdia, e o pessoal queria tentar 

recuperar e não conseguia” (Universidade). 

Tal fato levou a universidade e refletir sobre essa questão e tentar buscar 

alternativas. Foi quando o representante da universidade entrevistado ficou sabendo 

da existência de uma rede de tecnologia no Paraná e começou a estudar o conceito 

de APL. A partir daí criou-se um projeto para ser apresentado aos empresários de 

software de Presidente Prudente e região. 

 

A gente sabe hoje da importância da escol.. do... do nosso curso no cenário 
nacional, que que a gente consegue formar, o tipo de aluno, a característica 
do nosso aluno, hoje o nosso aluno faz uma prova que é um exame [...] e o 
resultado do nosso aluno, é um resultado melhor, quer dizer o aluno fez uma 
prova melhor que o outro aluno, então esse é um ponto que a gente sempre 
considerou, mas e aí? Isso é legal, mas... mas... e a influência disso no nosso 
mercado regional? Nunca a gente... então a gente sempre ficou meio de lado, 
e nós passamos [...] 2010, 2009, 2008 um pico muito grande nesse setor 
nosso de contratação de mão-de-obra, não sei também até se foi fruto desses 
resultados, né? Maringá e Londrina eles começaram a fazer processo seletivo 
dentro de Prudente, e muito agressivos então quando chamou mais atenção, 
então se a gente for buscar um ponto e falar “ó esse foi o ponto determinante” 
a gente queria, a gente entendia que o nosso aluno formado ia embora, não 
tinha opção de trabalho na cidade [...] então assim, isso tudo foi...mais aí um 
ponto que eu acredito que foi determinante, quando eu falei assim: - Nossa 
realmente os caras tão enrolados. São os empresários; foi quando, é… 
começou um processo de seleção de ex-alunos nossos dentro da cidade 
muito intenso, então várias empresas maiores vinham, alugavam hotel, né? 
Passavam no hotel, e fazia processo seletivo gigante. E aí começava... como 
que a gente descobre isso? O fato dos nossos ex-alunos estarem nas 
empresas, serem os proprietários das empresas, eles vinham buscar gente 
aqui: - Aí eu estou precisando de um substituto do meu funcionário, aí tem 3 
aqui que saíram; aí eu falei: - Porque que saíram? Aí e aí comecei a monitorar 
aquilo e comecei a ver que estava assim bastante e foi quando a gente falou 
assim ó bom aí comecei a estudar o que era APL porque eu sempre ouvi falar 
do Paraná, que o pessoal se juntava, aí eu fui lá entender o que que era. O 

ponto determinante foi esse (Universidade). 
 

A ideia do APL, assim, surgiu em 2011, quando, na ocasião, foi 

organizada pela universidade uma reunião com os empresários para expor a situação 

e buscar apoio. “... ele [profissional de TI] vai embora porque ele está ganhando 

perspectiva, condições diferentes, e aí ele vai embora, saindo né? Então isso é uma 

coisa que ficou muito evidente, então foi acho que o ponto crucial da criação, da 
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motivação daquele momento que se fala assim: - Não, preciso fazer alguma coisa 

porque senão o setor vai se degradar de uma forma Irreversível” Universidade). 

Segundo o entrevistado da universidade e criador da proposta, a 

dificuldade inicial se deu com relação ao contato com as empresas, pois não havia um 

levantamento de quantas empresas atuavam em Presidente Prudente e região, no 

entanto, como muitos ex-alunos da universidade atuavam e atuam nestas empresas, 

resolveu-se fazer o contato por eles, como consequência, cerca de 60 empresários 

estiveram presentes na primeira reunião do grupo. “A facilidade de trazê-las foi porque 

nós temos ex-alunos em todos esses lugares, né, então a facilidade foi essa. Então, 

eu tinha o contato pessoal dessas pessoas, foram meus alunos ou de alguma forma 

mantinha contato, porque eles selecionavam alunos daqui, então assim, eu conhecia 

pelo nome, eu falava: é fulano, ciclano, beltrano, era fácil” (Universidade). Destaque 

se faz aqui com relação à informalidade existente nas relações neste setor desde essa 

época, até mesmo por conta da existência de muitos profissionais liberais. 

Após o primeiro encontro contribuir para esclarecimentos sobre a 

importância de uma união das empresas em prol do desenvolvimento regional, um 

segundo encontro consolidou a formação do APL, com o apoio do Sebrae e da 

Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria de Tecnologia. Na ocasião 

estiveram presente 54 empresários, dos quais 21 aderiram a proposta do projeto. 

No que tange ao tipo de rede que iriam formar, o representante da 

universidade afirma que houve uma preocupação estratégica, de diferenciação, como 

forma de organizar um APL diferente dos já existentes com a concentração das 

atividades em uma única área tecnológica: o desenvolvimento de software.  

 

“... nós optamos até foi uma questão estratégica lá atrás, como no Paraná 
tem uma APL de Tecnologia, não havia uma constituição de um APL só de 
software, e talvez até pela característica da região, região não, da cidade e 
até pelo tipo de mão de obra que nós formamos [...] acho que isso também 
tendenciou a gente escolher um segmento para não ficar igual todo mundo 
né?” (Universidade). 

 

A fase inicial de proposta do APL foi marcada por incerteza e curiosidade 

em relação à proposta de ação: “quando nós começamos a estipular para o setor se 

organizar, nós não tínhamos muito bem a ideia, acho que esse é um outro grande 

problema que eu vejo na constituição desses grupos, né, você não sabe de fato o que 

você está fazendo” (Universidade). “... era uma ideia, mas eu não sabia que era, como 
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que era, eu nunca tinha ouvido falar nada, eu fui mais por uma questão intuitiva e 

algumas coisas que eu tinha lido. Então eu não tinha uma experiência para falar” 

(Universidade). De forma complementar, em relação ao grupo, em termos de como se 

daria esse processo, dado que todos os presentes eram praticamente concorrentes: 

“... a primeira impressão ela é chocante né? Ela é um pouco, um pouco, para eles um 

pouco complicada, porque o cara senta, do lado, fala poxa: - Ele, tem um tem um 

software que é muito parecido com que eu tenho, aquele ali tem um software de posto 

de gasolina, e o outro que estava lá na ponta também tinha. Quer dizer, como que 

eles iriam conflitar aqueles interesses...” (Universidade). Logo, mesmo sabendo que 

o retorno obtido com a ação não seria nem a curto nem a médio prazo, havia uma 

expectativa do grupo em estar lá e participar do movimento, conforme afirma um dos 

empresários entrevistados. 

Com o tempo o grupo foi amadurecendo, no sentido de compreender a 

importância do arranjo para a região, como forma de atrair novos clientes, 

independente do porte e tipo de empresa. Tratava-se de uma oportunidade de 

especializar o setor e obter maior visibilidade nacional.  

 

 
“... é todo um processo de amadurecimento, que as pessoas foram 
entendendo. “Olha nó vamos criar coisa aqui, que não necessariamente é 
uma reserva para um conjunto de clientes que é do cara de posto. Se a gente 
desenvolve, e os consumidores deste setor entendem que aqui tem… O meu 
questionamento, desde sempre foi esse, “Porque…, e como não podia falar 
dessa forma, a minha pergunta sempre foi, “Ah, porquê... porquê que eu 
preciso comprar o software de vocês?” Essa sempre foi a pergunta que eu 
fiz” (Universidade). 

 

 

A partir daí o grupo passou a desenvolver diversos projetos, 

acompanhados por planejamentos prévios e que contaram com uma série de apoios 

institucionais, com destaque para Sebrae e Prefeitura, especialmente no que tange à 

subsídios financeiros, uma das intenções para a formação do grupo em prol do 

desenvolvimento regional e especialidade do setor. 

Conforme visto em documentos, a missão do APL de Software consiste 

em: “Transformar e consolidar a cidade de Presidente Prudente e a região oeste do 

estado de São Paulo em uma referência nacional na produção de software, com base 

em princípios éticos e de responsabilidade social, por meio de ações empresariais, 

sociais e políticas”.  
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A linha do tempo apresentada na Figura 33 representa a evolução do 

APL desde a sua formação em 2011 até 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Linha do tempo do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora com base em documentos disponibilizados à pesquisa 

 

 

A formação do APL, assim, ocorreu em 2011, período em que 

primordialmente buscou-se a organização das atividades da rede; todavia, após o 

levantamento de algumas necessidades em termos de recebimento de recursos 

estaduais para investimento em laboratório e central de atendimento, viu-se a 

necessidade de se criar uma Associação das Empresas de Software do Oeste 

Paulista (PoloIn), o que aconteceu em 2012. 

O objetivo da associação envolve o desenvolvimento e o fortalecimento 

do setor e das entidades de apoio, com destaque para a promoção do APL e de ações, 

como apoio jurídico e administrativo, prospecção de mercados e parcerias, retenção 

de talentos e de empresas na região, organização de eventos e capacitação (POLOIN, 

2017).  

A partir daí o grupo, já mais maduro, começou a efetivamente se 

movimentar para o alcance de objetivos traçados em planejamentos. 2014 ficou 

marcado pela busca de maior divulgação do arranjo, até mesmo como forma de obter 

maior contribuição de associados. Apesar do alcance de vários objetivos, uma 

preocupação constante do grupo sempre foi em relação a não ter uma sede, 
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Atendimento

2017
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necessária também para instalação dos recursos obtidos. Tal instabilidade, atrelada à 

morosidade das ações (uma vez que grande parte dos projetos envolviam recursos 

públicos), gerou certa desmotivação no grupo, quando, em 2017, surgiu o Centro de 

Inovação e a Prefeitura cedeu um espaço para a associação, no entanto, por questões 

de desalinhamento de interesses, até o final desta pesquisa, o grupo ainda não tinha 

conseguido se instalar no local. 

A Figura 34 representa o ciclo processual da rede em suas etapas de 

negociação, comprometimento e execução, assim como aspectos de continuidade e 

avaliação da relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 – Ciclo processual de evolução do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As entrevistas e observações realizadas durante a pesquisa de campo 

apontam para uma necessidade frequente do grupo pelo alinhamento de interesses, 

especialmente após a formação da associação; atrelado à isso está também a 

preocupação da governança em ampliar a participação das empresas na associação, 

por meio de estímulos focados nas conquistas já realizadas. A evolução do arranjo, 
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assim, tem início com um evento inicial organizado por uma universidade da região. 

A partir daí, com o grupo formado, teve início a fase comprometimento, com o 

levantamento das necessidades e planejamento das atividades. Na sequência partiu-

se para a organização e acompanhamento das ações, voltando a fase de negociação 

para verificação de interesse sempre que surge uma nova ideia de projeto. 

Para o representante do Sebrae entrevistado, a evolução do arranjo 

depende significativamente de um ecossistema que envolve o poder público, as 

universidades e o setor produtivo. “Os arranjos produtivos eles têm que ficar com os 

seus propósitos alinhados [...] e o grande desafio é esse, alinhar os propósitos para 

que haja sinergia de forças e o arranjo seja bem-sucedido” (Sebrae). 

 

6.3.2 Evolução da estrutura e das práticas de governança do APL de Software 

A estrutura inicial do APL inicialmente contava com reuniões semanais 

realizadas no prédio do Sebrae, que cedia uma sala ao grupo para as reuniões, e a 

distribuição de funções seguia: um comitê gestor (responsável pela administração 

geral do APL) e cinco comissões. A Figura 35 apresenta as comissões com suas 

respectivas atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Comissões do APL de Software no início das atividades 
Fonte: Elaborado pela autora com base em documentos fornecidos a pesquisa 

 

Segundo um dos entrevistados, em 2012, o grupo decidiu pela criação 

de uma associação, especialmente, como uma alternativa para lidar com projetos 
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junto ao governo e possibilitar o recebimento de recursos financeiros para 

desenvolvimento das atividades do APL 

Outra mudança relevante ocorreu em relação à realização dos 

planejamentos estratégicos, após a experiência de um primeiro planejamento o grupo 

percebeu que o estabelecimento de muitas ações também não gerava os resultados 

desejados, uma vez que os empresários já tinham muitas atribuições relativas à sua 

empresa e não conseguiam cumprir com todas as ações propostas. 

Com relação à configuração da governança é possível perceber que, 

atualmente, ela se integra a governança do PoloIn que, de certa forma, consiste em 

uma entidade que administra o APL apesar de haver uma preocupação do grupo em 

separar questões do APL e da associação. Em 2015, uma das atas de reunião 

analisadas traz em pauta a desvinculação entre APL e PoloIn dado o entendimento 

do grupo de que a associação deve agir conforme os interesses de seus associados, 

enquanto que o APL demanda assuntos de interesses gerais; logo criou-se na 

associação uma comissão de questões sobre o APL. Os documentos demonstram 

que mesmo diante dessa intenção, na prática, as ações ainda caminham juntas (o que 

leva a autora a apontar no quadro de realizações do APL, também ações da PoloIn).  

Na tipologia de Provan e Kenis (2008), página 47, trata-se de uma rede do tipo 

Network administrative organization, na qual se tem uma unidade administrativa 

autônoma que cuida dos interesses da rede. 

No que diz respeito às áreas de cooperação nota-se, neste APL: 

oportunidades para troca de conhecimentos e experiências, aquisição de recursos 

(construção de laboratório, central de atendimento, encargos, solicitação de recursos). 

Dentre os atores envolvidos nas atividades do APL, se destacam 

universidades, Sebrae e Prefeitura, com o apoio de outros agentes, como Associação 

Comercial de Presidente Prudente (ACIPP), CIESP, FIESP e SESI. 

O papel de uma universidade, em específico, foi primordial para a 

formação do grupo, dado que a ideia partiu dela. Para o representante da 

universidade, cabe a ela “possibilitar o desenvolvimento de coisas, de projeto, de 

ideias” (Universidade). No início de organização do APL era evidente o poder de 

agência da universidade, até mesmo porque a ideia da rede surgiu na academia. No 

entanto, com o tempo o grupo foi criando autonomia e atualmente tem condições de 

caminhar sozinho, porque aprenderam junto e enfrentaram desafios juntos. 
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O Sebrae também constitui figura ímpar para o desenvolvimento da rede, 

especialmente no que tange à conhecimentos e subsídios financeiros para 

disseminação da cultura empreendedora e melhoria de competitividade dos pequenos 

negócios, conforme afirma o seu representante. Especialmente no início o grupo pôde 

contar com um “investimento grande do SEBRAE no setor através de uma linha de 

crédito que o SEBRAE tinha que possibilitou que várias empresas melhorar os seus 

processos administrativos, seus processos internos de trabalho” (Universidade). 

“...principalmente no início nós tivemos uma boa ajuda do SEBRAE em relação à 

preparação para a certificação que ajudou bastante a empresa na questão de 

governança e ajustes de processo” (Empresário 6). Do mesmo modo que se constatou 

no caso anterior, a rede de software também sofreu com a mudança de política do 

Sebrae, levando à interrupção de um dos projetos até então em andamento.  

Por fim, no caso do APL de Software, a articulação e o apoio político foi 

fundamental para a realização de muitas atividades, especialmente no que diz 

respeito à cessão de um espaço para a sede da associação e o incentivo a área de 

tecnologia. Apesar de tal importância, para um dos empresários, é importante que a 

rede não fique dependente da Prefeitura para realizar ações. “...eu não sei até onde 

essa questão política é importante, não podemos ficar dependente desse tipo de ação 

política, pensar: Ah...! O grupo é forte então nós vamos ficar junto com eles, então é 

mais esse sentido” (Empresário 6). 

A representação da Figura 36 espelha as organizações que fazem parte 

do ambiente institucional do APL de Software, demonstrando a diversidade de atores 

que agem e/ou apoiam as ações da rede. 
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Figura 36 – Organizações que compõem o ambiente institucional do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Em termos de estrutura, nota-se que com a fundação da associação, as 

comissões deram lugar a uma diretoria, bem como conselhos (fiscal e consultivo) e 

criou-se uma comissão de assuntos do APL. “Que a gente pensando nisso, a gente 

falou, bom, a gente cria dentro da associação uma comissão, que essa é uma 

comissão que tenta criar ações no sentido de desenvolvimento do próprio APL, que 

nessa comissão não necessariamente, não são só empresários, aí entra universidade, 

entra a Prefeitura...” (Universidade). No entanto, como havia várias empresas 

responsáveis por uma mesma ação, não se conseguia acompanhar e finalizar as 

atividades, desse modo as ações, com o tempo, passaram a ser distribuídas e 

cobradas por empresas. A própria maturidade do grupo tornou tal fato possível, uma 

vez que, em geral, as empresas que participam mais ativamente hoje das atividades 

são as mesmas que sempre contribuíram. 
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“... se você pensar em governança, não existe mais, existe a diretoria da 
associação. Ela está tocando, e como eu faço parte dessa comissão que está 
lá dentro, e que fala dessas questões de APL, aí eu penso em ações que 
podem beneficiar o seguimento como um todo. Então se fala assim “ajuntar 
governança, Sebrae o AP… a Prefeitura, o SENAI, não, isso a gente já não 
faz, tem é muito tempo, né. A gente não tem feito” (universidade). 

 

Em relação à incentivos à participação elas apontam que os propósitos 

estão sendo atingidos, e isso faz com que o grupo não desanime. Há a preocupação 

de atrair mais empresas para a associação, até mesmo, por questão de fortalecimento 

do grupo. Apesar disso, um dos empresários entrevistados afirma: “...nós temos mais 

valor fora do que dentro do próprio grupo as pessoas do grupo não entendem que 

essa organização é grande lá fora e talvez não consiga mensurar os municípios que 

estão dentro, então acham normal e isso aconteceria da mesma forma se não 

tivessem, mas é a ideia de alguns, mas a gente da liderança sabe que se não tivesse 

esse grupo não existiria...” (Empresário 6), se referindo as conquistas já realizadas.  

A governança, nesse sentido, possui papel primordial no direcionamento 

e concretização das ações propostas, bem como no alinhamento de interesses e 

manutenção do relacionamento entre as empresas. “... na minha opinião, ela tem que 

tipo definir as diretrizes, dar um norte, entendeu? ” (Empresário 3). Articular interesses 

com agentes externos também é função da governança e, sem ela, conforme afirma 

um dos empresários, nada teria sido alcançado. Destaca-se aqui que, no contexto dos 

APLs, há a presença de agentes com interesses muitas vezes conflitantes, mas que 

precisam convergir para o sucesso da rede, pois, segundo o representante do Sebrae, 

cada ator possui seu interesse: o empresário visa lucro, o poder público visa 

resultados com suas políticas públicas e a universidade tem interesse em pesquisas.  

Mesmo assim, conforme um dos entrevistados, é importante a figura de 

um presidente: “se não tiver um..., alguém liderando as ações, dizendo vamos fazer e 

executar, porque se deixar muito por conta do grupo acredito que não vai dar certo, 

só isso não dá mesmo, mas isso nós aprendemos que não dá certo, tem que ter 

alguém ali puxando a corda e dando gás porque as outras empresas não vão dar 

sequência, e principalmente o líder se ele não estiver pensando bem forte que  isso 

vai dar certo não acontece” (Empresário 6). 

Outro fator relevante é a ideia errônea, conforme um dos entrevistados, 

de que para que a rede alcance bons resultados deve haver participação de todos. 
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“Eu sempre achei que para fazer uma coisa precisava de todo mundo” 
sabe? Acho que o fim da minha história com esse negócio todo aí, que eu 
sempre achei que precisava de todo mundo, e eu vejo que hoje eu não 
preciso [...] na verdade eu acho que o grupo menor, hoje ele poderia gerir 
melhor o projeto do que um grupo grande. Hoje o aprendizado que eu tenho, 
eu acho que o que eu conseguir aprender no meio desse tempo, é que, não 
é todo mundo que vai trabalhar setor, esse aí é um ponto, assim, acho que 
é o principal até, sabe? E com um grupo menor, talvez a gente conseguiria 
ter feito muito mais coisa do que sempre tentar com todo mundo e tomar 
todas as decisões. Então os processos de decisões muito coletivos e aberto 
e tal você não atende, as empresas têm necessidades diferentes, visões 
diferentes, demandas, estrutura econômico e financeiro é diferente, quer 
dizer, então uma coisa que eu falando que serviria para todo mundo, não 
se serve” (Universidade). 

 

No que tange à informalidade, percebe-se que a ausência de 

regulamentação da profissão de TI consiste em um fator que merece destaque, 

fazendo com que o setor seja composto por empresas (micro, pequenas, médias e 

grandes) e profissionais liberais, dificultando o levantamento do número total de 

empresas de desenvolvimento atuantes na região. O fato também de muitas 

conviverem faz com que a informalidade se torne presente, seja decorrente de 

relacionamento anteriores ou provocados pelo arranjo. “É, de uma certa forma tem 

bastante coisa que acontece fora também entre contatos [...] se acontecer alguma 

coisa automaticamente já ligamos um para o outro, e com isso já cria uma rede de 

contato, uma network” (Empresário 6). 

O Quadro 23 resume os principais aspectos relativos à configuração da 

estrutura do APL de Software. 

 

PERFIL 

 
Aspecto 

 
Descrição 

 
Ano de fundação (formalização) 

 
2011 

 
Tipo de fundação 

 
Iniciativa da universidade 

Propósitos de formação da rede 

- Retenção de mão-de-obra; 
- Busca por especialidade setorial; 
- Formação universitária na área na região; 
- Busca de subsídios para desenvolvimento da 
região. 

Áreas de cooperação 
- Gestão e divulgação;  
- Educação; 

continua 
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- Eventos;  
- Mercado; 
- Visitas. 

 
Número de firmas participantes 

 

Cerca de 80 empresas (valores estimados, não 
há estudo sobre o setor na região) 

 
Tipos de firmas participantes 

 
Desenvolvimento de Software 

 
Número de outros atores envolvidos 

 
Cerca de 3 

Tipos de outros atores envolvidos 
- Prefeitura; 
- Sebrae; 
- Universidades. 

Características do ambiente externo 

- Setor de tecnologia em crescimento; 
- Formação de mão-de-obra de qualidade na 
cidade, levando empresas de fora a buscarem 
profissionais na cidade; 
- Dificuldades das empresas da cidade de reter 
sua mão-de-obra. 

GESTÃO 

 
Aspecto 

 
Descrição 

 
Tipo de governança de rede 

 
Network administrative organization 

 
Atores envolvidos na governança 

 
Empresas da PoloIn 

 
Maturidade do grupo em termos de trabalho 

conjunto e relacionamentos 
 

Desde a formação do APL, e se desenvolvendo 
aos poucos 

RELACIONAMENTOS 

 
Aspecto 

 
Descrição 

 
Características dos relacionamentos 

 

- Informalidade presente no setor; 
- Estreitamento ao longo do tempo; 
- Respeito entre concorrentes. 

 
Quadro 23 – Configuração da estrutura do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Os relacionamentos, assim, melhoraram com o tempo, mas foi 

necessário enfrentar diversos desafios, dentre eles a mudança de mentalidade dos 

empresários em conseguir dialogar, ter respeito mútuo.  

 

 

conclusão 
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“A relação das empresa melhora no aspecto que o empresário passa 
conhecer o outro, hoje acontece algumas coisas que o corpo funcional 
daquelas empresa tem [...] indiretamente isso acaba acontecendo, 
infelizmente ou felizmente, mais é uma prática, o funcionário tá em tal lugar, 
ele tá participando de um processo seletivo no momento né de outra 
empresa, alguns empresários [...] eles tem um cuidado, de um consultar o 
outro: - Ó, tem uma pessoa sua fazendo entrevista aqui comigo, e o cara lá é 
extremamente estratégico, isso é uma informação que é velada entre a gente, 
mas ela acaba acontecendo, quer dizer: - Ó, e aí? Se eu perder ele? Ah puxa, 
tenta ver, vamos ver se a gente conversa, vamos chamar o funcionário aqui 
para conversar, por que de fato ele está saindo? Então tem alguns 
colaboradores que usam isso como moeda de troca, aí o cara começa [...] E 
a gente passou do status “zero” que ninguém se conversava para o status de 
conversa, de relacionamento: - Oh, vou fazer uma empresa, eu preciso de 
um produto que eu não tenho, você não faz para mim? – Faço! ” 
(Universidade). 
 

 
A aproximação das empresas, desse modo, fez com que naturalmente o 

grupo passasse a se respeitar e ajudar, mesmo que determinada ação não beneficie 

a sua empresa diretamente. “Por exemplo acontece bastante, quando precisa fazer 

uma homologação de um produto e outro já fez, com isso já vão lá e compartilham o 

conhecimento, até chama o funcionário para ajudar, então tem bastante essa 

cooperação de uma forma natural, não foi nada esquematizado para que isso 

acontecesse” (Empresário 6). “Então a gente não precisava nada com isso, mas a 

gente estava lá dentro e sabia a importância de todas as empresas que trabalham na 

região né?” (Empresário 4). 

 

 

“Por que antigamente o quê que acontecia? Se eu ficasse sabendo de alguma 
coisa, eu guardava para mim, resolvia esse problema e o resto, problema 
deles. Hoje em dia o quê que acontece? Se alguém ficar é... se alguém, por 
exemplo, assim, aparece algum problema né?! Algum problema ou uma ideia 
nova, uma coisa que vai abrir mais o mercado, isso aí é disponibilizado no 
grupo. A gente tem um grupo de Whats App né? É... e todas essas 
informações são colocadas ali, e aqui [[...] que nem, por exemplo, 
principalmente que nem, muito tempo atrás... quando começamos a central 
eletrônica, a gente aqui ficou sabendo de um componente que fazia grande 
parte da nossa central eletrônica né, hoje a maioria usa, mas na época 
poucos usaram, muitos desenvolveram na mão, entendeu?! E a gente [...] já 
partiu por esse componente, então se fosse hoje: - Ó não vai por esse 
caminho não! Esse caminho você gastar um tempo, usa esse cara aqui, que 
ele vai te economizar muito mais tempo, entendeu?! Essas coisas que eu 
acho que tipo mais fácil de se resolver...” (Empresário 3). 

 

É evidente que há um grupo que participa das ações da rede desde o 

início, o que faz com que tenham uma relação mais próxima e consigam trabalhar 

melhor em conjunto. “É nós percebemos que antes cada empresa lutava por si só, 
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hoje é assim não são todos mas tem um certo grupo que acaba compartilhando 

informações e vem ajudando um ao outro [...] eu percebi uma evolução muito grande, 

nós éramos inimigos de uma certa forma, mas hoje nós compartilhamos informações” 

(Empresário 6). As redes sociais, segundo observações, têm contribuído bastante 

para manutenção desse relacionamento.  

Em certos momentos, foi necessário um processo de aprendizagem em 

grupo, como forma de solucionar problemas decorrentes desse estreitamento de 

relações. “Nós tivemos nesses últimos anos muitos problemas com emprego, a 

empresa praticou práticas de preço no mercado extremamente agressivas a ponto de 

pegar um produto seu ir lá no outro, falar: - Eu vendo ele pela metade do preço” 

(Universidade). Tal situação provocou um clima desagradável na rede, o que levou o 

grupo a elaborar um código de ética, levantando um aspecto comum em estudos sobre 

redes: análise de competição versus cooperação (BALESTRIN, VERSCHOORE, 

REYES JUNIOR, 2010; OSARENKHOE, 2010). 

 

“Isso gera alguns impactos do ponto de vista de relacionamento das 
empresas, quer dizer, ele tem um bom relacionamento, se fala, se conversa, 
se vai contratar, um manda para o outro, Ó, me manda um projeto aqui, eu 
tenho um negócio ali e tal... tal... tal só que ele tem um outro agravante que é 
isso, né. O que que muitas vezes nós não vamos conseguir resolver” 
(Universidade).  

 

A análise das práticas de governança da rede demonstra que o grupo 

amadureceu com relação a compreensão do papel da governança e a execução das 

ações. Os relatos apontam que no início muitas ações eram estabelecidas e não eram 

cumpridas, pois os empresários não tinham tempo de realizar e as reuniões se 

tornavam improdutivas por conterem muitos assuntos, logo não evoluíam. Então 

percebeu-se que a realização de uma quantidade menor de ações, mas com 

resultados concretos, era mais válido, tanto que hoje os planejamentos se baseiam 

em uma quantidade menor de ações, mas que a governança realmente consegue 

realizar. 

 
“No início até nos planejamentos estratégicos que nós fizemos tinha milhões 
de falhas de ações, e com isso nós descobrimos que não estava dando certo, 
então a gente não conseguiu executar muito das tarefas e tem muitas que 
não foram executadas até hoje, então com isso nós aprendemos, eu acho 
que foi o maior aprendizado, e daí o acontecimento foi dentro da empresa, 
sabemos que não funciona  tem que ter poucas ações, concentrar esforços 
nessas ações para conseguir ter um resultado melhor” (Empresário 6). 
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No início das atividades do APL as pautas eram seguidas à risca e 

ficavam sob responsabilidade da diretoria executiva, no entanto, com o passar do 

tempo percebeu-se a relevância da governança mais como agente facilitador de 

discussão de temas de interesses comuns do que propriamente o controle de pautas 

e de reuniões. Segundo um dos empresários entrevistados, foi um processo de 

amadurecimento sobre o papel do APL e sobre quais ações realmente trariam 

resultados as empresas do setor; mesmo assim, muitas empresas não aderiam ao 

programa por não visualizarem benefícios.  

Nota-se que muitas ações, necessárias à manutenção do APL/PoloIn, 

são realizadas por meio de trocas com as empresas da própria rede ou atuação de 

parceiros. Algumas empresas que atendem a rede com os seus produtos, assim, 

trocam o serviço por abatimentos na mensalidade da associação. Destaque se faz 

aqui, em um dos momentos em que uma empresa prestou determinado produto e em 

troca solicitou o abatimento de mensalidades atrasadas de outra organização. 

Um resumo da configuração das práticas de governança do APL segue 

no Quadro 24 a seguir. 

 

Aspecto Descrição 

Modo como as atividades são desenvolvidas 
Reuniões do APL, em geral, coincidem com as 
da associação e mediante demanda quando da 
necessidade de participação de outra entidade  

Distribuição de responsabilidades 
Início: comissões 

Atualmente, por empresa da diretoria da 
associação 

Formas de monitoramento 

Formal: atas de reunião, estatuto social da 
associação, código de ética 

Informal: trocas de informações entre os 
componentes da governança, vivência 

Distribuição de autoridade 
Todos têm voz, com destaque para atuação da 
associação; inicialmente: poder de agência da 

universidade. 

Verificação de incentivos 
Associativista, mas está passando por 

mudanças 

 
Quadro 24 – Configuração das práticas de governança do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que tange à execução das ações propostas; com o tempo o grupo foi 

percebendo que é possível simplificar certas atividades e, até mesmo, encurtar 

caminhos como forma de lidar com a morosidade das ações, bastante comum em 

redes interorganizacionais. 



203 

 

 “... então se botar isso numa discussão geral, hoje eu já não faço mais, hoje 
eu sei que para fazer um negócio desse eu vou caminho mais curto, “Ó, 
você quer um negócio para estabelecer o setor, tem um projeto agora, quer 
fazer tal coisa, eu consigo encaminhar esse projeto da câmera, por 
exemplo, passo aprovado, sem ter que fazer esse trajeto todo, entendeu? 
Então isso, acho que é um... talvez é o que eu aprendi, né, que nesses 7 
anos mais, foi isso mesmo” (Universidade). 

 

Com relação à adoção de mecanismos formais e informais de 

governança discutidos por Albers (2010) na página 52, tem-se que, no período inicial, 

de formação da rede, não havia uma preocupação do grupo com a formalidade, de 

modo que não se adotava qualquer mecanismo formal de controle das atividades, 

apenas a cobrança de uns em relação aos outros quanto às atividades, representando 

a existência de mecanismos informais de acompanhamento e controle. 

Com o tempo, especialmente, após a formação da associação, passou-

se a adotar certos mecanismos formais, como as reuniões com a elaboração de atas, 

o estatuto social, o regimento interno e o código de ética que surgiu como resposta a 

certos comportamentos oportunistas que começaram a aparecer no grupo, conforme 

relatos em entrevistas.  

 

“... já teve caso dentro ali dá APL né? Já até no caso isso daí foi ventilado 

com todo mundo, empresários ali dentro, aa porque assim, é... isso foi 

relacionado à uma homologação não sei se foi passe, foi alguma coisa 

relacionado a homologação, foi passado, cada empresa homologa, outra 

empresa homologa e baseado nessas informações um dos empresários 

assediou o funcionário do outro, entendeu? [...] e isso gerou um certo 

problema porque a empresa na época era, a empresa era, era um funcionário 

chave, entendeu? E pelo... pelo que deu a entender foi feito meio que na 

maldade, só que é uma coisa que ninguém dá para saber né, aí na época que 

foi colocado isso daí, foi chamado a... os... os dois lados que foi resolvido ali 

na frente de todo mundo, né? [...] foi a partir daí que foi que foi que foi criado 

o código de ética né?” (Empresário 3). 

 

Apesar da existência de tais instrumentos formais, ainda há certa 

dificuldade do grupo com relação ao acompanhamento de atividades, incluindo 

verificação de pagamento de mensalidades da associação e cobranças quanto ao 

alcance das ações. Isso se fazia presente também com aspectos administrativos 

simples da rede, como mandar um e-mail, porém, nesse caso, a utilização de redes 

sociais (grupo no Whats App) e a contratação de um secretário contribuiu para a 

melhoria deste aspecto. 
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Os mecanismos informais sempre estiveram e continuam presentes nas 

práticas de governança da rede dado o estreitamento das relações que ocorreu ao 

longo do tempo. 

A criação da associação, desse modo, trouxe benefícios ao arranjo com 

relação ao melhor direcionamento das ações e organização empresarial, todavia, 

atualmente, percebe-se certo incômodo da diretoria em relação ao que é o APL e qual 

deve ser a sua contribuição e ao que é a PoloIn e qual deve ser a sua contribuição, 

dado que este último possui um número de associados que esperam retorno sobre o 

valor pago de mensalidade e o APL, por outro lado, necessita definir ações para o 

coletivo independentemente de uma empresa estar ou não na associação. Surge, 

dessa forma, um conflito de interesses que atualmente é uma questão a ser trabalhada 

pela diretoria da PoloIn.  

 

 

Então, hoje entendo que você vai ter um grupo de empresas, que aí, talvez o 
pessoal esteja chamando isso da...da PoloIN, da associação, e associação 
faria esse trabalho, eu também acho que não, ainda. Então a associação por 
si só, ela deveria criar e trabalhar no sentido, assim, de desenvolver ações 
que vão beneficiar as empresas que estão associadas do ponto de vista 
delas, que dinheiro é, como é que eu posso, o que que o que que agregou 
pra mim fazer parte de uma associação, isso é um ponto importante, “ah, o 
meus funcionário passa a ter um benefício x, por fazer parte dessa 
associação [...] esse é o grande desafio hoje, e o fulano [presidente da PoloIn] 
ainda tá nesse ponto de entender isso né, porque qual que é a função da 
PoloIn? Da associação? É criar coisas para os associados e seus 
colaboradores ou é desenvolver o setor?  É complicado né? Porque é uma 
associação, qualquer associação que você pegar hoje, ela vai trabalhar em 
prol do… dos seus associados…” (Universidade). 

 

Atrelado a isso, nota-se também a motivação que, de acordo com 

analises de documentos, atualmente, consiste em uma preocupação do grupo. Tal 

fato parece ter acontecido por mudanças constantes em relação a instalação de uma 

sede para a associação. Inicialmente as reuniões eram feitas do Sebrae, que cedia 

uma sala para as reuniões, com o tempo, o grupo percebeu a necessidade de ter um 

local próprio para este fim, acrescido ao fato de terem obtidos alguns recursos para 

concretização de certas atividades (como a Central de Atendimentos), então se 

mudaram para uma sala comercial. Mais recentemente, com a inauguração de um 

centro de inovação na cidade, o grupo viu uma oportunidade de ter a sua sede neste 

local, no entanto, por questões políticas, segundo um dos entrevistados, isso ainda 

não aconteceu e, atualmente, a associação encontra-se nessa fase de indefinição 
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quanto ao local, pois já houve aprovação por parte do governo municipal, mas estão 

em negociação com relação aos detalhes do contrato de cessão do espaço. 

Como complemento, a questão de motivação pode também ter a ver com 

a menor frequência das reuniões que, antes, eram realizadas semanalmente, depois 

quinzenalmente e, hoje, ocorrem uma vez por mês. A percepção que se tem, é que a 

morosidade das ações e a instabilidade do grupo em relação à uma sede fez com que 

a rede se dispersasse, levando a uma desmotivação geral, fator que hoje é uma das 

preocupações do grupo, como visto em documentos. Para um dos entrevistados, tudo 

o que envolve relacionamento com governo demora e há expectativa do grupo em 

conseguir retornos rápidos para o negócio, ainda mais quando há contribuição 

financeira. Novamente percebe-se aqui o conflito de interesses em relação aos 

objetivos da associação e do APL. 

 

“Então, acho que uma grande diferença que a gente consegue ver hoje, é 
que, a rede por si só, ela...ela está lá, o arranjo está lá, quer dizer, é, eu vou 
ter todas as empresas do arranjo trabalhando em prol do arranjo? Esse era 
um sonho que a gente tinha, ele também é mentiroso, ele não existe, porque 
as empresas chegam uma hora, elas não vão ficar naquele ritmo de reuniões 
sempre, porque dali ela não conseguiu ir lá í lá í lá í lá e ficou parece que, 
para elas ficou com aquela sensação que, está tudo mesmo jeito né, então 
isso é uma coisa que eu sempre ouço de algum empresário” (Universidade). 

 

Para um empresário entrevistado, a desmotivação decorre do 

espaçamento entre uma reunião e outra de grupo e a falta de ações que gerem 

negócios, destacando a importância do Sebrae nesse processo. “... eu acho que falta, 

todo mundo tinha aqui, inclusive eu, que se dedicar mais aos projetos teria que ter, 

teria que encontrar uma forma da gente conseguir compartilhar mais né, ou buscar 

ações” (Empresário 2).  

Nesse sentido, o aspecto pessoal se torna relevante no sentido de fazer 

a diferença, poder contribuir para algo maior do que apenas agir em prol de retorno 

financeiro. 

 
“Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu, que dizer o resumo 
dessa história toda, nesse...nesses anos todos, é de que, você, sempre vai 
ter um grupo de empresas, que por algum motivo elas entendem que... elas 
tem uma...um desejo que eu acho que passa muitas vezes até pela 
característica pessoal, de entendimento pessoal como cidadão, de poder 
ajudar, do que propriamente do retorno direto para empresa dele, porque né, 
“ah será que o cara está fazendo isso lá, ele vai ter um retorno direto pra 
empresa dele?” Eu não consegui ver ainda nenhuma, é…” (Universidade). 
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“Porque esse pessoal não tivesse comprado uma ideia e entendesse que isso 
era algo importante, a gente não tinha conseguido evoluir em aspecto 
nenhum, né! Por mais que a gente, quisesse fazer e tal, poderia ser uma 
resposta da empresa, “eu não quero me envolver com isso, que vou continuar 
do jeito que eu estou”, né?. Então acho que essa sensibilização, esse 
entendimento que isso era algo importante, fez todo o diferencial, isso não 
tenho dúvida não” (Universidade). 

 

Como complemento, existe a percepção de uma visão natural 

imediatista do empresário deste setor que, em grande parte, tem formação técnica. 

“Só que assim [...] qual que é o problema da nossa área? [...] a nossa área ela é 

imediatista entendeu? Se você pega 90% das... dos empresários são 

desenvolvedores” (Empresário 3). 

A questão de considerar a existência de níveis diferentes de empresas 

também consiste em um aspecto discutido neste APL. Para o grupo, o fato de muitas 

empresas não participarem da rede pode estar ligada a falta de recursos financeiros 

para a mensalidade da associação, responsável pela administração do APL. Assim, 

em reunião de governança ficou decidido que o pagamento ocorrerá conforme o 

número de funcionários, de modo a incentivar a participação de uma quantidade maior 

de empresas; apesar de algumas empresas serem contra (especialmente por não 

estar vendo retorno com a contribuição e destacar a morosidade dos resultados), o 

reajuste foi aprovado. 

 

6.3.3 Processos transacionais do APL de Software e seus resultados 

Dentre os principais projetos do APL de Software estão o programa de 

Gestão de Processos Organizacionais (GPO), Programa Aplicativo Fiscal – Emissor 

de Cupom Fiscal (PAF-ECF), ISS Software, o laboratório de testes de software e a 

central de atendimento. Em geral as atividades da rede se resumem em gestão e 

divulgação, educação, eventos, mercado e visitas (Quadro 25). 
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2011 

 
2012 2013 

Gestão e Divulgação: 
Início dos trabalhos para redação do RI 
Redação do projeto ISS Software 
Plano de ações com base da OPP 
Início de construção do portal web do APL 
Pré-pesquisa do setor de software 
Organização do comitê gestor 
 
Educação: 
Oficina de planejamento participativo 
Workshop Inovação tecnológica (GPO) - Softex 
Palestra de conscientização sobre planejamento 
estratégico 
 
Eventos: 
Organização: 
Evento de lançamento (Softex) 
Evento de conscientização do projeto APL 
 
Mercado: 
Projeto Melhoria da Competitividade das 
empresas de software de Presidente Prudente 
 
Visitas: 
APL TI de Londrina 
 
 

Gestão e Divulgação: 
Realização de Planejamento Estratégico 
Articulação política (carta aos candidatos) 
Reuniões com autoridades políticas 
Finalização dos trabalhos Portal APL 
Redação do estatuto social da associação 
Definição de consultoria jurídica e contábil 
Aprovação do regimento geral do APL 
Apresentação do ISS Software a Prefeitura de 
Presidente Prudente 
Entrevista TV Fronteira 
Jornal do software 
Primeira etapa do GPO/SOFTEX 
Doação de terreno para APL 
 
Educação: 
Gerenciamento de serviços 
 
Eventos: 
Organização: 
Inove & Lucre 
 

Mercado: 

Rodada de negócios com o APL de TI de São 

José dos Campos 

Visitas: 

Visita ao PT de São José dos Campos 

Gestão e Divulgação: 
Credenciamento da Fipp/Unoeste para realização de 
homologação PAF/ECF 
Lei ISS Software sancionada 
Aprovação de projetos junto ao Governo do Estado de 
São Paulo solicitando recursos (CCMq – SDECT/SP): 
Laboratório de Testes de Software (LaTeS); Central 
de Atendimento (ISO 20000 ou MPS.Serviços); 
Homenagem câmara municipal; 
Qualificação empresas GPO/SOFTEX e obtenção de 
certificação MPS.BR nível G; 
Entrevista TV Fronteira; 
Instalação da associação na Avenida Cel Marcondes 
 
Educação: 
Palestra tecnologias tributárias 
Palestra locação de software 
 
 
Eventos: 
Organização: 
Café tecnológico 
Palestra ACBR 
Participação: 
Festival de Empreendedorismo 
Conferência de qualidade de software 
 
Visitas: 
Londrina – ISS Tecnológico 
 
 
* Constituição da associação 
 
 

continua 



208 

 

 
2014 

 
2015 2016 

Gestão e Divulgação 
Detalhes de execução da Lei ISS Software e 
PAF/ECF 
Busca de convênios com empresas 
Convênio Toledo 
Organização para Central de Atendimento 
Apoio UEPP 
Subsídio Sebrae (GPO) 
Contratação advogado 
Planejamento estratégico 
Busca de apoio político 
Contato com o Senac 
Discussões iniciais sobre o Centro de Inovação 
Confraternização 
 
Educação: 
Palestra Desenvolve SP (Agência de 
desenvolvimento) 
Consultoria Aaron 
Workshop Prefeitura 
Orientação jurídica 
 
Eventos: 
Participação: 
Evento CIESP 
 
*Suspensão de recursos GPO 
 

Gestão e Divulgação 
Planejamento estratégico 
Laboratório de Testes (Lates) 
Convênio governo estadual e Prefeitura 
Concurso nome da associação 
Instalação da Central de atendimento e 
certificação ISO 20000 
Proposta de mudança de endereço da associação 
Elaboração hotsite da associação 
Reunião com o APL de marcenarias 
Renovação contrato de locação da associação 
Convênio Caixa Econômica 
 
Educação: 
Palestra sobre eventos internacionais 
Software aliado na gestão empresarial 
Workshops Sebrae 
Palestra SAT 
Curso de Vendas em mercados complexos e 
competitivos de T.I 
 
Eventos: 
Participação: 
Fórum empresarial de serviços 
 
*Desvinculação entre APL e PoloIn 

Gestão e Divulgação 
Portal PoloIn 
Lançamento do projeto melhor software 
Proposta de aperfeiçoamento ISS Software 
Fortalecimentos de parcerias: Ciesp, Sesi, 
universidades e Acipp 
Definição forma de uso do Lates 
Inauguração Central de Atendimento 
Retomada discussões sobre certificações junto ao 
Sebrae 
Mudança de prédio da Central de atendimento para 
CFORP 
Reunião com Procon 
Ações para busca de novos associados 
Definir Fluxo de processo para admissão de novas 
empresas 
Definição de calendário de reuniões 
Definição de cronograma estratégico 
Alinhamento dos contatos de grupos e e-mails 
Reunião associação comercial de Osvaldo Cruz 
Articulação política 
Desligamento do estagiário da associação 
 
Educação: 
Palestra equipe motivada 
Palestra atendimento ao cliente 
Palestra framework AGILE 
Palestra sobre uso de laboratório de testes 
Marketing de Relacionamento 
Marketing na Medida 
Organize seus Processos para Crescer 
Gestão Estratégica de Vendas 
 
Eventos: 
Organização: 

Café tecnológico 

continuação 

continua 
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Participação: 
Feira do Empreendedor 

 
2017 

 

Gestão e Divulgação 
Apoio financeiro Startup weekend 
Reunião com CTRA 
Articulação política 
Novo espaço público para a sede da PoloIn (centro de inovação) 
Reuniões com SEPROSP 
Parceria INTEPP 
Apoio financeiro Infoeste-Unoeste 
Site PoloIn 
Inauguração do centro de inovação (possibilidade de mudança do Lates) 
Recursos do governo para investimento na associação 
Reunião com Amazon 
 
Eventos: 
Organização: 
Café tecnológico 
Participação: 
Feira do Empreendedor 
 

 
Quadro 25 – Realizações do APL de Software de 2011 a 2017 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos disponibilizados à pesquisa 

 

 

 

 

  

 

conclusão 
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O programa GPO representou uma das primeiras ações do APL, ele 

ocorreu de 2005 a 2013, resultando em 95 empresas certificadas no estado de São 

Paulo, com destaque para uma em Presidente Prudente. 

 

“... certificação MPS.BR que é uma certificação específica para empresa de 
software, o projeto lá atrás, era que, 20/30 empresas conseguissem, isso tudo 
para responder aquela pergunta que falei lá atrás, porque que eu compro um 
software seu e não compro de outro lugar? ”Eu compro software de vocês 
porque as empresas do arranjo são certificadas MPS.BR”, se elas são 
certificadas elas são muito boas, é isso que a gente sempre lutou, então 
algumas empresas caminharam mais, outras menos...” (Universidade). 

 

Tal projeto envolveu um trabalho de consultoria do Sebrae junto às 

empresas do APL para a implementação de melhorias nos processos organizacionais. 

A participação de empresas com portes diferentes foi possível dada a flexibilidade da 

metodologia de se adequar a diferentes níveis de maturidade organizacional, 

conforme documentos analisados. 

Outro projeto envolveu a permissão de uma universidade, parceira do 

APL, para a realização de homologações do PAF-ECF em 2013. Trata-se, segundo 

informações em documentos, do primeiro órgão técnico paulista de análise funcional 

do programa. A sua utilização contribui para o envio de informações ao Fisco 

(FAZENDA, 2017), atendendo às normativas do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz). No que diz respeito a sua relevância para as empresas do APL, 

tal ação representa uma redução de custos importante, pois antes tinham que realizar 

todo o trâmite em outra cidade.   

O ISS Software também consistiu em uma conquista importante da rede, 

datada de 2013; em linhas gerais e de acordo com os documentos analisados, tal 

ação prevê a utilização de parte do ISS recolhido pelas empresas para realização de 

ações para fortalecimento do setor, como: manutenção de postos de trabalho do setor, 

qualificação de mão-de-obra, obtenção de certificações, concessão de apoio e 

realização de projetos. “Todo ano com esse projeto a gente consegue abater 

homologações [...] teve um ano que ficou com compras de equipamentos, tem cursos 

que o pessoal faz...” (Empresário 3). Trata-se de um benefício a todas as organizações 

independente de sua participação na rede.  
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“O que é o exemplo que eu dou o melhor que a gente tem é o tal do ISS de 
software, de ver essa movimentação toda gerou, um movimento que chegue 
lá no final constitui uma lei, e essa lei hoje ela retorna efetivamente dinheiro 
para o empresário, então isso é um do ponto de vista para quem é uma 
empresa, que não tá pesando só constitui o setor, melhorar a economia da 
região, ele tá pensando na empresa dele, no final do mês lá, o que que vai 
acontecer com as despesas, receitas e tal, então o ISS, ele acabou sendo 
algo que juntou todas essas empresas” (Universidade). 

 

A apresentação da proposta ocorreu em 2012 e sua aprovação em 2013, 

no entanto, foi possível notar, a partir das análises documentais, que nem o grupo e 

nem a Prefeitura tinham conhecimento da prática da lei, o que levou a um aprendizado 

conjunto. “A Prefeitura não estava preparada para receber aquilo lá, nem a área 

contabilidade, nem a área financeira, gerou um monte de dúvidas” (Empresário 3). 

 

“É do ponto de vista econômico financeiro, eu acho que está claro, nós 
aprovamos o ISS de software, que a grande conquista disso tudo é o ISS, 
ISS é algo importantíssimo, nó já temos 11 projetos aprovados no total, são… 
a empresa entra com um processo na Prefeitura e ela requer a utilização de 
até 40% dos valores recolhido de ISS do ano anterior, dos últimos 12 meses 
apurados, isso é fantástico! E aí, que que esse povo fez com esse dinheiro, 
que na verdade não é um dinheiro, é um crédito que a empresa, deixa de 
pagar o ISS para a frente, mas ela… nó fizemos de tudo para a empresa 
melhor, estrutura de parque, melhoria da qualificação da mão de obra, pro se 
vê, tem empresa que paga programa de pós-graduação stricto sensu e bolsa 
de estudos, é.. consultorias, enfim, então isso é um grande ganho que a gente 
teve, foi muito significativo, por quê? Compensa trabalhar no setor, 
compensar mais abrir uma sede em São Paulo e uma filial em Prudente, 
porque o ISS lá e 2% aqui é 5, então isso é, sempre foi a discussão nossa, 
como que as coisas vão melhorar? Com que dinheiro? Dinheiro não dá para 
arrumar? Não dá! Então vamos tentar o ISS, e o próximo passo agora do ISS, 
prefeito é novo a gente está esperando um pouco, que é ele permitir que é 
pegue 100% de volta, aí isso criaria um diferencial muito grande, que a 
empresa recolhe, mas ela pega o dinheiro inteiro de volta, para a melhoria, 
de infra, de tudo enquanto é coisa, então isso é um ponto importante” 
(Universidade). 

 

No que tange à infraestrutura, destaca-se a implantação de uma central 

de competitividade (um laboratório de testes de software e uma central de 

atendimento com certificação ISO20000) subsidiada pelo governo do estado, por meio 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Estado de São Paulo (SDECTI). 

A implantação do Laboratório de Testes de Software (Lates) (Figura 37) 

ocorreu em 2015, conforme documentos fornecidos à pesquisa, representou uma 

conquista inédita na região, garantindo às empresas da rede redução de custos e 

maior confiabilidade do software, pois permite a empresa estabelecer parâmetros para 
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simular centenas de atendimentos. “Na minha máquina eu vou testando, lá não, lá a 

mesma coisa que tivesse 200 testando. Aí solta um relatório...” (Empresário 3). 

 

 

 

 
Figura 37 – Laboratório de testes de software do APL de Software 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 

 

A Central de Atendimento (Figura 38), por sua vez, ainda está em fase 

de implantação, pois passou por mudanças de endereço decorrentes da instabilidade 

do APL quanto a existência de um endereço fixo. Até o momento atual, o grupo vem 

negociando junto à Prefeitura de Presidente Prudente um espaço para a constituição 

de uma sede, bem como para a instalação do laboratório de testes e da central de 

atendimento. 

 

 

 

 
Figura 38 – Central de atendimento do APL de Software 
Fonte: Tirada durante a pesquisa de campo 

 

 

Com relação às ações educacionais, nota-se que elas foram importantes 

para o ganho de capacidades e conhecimentos sobre gestão empresarial, assim como 
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as visitas técnicas a outros APLs que serviram de base para a consolidação da rede. 

“E eu acredito, eu senti depois daquela reunião, daquele encontro que a gente fez lá 

em Londrina, é que começou a ficar mais forte o arranjo então à gente começo a ter 

ideia de caminhar para a formalização e tal, criar o... o... arranjo oficial” (Empresário 

4). A organização e participação em eventos também constituíram ações importantes 

para troca de experiências e ampliação da visão de mercado dos empresários. O Café 

Tecnológico, um dos eventos promovidos pelo grupo, consiste em um momento de 

interação entre os gestores, representando um ambiente propício a parcerias e 

inovações.  

Apesar de constatadas diversas ações da rede, por meio dos 

documentos e entrevistas, a escassez de registros formais dificultou a apresentação 

de informações mais precisas. A representação das transações em termos de 

processos pode ser visualizada na Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 – Evolução dos processos transacionais do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O início do processo, assim, em geral, é marcado por diversos processos 

de negociação, como forma de busca de alinhamento de interesses entre as partes 

envolvidas. Na sequência, há a distribuição de responsabilidades, no início da rede 

por meio do estabelecimento de comissões, passando posteriormente a distribuição 

de tarefas por empresas participantes do grupo. Como os projetos envolvem 
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interesses diversos, nota-se uma frequente busca por esse alinhamento com 

processos frequentes de renegociações e adequações. 

No que tange aos benefícios nota-se que vários são os benefícios 

alcançados pelo grupo no geral e as empresas em particular, com destaque, neste 

caso, para os organizacionais, comportamentais, relacionais, legais e informacionais 

(Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 40 – Benefícios da cooperação no APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 
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De modo geral, a organização do APL contribuiu significativamente para 

o estabelecimento de uma melhor relação entre as empresas que, mesmo sendo 

concorrentes veem na rede de relacionamentos uma oportunidade de fazer novos 

negócios, bem como de repensar o seu próprio negócio. A troca de informações e o 

acesso a novos conhecimentos é fator importante no contexto de redes. “Assim, para 

mim como empresário sim né, a gente começa a enxergar algumas coisas diferentes, 

um monte de possibilidades [...] vai trazendo algumas coisas para a gente que tipo, é 

difícil de a gente ter informação aqui no interior né?” (Empresário 4). 

 

“Conseguimos reconhecimento que ele é intangível, né, esse a gente não 
consegue medir, mais o setor passou a ter uma representatividade, né? E 
agora mais ainda porque o governo atual ele sinalizou que a bandeira de 
trabalho dele agora é essa área, então a reboque ele acha que o setor é tudo 
para ele, então ele está tratando a pão de ló ele né, porque acha que o setor 
pode trazer algum tipo de benefício na questão política. Tivemos alguns 
benefícios bem pontuais que é o próprio reconhecimento do estado, 
recebimento de valores do estado do ponto de vista econômico, de financeiro 
mesmo, então recebemos dinheiro para construir a central, laboratório de 
testes, então nós recebemos alguns recursos para investir em infraestrutura 
para o setor usar, agora, se fala assim: “Ah, o laboratório de testes está aí, 
quantas empresas usaram? Sei lá até hoje duas, se tem 80, então nós temos 
um processo ainda, que é de melhoria, a própria empresa precisa melhorar 
enquanto empresa, até chegar um ponto lá na frente, que aí essa demanda 
vai aparece internamente, que nem, tem empresas hoje que estão com 
algumas demandas de coisa que a gente pensou há sete anos atrás, quer 
dizer a gente foi pensando foi criando coisas, criando coisa, criando coisa, 
que a gente nem sabia se empresa ia usar aquilo, isso é outro problema 
também, então é assim, a ideia de organizar o setor foi muito legal, corremos 
atrás de recurso, mais muitas vezes nós nem sabíamos o que a gente estava 
correndo atrás e se a empresa precisava, então nó falamos, vamos pôr um 
laboratório de teste que gente viu uma outra cidade que tinha e tal, a foi lá fez 
o projeto, mandou, aprovou, fizemos e tal, e ai gente? Quem vai usar? Ah, eu 
não preciso usar...” (Universidade). 

 

Nesse contexto, um ponto se torna relevante: a utilização dos recursos 

conquistados via ações do APL. De um lado nota-se a busca por benefícios que, 

posteriormente, acabam não sendo utilizados de forma efetiva pelas empresas, como 

o ISS Software, o laboratório de testes e a central de atendimento. De outro lado, tem-

se o fato de utilização, por parte das empresas, de certos benefícios pelo simples fato 

desta estar no grupo, no entanto, não sendo visualizados pelo empresário como 

importantes ao seu negócio. Isso se reflete no discurso de um dos empresários em 

relação ao GPO, programa do qual participou apenas da primeira fase; segundo ele, 

não houve participação da empresa na segunda fase, pois demandava investimento 

e a certificação que poderia ser obtida não representava diferencial para a empresa.  
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A mudança de mentalidade do empresário também se destaca, de modo 

que ele passa a pensar mais no coletivo, até mesmo com relação ao desenvolvimento 

de novos projetos. Logo, se antes havia um pensamento individualista de guardar 

certa informação para si e desenvolver algo sozinho, hoje, há o pensamento de buscar 

uma parceria para esse fim. “Antes a visão que eu tinha era assim: - Ah eu quero um 

produto eu vou desenvolver. Hoje: - Ah eu quero um produto novo, vou ver se alguém 

desenvolver” (Empresário 3). 

Finalmente, como resultado importante do APL tem-se o 

estabelecimento de parcerias estratégicas, formais e informais, realizadas entre 

empresários da rede e externa a ela. Um dos empresários afirma que visualizou uma 

oportunidade de um novo negócio em parceria com outros empresários, incluindo um 

do APL e um americano, que começou de modo informal, mas que acabou se 

tornando uma nova empresa por questões jurídicas e de mercado. Outro empresário 

afirma: “Eu, por exemplo, dali ó, tem duas empresas dali que são parceiras minhas 

hoje. Tem cliente que por exemplo, tem cliente nosso que ele... ele... ele usa o nosso 

ERP, só que ele precisou de desenvolvimento na parte de, na parte de, na parte móvel 

né?! Ai já outra empresa que desenvolve essa parte móvel já entrou em contato com 

o cliente...” (Empresário 3). 

Com o intuito de organizar os principais eventos realizados pelo APL de 

Software, bem como as trocas econômicas e sociais presentes nestas relações, segue 

o Quadro 26, destacando o papel fundamental da PoloIn como base para as ações da 

rede.   

 

 
 

 
Eventos 

 
Trocas 

Gestão e Divulgação 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos, 
contribuindo para a divulgação das empresas por meio da 
divulgação do próprio APL e de suas ações; 
Sociais: trocas de conhecimentos e experiências vivenciados 
pelos membros da governança. 

Educação 

Econômicas: redução de custos, com ajuda de entidades de 
apoio e/ou governo; 
Sociais: trocas de conhecimentos e experiências, refletindo na 
melhoria da gestão e dos processos organizacionais. 

Eventos 

Econômicas: contribui para a divulgação das empresas do APL, 
compartilhando e reduzindo com ações de marketing e 
participação em eventos;  
Sociais: troca de contatos entre os empresários. 

continua 
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Mercado 
Econômicas: reflete na melhoria de competitividade, por meio do 
compartilhamento e redução de custos que envolvem os projetos; 
Sociais: troca de contatos entre as empresas participantes. 

Visitas 

Econômicas: compartilhamento e redução de custos dado que, 
em geral, as visitas recebem subsídios de instituições parceiras; 
Sociais: troca de experiências e contatos por meio de ação 
conjunta e visita a outros APLs. 

 
Quadro 26 – Trocas econômicas e sociais do APL de Software 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante de um olhar evolucionário sobre as transações realizadas pelo 

APL em questão, nota-se que há uma evolução natural no que tange ao alcance de 

expectativas dos agentes envolvidos. A redução de custo, assim, se faz presente, pois 

decorrem de ações que contaram com o apoio do governo. Destaque se faz nesse 

arranjo no que tange as trocas sociais que estão sempre presentes e constituem 

aspecto de análise importante sobre relacionamentos.  

 

6.3.4 Coevolução, estrutura e governança do APL de Software 

Assim como ocorre nos outros casos analisados, neste também há a 

presença de aspectos coevolucionários econômicos e sociais. 

 

“Então acho que são ganhos indiscutíveis, são ganhos financeiros, são os 
econômicos, são os intangíveis, que é o reconhecimento, então hoje, vai se 
discutir uma coisa, precisa de um apoio, (Ó, vai lá porque a opinião de vocês 
é importante) então acho que esse é um ponto interessante” (Universidade). 

 

No âmbito econômico, nota-se que o fato de as empresas participarem 

de uma rede faz com que consigam compartilhar custos. “Existiam alguns projetos 

que houve dispêndio de recursos assim, é cada um contribuiu com uma parte, por 

exemplo, de algum de um curso assim...” (Empresário 2). Outro empresário afirma já 

ter comprado licença de software em conjunto com outras empresas do APL e diz ser 

uma prática comum hoje para aquisição de recursos de necessidade coletiva. O 

mesmo ocorre com a central de atendimento que teve a contrapartida de um grupo de 

empresas que se interessaram, mas que hoje é de usufruto de qualquer empresa 

associada.   

Nota-se, porém, que não é claro para os participantes da rede os 

benefícios que se obtém ao fazer parte dela; tal fato acontece imagina-se, pois muitas 

empresas ao ingressarem na rede esperam obter retornos financeiros rápidos e isso 

não acontece. Segundo um dos entrevistados de uma universidade o retorno que se 

conclusão 
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obtém e que é claro, é aquele decorrente da aproximação entre empresários, o que 

pode resultar em parcerias. “... retorno de aumento de carteira, de uma fusão, 

obviamente que essa aproximação que acontece entre empresários, geram né, esse 

tipo de coisa, então: - Ah, a empresa tal fornece determinado produto, vou fechar 

parceria com você; isso eu já vi várias né, várias não deram certa, outras deram certo, 

se aproximaram” (Universidade). 

 

“... eu não consegui identificar os fatos dos caras se dedicarem à governança, 
né, que aí, hoje, é a diretoria da associação, de trazer algo de fato muito 
rápido pra eles em termos de retorno, então isso muitas vezes é isso, eu vou 
ter um grupo abnegado de pessoas, que elas vão se dedicar, em prol de 
tentar desenvolver um pouco melhor a região, quer dizer, isso talvez no futuro 
esse desenvolvimento da região vai criar condições favoráveis que a empresa 
deles em determinados momento vão se beneficiado, mas hoje a gente não 
conseguiu ver isso ainda de... de uma forma muito clara, né?” (Universidade). 

 

Dentre aquelas que conseguiram ter essa percepção, nota-se: “... é 

muito melhor eu pegar criar um parceiro, pegar esse parceiro e colocar dentro da 

minha empresa, de certa forma não vou ganhar o que eu ganharia se tivesse 

desenvolvido, mas eu vou estar ganhando, eu vou ganhar uma parte e ele vai ganhar 

outra parte, economizo tempo, eu agrego...” (Empresário 3). 

Outro empresário afirma já ter realizado negócios formais com outras 

empresas da rede, como: “venda de equipamentos, venda da minha solução para 

outras empresas do setor que precisam da minha, do meu serviço” (Empresário 2).  

Outra questão relevante em relação a essa ação diz respeito a sua 

aplicabilidade. Como citado anteriormente, a lei foi aprovada, porém não havia 

conhecimento de nenhuma das partes envolvidas (rede e Prefeitura) em relação a 

como solicitar e conseguir os benefícios, o que aponta para uma interdependência e 

evolução destes agentes em relação a esse aspecto. 

No âmbito social nota-se que a troca de informações e experiências 

constitui um aspecto essencial para o crescimento e melhorias das organizações, 

como verificado em documentos e entrevistas. Segundo relatos, faz com que o 

empresário a todo momento repense o seu negócio e melhore métodos de trabalho.  
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“... só que nisso, esses concorrentes, eles, dessa forma se você olhar todo 
mundo acaba crescendo, porque todo mundo acaba querendo fazer um 
pouco mais, porque tá enxergando que o outro está fazendo, e eles sempre 
vão querer fazer mais, eu enxergava como todos, eu quando entrei na APL, 
eu enxergava assim, se eu estando lá, todos poderão ser meus parceiros, 
porque todos eles te frente de caixa ou um ou dois, esse cara aqui [...], ele é 
meu parceiro, ele  em todo lugar que ele  instala o sistema dele ele ponha a 
empresa, mas você fala pô.., mas se vê, ele briga comigo, e não sei o que é 
tal, tal, mas ele usa a minha tecnologia né, a minha solução para alavancar a 
venda dele, então ai todos aqueles que eu acha que iam usar, não usam 
entendeu?., então eu falo que o grande ensinamento é assim que aqueles 
supostos inimigos, concorrentes mortais eles acabam tendo o seu, a sua 
inspiração para crescer, o grande  motivo” (Empresário 7). 

 

“... você está ali você está vendo que as outras empresas estão fazendo se 
você, por exemplo, assim, se você, se você verifica que você está um pouco 
atrás, você tem que acompanhar. Tipo, tem empresas ali que eles estão 
partindo e isso aí que acontece com o espaço, entendeu? No caso, a gente 
está tentando agora organizar um setor comercial, tem empresa que não tem 
o setor comercial. A outra, ah vamos tentar fazer um também? Você que isso 
eles vão passando a... o que aconteceu, né?! Ah ó essa coisa deu certo, 
aconteceu isso, aconteceu aquilo tal... tal... tal.  E tinha empresas ali, por 
exemplo, empresas que quando começou o APL eram bem pequenas né, 
hoje em dia você vê um crescimento, cresceu bem, aumentou a quantidade 
de funcionário, o cara que só estava numa cidade agora está com ponto aqui 
em Prudente também ele está pensando em ter outro em São Paulo, 
entendeu? [...] aí eles trouxeram um monte de ideias, um monte de gente 
começou a falar um monte de coisa que eles faziam, que meio que deu um 
alerta em você né, opa dá para fazer dessa forma, e eu estou fazendo assim 
então vou fazer daquele jeito também...” (Empresário 3). 

 

 

Cria-se, desse modo, uma rede de relacionamentos, importante para o 

setor, pois as empresas estreitam suas relações e passam a colaborar umas com as 

outras, seja com indicações, seja na prestação de serviço. “... indicação de clientes 

que precisavam do serviço do... da outra empresa, então eu tenho clientes, a pessoa 

precisava de um sistema de restaurante, aí eu indiquei o amigo, que já tem 

relacionamento, outro da consultoria eu indiquei...” (Empresário 2). Há casos de 

empresários que indicaram funcionários que precisaram demitir a outras empresas do 

grupo, assim como alertaram sobre funcionários demitidos por justa causa. Em outras 

situações, empresa que estava atendendo cliente que utilizava produto ou serviço de 

uma outra empresa, necessitando de integração ou ajustes, a ponto de um empresário 

ligar para outro diretamente para tentar solucionar o problema.  

Tal interdependência ocorre também em termos de relacionamentos 

entre empresários, de modo que estes crescem juntos e amadurecem de modo a 

conseguirem conversar sobre certas desavenças. “Acho que a gente evoluiu bastante 
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na questão de relacionamento, a ponto de discutir isso hoje, que poderia ser uma 

coisa que não se discutia [...] empresa com empresa que se vira” (Universidade). “... 

compartilhamos informações são assuntos de uma empresa que automaticamente 

acaba compartilhando e até mesmo compartilhando resolução dos problemas em si 

não só de soluções, mas em compartilhar do que aconteceu e a gente conseguir junto 

crescer” (Empresário 6). 

A união, nesse caso, leva ao fortalecimento do setor, importante para as 

empresas e a região que, por sua vez, está distante de grandes centros comerciais.  

 

“...a gente tem que estar unido para conseguir e alcançar coisas maiores e 
não pensar individualmente como empresa, a gente não vai conseguir, vai 
acabar enxergando só a nossa realidade, então convivendo com um grupo, 
conseguiremos ver diversas realidade e com isso a gente consegue ter um 
objetivo maior [...] pois sozinho nós não teríamos, porque iria ter pouca força 
sozinho ainda mais em uma região longe do grande centro sendo São Paulo, 
então sozinho a gente não conseguiria” (Empresário 6). 

 

Outro ponto importante é o respeito mútuo que se cria, especialmente 

entre concorrentes, a partir da rede; segundo um dos entrevistados, diferente do que 

acontecia antigamente, quando as empresas, um buscava atingir o mercado de outra, 

sem se preocupar com quem era e quais consequências teria. “...acontece até uma 

cordialidade [...] isso não é com todos mas acontece com a maioria [...] antes não 

existia acabava cada um lutando por si, mas hoje não está cada um lutando com um 

grande respeito” (Empresário 6). 

A preocupação do grupo com a participação de diferentes portes de 

empresas também é relevante como um aspecto da coevolução, com indícios de 

existência de níveis diferentes de coevolução de acordo com o tamanho da empresa. 

A análise documental aponta a preocupação do grupo com a existência de empresas 

na rede com diferentes níveis de maturidade, levantando a necessidade de ações 

direcionadas. 

Do mesmo modo, a interdependência faz com que empresas que não 

participam obtenham benefícios com as ações da rede, como afirma um dos 

entrevistados. 
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“... é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas: - Ó, a gente tem que 
pensar que uma ação que a gente cria hoje, ela vai beneficiar um cara que 
nunca vem aqui. Esse é o grande “tchan” do negócio, e aí, e aí eu consigo 
ver APL, que eu não também não via antes. A gente aprovou um negócio que 
uma empresa que nunca nem olhou para a gente, nunca quis vir aqui, já falou 
não tenho saco para ir com vocês, ela é a primeira a ser beneficiada no dia 
que aprova” (Universidade). 

 

Entretanto, pode-se afirmar que as empresas que mais participam obtêm 

maiores benefícios, pois acompanham as ações de perto e tem acesso a informações 

o tempo todo. “A gente escuta que só alguns que tem têm benefícios mais não é isso, 

as pessoas não enxergam que precisa participar se você não participar você não fica 

sabendo do que acontece, com isso como você vai ficar sabendo sobre os benefícios 

se não está participando” (Empresário 6). 

Indícios de aspectos negativos que dificultam a coevolução das 

empresas também se faz presente nesse arranjo, pois o comportamento oportunista 

de um agente na rede pode impactar na rede como um todo, ameaçando 

relacionamentos e o alcance de resultados satisfatórios. “... acaba influenciando 

porque muitas vezes, aí... você acaba as próprias relações interpessoais elas vão se 

desgastando e muitos vezes o cara não tem mais o saco de sentar lá, todo mundo, e 

tentar discutir um projeto” (Universidade). 

É possível perceber, a partir daí, que o comportamento de uma empresa 

no grupo influencia no comportamento das outras e da rede como um todo, logo, se 

uma empresa não adota um comportamento ético, na visão de um dos empresários 

entrevistados: “...faz com que os outros mobilize um pouco mais para tentar possibilitar 

essa outra empresa tentar agir de modo diferente, isso acontece” (Empresário 6). E a 

existência de situações do tipo, segundo outro empresário, gera desconfiança no 

grupo e influencia no clima a ponto de o empresário questionar a relevância de sua 

participação no grupo. 

A análise da interdependência no caso em questão ultrapassa os limites 

empresariais, sendo necessário, em prol do desenvolvimento regional, articulação 

entre diversos agentes que compõem a rede ou estão ligados a ela. Para um dos 

empresários entrevistados, uma das conquistas do grupo foi o ISS Software, a partir 

do qual as empresas podem ter um retorno do imposto pago para investir em pessoas 

e equipamentos, todavia, segundo ele, é uma realidade do setor o fato de muitas 

empresas não emitirem nota fiscal, logo não utilizam o benefício do ISS. E aí ele 

complementa que é necessário incentivar as empresas a utilizarem o benefício, mas 
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o que tem acontecido é que quando a empresa começa a emitir nota, vem uma 

fiscalização do governo sem a empresa ter tido tempo de se organizar totalmente, 

inibindo a utilização do benefício pelas empresas em geral que, neste caso, preferem 

continuar na informalidade do que se adequar e ser fiscalizada. Para ele, não que não 

deva existir fiscalização, mas como a lei é nova, a Prefeitura poderia dar um tempo 

para que as empresas se adequassem para depois fiscalizar; seria uma forma de 

incentivo. 

Como complemento, percebe-se que em termos de ganhos há 

diferenças entre as empresas, pois cada uma aproveita os benefícios da rede de forma 

diferente, logo, obtém ganhos diferentes. “Ah, criamos uma lei do ISS, pô eu estou 

aproveitando, eu tenho condição para isso, mas você só fez para você, não eu fiz para 

você também, você que não usa porque você não quer, entendeu? ” (Empresário 7).  

Cabe, por fim, à governança da rede, segundo relatos em entrevistas, 

contribuir para a troca de informações e conhecimento do grupo, incentivando a 

participação das empresas na rede, assim como prospectando novos projetos para 

manutenção das atividades do grupo e busca por desenvolvimento do setor. Lidar com 

a informalidade e a existência de micro e pequenas empresas, bem como profissionais 

liberais, representa um desafio importante a rede e a governança, pois é necessário 

um trabalho de conscientização para que estes empresários percebam a importância 

da rede para a evolução e futuro do seu negócio, das outras empresas da rede e do 

grupo como um todo. 

 

6.4 Síntese e discussão dos casos 

 

A presente seção discute os aspectos principais da tese, tomando como 

base as seguintes categorias de análise: evolução da rede, configuração da rede, 

configuração da governança da rede, principais processos transacionais presentes na 

rede, interdependência econômica e social presente entre firmas e entre firmas e rede, 

coevolução e relação entre estrutura e práticas de governança de rede e coevolução.  

O olhar processual no contexto de análise das redes (POWELL, 1990; 

RING, VAN DE VEN, 1994; BURGER, SYDOW, 2014; CAPALDO, 2014) foi 

fundamental para compreender a sua evolução em termos de relacionamentos, 

transações e aspectos coevolucionários. 
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A caracterização da evolução das redes, assim, em linhas gerais, seguiu 

um ciclo processual que tem início com a verificação de interesse dos empresários 

em participar do arranjo, por meio de processos de negociação, seguida do 

comprometimento, com o planejamento das atividades dadas as necessidades 

apresentadas pelos grupos, na sequência tem-se a execução das ações com 

acompanhamento frequente para garantir o alcance dos objetivos; a avaliação das 

ações e verificação de continuidade ocorrem mediante a manutenção frequente por 

parte da governança da rede, em contato direto com os participantes. 

Convergente com tais etapas há o constante alinhamento de interesses 

e incentivos, uma vez que no contexto de um APL é comum a participação de diversos 

agentes com interesses individuais, mas que em prol do desenvolvimento regional 

precisam estabelecer objetivos conjuntos, cabendo à governança criar mecanismos 

de incentivo a participação e ao cumprimento das responsabilidades. 

O Quadro 27 resume os ciclos processuais dos APLs estudados com 

base nas etapas de negociação, comprometimento, execução, bem como 

continuidade e avaliação. 

 

 

 
APL Bonés 

APL Calçados 
Infantis 

APL Software 

Negociação 

- Reunião inicial;  
- Verificação de 
interesse; 
- Redução da 
desconfiança; 
- Verificação de 
expectativas. 

- Convênio APL 
(SINBI e Sebrae); 
- Verificação de 
interesse; 
- Redução da 
desconfiança. 

- Reunião 
universidade; 
- Verificação de 
interesse; 
- Redução da 
desconfiança; 
- Verificação de 
expectativas. 

Comprometimento 
- Planejamento 
estratégico; 
- Grupos de trabalho; 
- Contrato informal. 

- Formalidades do 
convênio; 
- Definição de 
cronograma de 
atividades. 

- Planejamento 
estratégico; 
- Comissões; 
- Contrato informal. 

Execução - Reuniões 
semanais. 

- Cumprimento das 
ações do convênio; 
- Acompanhamento. 

- Reuniões 
frequentes (início: 
semanais). 

Continuidade e 

avaliação 

- Manutenção 
frequente: contato 
direto. 

- Manutenção 
frequente: contato 
direto. 

- Manutenção 
frequente: contato 
direto. 
. 

 
Quadro 27 – Síntese: ciclos processuais de evolução dos arranjos 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Complementar ao modelo apresentado de ciclo processual de uma rede 

interorganizacional, os dados permitem concluir que nos casos estudados há uma 

frequente preocupação dos atores principais da rede com a legitimidade de suas 

ações frente ao ambiente institucional em que se inserem, seja decorrente de iniciativa 

do próprio ambiente ou da rede em si. Isso se reflete na necessidade percebida pelos 

grupos quanto a divulgação de suas ações e a busca de apoio para a sua realização. 

O apoio institucional, nesse aspecto, torna-se fundamental, de modo que, sem ele, 

talvez o interesse das empresas em participar não fosse tão significativo e os arranjos 

não conseguissem evoluir. Tal constatação reafirma a importância de análise 

institucional no que se refere aos estudos sobre redes (STEINER, 2006; BALESTRIN, 

VERSCHOORE, REYES JR, 2010; YOON, HYUN, 2010). 

Logo, percebe-se que a evolução das redes tende a se alinhar às 

características setoriais, descritas, atualmente, como bastante desafiadoras frente a 

instabilidade econômica e política do país. Logo, verifica-se em arranjos, como o de 

bonés e de calçados infantis, um início de movimentação mais intensa em prol de 

agregação de valor por meio do design e da inovação como alternativa para o futuro 

das empresas. 

Pode-se afirmar que a configuração das redes em termos de estrutura 

também segue essa mesma linha; assim, as formas de governança adotadas pelos 

grupos convergem com o perfil do APL em termos de origem, áreas de cooperação, 

aspectos do ambiente externo e número de empresas participantes e de entidades de 

apoio (ALBERS, 2010). O mesmo ocorre com os relacionamentos que, ao longo da 

evolução da rede, vão se estreitando, gerando um maior respeito entre as empresas 

que fazem parte da rede e confiança entre aquelas que possuem maior envolvimento 

com as ações do APL, em geral, membros da governança. 

A confiança entre os participantes, desse modo, tende a evoluir na 

medida em que a rede evolui, com destaque para as empresas que efetivamente 

participam das ações da rede. A convivência proporcionada pelo APL leva, assim, as 

empresas a um nível de confiança importante para o alcance de objetivos e 

engajamento com a causa. 

Um aspecto importante neste contexto é a possível relação de poder de 

agência de certos participantes de acordo com o seu papel no movimento inicial em 

prol dos arranjos, especialmente em sua fase inicial; no caso do APL de Bonés, o 

Sebrae, no APL de Calçados Infantis, o Sindicato patronal, e no APL de Software, 
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uma universidade. Ao longo das análises documentais e das entrevistas é possível 

notar tal influência no que tange ao direcionamento das ações da rede e alinhamento 

de interesses dos agentes envolvidos. 

A existência de relacionamentos prévios é uma realidade nos três 

arranjos pesquisados, tanto formais (como: constituição de associações de compra) 

quanto informais (como: empréstimo de insumos e equipamentos, bem como relações 

de amizade). Todavia, é possível notar em todos eles a contribuição da formação da 

rede para o estreitamento de tais relacionamentos e a formação de novos 

relacionamentos entre os atores, reafirmando a importância das relações sociais neste 

tipo de modelo organizacional (BALESTRIN, VERSCHOORE, REYES JR, 2010; 

YOON, HYUN, 2010). 

A síntese das configurações estruturais dos APLs segue no Quadro 28 

e serve de base para a comparação das redes em termos de perfil, gestão e 

relacionamentos. 

 

 

 
PERFIL 

 

Aspecto APL Bonés 
 

APL Calçados Infantis 
 

 
APL Software 

Ano de fundação 
(formalização) 

2004 2006 2011 

 
Tipo de fundação 

 
Iniciativa do Sebrae 

Sindicato, em parceria 
com Sebrae e 

Secretaria do Estado 

Iniciativa da 
universidade 

Propósitos de 
formação da rede 

Estímulo ao 
desenvolvimento do 
setor de bonés de 
Apucarana por meio 
de: 
- Competitividade; 
- Espírito 
empreendedor; 
- Sustentabilidade das 
empresas; 
- Inclusão das 
empresas em 
programas nacionais 
de desenvolvimento. 

- Possibilidade de 
subsídios financeiros; 
- Melhoria da 
competitividade e 
produtividade das 
empresas; 
- Aumento do poder de 
negociação das 
indústrias menores 
frente aos compradores; 

- Retenção de mão-
de-obra; 
- Busca por 
especialidade 
setorial; 
- Formação 
universitária na área 
na região; 
- Busca de subsídios 
para 
desenvolvimento da 
região. 

Áreas de cooperação 

- Gestão e divulgação; 
- Educação; 
- Eventos; 
- Mercado; 
- Visitas; 
- Meio ambiente. 

- Gestão e divulgação; 
- Educação; 
- Eventos; 
- Mercado; 
- Visitas. 

- Gestão e 
divulgação; 
- Educação; 
- Eventos;  
- Mercado; 
- Visitas. 

continua 
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Número de firmas 

participantes 
 

638 indústrias do setor 
têxtil-vestuário (35 
participantes das 

atividades do APL)8 

Cerca de 350 empresas 

Cerca de 80 
empresas (valores 
estimados, não há 

estudo sobre o setor 
na região) 

Tipos de firmas 
participantes 

Fabricantes de bonés 
e atuantes na cadeia 

boneleira, como 
fornecedores de 

matérias-primas e 
equipamentos. 

Indústrias de calçados e 
empresas atuantes na 
cadeia de produção 

Desenvolvimento de 
Software 

Número de outros 
atores envolvidos 

Cerca de 23 Cerca de 6 Cerca de 3 

Tipos de outros 
atores envolvidos 

- Prefeitura; 
- Sistema “S”; 
- Universidades; 
- Associações de 
classe; 
- Institutos de 
pesquisa; 
- Governos estadual e 
federal. 

- Prefeitura; 
- Sesi; 
- Senai; 
- Sebrae; 
- Sindicato patronal; 
- Sindicato dos 
trabalhadores. 

- Prefeitura; 
- Sebrae; 
- Universidades. 

Características do 
ambiente externo 

- Setor bastante 
informal, o que reflete 
na ausência de visão 
de mercado e de 
gestão de muitos 
empresários; 
- Influência 
significativa do 
mercado asiático e da 
pirataria; 
- Poucos incentivos 
econômicos e fiscais, 
como linhas de crédito 
e taxas de juros 
atrativas; 
- Ações cooperativas 
incipientes se 
comparado ao número 
total de empresas 
presentes no polo; 
- Falta de união e 
adesão do 
empresariado nas 
ações que envolvem o 
desenvolvimento 
setorial; 
- Problemas de 
qualificação de mão-
de-obra e 
comportamento dos 
trabalhadores. 

- Concentração de 
empresas fabricantes de 
calçados; 
- Crise financeira (setor 
bastante afetado); 
- Ameaça do mercado 
chinês; 
- Limitação de recursos; 
- Falta de 
acompanhamento do 
governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Setor de tecnologia 
em crescimento; 
- Formação de mão-
de-obra de qualidade 
na cidade, levando 
empresas de fora a 
buscarem 
profissionais na 
cidade; 
- Dificuldades das 
empresas da cidade 
de reter sua mão-de-
obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Dados do plano de desenvolvimento de 2014 

continuação 

continua 
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GESTÃO 

 

Aspecto APL Bonés 
 

APL Calçados Infantis 
 

 
APL Software 

Tipo de governança 
de rede 

Participant-governed 
Lead organization-
governed network 

Network 
administrative 
organization 

Atores envolvidos na 
governança 

Empresários, 
associações, 

universidades, Sebrae, 
Sindicato e Prefeitura. 

- Sebrae; 
- Senai; 
- Sindicato patronal 
(cerca de 22 
empresários, diretores) 

Empresas da PoloIn 

Maturidade do grupo 
em termos de 

trabalho conjunto e 
relacionamentos 

- Governança: 
existência de grupo 
atuante desde a 
formação do APL; 
- Setor: existência 
prévia de ações de 
compras coletivas, 
bem como 
empréstimos e trocas 
de insumos e 
equipamentos. 

Desde a formação do 
APL, mudando 

conforme muda a 
diretoria do Sindicato; 

necessidade de 
mudanças, nova 

postura. 

Desde a formação 
do APL, e se 

desenvolvendo aos 
poucos 

 
RELACIONAMENTOS 

 

Aspecto APL Bonés 
 

APL Calçados Infantis 
 

 
APL Software 

Características dos 
relacionamentos 

- Existência de poder 
de agência; 
- Informalidade 
presente no setor, na 
constituição da 
governança e em 
atividades 
empresariais 
cotidianas; 
- Importância da 
vivência para busca de 
desenvolvimento 
regional. 

- Poder de agência do 
Sindicato; 
- Vivência e experiência 
da diretoria do 
Sindicato; 
- Informalidade do setor; 
- Surgimento de novas 
oportunidades de 
relacionamentos. 

- Informalidade 
presente no setor; 
- Estreitamento ao 
longo do tempo; 
- Respeito entre 
concorrentes. 

 
Quadro 28 – Síntese: configurações estruturais dos arranjos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A visão imediatista da indústria versus a morosidade dos processos 

também constitui um aspecto relevante no contexto de análise dos APLs, pois impacta 

diretamente na motivação do grupo, fazendo com que a governança tenha que buscar 

formas frequentes de incentivos a participação. Outro fator que talvez tenha impacto 

significativo na motivação da rede consiste na descontinuidade de programas e ações, 

especialmente aqueles decorrentes de apoio externo, como do governo e do Sebrae, 

conclusão 
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dos quais se percebe significativa sujeição por parte das redes. Desse modo, uma 

mudança de política pode facilitar ou dificultar a realização ou o acompanhamento das 

atividades, consequentemente, o alcance dos objetivos. Assim, torna-se fundamental 

o processo de comunicação entre agentes de um arranjo, e entre diferentes tipos 

arranjos, de modo a se obter maior poder de negociação frente aos interesses de 

classes e políticas públicas setoriais. 

Nota-se que a mudança de modelo de APL para Sistema Inovativo e 

Produtivo Local pode vir a ser consequência desse olhar processual sobre o fenômeno 

de redes, especialmente ao observar os casos em estudo. A análise longitudinal das 

ações parece indicar que na medida em que a escassez de recursos deixa de ser uma 

prioridade para o grupo, até mesmo após um conjunto de conquistas em termos de 

infraestrutura e organização setorial, a rede passa a buscar novos incentivos que 

possam motivar as empresas a continuar na rede, dentre eles a inovação. 

No que tange à configuração das governanças, é possível notar que no 

início há uma preocupação dos grupos com a divisão de responsabilidades e 

organização das atividades, no entanto, com o tempo, a vivência faz com que tais 

grupos se dispersem, seja pelo estabelecimento de “heurísticas”, tornando essa 

divisão natural para o grupo, seja pela possível existência de uma governança 

compartilhada (entre APL e Sindicato, entre APL e associação). Tal constatação se 

torna possível na medida em que se verifica que as reuniões são realizadas em um 

mesmo local, existe a dificuldade de separar arquivos inerentes a um ou outro grupo, 

o próprio desconhecimento por parte do empresariado sobre ações do APL, se 

referindo neste caso a ações sindicais ou associativistas. 

Outro aspecto relevante na análise da governança das redes está na 

rotatividade de pessoas que participam, prejudicando o andamento das atividades e, 

principalmente, o alinhamento de informações. Nota-se que as pessoas chaves das 

redes são aquelas que estão desde o início envolvidas com as atividades, sejam elas 

empresários ou representantes de entidades de apoio. Destaque se faz, nesse âmbito, 

para uma assistente da Prefeitura e uma secretária de Sindicato que, num primeiro 

momento, tem suas atribuições rotineiras frente as atividades do APL, mas que, diante 

de um olhar mais aprofundado sobre as redes e seus processos, tornam-se pessoas 

chave por acompanharem diretamente as ações e estarem sempre presentes, 

contribuindo com um olhar longitudinal sobre o arranjo. 
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As governanças, dessa forma, consistem em um “ponto comum” entre 

os diversos atores que fazem parte da rede, sendo responsáveis pelo direcionamento 

das ações do APL, concentração/distribuição de informações e convergência de 

interesses (CASTRO, GONÇALVES, 2014), incluindo gestão de conflitos (EZZAMEL, 

REED, 2008) e mediação de negociações. É perceptível, no contexto das redes 

estudadas, a presença de objetivos individuais, organizacionais e coletivos (HUXHAM, 

VANGEN, 1996) que precisam estar alinhados para que as partes se sintam satisfeitas 

e motivadas a participar da rede. 

Como complemento, cabe também as governanças estabelecer os 

aspectos normativos que regem as atividades do arranjo (ALBERS, 2010; MCGAHAN, 

2014); regulam, assim, as atividades da rede, garantido sua continuidade. 

As práticas de governança das redes estudadas podem ser comparadas 

no Quadro 29 com base no desenvolvimento das atividades, distribuição de 

autoridade e responsabilidades e formas de monitoramento. 

 

 

 
 

APL Bonés 

 
APL Calçados 

Infantis 
 

 
APL Software 

Modo como as 
atividades são 
desenvolvidas 

Reuniões semanais 
Trabalho por planos 

de ação 
(planejamentos 

anuais) 

Reuniões do APL, em 
geral, coincidem com 

as sindicais e 
mediante demanda 

quando da 
necessidade de 

participação de outra 
entidade  

Reuniões do APL, 
em geral, coincidem 

com as da 
associação e 

mediante demanda 
quando da 

necessidade de 
participação de outra 

entidade  

Distribuição de 
responsabilidades 

Organização das 
atividades por eixos 

diretivos (não é 
seguido à risca) 

Início: comitês 
gestores 

Atualmente, segue a 
organização do 

Sindicato 

Início: comissões 
Atualmente, por 

empresa da diretoria 
da associação 

Formas de 
monitoramento 

Formal: planejamentos 
estratégicos, atas de 
reunião e normas de 

conduta (não é 
seguido à risca) 

Informal: trocas de 
informações entre os 

componentes da 
governança, vivência 

Formal: atas de 
reunião 

Informal: trocas de 
informações entre os 

componentes da 
governança, vivência 

Formal: atas de 
reunião, estatuto 

social da associação, 
código de ética 

Informal: trocas de 
informações entre os 

componentes da 
governança, vivência 

Distribuição de 
autoridade 

Todos têm a sua 
importância 

Papel do Sebrae como 
fundamental 

Todos têm a sua 
importância de acordo 
com o assunto tratado 
Papel do SINBI como 

fundamental 

Todos têm voz, com 
destaque para 

atuação da 
associação; 

inicialmente: poder 

continua 
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Titulação 
representante (para 

formalidades) 

de agência da 
universidade. 

Verificação de 
incentivos 

Representatividade 
Engajamento pessoal 

Sindical, mas está 
passando por 

mudanças 

Associativista, mas 
está passando por 

mudanças 

 
Quadro 29 – Síntese: configurações das práticas de governança dos arranjos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode-se dizer que as práticas de governança das redes, em geral, se 

alinham a realidade de cada arranjo, sendo influenciadas pelos agentes que, de certa 

forma, possuem mais experiência atuando no APL; os incentivos a participação no 

arranjo, assim, “conversam” com os incentivos das organizações centrais dos 

arranjos, como os sindicatos e associações. Tal situação, na percepção desta autora, 

gera certo incômodo por parte de alguns membros da governança no que tange às 

atividades que serão desenvolvidas, de modo a atender aos objetivos da entidade, 

mas que levam ao desenvolvimento setorial. 

No que diz respeito a distribuição de responsabilidades percebe-se que 

é comum, no início de constituição da rede, uma divisão de tarefas por comissões ou 

grupos de trabalho, porém, com o tempo, e a convivência entre os participantes, há 

certa dispersão dos grupos nesse sentido, ou seja, um ajustamento natural, até 

mesmo, pela maior clareza quanto aos interesses e possíveis contribuições de cada 

membro da governança que, na maioria das vezes, está lá representando uma 

empresa ou entidade. 

O acompanhamento das ações mescla, em todos os arranjos, 

mecanismos formais e informais, com destaque neste último para as mídias sociais 

que contribuem para a comunicação entre os participantes e resolução de questões 

cotidianas. Apesar disso, há mecanismos formais para garantia de registro de 

acontecimentos e decisões, como atas de reunião, planejamentos diversos e 

prevenção a comportamentos oportunistas. 

Em termos de mudança, é possível notar nos arranjos momentos 

importantes que levam a uma necessidade de adequação e/ou reconfiguração de 

aspectos da governança, com destaque para aqueles ligados a mudanças de políticas 

governamentais ou de entidades de apoio, considerados agentes importantes na rede. 

Logo, o afastamento destes agentes reflete no clima do arranjo, podendo levar a uma 

desmotivação geral, consequentemente, redução na participação. Nesse caso, cabe 

conclusão 
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à governança adotar ações que incentivem o envolvimento do grupo para a 

continuidade e evolução da rede. 

Os processos transacionais, nesse sentido, são influenciados por tais 

mudanças, de modo que é possível constatar períodos com maior quantidade de 

transações, em geral, caracterizados por maior apoio político, seja do governo ou de 

instituições de apoio, e períodos de maior estabilidade, em geral, dependentes de 

resultados esperados ou iniciativas do empresariado. A morosidade de muitos 

projetos também é uma questão importante para essa análise de engajamento e 

participação. 

Nesse caso, cabe à governança o papel de aumentar o valor 

transacional envolvido nas atividades do APL, de modo que haja maior valor 

compartilhado diante das expectativas das empresas (ZAJAC, OLSEN, 1993). Os 

processos transacionais, diante desse contexto, têm início a exposição dos valores 

esperados pelas empresas em relação a cooperação, de modo a se comprometerem 

com a causa, na sequência as transações são concretizadas, por meio de trabalho 

conjunto, adoção de regras sociais (relacionais) (STEINER, 2006) e gestão de 

conflitos para, por fim, passar pela fase final de avaliação em relação ao alcance de 

objetivos coletivos e individuais, podendo haver continuidade ou não da transação. 

Outra questão que se faz presente diz respeito de um lado, a real 

necessidade dos recursos que são pleiteados pelos arranjos, e de outro lado, a sua 

utilização por parte das empresas. Nota-se que algumas das conquistas dos grupos 

demandaram tempo e investimento financeiro, todavia não são utilizadas à finco pelas 

empresas. Talvez, pelo fato de não terem a necessidade do recurso, o que não se 

acredita acontecer uma vez que todas redes, em sua fase inicial de formação, 

levantaram junto ao corpo empresarial as necessidades setoriais, ou pelo fato de que 

tais recursos demandam das organizações capacidades e competências que elas não 

possuem e que precisam desenvolver, mas que, muitas vezes, por falta de recursos 

ou tempo não o fazem. 

Desse modo, é possível identificar, em consonância com a análise 

processual de evolução de redes de Ring e Van de Ven (1994), a possibilidade de 

desigualdades de entradas e saídas da rede, representando as configurações de 

estrutura e práticas de governança como mediadoras dessa relação, podendo elevar 

ou restringir os retornos alcançados.  
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A interdependência entre empresas e destas com a rede existe, assim, 

em maior grau, nos casos estudados, entre as empresas que participam, com 

destaque para a interdependência social. Tem-se, dessa forma, no contexto dos 

APLs, a heterogeneidade, a interdependência e as trocas (econômicas e sociais) 

como fatores motivadores a formação da rede (OSARENKHOE, 2010).  

O Quadro 30 a seguir apresenta que as principais trocas realizadas pelos 

arranjos estudados organizadas em gestão e divulgação, educação, eventos, 

mercado, visitas e meio ambiente. 

 

 

 
 

APL Bonés 
 

APL Calçados 
Infantis 

APL Software 

Gestão e Divulgação 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos, 
contribuindo para a 

divulgação das 
empresas por meio da 
divulgação do próprio 
APL e de suas ações; 

Sociais: trocas de 
contatos, 

conhecimentos e 
experiências entre os 

membros da 
governança, 

contribuindo para o 
crescimento e 

reconhecimento da 
rede. 

Econômicas: via 
Sindicato, redução de 
custos, por meio de 
ações subsidiadas; 
Sociais: trocas de 
conhecimentos e 

experiências 
vivenciadas pelos 

membros da 
governança. 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos, 
contribuindo para a 

divulgação das 
empresas por meio da 
divulgação do próprio 
APL e de suas ações; 

Sociais: trocas de 
conhecimentos e 

experiências 
vivenciados pelos 

membros da 
governança. 

Educação 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos 

dado que grande parte 
das capacitações 

recebem subsídios do 
governo ou de 

instituições parceiras, 
como o Sebrae; 

Sociais: trocas de 
conhecimentos, 
experiências e 

contatos, refletindo na 
melhoria da gestão e 

dos processos 
organizacionais. 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos 

dado que grande parte 
das capacitações são 

realizadas pela 
UNISINBI que é 
mantida pelas 

empresas; outras 
atividades são 

apoiadas por meio de 
projetos, 

especialmente do 
Sebrae. 

Sociais: trocas de 
conhecimentos, 
experiências e 

contatos, refletindo na 
melhoria da gestão e 

dos processos 
organizacionais. 

Econômicas: redução 
de custos, com ajuda 
de entidades de apoio 

e/ou governo; 
Sociais: trocas de 
conhecimentos e 

experiências, 
refletindo na melhoria 

da gestão e dos 
processos 

organizacionais. 

continua 
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Eventos 

Econômicas: contribui 
para a divulgação das 

empresas do APL, 
compartilhando e 

reduzindo custos com 
ações de marketing e 

participação em 
eventos; 

Sociais: trocas de 
contatos entre os 

empresários 
possibilitando novos 

negócios. 

Econômicas: contribui 
para a divulgação das 
empresas do APL e 
surgimento de novos 
negócios, por meio do 
compartilhamento e da 

redução de custos; 
Sociais: troca de 
contatos entre os 

empresários. 

 
 

Econômicas: contribui 
para a divulgação das 

empresas do APL, 
compartilhando e 

reduzindo com ações 
de marketing e 
participação em 

eventos; 
Sociais: troca de 
contatos entre os 

empresários. 
 
 

Mercado 

Econômicas: reflete na 
oportunidade de fazer 
novos negócios, por 

meio de apoio de 
parceiros, 

representando redução 
de custos; 

Sociais: troca de 
contatos entre as 

empresas participantes. 

Econômicas: reflete na 
oportunidade de fazer 
novos negócios, por 

meio de apoio de 
parceiros, 

representando 
compartilhamento e 
redução de custos. 
Sociais: troca de 
contatos entre as 

empresas 
participantes 

Econômicas: reflete na 
melhoria de 

competitividade, por 
meio do 

compartilhamento e 
redução de custos que 
envolvem os projetos; 

Sociais: troca de 
contatos entre as 

empresas 
participantes. 

Visitas 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos 

dado que, em geral, as 
missões realizadas 

recebem subsídios de 
instituições parceiras; 

Sociais: troca de 
experiências e contatos 

por meio de ação 
conjunta e visita a 

mercados referências e 
potenciais. 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos 

dado que, em geral, as 
missões realizadas 

recebem subsídios de 
instituições parceiras; 

Sociais: troca de 
experiências e 

contatos por meio de 
ação conjunta e visita 

a organizações 
modelos. 

Econômicas: 
compartilhamento e 
redução de custos 

dado que, em geral, as 
visitas recebem 

subsídios de 
instituições parceiras; 

Sociais: troca de 
experiências e 

contatos por meio de 
ação conjunta e visita 

a outros APLs. 

Meio ambiente 

Econômicas: 
destinação correta dos 
resíduos e acordo com 

o governo (TAC), 
redução de custos; 
Sociais: trocas de 

experiências e 
conhecimentos 

proporcionadas pelos 
momentos de debates 

sobre o tema. 

  

 
Quadro 30 – Síntese: Trocas econômicas e sociais dos arranjos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em conformidade com os aspectos de troca citados por Larson (1992), 

Lazer (2001) e Lastres e Cassiolato (2003a) verifica-se nos arranjos estudados a 

conclusão 
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presença de trocas econômicas e sociais, sendo as primeiras aquelas relacionadas a 

compartilhamento e redução de custos, e as segundas aquelas ligadas a troca de 

conhecimentos, experiências e contatos. Em termos de coevolução, os dois tipos de 

trocas de se fazem presentes, dado que quanto mais empresas participam de uma 

ação maior o compartilhamento de custos e, consequentemente, a redução dos custos 

envolvidos na transação; por outro lado, as redes representam uma oportunidade de 

trocas sociais entre os participantes, de modo que quanto mais informações são 

compartilhadas, maiores são as oportunidades de melhoria e crescimento das 

empresas, pois uma acaba servindo de modelo a outra, levando-a a repensar o seu 

negócio, saindo de sua “zona de conforto”. Sendo assim, há uma interdependência 

econômica e social entre as empresas participantes da rede.  

De forma complementar, quanto mais as empresas evoluem, maior 

tende a ser também a evolução da rede como um todo, do mesmo modo que, quanto 

mais a rede evolui em termos de alcance de resultados conjuntos, maior tende a ser 

também a evolução das empresas, pois possuem acesso a benefícios que talvez não 

teriam se não houve a organização do APL. 

A coevolução, assim, é uma realidade no contexto dos APLs, entre as 

empresas, e entre elas e a rede, todavia, em níveis diferentes com relação aos tipos 

de agentes envolvidos e a sua participação, aos resultados alcançados e ao impacto 

proporcionado. Com relação ao tipo de agente, é possível notar que a coevolução 

pode ser analisada em termos de relacionamentos e trocas entre empresas, entre 

empresas e entidades de apoio, entre entidades de apoio e entre redes. Com relação 

a participação dos agentes, pode-se notar que a coevolução é maior entre agentes 

que tem uma participação maior nas ações da rede; por outro lado, mesmo aqueles 

que não participam tendem a evoluir também, mas num nível menor de coevolução. 

Com relação aos resultados almejados e alcançados, é possível notar a presença de 

aspectos econômicos e/ou sociais. 

Por fim, a análise dos casos, permite concluir que num contexto de redes 

pode haver também “coevolução negativa”, ou seja, a comportamento oportunista de 

um agente pode levar a rede como um todo a ser prejudicada, assim como outras 

empresas com as quais ela se relaciona. 

De forma complementar, a percepção de interdependência das ações 

leva a consciência de um efeito sinergístico de ganho de força como grupo, levando 

ao alcance de objetivos comuns, consequentemente, impactando na coevolução. 
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Quando se fala em APL a visão que se deve ter é sistêmica, considerando a evolução 

do setor como um todo. Para um dos entrevistados, esse é o maior ganho que se 

obtém, todavia existem barreiras culturais que precisam ser ultrapassadas e a 

governança tem esse papel. É necessária uma percepção do empresariado de que a 

parceria constitui um meio importante para o ganho de vantagem competitiva, mas 

falta um foco maior na gestão da rede neste aspecto.  

Percebe-se, assim, que no âmbito dos relacionamentos 

interorganizacionais, com destaque para os arranjos produtivos e os casos aqui 

estudados, a partir do momento em que se estabelece um APL e são realizadas ações 

em prol do desenvolvimento setorial e regional, há uma tendência de evolução de 

todas as empresas da rede, no entanto, esta evolução não acontece num mesmo 

nível, pois, de certa forma, empresas maiores são melhor estruturadas e possuem 

uma capacidade maior de investimento; nesse sentido, não há como se adotar ações 

iguais, sendo que as realidades são diferentes. Por outro lado, se uma empresa pouco 

participa, ela deixa de ter acesso a informações, experiências e conhecimentos que 

seriam importantes para a evolução do seu negócio, logo, torna-se difícil uma 

evolução no mesmo nível de outra empresa que é atuante e aproveita as 

oportunidades oferecidas pelo APL.  

Parece ser possível ainda falar que o próprio olhar de interdependência 

entre as empresas faz com que as redes façam uso disso para alcançar seus objetivos 

coletivos, especialmente em termos de busca pela participação de novas empresas 

ao arranjo e a atuação direta em algumas empresas que servem de base para as 

demais. 

Um aspecto interessante que se pode notar a partir das entrevistas é a 

necessidade de se ter todo um ecossistema que caminhe junto em prol do 

desenvolvimento regional. A interdependência existe, é importante para a coevolução, 

mas precisa de acompanhamento como forma de caminhar junto com o 

desenvolvimento das empresas. 

Por fim, percebe-se a influência da configuração da rede e de suas 

práticas de governança sobre a coevolução das firmas e da rede, na medida em que 

molda também o perfil das relações e dos processos transacionais do arranjo, 

incentivando um clima de confiança e respeito, bem como proporcionando o 

alinhamento de interesses das partes envolvidas, sejam elas empresas ou entidades 

de apoio. A coevolução, como um resultado a ser alcançado pela cooperação, 
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necessita, assim, de estímulo e alinhamento de interesses, com o intuito de buscar o 

desenvolvimento setorial e regional, influenciada por mecanismos institucionais e 

extra institucionais. 

A contribuição teórica do estudo, assim, está na compreensão das 

relações econômicos e sociais entre organizações dispostas em rede, com foco na 

análise de interdependência e microdinâmicas (MCKELVEY, 1997; LEWIN, 

VOLBERDA, 1999; TECK-YONG, 2007; RODRIGUES, CHILD, 2008). A coevolução, 

nesse sentido, consiste em um objetivo a ser alcançado pela rede por meio de suas 

práticas ao longo de seus processos transacionais.   
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7. CONCLUSÃO 

 

A presente tese teve como ponto de partida o interesse em investigar os 

aspectos econômicos e sociais presentes no contexto de estabelecimento de redes 

interorganizacionais, tomando como base a abordagem coevolucionária. Procurou, a 

partir daí, compreender a relação entre coevolução e configuração de rede, com foco 

na estrutura da rede e nas suas práticas de governança com um olhar sobre a relação 

entre empresas e entre empresas e rede. 

Para levantar a importância de análise dos aspectos econômicos e 

sociais no âmbito das transações em rede tomou-se como base os preceitos da 

Sociologia Econômica, alinhada a uma visão processual, importante para estudos que 

englobam análise de evolução. Considerando, assim, a coevolução como um objetivo 

a ser alcançado pelo grupo, o estudo procurou discutir os aspectos coevolucionários 

presentes no contexto de redes e a sua relação com a estrutura e a governança de 

rede. 

O modelo teórico da tese se baseou, dessa forma, nos princípios da 

Sociologia Econômica, de governança de rede e de coevolução, com um olhar 

processual sobre o fenômeno. Com base nisso, realizou-se um estudo empírico, de 

múltiplos casos, com vista a compreender em profundidade a aplicabilidade do modelo 

a realidade de arranjos produtivos locais. 

Para tanto, foram coletadas informações sobre a evolução da rede e do 

setor, importante para análises sob a abordagem coevolucionária; na sequencia 

procurou investigar aspectos relativos ao cotidiano da rede em termos de estrutura, 

práticas de governança e ações realizadas; em seguida discutiu sobre os aspectos 

coevolucionários presentes neste contexto e a sua relação com as demais categorias 

de análise desta tese. 

Nota-se que, no que tange à análise dos processos de evolução dos 

arranjos produtivos estudados, é possível identificar certa similaridade, de modo que 

o surgimento do APL, em geral, decorre da iniciativa de algum agente que, por meio 

de reunião com o meio empresarial, apresenta a proposta de rede e, a partir daí a 

rede oficialmente se forma. A primeira etapa, assim, de formação do arranjo é 

marcada por incertezas sobre o modelo de cooperação, especialmente por envolver 

empresas concorrentes; na sequência tem-se uma fase de planejamento das ações, 

em que se busca levantar as necessidades do grupo e definir programas e projetos 
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que alinhem os interesses das partes envolvidas; em seguida ocorre a execução do 

que foi planejado com a definição de responsabilidades de acordo com a estrutura da 

governança de rede estabelecida; por fim, a continuidade das ações é garantida por 

um constante processo de acompanhamento e renegociação de aspectos relativos as 

atividades definidas pelo grupo. Cabe destacar aqui a frequente necessidade do grupo 

de ações de incentivo e busca por novos participantes. A percepção do empresariado 

com relação ao alcance de expectativas é fundamental para manter a motivação do 

grupo para os trabalhos, no entanto, torna-se um desafio diante do seu olhar 

imediatista no que tange a este aspecto. De forma complementar, percebe-se que as 

redes passam por diversas fases que as levam a necessidade de adaptação e, em 

muitos casos, reorganização de suas atividades decorrentes de certa dependência de 

recursos em relação a entidades parceiras (como o Sebrae) ou governo, 

demonstrando o contexto paternalista no qual ainda esta realidade se insere. 

Com relação à estrutura das redes estudadas é possível destacar que, 

em relação ao perfil, que cada uma delas surgiu como iniciativa de um agente: APL 

de Bonés, do Sebrae, APL de Calçados Infantis, do Sindicato patronal, e APL de 

Software, de uma universidade. Nota-se, assim, especialmente na fase inicial dos 

arranjos, poder de agência destes atores em termos de influências sobre os processos 

decisórios, alguns deles permanecendo até o momento atual. Os propósitos para 

formação das redes, nesse sentido, se alinham aos interesses dos agentes 

participantes, bem como ao contexto setorial e desafios do mercado. No que diz 

respeito à gestão, os arranjos também se diferenciam em termos de governança, 

sendo que no APL de Bonés a governança é tida como informal, sem a presença de 

uma entidade representativa, no APL de Calçados Infantis o Sindicato patronal é quem 

define as ações e rumos da rede, e no APL de Software constata-se a criação de uma 

associação que administra as atividades da rede. Nos dois últimos casos é possível 

identificar ainda indícios de governança compartilhada entre Sindicato e APL no 

primeiro caso, e entre associação e APL no segundo caso. Nota-se que houve uma 

preocupação no início, quando da formalização do arranjo, em separar as gestões, 

mas naturalmente o contexto levou a essa junção.  Em termos de relacionamentos, 

nota-se que em todos eles há existência de relacionamentos prévios caracterizados, 

principalmente, por trocas de insumos e maquinários, mas que se desenvolveram com 

maior intensidade a partir do estabelecimento do APL. Nesse aspecto, destaca-se a 

vivência e convivência dos atores como um fator relevante para a manutenção do 
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relacionamento e dos incentivos a cooperação, de modo que os participantes 

realmente compreendem a realidade e necessidades do setor e tem um olhar 

evolucionário em relação a ele. 

As práticas de governança também se alinham nos três arranjos 

estudados, de modo que há uma preocupação de todos os grupos com a convergência 

de interesses e busca pelo desenvolvimento regional, alguns com maior dificuldade 

em termos de compreensão dessa diferença e estabelecimento de ações que reflitam 

o olhar setorial. Os momentos de alinhamento de interesses são frequentes em 

reuniões de governança, com o estabelecimento de responsabilidades de acordo com 

os objetivos e disponibilidade de recursos. No que tange ao acompanhamento das 

ações percebe-se a presença de mecanismos formais (atas de reunião, bem como 

regimentos e códigos de condutas), alguns integrados com os instrumentos 

normativos sindicais ou associativos, como no caso dos APLs de calçados infantis e 

software respectivamente, e mecanismos informais, uma vez que, em geral, os 

membros da governança residem na cidade do arranjo ou em seu entorno e alguns 

participam da rede desde a sua formação. Um aspecto que chamou atenção na 

pesquisa de campo reflete a ausência de sistematização dos registros informacionais 

dos arranjos, de modo que as pessoas que possuem informações sobre a evolução 

das redes são aquelas que participam desde o início ou as secretárias dos sindicatos, 

pois continuam participando das ações mesmo que haja mudança de diretorias ou 

gestão pública. 

Em termos de trocas é possível notar entre as empresas participantes 

das redes trocas econômicas, com destaque para o compartilhamento de custos, 

resultantes de subsídios governamentais ou de entidades de apoio para realização de 

programas de competitividade, bem como construção de laboratórios e centrais de 

atendimento, e sociais, caracterizadas pelas trocas de informações, experiências e 

conhecimentos entre os atores dos arranjos e proporcionadas pelas ações 

promovidas pelas redes. Tais trocas resultam, assim, de processos transacionais em 

que as partes negociam inicialmente os detalhes da ação com vista ao alinhamento 

de objetivos individuais e estabelecimento de objetivos conjuntos, seguidos pela 

realização da atividade, com o estabelecimento de responsabilidades e ações de 

acompanhamento para, enfim, conseguirem o atingimento dos objetivos propostos e, 

dependendo do resultado, dar continuidade ou não ao programa com novos 

direcionamentos. 
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A coevolução se faz presente nas redes analisadas com relação a 

aspectos econômicos e sociais, de modo que as ações cooperativas proporcionadas 

pelo arranjo contribuem para a redução de custos de transação e as informações 

trocadas ao longo das atividades levam as empresas a buscarem a repensar os seus 

negócios e agirem para sua melhoria. Nesse aspecto, é possível notar que a própria 

interdependência entre os agentes (seja entre empresas ou entre empresas e 

entidades ou entre entidades) é vista como um meio para busca do desenvolvimento 

regional, assim como é possível perceber níveis diferentes de coevolução de acordo 

com a participação das empresas, ou seja, empresas que possuem uma participação 

ativa na rede, em geral, tendem a obter maior nível de coevolução se comparada a 

empresas que não participam. Estas últimas, por fim, também coevoluem com as 

outras empresas da rede na medida em que também obtém rendas decorrentes das 

ações da rede direcionadas ao setor, como redução de impostos e ações de 

divulgação. A coevolução entre empresas e rede, apresentada por estudos anteriores 

sobre o tema, se confirma nesta tese, reafirmando a interdependência entre empresas 

e rede. 

A análise de influência da relação entre configuração de rede e de suas 

práticas de governança com a coevolução presente no APL demonstra que o perfil da 

rede e de seus relacionamentos se alinha às práticas de governança adotadas pela 

rede e, consequentemente, direcionam as ações que levam a coevolução, 

considerando as características individuais de cada arranjo com relação ao seu 

contexto interno e externo. A governança, assim, tem um papel fundamental na 

publicização e transparência dos interesses que permeiam os relacionamentos 

cooperativos, de modo que o nível de participação dos agentes envolvidos na rede 

tem relação com a percepção deste em relação a satisfação de seus interesses. A 

confiança, neste aspecto, decorre dessa percepção de convergência de interesses e 

do tempo de relacionamento dos participantes, incentivando ações cooperativas 

individuais formais ou informais. 

Não há pretensão desta autora neste estudo de esgotar as discussões 

sobre o tema, mas tecer considerações sobre os aspectos que envolvem os processos 

e os relacionamentos em rede. Procurou, assim, contribuir para o conhecimento sobre 

governança e coevolução em redes interorganizacionais de cooperação mediante 

uma análise aprofundada da realidade. Logo, a presente autora reconhece as 

limitações da pesquisa e como proposta para estudos futuros indica a análise de 
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alguns aspectos que lhe chamaram atenção ao longo dessa caminhada. Nota-se que 

a análise do fenômeno à luz da teoria institucional constitui um aspecto interessante, 

de modo a compreender a institucionalização desse tipo de rede. Estudos futuros 

poderiam abordar também a informalidade presente nos relacionamentos em rede, 

identificada nesta tese como influente e relevante, mas que poderia ser foco de 

aprofundamento teórico, de modo a analisar sua relação com os diferentes aspectos 

que envolvem as redes interorganizacionais. Uma terceira proposta diz respeito a 

análise das políticas públicas sobre APLs e sua relação com os diferentes processos 

que compõem este tipo de arranjo em termos de cumprimento de prazos, existência 

de incentivos, continuidade dos programas e utilização dos recursos adquridos pelas 

redes.  

Com foco nos aspectos coevolucionários estudados, nota-se, como 

possibilidades futuras de pesquisa, aprofundamento das análises sobre os 

microfundamentos da coevolução, com destaque para relacionamentos entre 

empresas e entidades de apoio, bem como entre entidades de apoio a APLs e entre 

APLs. Por fim, tem-se que a participação ativa das empresas nos arranjos continua 

representando um desafio, assim como, a cooperação para além do que podemos 

chamar de trivial diante da análise da literatura sobre o tema. A evolução de 

configuração dos APLs em sistemas locais de inovação ainda carece de maior 

organização e, até mesmo, incentivos, apesar da verificação neste estudo de indícios 

para essa mudança. Talvez, a mudança de prioridades ao longo da evolução dos 

processos transacionais das redes pode representar um passo para a inovação, 

proporcionando um novo rumo aos relacionamentos interorganizacionais de que trata 

esta tese. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

Pesquisadora: Érika Mayumi Kato Cruz 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Bulgacov 
 
Data: 29/06/2017 
 
O objetivo desta pesquisa é coletar informações sobre o papel da governança e da configuração da 
rede para a coevolução das empresas participantes. 
 
 
A) Rede 
 
1 – Nome da rede? 
2 – Ano de fundação? 
3 – Setor de atuação? 
4 – Número de empresas participantes? 
5 – Quem são as empresas participantes (perfil)? 
6 – Como a rede surgiu? 
7 – Quais os objetivos ou metas comuns que contribuíram para a formação da rede? 
8 – Qual é o seu papel nessa rede? 
 
B) Evolução da rede 
 
1 – Como foi a evolução da rede desde o seu surgimento, em termos gerais? 
 

 Negociação: redução de incertezas e riscos, bem como avaliação da confiança; 

 Comprometimento: contratos formais e informais, estrutura de governança e termos diversos 

 Execução: direcionamento de papeis e acompanhamento das atividades 

 Atendimento das expectativas dos objetivos da rede e das empresas participantes ao longo do 
tempo 
 

 
2 – E em termos de estrutura da rede, configuração e participação? 
3 – Quais os principais obstáculos encontrados? 
4 – Quais os principais ganhos (objetivos atendidos para a rede e para os participantes)? 
5 – Quem são os agentes principais? Por quê? Como participam? Importância deles? Contribuem? 
 
C) Ambiente institucional 
 
1 – Qual é o ambiente ou ambientes principais de referência? Econômico, social, político, legal? 
2 - Quem são os agentes externos envolvidos com a rede? 
3 – Qual a importância de cada um? 
4 – De que forma contribuíram ou contribuem para a evolução e objetivos e das empresas da rede? 
 
D) Governança da rede 
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1 – Como operam os agentes que constituem a governança da rede? (Reuniões, colaboração, 
formação, normas, regulamentos, relatórios, etc.) 
3 - Quem faz parte da governança? Qual o poder de agência de cada um? 
4 – Qual a sua importância? 
5 – Há obstáculos? Como a rede lida com eles? 
6 – Quais as fases de desenvolvimento da governança? Quais os agentes participantes em cada fase? 
Quais capacidades, habilidades e valores foram sendo desenvolvidas (os) ao longo destas fases? 
 
E) Processos transacionais 
 
1 – Quais as principais transações realizadas pela rede até o momento? Como elas ocorreram? 
2 – Quais resultados econômicos e sociais foram alcançados em termos individuais e de rede? 
 

 Econômicos: insumos e matérias-primas, equipamentos, componentes e peças, serviços e 
produtos; 

 Sociais: experiências, conhecimentos e contatos. Aspectos políticos e legais. 
 
3 – E em termos de valores? Quais valores e capacidades foram adquiridos (as) ao longo dessas 
transações em termos individuais e de rede? Qual a relevância deles para a rede? Como a governança 
e a estrutura da rede contribuíram para a sua aquisição? 
 
F) Coevolução 
 
1 – De que forma as empresas participantes contribuem para o alcance desses resultados? 
2 – Elas se influenciam nesse processo, ou seja, o resultado de uma impacta no resultado da outra? 
De que forma? 
3 – E o poder de agência dessas empresas? A capacidade de agência é diferente entre as empresas 
da rede? 
4 – E em relação aos resultados da rede como um todo? Qual o papel de cada empresa no alcance 
desses resultados? 
5 – Há obstáculos nessas relações (entre as empresas e das empresas com a rede)? Quais seriam? 
Como impactam nos resultados? 
6 – E a governança? Qual o seu papel no alcance dos resultados individuais e conjuntos da rede? 
7 – A estrutura da rede influencia nesse processo? Por quê? Como? 
8 – E os agentes externos? Como se relacionam ao longo desses processos? De que forma influenciam 
o alcance dos resultados da rede?  
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APÊNDICE B – Protocolo da Pesquisa 

 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 
 

PROTOCOLO DA PESQUISA 
 
 
Pesquisadora: Érika Mayumi Kato Cruz 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Bulgacov 
 
Problema de pesquisa 
Como a relação entre a configuração da rede empresarial e de sua governança afeta a coevolução das 
empresas participantes e destas com a rede? 
  
Objetivos: 

 

Objetivo geral: 
Analisar a relação entre a configuração da rede empresarial e de sua governança com a coevolução 
das empresas participantes e destas com a rede. 
 
Objetivos específicos: 

 Caracterizar a evolução da rede desde a sua formação até o momento atual; 

 Descrever a configuração da rede empresarial ao longo de sua evolução; 

 Descrever a configuração da governança da rede ao longo de sua evolução; 

 Caracterizar os principais processos transacionais presentes na rede ao longo de sua evolução; 

 Descrever a interdependência econômica e social presente entre as firmas e entre as firmas e a 
rede ao longo dos processos transacionais identificados; 

 Caracterizar a coevolução das empresas participantes e destas com a rede ao longo de sua 
evolução.  

 

Conceitos 
 
Arranjo Produtivo Local (APL): 
Aglomeração territorial de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em um conjunto 
específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que incipientes; geralmente 
envolvem a participação e a interação de empresas, desde produtoras de bens e serviços finais até 
fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, 
clientes, entre outros, e suas variadas formas de representação e associação; incluem também diversas 
outras organizações públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, 
como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento. 

 

Sistema produtivo e inovativo local: 
Arranjo produtivo em que interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em interação, 
cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o incremento da capacidade inovativa endógena, 
da competitividade e do desenvolvimento local. 
 
Trocas Econômicas e Sociais: 
Dentre as trocas econômicas presentes no contexto de redes, tem-se como exemplo àquelas 
consideradas pela Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (Redesist) 
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em um questionário para APLs publicado em 2003, a saber: trocas relativas a insumos e matérias-
primas, equipamentos, componentes e peças, serviços e produtos (LASTRES, CASSIOLATO, 2003a). 
Com relação às trocas sociais, pode-se citar a título de exemplo: trocas de experiências, conhecimentos 
e contatos (LARSON, 1992; LAZER, 2001). 
 
Evolução: 
Rodrigues e Child (2008, p. 15) sobre o conceito de evolução: “desenvolvimento de organismos e 
espécies ao longo do tempo de um estado para outro, geralmente ao longo de um caminho de aumento 
de complexidade e sofisticação”. 
 
Valor e processo transacional: 
Zajac e Olsen (1993, p. 131), dos ganhos obtidos pelas partes ao longo do tempo de relacionamento, 
diante da “[...] maximização do valor compartilhado [...] e os processos pelos quais os parceiros de 
troca criam e reivindicam valor”. 
 
Práticas: 
Orlikowski (2010): como perspectiva: tomando o conceito de práticas como uma lente teórica que 
permite compreender o que ocorre nas organizações em termos de relacionamento entre pessoas, 
artefatos, atividades e contextos 
 
Práticas de governança: 
Práticas formais e informais que direcionam as decisões dos agentes referentes à evolução e 
performance da rede e das organizações (coevolução) ao longo de seus processos de troca, rumo ao 
alcance de objetivos conjuntos, alinhados aos objetivos individuais das empresas participantes. 
 
Resultados da cooperação: 
Aprendizagem, sucesso no alcance dos objetivos, inovação, aumento de confiança, redução de custo, 
estabilidade, poder (barganha), maior similaridade entre os atores, conflito, capacidade de difusão de 
um determinado fenômeno, legitimidade, participação política, tamanho, compromisso, retorno, maior 
centralidade, oportunismo, prevalência, persistência, melhor capacidade de decisão entre comprar ou 
produzir, ascensão, extinção e maior densidade (BALESTRIN, VERSCHOORE, REYES JUNIOR, 
2010, p. 465). 
 
 
Perguntas de pesquisa 

 Como evoluiu a rede desde a sua formação? 

 Como se configura a rede ao longo de sua evolução? 

 Por quais processos transacionais a rede tem passado ao longo de sua evolução? 

 Como evoluíram os processos transacionais ao longo do tempo? 

 Quais aspectos econômicos e sociais estão presentes nos processos transacionais identificados? 

 Como se configuram os aspectos econômicos e sociais ao longo da evolução dos processos 
transacionais, considerando a relação simbiótica entre as firmas participantes e das firmas com a 
rede? 

 Quais efeitos coevolucionários estão presentes na relação entre firmas e entre firmas e rede ao 
longo da evolução dos processos transacionais identificados? 

 Como se configuram as práticas de governança de rede ao longo da evolução da rede em análise? 

 Qual a relação entre a configuração da rede e das práticas de governança de rede ao longo da 
evolução do arranjo? 

 Como ocorre a relação entre configuração da rede e das práticas de governança com os efeitos 
coevolucionários identificados? 

 

Definições Constitutivas e Operacionais 
 

 
Categoria de análise 

 

 
Definição Constitutiva 

 
Operacionalização 

Arranjo Produtivo 
Local 

“Aglomeração territorial de agentes 
econômicos, políticos e sociais - com 
foco em um conjunto específico de 

Verificação de existência de: 

 Aglomeração territorial; 

 Mesmo setor de atividade; 
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atividades econômicas - que 
apresentam vínculos mesmo que 

incipientes” (LASTRES, CASSIOLATO, 
2003b, p. 3-6) 

 Vínculos de participação e interação. 

Sistema Produtivo e 
Inovativo Local 

“Arranjo produtivo em que 
interdependência, articulação e 

vínculos consistentes resultam em 
interação, cooperação e 

aprendizagem” (LASTRES, 
CASSIOLATO, 2003b, p. 3-6) 

Verificação de existência de: 

 Aglomeração territorial; 

 Mesmo setor de atividade; 

 Vínculos de participação e interação; 

 Aumento de capacidade inovativa, 
competitividade e desenvolvimento 
local. 

Evolução da rede 

Olhar processual sobre a rede com 
foco na verificação de como esta 

surge, cresce, evolui e se dissolve 
(quando é o caso) (RING, VAN DE 

VEN, 1994). 

 Negociação: 
o Verificação das incertezas dos 

atores ao decidirem pela 
cooperação e como evoluíram ao 
longo do tempo; 

o Verificação dos riscos percebidos 
pelas firmas e como evoluíram ao 
longo do tempo; 

o Verificação da confiança dos 
atores no relacionamento e como 
evoluíram ao longo do tempo; 

o Levantamento das expectativas 
dos participantes ao ingressarem 
na rede. 

 Comprometimento: 
o Verificação dos aspectos 

contratuais formais e psicológicos 
estabelecidos ao longo do 
relacionamento; 

o Verificação da estrutura de 
governança adotada e sua 
mudança ao longo do tempo. 

 Execução: 
o Como se desenvolveram os 

relacionamentos interpessoais ao 
longo do tempo; 

o Como os papéis foram 
distribuídos, bem como as 
atividades. 

 Continuidade: 
o Existência de possibilidade de 

novos acordos; 
o Como se desenvolveu a gestão do 

relacionamento ao longo tempo 
(conflitos); 

o Estabelecimento de heurísticas; 
o Como se comportaram os 

aspectos de confiança envolvidos 
no grupo. 

o Avaliação quanto ao alcance de 
expectativas individuais e 
coletivas; 

o Incentivo a participação e 
cumprimento das tarefas. 

 Aspectos avaliatórios: 
o Analise em termos de alcance das 

expectativas das firmas e da rede 
ao longo do tempo; 

o Verificação de possíveis conflitos e 
distribuição de rendas inerentes as 
ações da rede; 

o Atuação da governança ao longo 
do tempo; 

 Verificação do senso de justiça por parte 
dos envolvidos. 
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Configuração da rede 

Aspectos que definem o perfil (quem é 
a rede), a gestão (como ela é 

administrada) e os relacionamentos 
(como se dão os relacionamentos entre 

os atores envolvidos) em uma rede 
(MILLER, 1996; WINKLER, 2006; 

ALBERS, 2010). 

 Perfil: 
o Ano e tipo de fundação; 
o Propósitos de formação; 
o Setor e áreas de cooperação; 
o Existência de forma legal da 

cooperação; 
o Número e tipo de empresas 

participantes; 
o Número e tipo de outros atores 

envolvidos); 
o Características do ambiente 

externo. 

 Gestão: 
o Tipo de governança de rede; 
o Atores envolvidos na governança; 
o Maturidade do grupo; 

 Relacionamentos: 
o Relacionamento prévio; 
o Confiança; 
o Agência; 
o Formalidade. 

Configuração das 
práticas de 

governança de rede 

Conjunto de fatores que descrevem as 
práticas que direcionam as decisões 
referentes a evolução e performance 
da rede e das firmas (coevolução) ao 

longo de seus processos de troca, 
rumo ao alcance de objetivos 

conjuntos, e alinhado aos objetivos 
individuais (LEWIN, VOLBERDA, 1999; 

ALBERS, 2005; MCGAHAN, 2014; 
RESE, BULGACOV, FERREIRA, 

2015). 

 Verificação quanto ao modo como as 
atividades são desenvolvidas, 
distribuição de responsabilidades (com 
verificação de existência de posições 
específicas), formas de monitoramento 
das ações (seja ele formal ou informal), 
distribuição de autoridade entre os 
participantes, verificação de incentivos. 

Processo 
transacional 

“Processo de criação de valor e como 
o valor é distribuído entre os parceiros 
de troca ao longo do tempo” (ZAJAC, 

OLSEN, 1993, p. 139) 

 Identificação das transações; 

 Classificação das trocas: 
o Econômicas: insumos e matérias-

primas, equipamentos, 
componentes e peças, serviços e 
produtos etc.; 

o Sociais: experiências, 
conhecimento, contatos etc. 

 Processo de troca: 
o Como ocorreu o contato entre as 

partes, bem como a negociação; 
o Como as partes se comunicam ao 

longo processo e como agem 
frente as obrigações do acordo; 

o Como as partes avaliam a troca 
em termos de resultados 
almejados e alcançados. 

Coevolução 

Resultado esperado em um processo 
colaborativo em rede, e que envolve a 
influência mútua entre os participantes, 

e destes com a rede, quanto aos 
aspectos sociais e econômicos que 

permeiam tal relacionamento 
(GRANOVETTER, 1990; BORCH; 

ARTHUR, 1995; MCKELVEY, 1997; 
KOZA; LEWIN, 1998; 1999; LEWIN; 
VOLBERDA, 1999; STEINER, 2006). 

 Verificação dos resultados atingidos 
pelas firmas e pela rede ao longo dos 
processos transacionais da rede frente 
as expectativas firmadas, buscando 
compreender como o alcance de tais 
resultados são intensificados ou não 
dependendo da forma como as 
interações ocorrem ao longo da 
evolução do arranjo. 
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Seleção dos casos 
 

 
Aspecto 

 
Seleção 

Local 

Dada a intenção de estudar os aspectos 
coevolucionários presentes no contexto da rede, 
este aspecto será observado por meio da análise 
de influência dos fatores ambientais externos da 
rede (indústria, ambiente institucional e extra 
institucional) sobre a rede, no que tange à 
relevância do setor agroindustrial para 
crescimento regional e o papel da rede neste 
ambiente. 

Atores 

Neste aspecto torna-se importante verificar como, 
no geral, é o relacionamento entre os atores da 
rede e destes com os outros atores envolvidos 
com o arranjo, de modo a compreender se há 
interações que refletem relações cooperativas 
entre eles, fato este fundamental para análise da 
tese, especialmente pelo fato de muitos arranjos 
serem considerados redes, mas não haver 
qualquer tipo de cooperação entre as partes.  

Eventos 

Na intenção de estudar os processos transacionais 
e a governança de rede, torna-se importante para 
a tese investigar se a rede possui eventos 
transacionais e práticas de governança de rede 
correntes desde a sua formação. 

Processo 

Envolve o levantamento de tempo de existência da 
rede, bem como uma análise prévia de evolução 
do arranjo em termos de relacionamentos, 
transações, estrutura da rede e práticas de 
governança.  

Coevolução 

Verificação: (1) existência de agentes 
heterogêneos, (2) agentes devem ter capacidade 
de adaptação/aprendizagem, (3) agentes são 
capazes de interagir e se influenciar mutuamente, 
(4) deve haver algum tipo de restrição 
superior/adaptação que motive o processo de 
coevolução, (5) deve haver um evento inicial 
(estímulo). 

 
Coleta dos dados 

 
Questão de pesquisa 

 

 
Coleta de dados 

Como evoluiu a rede desde a sua formação? 

Segue a DO de evolução de rede e os dados 
foram coletados por: análise documental 
(atas de fundação e reuniões, site da rede e 
materiais de divulgação, bem como notícias 
na mídia); entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da 
rede e outros atores envolvidos; e análise 
bibliográfica. 

Como se configura a rede ao longo de sua evolução? 

Segue a DO de configuração de rede e os 
dados foram coletados por: análise 
documental (atas de fundação e reuniões, 
site da rede e materiais de divulgação, bem 
como notícias na mídia); entrevistas com o 
gestor da rede, representantes das firmas 
participantes da rede e outros atores 
envolvidos; e análise bibliográfica. 

Por quais processos transacionais a rede tem passado ao 
longo de sua evolução? 

Segue a DO de processo transacional e os 
dados foram coletados por: análise 
documental (atas de reuniões, contratos 
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firmados entre as partes, site da rede e 
materiais de divulgação, bem como notícias 
na mídia); entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da 
rede e outros atores envolvidos; e análise 
bibliográfica.  

Como evoluíram os processos transacionais ao longo do 
tempo? 

Segue a DO de processo transacional e os 
dados foram coletados por: análise 
documental (atas de reuniões), entrevistas 
com o gestor da rede, representantes das 
firmas participantes da rede e outros atores 
envolvidos; e observações assimétricas 
realizadas durante a realização do campo. 

Quais aspectos econômicos e sociais estão presentes nos 
processos transacionais identificados? 

Classificado pela autora com base nos dados 
coletados sobre os processos transacionais 
identificados e nas entrevistas com o gestor 
da rede, representantes das firmas 
participantes da rede e outros atores 
envolvidos; análise bibliográfica e 
documental (atas de reunião). 

Como se configuram os aspectos econômicos e sociais ao 
longo da evolução dos processos transacionais, considerando 
a relação simbiótica entre as firmas participantes e das firmas 

com a rede? 

Realizado pela autora com base nos 
aspectos econômicos e sociais identificados, 
a evolução dos processos transacionais ao 
longo da existência da rede; entrevistas com 
o gestor da rede, representantes das firmas 
participantes da rede e outros atores 
envolvidos; análise bibliográfica e 
documental (atas de reunião); e observações 
assimétricas realizadas durante o campo. 

Quais efeitos coevolucionários estão presentes na relação 
entre firmas e entre firmas e rede ao longo da evolução dos 

processos transacionais identificados? 

Segue a DO de coevolução e foram 
identificados por meio de: entrevistas com o 
gestor da rede, representantes das firmas 
participantes da rede e outros atores 
envolvidos para compreender os aspectos 
coevolucionários presentes; análise 
bibliográfica e documental (atas de reunião); 
e observações assimétricas realizadas 
durante o campo. 

Como se configuram as práticas de governança de rede ao 
longo da evolução da rede em análise? 

 

Segue a DO de configuração de práticas de 
governança de rede e os dados foram 
coletados por: análise documental (atas de 
reuniões); observações assimétricas em 
reuniões da governança, entrevistas com o 
gestor da rede, representantes das firmas 
participantes da rede e outros atores 
envolvidos e analise bibliográfica.  

Qual a relação entre a configuração da rede e das práticas de 
governança de rede ao longo da evolução do arranjo? 

Foi identificada com base na análise das 
configurações anteriormente estabelecidas, 
nas entrevistas com o gestor da rede, os 
representantes das firmas participantes da 
rede e outros atores envolvidos, e 
observações assimétricas durante o campo. 

Como ocorre a relação entre configuração da rede e das 
práticas de governança com os efeitos coevolucionários 

identificados? 

Foi operacionalizada pela análise dos 
questionamentos anteriores, bem como 
entrevistas com o gestor da rede, 
representantes das firmas participantes da 
rede e outros atores envolvidos e 
observações assimétricas realizadas durante 
o campo. 

 
 
Análise dos dados 
 
Eisenhardt (1989, p. 533): 

 Definição clara da questão de pesquisa e possíveis construtos para análise do fenômeno em questão; 

 Seleção dos casos: escolha por razões teóricas; 
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 Instrumentos e protocolos: uso de múltiplas fontes de coleta de dados, coleta de dados sistematizados 
e detalhados 

 Análise dos dados: não segue um padrão; 

 Busca de modelos entre os casos, o que aqui podemos chamar de configurações: seleção de 
categorias ou dimensões, similaridades e diferenças; 

 Definição das hipóteses: comparação do modelo de pesquisa proposto com as evidências do trabalho 
de campo; 

 Comparação dos achados com a teoria existente; 

 Fechamento do estudo. 
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APÊNDICE C – Carta de Apresentação 
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

São Paulo, 25 de Abril de 2017  

 

Senhor(a), 

 

A Escola de Administração de Empresas (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – 

programa de Doutorado, gostaria da sua colaboração na pesquisa que vem sendo realizada sob o tema 

“Governança e Coevolução em Arranjos Produtivos Locais”. O objetivo desta pesquisa consiste em 

coletar informações sobre o papel da configuração da rede e das práticas de governança para a 

coevolução das empresas participantes. Para tanto, gostaríamos de contar com a colaboração desta 

organização para a realização de entrevistas, análise de documentos e procedimentos da organização. 

Os dados serão analisados de forma global e serão utilizados exclusivamente para fins 

acadêmicos. Informamos que os entrevistados e suas respectivas organizações somente serão 

identificados mediante autorização. Caso seja do seu interesse, o pesquisador se compromete a lhe 

enviar os resultados dessa pesquisa.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

Prof. Dr Sérgio Bulgacov  Érika Mayumi Kato Cruz 
Professor Orientador  Pesquisadora do Programa  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA REDE 

 

À Fundação Getúlio Vargas 

Concedemos a participação deste Arranjo Produtivo Local (APL) na pesquisa intitulada “Redes 

Interorganizacionais de Cooperação: Impacto da Relação entre Configuração de Rede e de Práticas 

de Governança sobre a Coevolução das Firmas e da Rede”, que está sendo conduzida pela estudante 

Érika Mayumi Kato Cruz, aluna do programa de Doutorado em Administração desta instituição de 

ensino, sob orientação do Prof. Dr. Sérgio Bulgacov. 

A. Propósito 

 

Realização de entrevistas com os participantes da rede (com preservação de identidade), bem como 

análise de documentos do APL pertinentes ao estudo (mediante autorização). 

B. Procedimentos 

 

As entrevistas, conduzidas, por meio de gravação de áudio, em localidade e horário conveniente para 

os entrevistados, envolvem uma série de questões abertas – perguntadas e respondidas verbalmente 

– tendo como foco o tema em questão. De forma complementar, a análise documental, se autorizada, 

será realizada na sede do APL (ou local similar) conforme permissões da rede. 

C. Condições de Participação 
A participação da rede abrange, dessa forma, o consentimento do grupo quanto à realização do estudo 

e a identificação do nome desta rede para a composição da pesquisa. As participações individuais são 

confidenciais, de forma que as identidades serão mantidas em sigilo. Concordamos, por fim, que os 

dados do estudo podem ser publicados em artigos acadêmicos. 

 

De acordo com as informações apresentadas acima, concedemos a participação desta rede no referido 

estudo e voluntariamente concordamos em participar dele. 

 

   

Representante(s) do APL  Érika Mayumi Kato Cruz 
Estudante de Doutorado da FGV 

 

 


