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RESUMO 

 

Com a crescente globalização dos mercados, o aumento da concorrência, a velocidade 

e a complexidade das mudanças tecnológicas, as empresas estão sendo conduzidas para uma 

abertura das suas fronteiras, passando, assim, de uma forma tradicionalmente estática e de 

mutação lenta para uma concepção mais dinâmica e adaptável. Das muitas estratégias que 

uma empresa pode utilizar para se manter competitiva em meio a tantas transformações no 

mundo atual, a cooperação é vista como uma, entre tantas outras que pode conduzir uma 

empresa ao sucesso. Na literatura, encontram-se para o mesmo tipo de cooperação, diferentes 

significados. É o caso das parcerias, alianças estratégicas, acordos, contratos, entre outras. E 

apesar de haver um consenso emergente sobre a cooperação ser essencial para a inovação, na 

literatura ela é ainda inconclusiva, principalmente para empresas de pequeno porte. Portanto, 

o presente estudo se propôs a identificar as diversas formas de cooperação nas micro, 

pequenas e médias empresas de calçados localizadas em APL’s (Arranjos Produtivos Locais) 

e verificar se de fato elas contribuem para a inovação. Para tanto, utilizou-se dos métodos 

qualitativo e quantitativo de pesquisa. Para a pesquisa qualitativa foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com empresários e representantes do setor de calçados no APL de Campina 

Grande – PB, analisadas conforme técnicas defendidas por Bardin. Os resultados mostraram 

que no APL pesquisado as empresas têm um nível de interação, de cooperação e articulação 

baixo apesar da forte contribuição que as empresas recebem do terceiro setor, como SEBRAE 

e SENAI. Ainda assim, constatou-se que a inovação se faz presente em decorrência de 

algumas formas de cooperação. Para a pesquisa quantitativa, foi realizada uma survey, com os 

dados de 50 empresas, sendo 28 do APL de Campina Grande e 22 de APL’s de outras regiões, 

objetivando testar um modelo relacionando os construtos Acordos de Cooperação com a 

Inovação. Para a análise dos dados, foram aplicadas técnicas de estatísticas univariadas e 

técnicas multivariadas através de modelagem de equações estruturais (Structural equation 

modeling –SEM), pelo método Partial Least Squares (PLS). Os resultados evidenciaram que a 

medida de inovação utilizada não teve influência direta dos acordos de cooperação. Porém, 

constatou-se que os acordos de cooperação podem contribuir para as práticas inovadoras. 

 

Palavras-chave: Acordos de cooperação. Inovação em APL. Práticas inovadoras. Pequenas 

empresas.  



 

 

ABSTRACT 

 

With the increasing globalization of markets, increased competition, speed and 

complexity of technological change, companies are being led to open their borders, moving 

from a traditionally static and slow-moving to a more Dynamic and adaptable. Of the many 

strategies a company can use to stay competitive in the midst of so many transformations in 

today's world, cooperation is seen as one among many that can drive a company to success. In 

the literature, different meanings are found for the same type of cooperation. This is the case 

of partnerships, strategic alliances, agreements, contracts, among others. And although there 

is an emerging consensus on cooperation being essential for innovation, in literature it is still 

inconclusive, especially for small businesses. Therefore, the present study aimed to identify 

the different forms of cooperation in micro, small and medium-sized footwear companies 

located in APLS (Local Productive Arrangements) and to verify if they actually contribute to 

innovation. For that, qualitative and quantitative research methods were used. For the 

qualitative research, semi - structured interviews with entrepreneurs and representatives of the 

footwear sector were carried out in Campina Grande, PB, analyzed according to the 

techniques defended by Bardin. The results showed that in the APL surveyed companies have 

a low level of interaction, cooperation and coordination despite the strong contribution that 

companies receive from the third sector such as SEBRAE and SENAI. Nevertheless, it has 

been observed that innovation is present due to some forms of cooperation. For the 

quantitative research, a survey was carried out, with data from 50 companies, 28 of APL of 

Campina Grande and 22 of APLs from other regions, aiming to test a model relating the 

constructs Agreements of Cooperation with Innovation. For the data analysis, univariate 

statistical techniques and multivariate techniques were applied through Structural equation 

modeling (SEM) using the Partil Least Square (PLS) method. The results showed that the 

innovation measure used had no direct influence on the cooperation agreements. However, it 

was found that cooperation agreements can contribute to innovation. 

 

Keywords: Cooperation agreements. Innovation in APL. Innovative practices. Small Firms 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Autores como: Narula e Hagedoorn, 1999; Duysters, 2000; Chesbrough, 2003; têm 

reconhecido a importância da cooperação entre empresas como estratégia para a inovação. 

Embora a maioria das organizações desenvolvam suas inovações internamente, muitas delas 

estão cada vez mais desenvolvendo inovações através das cooperações advindas de fontes 

externas (CHESBROUGH, 2003). Freeman (1991), já havia reconhecido a importância do 

relacionamento de cooperação entre empresas atuando juntas como fator de inovação. Smith e 

Powell (2004), também observaram que uma empresa que se une a outra por meio de aliança 

ou através de um acordo de cooperação, tem sua capacidade de inovação aumentada.  

As formas de cooperação entre empresas são muitas, podendo ocorrer através do 

intercâmbio sistemático de informações produtivas, tecnológicas e mercadológicas – com 

clientes; fornecedores e concorrentes; através de integração de competências, por meio da 

realização de projetos de forma conjunta como melhoria de processos e produtos ou pesquisa 

e desenvolvimento; entre empresas e outras instituições; ou ainda através da interação das 

empresas com outras instituições, por meio de programas comuns de treinamento realização 

de eventos/feiras cursos e seminários; entre outras (CASTRO, 2009).  

Lastres et al. (2000) realizaram estudos destacando o papel das aglomerações de 

empresas em APL’s, como uma forma de cooperação, especialmente das pequenas e médias 

empresas (PMES), essas aglomerações potencializam o aprendizado e geram inovação, e, por 

conta, da cooperação entre elas, tem sido um meio capaz de torná-las mais competitivas. A 

cooperação fortalece o poder de compra, combina competências, compartilha recursos, divide 

o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, compartilha os riscos e custos para explorar novas 

oportunidades, oferece produtos com qualidade superior e diversificada além de permitir a 

utilização de estratégias que só são possíveis quando se coopera (LASTRES et al., 2000). 

Para Amato Neto (2008), quando as empresas se instalam em aglomerações de 

empresas, chamadas de Arranjo Produtivo Local (APL), essas empresas passam a ter 

relacionamentos mais estreitos umas com as outras e também passam a receber maiores 

incentivos governamentais para a inovação. A proximidade facilita o desenvolvimento de 

relações de cooperações entre elas e que os acordos existentes envolvendo as relações entre as 

organizações objetivam levar a cabo projetos que visam melhorar a sua inovação.  

A cooperação em APL é geralmente examinada em três dimensões: verticalmente, isto 

é, as empresas que cooperam com clientes e fornecedores; horizontalmente, ou seja, as 

empresas que colaboraram com os seus concorrentes, consultores, institutos de investigação 
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ou laboratórios privados; e, finalmente, institucionalmente, ou seja, através de acordos de 

cooperação com universidades, centros de pesquisa e empresas do terceiro setor tais como 

SENAI e SEBRAE (AMATO NETO, 2008). 

Na literatura acadêmica mundial tem-se debatido muito a relação do porte da empresa 

com a geração de inovação. Schumpeter foi o pioneiro desses estudos. Ele elaborou e testou 

hipóteses, relacionando as empresas de pequeno porte com a geração de inovações 

(SCHUMPETER, 1942). Numa fase posterior a esses estudos, Schumpeter destacou o papel 

dos laboratórios de P&D nas grandes empresas como fator gerador de inovação 

(SCHUMPETER, 1984). Mas, foi a partir de intensos debates teóricos que surgiram várias 

abordagens a cerca da diferenciação da inovação nas pequenas empresas das inovações em 

grandes empresas. Cita-se como exemplo Rizzoni (1994), que criou uma taxonomia com seis 

categorias para poder explicar as inovações ocorridas nas pequenas empresas. No seu 

trabalho, destacam-se duas categorias dessa taxonomia que estão voltadas para determinados 

tipos de empresas que são mostradas a seguir. 

A primeira, ele denominou de taxonomia de pequenas empresas estáticas, são àquelas 

voltadas para empresas de tecnologia simples, cujo processo produtivo é intensivo, mas o 

trabalho não é qualificado. Nessas empresas, as possibilidades de inovação estão relacionadas 

com a compra de maquinários e equipamentos (RIZZONI, 1994). 

A segunda categoria, ele denominou de taxonomia de pequenas empresas tradicionais, 

são aquelas voltadas para as empresas que operam em setores maduros e não intensivos em 

capital, principalmente aquelas que atuam em mercados cuja demanda é descontínua e 

diferenciada. Nessa categoria cita-se o exemplo da indústria de calçados, cujo segmento é a 

base para este estudo. Essa categoria de empresas se diferencia da primeira, por essas 

introduzirem inovações incrementais de processo e de produto, das quais derivam suas 

vantagens competitivas. Nessas empresas, a capacidade em introduzir inovações está 

relacionada principalmente aos processos de learning by doing, learning by using, e também 

ao design (RIZZONI, 1994). 

No Brasil, o SEBRAE realizou estudos sobre inovação nas empresas de pequeno 

porte, com o objetivo de avaliar a questão da inovação e da competitividade no universo das 

micro e pequenas empresas brasileiras. A partir desses estudos, o SEBRAE concluiu que: as 

MPES que inovam, possuem desempenho superior às MPES que não inovam – na 

comparação de 2008 com 2007, 86% das MPES muito inovadoras e 64% das MPEs 

inovadoras declararam aumento de faturamento, diante de 47% das MPEs não inovadoras. 

Ainda nesses estudos, o SEBRAE identificou os principais fatorem que estimulam a pequena 



17 

 

empresa a realizar inovações, que são: interesse dos próprios donos (34%), seguida da 

demanda/sugestões de clientes (33%) e a pressão da concorrência (30%). Quanto ao tipo de 

apoio para realizar inovações, as principais demandas dizem respeito aos recursos financeiros: 

impostos menores (39%), ou empréstimos (22%) e capacitação (20%), envolvendo cursos, 

palestras e consultoria (SEBRAE, 2014). 

As Micro e Pequenas Empresas (MPES) brasileiras têm uma importância diferenciada 

em relação às grandes empresas, em função da possibilidade da geração de emprego e renda 

que essas empresas viabilizam. Pelo fato de que a necessidade de investimento para geração 

de postos de trabalho ser muito mais favorável a esse tipo de empresa, as MPES, são 

verdadeiros laboratórios para a inovação. Dadas às circunstâncias de que as dimensões do 

negócio são limitadas, o risco do erro é muito mais minimizado nesse tipo de organização do 

que em outras (AMATO NETO, 2008). 

Tomando-se por base o que foi exposto, definiu-se o seguinte problema de pesquisa:  

Acordos de Cooperação em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) favorecem a 

inovação? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

A partir desse questionamento, o estudo possui como objetivo geral: 

Verificar se os acordos de cooperação identificados em APL’s levam as empresas 

à inovação.  

Assim, busca-se a ampliação do conhecimento e se identificados padrões consistentes 

nos resultados de campo, sugerir a elaboração de um modelo teórico para o estabelecimento 

dos acordos de cooperação dentro de APLS, que favoreçam a inovação.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Tem-se como objetivos específicos:  

1) Identificar os tipos de acordos de cooperação existentes em APL’s; 

2) Identificar quais as razões utilizadas pelas empresas para se estabelecer os acordos de 

cooperação; 

3) Avaliar um modelo estrutural proposto, utilizando equação estrutural, para identificar 

a inovação a partir dos acordos de cooperação. 
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1.4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Neste trabalho, foram desenvolvidos dois tipos de pesquisa: Uma qualitativa, que teve 

como escopo de estudo, as micro, pequena e média empresas do Arranjo Produtivo Local 

(APL) do setor Coureiro Calçadista da cidade de Campina Grande – PB. A escolha do APL 

de Campina Grande deveu-se ao fato de o mesmo ser um dos segmentos econômicos mais 

tradicionais que rege a economia local, pois é composto fundamentalmente por produtores de 

micro e pequeno porte de calçados e artefatos de couro ou de material sintético, sendo cerca 

de 40 empresas formalmente constituídas e um contingente de 168 produtores informais em 

torno de 187 unidades. Essas empresas se caracterizam como sendo de estrutura familiar, 

característica encontrada, também, na maioria dos outros APL’s calçadistas espalhados pelo 

Brasil (FIEP, 2016). A cidade é domicílio do pesquisador e também é o maior produtor de 

calçados do estado da Paraíba, sendo este, o segundo maior exportador de calçados do Brasil, 

por possuir duas grandes empresas nacionais instaladas na cidade de Campina Grande 

(Alpargatas e Tess) – os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(ABICALÇADOS, 2016).  

As empresas do APL de Campina Grande, caracterizadas pelo porte de microempresa, 

possuem em média de 5 a 15 funcionários e têm uma capacidade de produção mensal que fica 

entre 300 e 500 dúzias de pares/mês, enquanto que as pequenas empresas que possuem em 

média 25 a 40 funcionários conseguem produzir entre 1.000 e 1.500 dúzias de pares/mês. 

(FIEP, 2016).  

Realizou-se este estudo, com o intuito de descrever como o construto Acordos de 

Cooperação se relaciona com o construto Esforços de Inovação. Nesta etapa, foram 

coletados dados através de entrevistas semiestruturadas junto a doze pessoas que atuam no 

setor calçadista do APL de Campina Grande, sendo dez entrevistas realizadas com 

empresários do setor (proprietários ou gerentes das indústrias de calçados) e duas com 

consultores que atuam junto às empresas do setor calçadista, uma do SENAI (Campina 

Grande) e outra do SEBRAE também de Campina Grande. Os dados coletados nas entrevistas 

gravadas e transcritas foram submetidos à análise de conteúdo conforme técnicas defendidas 

por BARDIN (2011). 

Paralelo ao estudo qualitativo se fez um estudo quantitativo para averiguar a 

sustentação de um Modelo, elaborado a partir do referencial teórico. Na etapa quantitativa foi 

realizada uma survey junto a 50 empresas do segmento, exclusivamente para os três portes de 

tamanho envolvidos neste trabalho: micro, pequena e média. Sendo 28 empresas do APL de 
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Campina Grande e 22 dos outros APL’s, empresas expositoras da FRANCAL (Feira 

Internacional da Moda em Calçados e Acessórios ocorrida entre os dias 26 e 29 de junho do 

ano de 2016). 

As variáveis componentes do Modelo foram medidas empiricamente a partir dos 

indicadores identificados na teoria, associados às variáveis latentes através de uma escala 

dicotômica: ―1‖ para resposta afirmativa (sim) e ―0‖ para a negativa (não) (Vide questionário 

nos apêndices B e C). 

A análise dos dados na fase quantitativa foi realizada em duas etapas: Na primeira foi 

feita uma análise descritiva dos dados e, na segunda foi realizada a análise da Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) pelo método Partial Least Square (PLS) (SMARTPLS, 2016), 

de modo a serem testadas e estabelecidas relações que foram propostas no modelo conceitual 

obtidos do referencial teórico, envolvendo os construtos deste trabalho. 

 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente estudo foi estruturado em sete capítulos: O primeiro capítulo (1) consta da 

introdução, contextualização, definição do problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos 

específicos. O segundo capítulo (2) consta o referencial teórico. Na primeira seção deste 

capítulo estão mostradas as referências que forneceram suporte para a pesquisa, onde são 

apresentados e discutidos conceitos de cooperação, tipologia de cooperação, razões para a 

cooperação, conceitos de APL e o APL como local propício para a cooperação de micro, 

pequena e média empresas. Na segunda seção, são apresentados e discutidos os conceitos de 

inovação, inovação em pequenas empresas, medida de inovação em MPES. Na terceira seção 

são apresentados os quadros resumos de acordos de cooperação, práticas inovadoras, esforços 

de inovação e as hipóteses levantadas. E por fim, na quarta seção é apresentado um quadro 

(Matriz de amarração) relacionando os objetivos deste trabalho com os autores abordados. No 

terceiro capítulo (3) procurou-se mostrar o panorama do setor calçadista no Brasil, a 

importância do segmento para a economia brasileira e a forma como o setor tem inovado 

diante das dificuldades atuais. No quarto capítulo (4) são apresentados os Procedimentos 

Metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste estudo. No quinto capítulo (5) estão 

apresentados e discutidos os resultados do estudo qualitativo. No capítulo (6) estão 

apresentados e discutidos os resultados da pesquisa quantitativa. No (7) e último capítulo 

estão apresentadas as considerações finais, limitações e restrições da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentadas as referências teóricas que forneceram suporte para 

esta pesquisa, o qual está estruturado da seguinte forma: Na primeira seção, são apresentados 

e discutidos os conceitos de cooperação, tipologia de cooperação, razões que favorecem a 

cooperação, definição de APL e o APL como local propício para a cooperação. Na segunda 

seção são apresentados e discutidos os conceitos de inovação, inovação em micro, pequenas e 

médias empresas e a medida de inovação em MPES. Na terceira seção são apresentados os 

quadros com os conceitos de acordos de cooperação, práticas inovadoras e esforços de 

inovação e hipóteses levantadas. Na quarta seção é apresentado um quadro resumo (matriz de 

amarração) relacionado aos objetivos deste trabalho com os respectivos autores. 

 

2.1 COOPERAÇÕES 

 

O significado genérico de cooperação é a forma de trabalhar em comum acordo, 

envolvendo relações de confiança mútua e coordenação, em níveis diferenciados, entre os 

agentes (PESAMAA; HAIR, 2008). Ela foi admitida como um processo social que se 

encontra enraizado no contexto histórico-social das redes organizacionais ou vinculado a ele, 

consistindo em uma prática vivenciada por organizações interessadas no desenvolvimento de 

interesses coletivos. Nesse sentido, considerou-se a cooperação como ação coletiva que 

permite ou induz a ação em rede e não como uma disposição psicológica coletiva 

(PESAMAA; HAIR, 2008). Ela permite a constituição de relações estruturadas (social, 

cultural e econômica) em rede com o propósito de atender aos objetivos individuais e 

coletivos dos seus participantes. Contudo, a obtenção e a manutenção desses benefícios 

derivados da cooperação dependeriam, por exemplo, da cultura local e da existência de 

parceiros de negócios comprometidos e com objetivos semelhantes (HANNA; WALSH, 

2008).  

As formas de cooperação são muitas, podendo ocorrer através de intercâmbio 

sistemático de informações produtivas, tecnológicas e mercadológicas – com clientes, 

fornecedores e concorrentes, através de integração de competências, por meio da realização 

de projetos de forma conjunta, como melhoria de processos e produtos ou pesquisa e 

desenvolvimento, entre empresas e outras instituições; ou ainda através da interação das 

empresas com outras instituições, por meio de programas comuns de treinamento, realização 

de eventos/feiras, cursos e seminários, entre outros (CASTRO, 2009). 
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A cooperação pode ser vertical (com clientes, com empresas que fazem a 

comercialização, com fornecedores de matéria prima, com empresas que fazem a divulgação, 

propaganda e marketing e/ou com empresas que fazem a distribuição ou transporte do 

produto: transportadoras e/ou distribuidoras) ou podem ser horizontais (com as concorrentes 

e/ou com as terceirizadas), mas também podem ser estabelecidas com universidades e 

instituições de pesquisa e com empresas do terceiro setor a exemplo do SENAI e SEBRAE 

(AMATO NETO, 2008). 

A colaboração vertical com clientes ou fornecedores permite que uma empresa ganhe 

considerável conhecimento de novas tecnologias, mercados e melhorias de processo 

(WHITLEY, 2002). Baseia-se em um complexo processo de ―aprendizagem por interação ou 

uso‖ de fornecedores a montante e os utilizadores a jusante (VON HIPPEL, 1988) e que tem 

um grande impacto sobre ambos: a inovação de produtos e a inovação de processos 

(AMARA; LANDRY, 2005; FRITSCH; LUKAS, 2001; MIOTTI; SCHWALD, 2003).  

A cooperação horizontal pode ser estabelecida com os concorrentes e muitas vezes, é 

motivada por preocupações com a apropriação do conhecimento (D'ASPREMONT; 

JACQUEMIN, 1988), troca de conhecimento ou de partilha de custos (MIOTTI; SCHWALD, 

2003). Destina-se a produzir uma pesquisa básica e no estabelecimento de normas através da 

partilha de problemas comuns fora da área de cada competidor de influência (BAYONA; 

GAYONA; GARCÍA-MARCO; HUERTA, 2001). 

 

2.1.1 Tipologia de Cooperação 

 

Na literatura acadêmica as formas de cooperação são conceituadas e tipificadas de 

diversas maneiras. Muitos autores, a exemplo de Trott (2012), alega que as atividades de 

cooperação possuem uma ampla variedade de definições e termos o que dificulta uma 

generalização. Para ele a forma mais completa de cooperação é caracterizada pela aliança 

estratégica (TROTT, 2012).  

Diante disso, procurou-se na literatura os diversos conceitos de alianças estratégicas, 

definindo-as segundo os seus autores, para ter-se a compreensão necessária para a realização 

deste estudo.  

 

2.1.1.1 Alianças estratégicas 
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Os termos ―alianças estratégicas‖, ―parcerias estratégicas‖, ―colaboração 

organizacional‖, ―acordos de cooperação‖, ou ―coligações de empresas‖ podem ser 

encontrados na literatura e têm sido muitas vezes utilizados indiferentemente como sinônimos 

para uma mesma realidade (PORTER; FULLER, 1986; MARITI; SMILEY, 1983; 

HARRIGAN, 1995; VARADARAJAN; RAJARANAR-NAM, 1986).  

Para Teece (1992) e Garai (1999), uma aliança estratégica é definida como sendo os 

acordos nos quais dois ou mais parceiros dividem o compromisso de alcançar um objetivo 

comum, unindo todas as suas capacidades e recursos e coordenando as suas atividades. Para 

eles, uma aliança estratégica implica algum grau de coordenação estratégica e operacional das 

atividades e inclui, entre outras, as seguintes operações: atividades conjuntas de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), transferência mútua de tecnologia, concessão de direitos exclusivos 

de produção e venda e acordos de cooperação na área de marketing, podendo ou não envolver 

participação acionária.  

Para Yoshino e Rangan (1996), as alianças estratégicas são identificadas a partir de 

três características simultâneas. A primeira, que as empresas permanecem independentes após 

a formação da aliança. A segunda, que as empresas compartilhem os benefícios gerados e 

controlem o desempenho das tarefas definidas para serem executadas. A terceira, que as 

empresas parceiras contribuam continuamente em uma ou mais áreas estratégicas cruciais, 

como tecnologia, produtos etc. Para esses autores, o critério de formação das alianças pode 

ser: formais com diferentes graus de interdependência ou informais sem nenhum tipo de 

contrato.  

O fato da maioria dos tipos de relacionamentos citados na literatura estar relacionado 

às alianças formais, não significa que as alianças informais existam em menor quantidade, 

mas denota a dificuldade de conhecer as alianças cujo escopo não é bem definido, por não 

contarem com estrutura contratual legal. Ainda, para Yoshino e Rangan, outra classificação 

recorrente das alianças estratégicas tem como base a natureza da relação entre as 

organizações-mãe como geradora de interesses comuns e suas afiliadas. Assim, diferenciam-

se as alianças do tipo cliente-fornecedor daquelas estabelecidas entre concorrentes. As 

alianças do tipo cliente-fornecedor são formadas por organizações que mantêm ou poderão vir 

a manter relações de fornecimento de matérias primas, insumos ou serviço e as alianças entre 

concorrentes são formadas por organizações que têm estrutura operacional similar em termos 

de recursos físicos e/ou força de trabalho, ou que atuam ou podem atuar no mesmo mercado, 

sendo já concorrentes ou tendo potencial para concorrerem (YOSHINO; RANGAN, 1996).  
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Faulkner e Rond (2000) consideram aliança um termo ―guarda chuva‖ para 

caracterizar os diversos tipos de relacionamentos entre empresas. Esses relacionamentos, 

dependendo da forma, é que se caracterizam como alianças estratégicas. Embora, no passado 

o termo aliança significava para eles uma relação particular, bem definida, entre duas ou mais 

empresas. Segundo esses autores, são inúmeros os tipos de relacionamentos que se 

caracterizam como alianças estratégicas. 

Por fim, Hitt et al. (2002, p. 362) definem as alianças estratégicas como sendo as 

parcerias entre empresas, onde essas parcerias combinam os recursos, as capacidades e as 

competências essenciais de cada uma para atingirem interesses comuns entre elas.  

Todas as definições apresentadas são consensuais em afirmar que uma aliança 

estratégica se caracteriza como uma relação de cooperação ou acordo entre duas ou mais 

empresas. Essa relação de cooperação pode assumir diferentes graus de integração. Conforme 

mencionado, pode ser mais formal, quando um dos parceiros pode adquirir uma participação 

no capital do outro parceiro, quando se faz uma aquisição, ou quando se faz uma fusão entre 

duas ou mais empresas, apesar de alguns autores discordarem, a exemplo de (GARAI, 1999). 

Quando o acordo é mais informal, o tipo de cooperação que ocorre pode ser um simples 

relacionamento comercial, muitas vezes sem contrato (THORELLI, 1986; LORANGE; 

ROOS, 1996).  

Percebe-se a partir do ponto de vista dos autores mencionados, que não é todo tipo de 

cooperação que se caracteriza como uma aliança estratégica. Como sugerem Hax e Scholes 

(1988), a distinção entre uma aliança estratégica e outros tipos de alianças, reside no fato de 

que as estratégicas reúnem um conjunto de características que lhes conferem uma dimensão 

estratégica que não está presente em outras formas de alianças. Essas características são: (1) 

uma aliança estratégica resulta de um conjunto coerente de decisões; (2) é um meio para 

desenvolver uma vantagem competitiva sustentável; (3) tem um impacto organizacional de 

longo prazo; (4) é um meio para responder a oportunidades e ameaças externas; (5) é baseada 

em recursos organizacionais que mostram forças e fraquezas; (6) afeta decisões operacionais; 

(7) envolve todos os níveis hierárquicos da organização; (8) é influenciada pelo seu contexto 

cultural e político; e (9) envolve, direta ou indiretamente, todas as atividades da organização. 

Sendo assim, várias características numa aliança que quando se verificam de forma 

simultâneas fazem com que ela se torne ou não estratégica. 

Apesar da leitura atenta das características mostrarem que elas são fundamentais, vale 

ainda a pena salientar que a distinção entre alianças estratégicas e alianças operacionais não é 

uma variável binária e, como tal, na prática dos negócios, a natureza das alianças nem sempre 
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é clara. Isto significa que pode haver alianças que são constituídas com objetivos estratégicos, 

mas que acabam por se revelar menos importantes do que o previsto. No sentido oposto, há 

também alianças operacionais, por exemplo, para gerir problemas logísticos, que com o 

evoluir do tempo e com a sedimentação da relação entre as empresas, acabam por adquirir 

uma dimensão estratégica. Não menos importante é o fato de que, por vezes, quando os 

parceiros não comunicam claramente entre si os propósitos e objetivos que os motivam a 

realizar uma forma de aliança, para alguns, essa aliança pode ser estratégica, enquanto que 

para os seus parceiros a mesma aliança pode ter um papel meramente operacional (HAX; 

SCHOLES, 1988). 

 

2.1.1.1.1 Tipologia de alianças estratégicas 

 

Quanto à classificação dos tipos de alianças estratégicas existentes, encontrou-se na 

literatura uma proposta de tipologia voltada para as pequenas empresas cujo objetivo é 

diferenciar os tipos de alianças ocorridas em grandes empresas das alianças mais comuns 

utilizadas pelas pequenas empresas. 

Eiriz (2001) combinou os estudos de (HAKANZON, 1982; FORD, 1997) à luz do 

paradigma das redes industriais, complementados através do conceito de cadeia de valor 

(PORTER, 1985) para criar uma tipologia para alianças estratégicas em empresas de pequeno 

porte, cuja metodologia baseou-se nos seguintes pressupostos:  

Cadeia de valor de Porter 

Porter (1985) desagrega uma empresa em suas atividades estrategicamente relevantes, 

com o objetivo de entender o comportamento dos custos e das fontes potenciais de 

diferenciação. Para Porter, uma companhia obtém vantagem competitiva se desempenha essas 

atividades de uma forma mais barata ou melhor que seus concorrentes. A cadeia de valor de 

uma empresa está inserida num conjunto de atividades, caracterizado pelo inter-

relacionamento entre as cadeias de valores com fornecedores, outras empresas, canais de 

distribuição e compradores (clientes) (PORTER, 1985).  

Pela cadeia de valor, as atividades de valor são agrupadas em Atividades Primárias e 

Atividades de Suporte.  

i) As Atividades Primárias constituem-se em:  

Logística Interna — São atividades associadas com o recebimento, armazenagem e 

distribuição dos insumos para a produção, tais como manuseio de material, controle de 
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estoque de matérias-primas, partes e componentes, programação de veículos, devoluções a 

fornecedores, etc.  

Operações — São atividades associadas com a transformação dos insumos no produto 

final, tais como fabricação, montagem, manutenção de equipamentos, testes, etc.  

Logística Externa — São atividades associadas com o recebimento, armazenagem e 

distribuição física do produto final aos compradores, envolvendo o estoque de produtos 

acabados, manuseio do produto acabado, processamento de pedidos, despacho de veículos, 

etc.  

Marketing e Vendas — São atividades associadas com os meios pelos quais os 

compradores possam adquirir os produtos, envolvendo propaganda, promoções, força de 

vendas, seleção de canais de distribuição, política de preços.  

Serviços — São atividades associadas com os serviços destinados a melhorar ou 

manter o valor do produto para o comprador, envolvendo instalação, treinamento, reposição 

de peças, ajustes, etc.  

ii) As Atividades de Suporte, por sua vez, constituem-se em:  

Aquisição — Envolve a função de aquisição de todos os insumos utilizados pela 

cadeia de valor da empresa, incluindo matérias-primas, máquinas, equipamentos de escritório, 

prédios etc.  

Desenvolvimento de Tecnologia — Consiste no desenvolvimento das tecnologias 

embutidas em cada atividade de valor, tais como procedimentos, processos de produção, 

transportes de materiais, sistemas de informação etc.  

Administração de Recursos Humanos — Envolve atividades de recrutamento, 

treinamento, benefícios, políticas de compensação, relações com sindicatos etc.  

Infraestrutura — Incluem atividades de gerência geral, planejamento, finanças, 

consultoria jurídica, contabilidade, assuntos governamentais, apoiando toda a cadeia de 

valores da empresa. 

Uma das ideias mais marcantes relativa a este conceito de cadeia de valor é que ela 

não é uma coleção de atividades independentes, mas, sim, um sistema de atividades 

interdependentes (PORTER, 1985). 

Eiriz (2001), a partir das atividades definidas anteriormente e com base em seus 

estudos, identificou três domínios de cooperação que caracterizou como sendo aliança 

estratégica, e as classificou como: comercial; técnico ou de produção; e financeiro (Ver 

Quadro 1).  
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A cada um desses domínios fez corresponder diferentes tipos de alianças estratégicas. 

No domínio comercial incluem-se as alianças estratégicas que são desenvolvidas 

predominantemente para uma ou várias das seguintes atividades: compras; marketing e 

vendas; distribuição de produtos acabados; e serviços pós-vendas. No domínio técnico ou de 

produção as alianças estratégicas orientam-se fundamentalmente para atividades de produção, 

gestão de recursos humanos, e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Finalmente, no 

domínio financeiro categorizam-se as alianças em função do capital envolvido e grau de 

integração dos parceiros.  

Para cada domínio de cooperação foram definidas as principais características de cada 

um dos 16 tipos de alianças estratégicas. Seis no domínio comercial, seis no domínio 

técnico/produção e quatro no domínio financeiro, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1: Tipologia de alianças estratégicas para pequenas e médias empresas 
Alianças estratégicas para cada domínio de cooperação 

Domínio Comercial Domínio Técnico/Produção Domínio Financeiro 

1 Grupo de exportadores 

Conjunto de empresas do mesmo 

setor que cooperam entre si para 

desenvolvimento dos mercados 

externos. A cooperação dá-se em 

diferentes atividades: realização 

de estudos nos mercados 

externos, participação conjunta 

em feiras, publicidade, entre 

outras. Além das economias de 

escala desenvolvidas, uma das 

suas principais vantagens é a 

possibilidade do grupo poder 

oferecer uma gama de produtos 

mais larga. 

2 Acordo de distribuição 

Levar um produto particular ou 

serviço do produtor ao 

consumidor, como, na maioria 

das vezes, o produtor não 

consegue levar sozinho suas 

mercadorias aos pontos de 

consumo, ele necessita do 

esforço de distribuição de 

intermediários. Nesse caso 

estabelece-se geralmente entre 

uma empresa produtora de bens 

finais e outra empresa que possui 

domínio ou presença nas redes 

de distribuição do produtor ao 

consumidor final. 

3 Acordo de representação 

Caracterizam-se pela mediação 

entre duas ou mais empresas  

1 Consórcio 

O consórcio entre empresas é 

formado a partir de um contrato 

entre as empresas consorciadas, 

pode ser uma central de compras 

conjuntas.  

2 Formação e/ou assistência 

técnica 

Acordo, entre duas ou mais 

empresas, que tem como base a 

cooperação tecnológica.  

3 Subcontratação 

Ocorre quando uma empresa 

(contratante) subcontrata a outra 

(subcontratada) uma parte do seu 

processo de produção. Assim, as 

operações desenvolvidas por 

cada um dos parceiros são 

diferentes. 

4 Acordo de produção 

conjunta 

Duas ou mais empresas passam a 

produzir conjuntamente os 

mesmos produtos para atender a 

necessidades de mercado às 

quais não conseguiriam 

satisfazer de maneira 

independente por falta de 

capacidade 

5 Acordo de pesquisa e 

desenvolvimento 

Parceria na qual as empresas 

procuram desenvolver 

conjuntamente novos produtos 

1 Aquisição de empresa 

Ocorre quando uma empresa 

adquire uma posição majoritária 

de outra empresa.  

2 Participação minoritária em 

empresa 
Acontece quando uma empresa 

adquire uma posição inferior a 

50% do capital de outra empresa 

3 Joint venture 
Verificam-se quando duas ou 

mais empresas formam uma 

nova entidade. Para atingir 

objetivos comuns, as empresas 

envolvidas no Joint venture 

fazem um acordo de 

investimento, podendo ser em 

diferentes frentes: matéria-

prima, capital, tecnologia, canais 

de distribuição, vendas, 

conhecimento de mercado, entre 

muitos outros. 

Para pequenas e médias 

empresas, a Joint venture 

apresenta-se como uma chance 

de atuar de uma forma conjunta 

para superar barreiras 

comerciais, de novos mercados 

ou para competir de forma mais 

eficiente. 

4 Fusão 

Representa o grau máximo de 

integração de duas ou mais  
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Quadro 1: Tipologia de alianças estratégicas para pequenas e médias empresas (continuação) 
Alianças estratégicas para cada domínio de cooperação 

Domínio Comercial Domínio Técnico/Produção Domínio Financeiro 

para a realização de negócios 

mercantis, agenciando propostas 

ou pedidos, para transmiti-los 

aos representados, praticando ou 

não atos relacionados com a 

execução dos negócios. Nesse 

caso, aumenta a possibilidade de 

oferecer uma maior gama de 

produtos. 

ou processos produtivos, 

rateando assim os custos fixos 

empresas que decidem fundir as 

suas estruturas de capitais numa 

única entidade. 

4 Central de compras 

Trabalha com a venda de 

diversos produtos que atendam a 

demanda de um determinado 

mercado, sendo esta, 

representante dos produtos e 

marcas de outras empresas 

5 Franquia 

É uma modalidade de negócio 

comercial que envolve a 

distribuição de produtos ou 

serviços, mediante condições 

estabelecidas em contrato, entre 

franqueador e franqueado. As 

franquias envolvem a concessão 

e transferência de: marca; 

tecnologia; consultoria 

operacional; produto ou serviço 

6 Assistência comercial 

Completo serviço de assistência 

às empresas, dando suporte para 

criação de oportunidades nos 

mais diversos setores da 

economia e promovendo um 

sólido desenvolvimento de 

atividades comerciais, 

principalmente a implementação 

das suas políticas de marketing. 

 

6 Licenciamento de patentes 

Quando uma empresa 

(concessionária) concede a outra 

(licenciada) os direitos de 

exploração de uma patente, 

produto ou processo de fabrico 

mediante uma compensação 

geralmente de caráter financeiro 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Eiriz, 2001. 

 

Relativamente a cada um dos tipos de alianças estratégicas representados no Quadro 1, 

deve notar-se que, apesar de individualmente elas realçarem uma ou outra atividade, as 

alianças só assumem uma dimensão estratégica quando afetam as restantes atividades da 

empresa (EIRIZ, 2001). 

Para Eiriz (2001), deve-se ter o cuidado em identificar em cada domínio de 

cooperação, que tipo de aliança foi feita e se esta afeta o restante das atividades da empresa, 

conforme transcrição a seguir:  
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Apesar da atividade prevalecente num acordo de distribuição ser naturalmente a 

distribuição dos produtos acabados, este tipo de acordo só assume uma dimensão 

estratégica quando afeta as restantes atividades da empresa, ainda que o seu impacto 

não seja necessariamente igual em todas essas atividades. O mesmo pode ser dito, 

por exemplo, a propósito de um acordo de formação e/ou assistência técnica. Ou 

seja, nem todos os acordos com entidades formadoras ou prestadoras de assistência 

técnica são alianças estratégicas; só o são aqueles acordos que reúnem uma 

dimensão estratégica. Isto significa que uma aliança só é estratégica quando possui 

impacto nos três domínios, ainda que, naturalmente, tenha sido classificada num só 

domínio. Concluindo, uma aliança estratégica é por norma desenvolvida para uma 

ou várias atividades, mas, direta ou indiretamente, acaba por envolver e ter 

implicações para as atividades restantes (EIRIZ, 2001, p.74). 

 

2.1.1.1.2 Razões em se estabelecer uma aliança estratégica 

 

É consensual na maioria dos estudos encontrados na literatura, que as organizações 

podem alcançar inúmeras vantagens com a formação de alianças estratégicas. Sendo assim, 

faz-se necessário uma revisão literária do assunto a partir do entendimento dos autores, sobre 

as razões que levam as empresas a realizarem alianças estratégicas.  

É comum, empresas criarem alianças para ampliar seu domínio de atuação por meio da 

expansão ou conquista de novos mercados (nacionais ou estrangeiros), obtenção de 

economias de escala ou escopo e da superação de barreiras alfandegárias ou legais (RATTI; 

WRIGHT, 2000).  

Conforme estudos desenvolvidos por Ratti (2000) e Wright (2000), quando as 

empresas querem atuar no mercado internacional, eles sugerem que estas, devem levar em 

conta diversos fatores do país onde realizarão as alianças, tais como, os costumes, variação 

cambial local, as longas distâncias entre as cidades, os hábitos de comércio local, a natureza 

do mercado, os sistemas de pesos e medidas, ou seja, devem buscar o conhecimento sobre o 

funcionamento daquele mercado especificamente. Cada país tem normas específicas para a 

abertura de empresas, logo, a empresa que pretende atuar no exterior deve buscar informações 

sobre o país aonde pretende atuar. Em alguns países o governo participa de todo processo.  

Outro objetivo comum das alianças estratégicas é a busca de redução de custos de 

operação, que possibilite a prática de preços mais competitivos por parte das empresas 

envolvidas. Esse é o caso, por exemplo, de alianças em que os parceiros compartilham plantas 

de produção ou realizam aquisições conjuntas de insumos e serviços para obter ganhos de 

escala (KALE; SINGH, 2009).  

A necessidade de manter altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

para competir em mercados globais faz com que esse seja outro objetivo comum das alianças. 

As alianças proporcionam vantagens relacionadas à transferência de tecnologia, aquisição de 
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know-how de outras organizações para desenvolver novos produtos e processos, adaptação de 

produtos e processos já existentes e redução do tempo de desenvolvimento tecnológico, para 

gerar inovações à frente dos concorrentes (KALE; SINGH, 2009).  

Alianças também são constituídas para obter acesso a informações privilegiadas e a 

recursos físicos. No primeiro caso, muitas organizações optam por aliar-se a outras em razão 

da possibilidade de estabelecerem network internacional para troca de informações, incluirem-

se num bloco de grandes empresas e obterem acesso a canais de comercialização já 

estruturados. Não raro, uma aliança é uma possibilidade de entrar em novos mercados 

beneficiando-se de parceiros que já estão estabelecidos ou oferecem seus próprios contatos e 

conhecimentos sobre o funcionamento daquele mercado. Quanto ao acesso a recursos físicos 

dominados por outras organizações, as alianças podem representar o desenvolvimento de 

recursos que a empresa levaria muito tempo para desenvolvê-los, ou precisaria, no caso, fazer 

altos investimentos para consegui-los sozinho (LEWIS, 1992).  

Em seus estudos, Lewis comprovou o que já era esperado, que as alianças estratégicas 

promovem o acesso a muito mais recursos do que qualquer empresa isolada possui ou pode 

adquirir. Podem expandir grandemente a capacidade de uma empresa para criar produtos, 

reduzir os custos, incorporar novas tecnologias, antecipar-se aos concorrentes, atingir a escala 

necessária à sua sobrevivência nos mercados mundiais e gerar mais recursos para investir em 

suas competências básicas (LEWIS, 1992). 

Lorange e Roos (1996) mostraram que os principais objetivos de uma aliança 

estratégica são de aumentar vendas, participação de mercado e obter lucro. As empresas 

também fazem alianças visando à complementaridade dos seus recursos. Para Contractor e 

Lorange (1988) esta complementaridade pode se traduzir pelo compartilhamento de esforços 

nas mais diversas áreas, tais como administração, tecnologia, financiamento, mercado, 

produção, entre outros. O importante é que ambas as partes sejam beneficiadas. 

Hagedoorn (1996) mostra em seus estudos, que as alianças abrem a possibilidade do 

que se poderia chamar de ―monopólio competitivo‖, onde duas ou mais organizações se 

associam, ganham em escala, em penetração de mercado, em rentabilidade. Tudo isso para 

tornarem-se mais competitivas. No geral, as alianças tendem a ser vantajosas desde o instante 

onde a combinação de diferentes recursos corporativos reduz investimentos, compartilha 

riscos e começa a gerar sinergia. São economias típicas de esforços de networking que, ao 

ampliar os horizontes competitivos de suas ações de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

suprimentos, produção, distribuição, vendas e marketing, podem se traduzir em menores 

riscos e maiores ganhos. As alianças têm fundamental papel na revitalização das atividades de 
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Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na medida em que permitem o incremento de suas 

habilidades, bem como o acesso a novas tecnologias. A transferência de tecnologia é um 

processo em que novas ideias (invenções, tecnologia, conhecimento e/ou informação) 

desenvolvidas em uma organização são aplicadas e utilizadas por outra organização 

(HAGEDOORN, 1996). 

Para Lewis (1992, p. 18), as alianças facilitam a criação de uma força muito maior 

quando as empresas fazem parceria com clientes, fornecedores, concorrentes, distribuidores, 

universidades e empresas de outras naturezas. Ele enfatiza a necessidade de ter um equilíbrio 

entre competição e cooperação para satisfazer interesses mútuos. 

Para Sawler (2005), as alianças estratégicas podem permitir a redução dos custos de 

transação, favorecer as empresas a terem acesso a novas tecnologias e recursos, permitir o 

acesso a novos mercados geográficos e de produtos, promover economias de escala e de 

escopo, e reduzir o custo ou risco de investigação e desenvolvimento. As alianças podem 

ainda promover a adoção de normas comuns, bem como a uso compartilhado de instalações 

comuns.  

As alianças também podem ser uma estratégia muito valiosa nas indústrias, 

caracterizadas pelos transbordamentos de conhecimento entre empresas, sendo um incentivo 

para investir em processos inovadores (GUPTA, 2008). Consequentemente, muitas empresas 

estão formando alianças de negócios para acelerar o ritmo e reduzir os riscos associados com 

a inovação (SIVADAS; DWYER, 2000).  

Para Lynch (1994), existem quatro maneiras pelas quais as empresas podem aumentar 

a força: com atividades internas, com aquisições, pelas transações formais e informais e com 

alianças estratégicas. A melhor abordagem depende dos recursos e dos riscos envolvidos, bem 

como da necessidade de controle. Nesse processo, a empresa deve escolher, entre as maneiras 

de aumentar a força, a modalidade de acordo com o que mais atenda suas necessidades e seus 

objetivos. No caso das pequenas organizações, a formação de alianças estratégicas tem um 

custo menor envolvido do que em um processo de aquisição, por exemplo.  

Tradicionalmente, alianças estratégicas têm sido usadas por multinacionais como um 

veículo para entrar nos mercados de países que impõe condições restritivas sobre 

investimentos estrangeiros (HOOD; YOUNG, 1979; PRAHALAD; HAMEL 1990). No 

entanto, mais recentemente, as empresas estão cada vez mais dispostas a participarem de 

alianças estratégicas, mesmo com os seus concorrentes diretos. Esse aumento é motivado pela 

tentativa de ter acesso a determinado mercado externo e canais de distribuição, manter o ritmo 

das rápidas mudanças de tecnologia, criação de novos produtos, e compartilhar o investimento 
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em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). O uso de alianças estratégicas está se tornando uma 

característica essencial da estratégia global corporativa das empresas (LEWIS, 1992). 

Para Yoshino e Rangan (1996, p. 51), diversas empresas entraram em alianças como 

uma maneira de remediar problemas operacionais imediatos, frequentemente sem examinar 

questões estratégicas ou projetar riscos e benefícios em um horizonte mais longo, essas 

empresas, na maioria das vezes tiveram consequências desastrosas.  

Doz e Hamel (2000) especificam que muitas empresas formam alianças com o intuito 

de fazer algo que não podem fazer sozinhas, que geralmente é: construir massa crítica, 

aprender rapidamente sobre os mercados e acessar habilidades concentradas em outra 

localização geográfica.  

Já, Tavares (2000) afirma que as alianças estratégicas ―são desenvolvidas com a 

intenção de aumentar a base de recursos tecnológicos ou de atuação da organização‖. Para ele, 

o objetivo é a união em elos ou cadeias para atender de forma singular o consumidor, com o 

compartilhamento de benefícios e competências entre as partes. 

Para Lynch (1994), três critérios devem ser atendidos de maneira simultânea para que 

uma aliança tenha condições de ser bem sucedida, estratégica e eficiente: (1) obter metas 

estratégicas; (2) reduzir riscos e aumentar compensações; e (3) alavancar recursos preciosos. 

Estudiosos têm reconhecido que as alianças são relações competitivas incorporadas em 

rede que influenciam tanto a seleção de parceiros como o desempenho da aliança (GULATI, 

1995). 

A aprendizagem ou aquisição de novas competências parece ser um objetivo 

intrínseco à maioria das alianças e demais relações entre as organizações, a ponto de não ser 

explicitado nos contratos formais como um dos objetivos, e tanto menos como o objetivo 

principal. Por outro lado, isso também pode ocorrer devido ao fato de que aprender, adquirir 

ou desenvolver competências é tão importante para uma das parceiras ou tão difícil de ser 

realizado que ela prefere não explicitar, limitando-se a declarar os objetivos mais tangíveis. 

Nesse sentido, pode-se notar que a maioria dos objetivos das alianças elencados pela literatura 

acadêmica refere-se a recursos tangíveis ou recursos de propriedade, sendo que os principais 

objetivos das organizações-mãe na formação de alianças podem estar relacionados ao acesso a 

recursos de conhecimento (recursos intangíveis) (MILLER; SHAMSIE, 1996).  

Devido à dificuldade de explicitá-los e mensurá-los é possível que as alianças 

estratégicas enfoquem mais os recursos de propriedade (tangíveis), causando uma distorção 

entre os objetivos reais e os formalizados nos contratos, já que as organizações-mãe podem 

muitas vezes deixar de declarar objetivos importantes que as levaram a formar as alianças. 
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Outra tendência muito comum nas alianças é o aumento do número de parceiros, de modo que 

as alianças, antes bilaterais, têm cada vez mais características múltiplas (MILLER; 

SHAMSIE, 1996). 

Por conta do cenário atual da economia, voltadas principalmente para as TI’s 

(Tecnologias da Informação), tornou-se comum a formação de redes de inovação ou alianças 

entre muitas empresas com o objetivo de estabelecer novos padrões tecnológicos. Coalizões 

são formadas por grandes empresas, muitas vezes concorrentes, para garantir que o seu padrão 

seja dominante na indústria e evitar que altos volumes de investimento sejam perdidos 

(GRUNWALD; KIESER, 2007). 

Estudos recentes mostram um enorme crescimento no número de alianças estratégicas 

e uma crescente importância da cooperação entre empresas nos setores de inovação e alta 

tecnologia.  

Gilsing, Lemmens e Duysters (2007) afirmam que cada aliança estratégica possui um 

objetivo especifico para a empresa, seja ligado a mercado, conhecimento ou inovação. 

Segundo Grunwald e Kieser (2007), as alianças estratégicas são destinadas a 

inovações de produto por recombinação de tecnologias dos parceiros existentes, permitindo 

que estes colaborem nas alianças estratégicas e possam explorar o conhecimento de outros 

especialistas sem a necessidade do compartilhamento excessivo de conhecimentos dos 

mesmos. O conhecimento alavancado dentro das relações de parceria pode ser um fator 

importante neste processo de geração de inovação.  

Com base no levantamento teórico realizado foram selecionadas as principais razões 

que levam as empresas a realizarem alianças estratégicas. Essas razões foram agrupadas e 

listadas no quadro 2.  

 

Quadro 2: Razões que favorecem a criação de alianças estratégicas 
ITEM Razões que favorecem a criação de alianças estratégicas Autores 

 

1 Expansão Kale e Singh, 2009 

2 Redução de custos Lewis, 1992 

3 Gerar mais recursos Lewis, 1992; Kale e Singh, 2009; 

4 Aumentar vendas Lorange e Roos (1996) 

5 Tornarem-se mais competitivas Hagedoorn, 1990; 

6 Gerar sinergia Hagedoorn, 1990 

7 Acessar novas tecnologias Hagedoorn, 1990 

8 Aumentar a força Lewis, 1992; Neto, 2000 

9 Compartilhar riscos Hagedoorn, 1990 

10 Aumentar a qualidade dos produtos Amato, 2008 

11 Compartilhar e combinar recursos Tavares, 2000; Amato 2000 

12 Políticos Wright, 2000 

13 Tornarem-se flexíveis, rápidas e ágeis Linch, 1994; Yoshino, 1996 

14 Fazer algo que não pode fazer sozinha Doz e Hamel, 2000 
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Quadro 2: Razões que favorecem a criação de alianças estratégicas (Continuação) 
ITEM Razões que favorecem a criação de alianças estratégicas Autores 

 

15 Construir massa crítica Lewis, 1992 

16 Conquistar novos mercados Doz e Hamel, 2000 

17 Transferência de tecnologia Lewis, 1992 

18 Aquisição de know how Lewis, 1992; Kale e Singh, 2009 

19 Reduzir o tempo de desenvolvimento tecnológico Kale e Singh, 2009 

20 Acessar informações privilegiadas Miller, Shamsie 1996; 

21 Antecipar-se aos concorrentes Lewis, 1992 

22 Aumentar o número de parceiros Hageoorn, 1990, Lewis, 1992 

23 Diversificar os produtos Amato Neto, 2000 

24 Fortalecer o poder de compra Lorange e Roos (1996); Lewis, 1992 

25 Depleção mínima de recursos Tavares, 2000 

26 Acessar habilidades em outras localizações geográficas Ratti, 2000; Linch, 1994 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do referencial teórico 

 

2.1.1.2 Cooperação em APL’s 

 

Outro tipo de cooperação muito comum encontrado na literatura está relacionado à 

proximidade geográfica, cultural e institucional na qual as empresas se instalam. Pois, estas 

dão as empresas instaladas nesses locais, relacionamentos mais estreitos, melhores 

informações, incentivos poderosos e demais vantagens que seriam difíceis de serem 

conectadas à distância. Por isso, empresas que se aglomeram em formas de arranjos 

produtivos locais (APL’s) ou ―cluster‖ tem mais facilidade de desenvolver bons e longos 

relacionamentos, sendo a cooperação mais intensa (AMATO NETO, 2008). 

Sabe-se que não é de hoje que se estudam as aglomerações de empresas como forma 

de cooperação, esses estudos tiveram início no século XIX pelo economista e matemático 

inglês Alfred Marshall, que dedicou um capítulo do livro Principles of Economics de 1890 

tratando sobre as externalidades das localizações industriais especializadas. Ele destacou em 

sua obra, que as empresas ao se agruparem se fortaleciam, gerando economia de escala, maior 

especialização produtiva, além de atração de mão-de-obra qualificada (MARSHALL, 1982). 

A partir de então, muitos autores têm utilizado termos e definições distintas para denominar 

essas aglomerações, criando-se uma diversidade de nomenclaturas, das quais se destacam: 

Clusters, Arranjos Produtivos Locais (APL’s), Distritos Industriais, Polos e Parques 

Científicos, Milieux Inovador, Consórcios, Fóruns, entre outras variações (AMARAL FILHO, 

2015). 

As denominações foram adotadas de acordo com as diferentes propostas analíticas dos 

vários pesquisadores a partir de estudos de outras realidades que não a brasileira. Neste 
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sentido, vários desses termos podem evocar a priori realidades históricas completamente 

distintas (AMARAL FILHO, 2015). 

Na literatura internacional, essa diversidade de conceitos sobre aglomerações de 

empresas convergiu para três categorias fundamentais: Distrito Industrial, Ambiente Inovador 

(milieu inovateur) e Cluster, onde muitas vezes essas categorias são tratadas como sinônimos 

(AMARAL FILHO, 2015).  

Para Porter (1999), o Cluster são concentrações geográficas de empresas inter-

relacionadas, fornecedores especializados, prestadores de serviço, empresas em setores 

correlatos e outras instituições específicas (universidades, órgão de normatização e 

associações comerciais) que competem, mas também cooperam entre si. Porter explica como 

os clusters apresentam um paradoxo. Em teoria, a localização geográfica não deveria ser mais 

uma fonte de vantagem competitiva. Mercados abertos globais, transporte rápido e 

comunicação de alta velocidade permitiriam que qualquer companhia originasse qualquer 

coisa, a partir de qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas na prática, o local continua sendo 

um item central para a concorrência. Para ele, a proximidade geográfica, cultural e 

institucional dão às companhias acesso especial, relacionamentos mais estreitos, melhores 

informações, incentivos poderosos e demais vantagens que seriam difíceis de ser conectadas à 

distância. Essa vantagem competitiva depende de forma crescente, de elementos locais – 

conhecimento, relacionamento e motivação – que concorrentes distantes não conseguiriam 

reproduzir.  

Para Noronha e Turchi (2002), o cluster promove a competitividade e a 

sustentabilidade econômica das pequenas e médias empresas, estimulando processos locais de 

desenvolvimento, possibilitando maior participação no mercado, além de oferecer melhores 

preços, produtos e serviços de maior qualidade.  

Para Lundvall (1998), as empresas que se organizam em aglomerações, alcançam 

maior competitividade pelas interações entre elas. Em vez de esperar resultados de ações 

isoladas, a busca pelas inovações é mais frequente e resultante dos contatos de cooperação 

entre as empresas e os outros atores.  

Na bibliografia da administração existem muitos incentivos para a formação de redes 

de Micro e Pequenas empresas (MPES) voltadas à inovação de produtos e processos, sempre 

defendida como uma forma viável e importante para o alcance de vantagem competitiva.  

No Brasil, o conceito de cluster foi utilizado para definir outro termo bastante comum, 

o Arranjo Produtivo Local (APL), cujas características se assemelham bastante, mas com 

algumas peculiaridades que são inerentes a cada tipo de aglomeração. O termo APL foi 
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desenvolvido pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

âmbito do programa Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RediSist) 

(REDISIST, 2013). 

Para a RedeSist, os APL’s são aglomerações territoriais 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 – que podem ser 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 instituições públicas e privadas voltadas para: 

formação e capacitação de recursos humanos (como escolas técnicas e universidades, centros 

de pesquisa como SENAI, SEBRAE, etc.); pesquisa; desenvolvimento e engenharia; política, 

promoção e financiamento (LASTRE, 2015).  

Campos (2004) considera um Arranjo Produtivo Local (APL), a integração ou 

organização entre pequenas e médias empresas e/ou a presença de cooperação relacionada à 

atividade principal do conjunto das empresas. A interação ou a cooperação pode se estender 

até às instituições de ensino, associações comerciais, sindicatos, aos concorrentes, aos 

fornecedores, aos clientes e também ao governo (CAMPOS, 2004, p.58).  

Villaschi Filho e Campos (2002) descrevem que sistemas ou arranjos produtivos locais 

(APL’s) são caracterizados por:  

 
Atores (não necessariamente e exclusivamente empresariais e/ou concentrados em 

espaços contíguos) que, mesmo obedecendo a lógicas distintas e não 

necessariamente convergentes (público-privada; empresarial/governamental/terceiro 

setor), estabelecem (ou estão em condições de estabelecer) relações de cooperação 

no aprendizado voltado para inovações que resultem em maior competitividade 

empresarial e capacitação social (VILLASCHI FILHO; CAMPOS, 2002, p. 14). 

 

A definição original de APL exige a necessidade da presença de fornecedores 

especializados, universidades, associações de classe e instituições governamentais proativas, 

centros tecnológicos, centros de treinamento de mão-de-obra, apoio técnico etc., e ainda muita 

cooperação, confiança e inovação na localidade (SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004). 

Das diferentes definições é consensual a necessidade de ser uma aglomeração de 

empresas em torno de um determinado setor ou cadeia. Porém, somente isso é pouco para que 

formem um APL, é necessário que as empresas percebam vantagens competitivas que podem 
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conquistar, cooperando entre si, nos diferentes processos, e com isso atrair novos 

investimentos e conquistando prestígio no mercado local, regional e até internacional.  

Para O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) a 

definição de um arranjo produtivo local (APL) é: 

 

Aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, 

associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa (SEBRAE, 2015, 

p.7). 

 

O Cluster por sua vez, é definido também pela RedeSist como a reunião de pequenas 

empresas de um mesmo setor em uma região. Sua principal característica é a maior ênfase na 

competitividade, embora haja cooperação entre os empreendimentos no que se refere a ações 

que ofereçam vantagem para todos (a participação em feiras e em consórcios, por exemplo) 

(REDESIST, 2013).  

O que se pode observar é que mesmo tendo definições semelhantes, o que diferencia 

um APL de um cluster é que, no cluster, existe uma pequena concentração de atividades onde 

não existem inter-relações com os atores envolvidos, enquanto que num APL existe um maior 

nível de interação, cooperação e articulação entre os agentes envolvidos, ou seja, um APL 

inclui a participação de universidades, associações de classe, instituições públicas e privadas, 

além de outras organizações que dão apoio para realização de capacitação em recursos 

humanos, pesquisa e desenvolvimento, assim como formação de mão de obra especializada 

(CAMPOS, 2004). 

Assim, é preciso deixar claro as diferenças entre os dois termos, principalmente 

porque cada uma dessas concentrações empresariais evolui de forma diferente, cada uma 

atingindo níveis de desenvolvimento de acordo com sua capacidade inovadora.  

Para Figueiredo e Di Serio (2007), os clusters se diferenciam dos APL’s pela maior 

intensidade de vínculos entre as empresas e pela participação das empresas privadas que estão 

aglomeradas para o desenvolvimento do agrupamento, com menor envolvimento do governo. 

Para Kwasnicka (2006), a diferença principal entre APL e cluster é que o primeiro 

engloba somente atividades produtivas, enquanto o segundo envolve outros tipos de 

atividades, como comércio e serviços. 

Na literatura, ainda encontram-se muitos autores que utilizam os dois termos como 

sinônimos, ou conceitua o cluster da mesma forma que APL, a exemplo de Jia, Liu e Xie 

(2010) que conceitua cluster como um conjunto de organizações geograficamente 
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concentradas, que compartilham um conjunto comum de necessidades de entrada. Para essas 

autoras, em um cluster, não há apenas um núcleo de sistema de valor que inclui fornecedores, 

concorrentes, clientes e empresas associadas da indústria, mas também um apoio de sistema 

de valores que inclui universidades, instituições financeiras e organizações intermediárias de 

ciência e tecnologia, critérios estes também definidos para APL segundo a (REDISIST, 2013). 

Para Guerrini (2005), um Cluster possui as seguintes características: rede social (não 

exige acordo formais), simetria (não possui um coordenador), horizontalização (os membros 

produzem bens similares, eles cooperam e competem entre si), estabilidade (as relações entre 

as empresas são estáveis), liberdade (as funções não são rigorosamente definidas), 

intangibilidade (ocorre a transferência de conhecimento entre as organizações).  

Para os autores Becattini (1990), Brusco (1990), Storper e Harrison (1991), um cluster 

é um grupo de empresas da mesma indústria, ou de indústrias relacionadas, com a localização 

geográfica perto umas das outras e que se auxiliam entre si.  

Embora, conforme descrição anterior, cluster e APL parecerem realmente como 

sinônimos, a terminologia que mais prevaleceu no Brasil para essas aglomerações foi a de 

APL, justificando-se pelo fato deste termo estar presente nas análises teóricas, nos estudos 

empíricos e nas políticas públicas, embora alguns autores utilizem os dois termos 

indistintamente. Contudo, é consensual entre os estudiosos de que tais aglomerações, 

independentes da nomenclatura e das categorias analíticas, são um poderoso e eficaz 

instrumento para impulsionar o desenvolvimento regional a partir de ações locais. E que, 

nessas aglomerações, as micro, pequenas e médias empresas exercem um papel central. Além 

disso, as políticas públicas voltadas tanto para o apoio ao desenvolvimento regional quanto 

para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, como a própria política industrial, cada vez 

mais utilizam essas aglomerações empresarias como objeto (e instrumento), complementando 

e, eventualmente, até substituindo uma abordagem baseada em setores ou empresas 

individuais (CASTANHAR, 2006, p. 346).  

Alli e Sauaya (2004) enfatizam que as condições adversas para as pequenas e médias 

empresas tendem a ser minimizadas quando participam de um APL, pois existe o contato e o 

estímulo de diferentes agências, setores governamentais e sindicais, o que contribui para o 

fornecimento de produtos para grandes empresas nacionais e internacionais. De acordo com 

Lundvall (1998), as empresas alcançam maior competitividade pelas interações entre elas. Em 

vez de esperar resultados de ações isoladas, a busca pelas inovações é mais frequente e 

resultante dos contatos e cooperação entre empresas e outros atores em seu entorno. 
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A cooperação dentro dos APL’s é considerada como tão importante, que é um dos 

principais fatores que diferenciam teoricamente esse tipo de aglomeração produtiva dos 

outros tipos listados na literatura. A cooperação tem uma enorme importância econômica, 

competitiva, política e social para o arranjo. A ela é atribuida a existência de um maior nível 

de democracia e de envolvimento dos entes públicos com as necessidades econômicas e 

sociais do APL de cada região. A economia potencializada no APL traz grandes benefícios 

comuns aos agentes participantes, trabalhadores e empresários, por facilitar a troca de 

conhecimento via redução de custos de transação (LUNDVALL, 1998).  

Nos APL’s faz-se necessário diferenciar as cooperações em dois tipos: (1) a 

cooperação coordenada por uma instituição representativa de associação coletiva com 

autonomia decisória, chamada de cooperação multilateral e (2) uma cooperação caracterizada 

pela colaboração feita para se solucionar objetivos específicos, limitados e sem autonomia 

decisória independente da negociação e do objetivo predefinido das partes, chamada de 

cooperação bilateral. Como exemplos de cooperação multilateral tem-se os sindicatos, uma 

associação de produtores, uma cooperativa de crédito, um consórcio de exportação, um centro 

de tecnologia ou centro de treinamento de mão-de-obra de gestão coletiva ou de associações. 

Como exemplos de cooperação bilateral tem-se as relações formais ou informais de troca de 

conhecimento, compra de tecnologia, joint ventures, desenvolvimento conjunto, relações de 

longo prazo entre cliente-fornecedor, ou seja, são as formas de cooperações que podem se 

caracterizar como alianças estratégicas (BNDES, 2014).  

A localização de empresas aglomeradas de um mesmo segmento, no caso dos APL’s, 

também tem muita importância, pois a proximidade entre elas facilita a comunicação entre os 

agentes e o processo de aprendizagem torna-se mais efetivo pela facilidade em desenvolver 

relações de confiança entre os mesmos (GARCEZ, 2000).  

Garcez (2000) aponta que a formação de redes de cooperação entre empresas 

localizadas na mesma região tem forte influência na capacidade de aproveitamento de 

conhecimento tácito. A interação entre as empresas é analisada então como uma forma de 

aquisição do conhecimento tácito visando a melhor adaptação ao mercado, compreendendo 

processos de learning-by-doing, using e/ou interacting. 

Geralmente são as pequenas e médias empresas que mais dependem da localização, 

porque (1) têm mais dificuldade em abrir escritórios ou filiais em muitos lugares, porque (2) 

possuem dificuldade de se relocalizar por uma questão de custos de investimento, mas, 

principalmente, porque (3) o dono geralmente precisa estar presente e relocalizar o 

proprietário pode até ser mais difícil que relocalizar a empresa e, por último, porque (4) 



39 

 

dependem muito das relações que têm no local, pois não possuem capital suficiente para obter 

certas escalas mínimas necessárias para se suprir de certos serviços e externalidades que 

encontram em condições facilitadas e seguras no local atual e podem não encontrar em outros 

locais (BNDES, 2014).  

Para Amato Neto (2008), o conjunto de empresas e instituições operando de alguma 

forma em rede, seja ela localizada geograficamente no mesmo local ou dispersa em locais 

diferentes, existe a possibilidade da criação de uma rede de cooperação que pode ocorrer sem 

limitação do espaço de tempo com a emergência do paradigma da micro eletrônica, 

principalmente com a ascensão das novas tecnologia da informação e comunicação. Para ele, 

é dessa forma que se caracteriza o modelo de rede e é nesse sentido, que a organização na 

forma de rede ou em aglomerações, pode significar principalmente para as empresas de 

pequeno porte, uma grande inovação. As estratégias de cooperação e compartilhamento de 

conhecimento são extremamente importantes, principalmente quando voltadas para as Micro e 

Pequenas Empresas (MPES) (AMATO NETO, 2008). 

A contribuição de Porter é muito significativa nos debates em torno do 

desenvolvimento e da inovação regional. Porter (1999) defende como nas aglomerações de 

empresas tornam-se mais comuns as vantagens competitivas. Essas vantagens estão 

intrinsecamente ligadas às características locais, tais como conhecimento, relacionamento e 

motivação tornando assim a inovação um processo contínuo. 

Através de estudos empíricos, Porter (2003) demonstra a maneira em que as 

economias regionais dos Estados Unidos são fortemente influenciadas pelo poder de seus 

locais, chamados de clusters de inovação.  

O papel do governo no desenvolvimento local é verificado através da cooperação 

permanente entre os clusters público os sistemas de educação e as infraestruturas. Os distritos 

industriais italianos, em particular Emilia Romagna, conseguiu um desempenho muito alto 

entre 1980 e 1990, e o trabalho empreendido nesses ambientes foram influenciadas pelas 

várias pesquisas sobre o papel da localização na inovação (COSSENTINO; PYKE; 

SENGENBERGER, 1996).  

A combinação da especialização flexível entre pequenas e médias empresas e seus 

respectivos sistemas de organização parece fomentar a competitividade global 

(LORENTZEN, 2008).  

Becattini e Rullani (1996), por sua vez, propõem que o contexto local é essencial para 

a competitividade através de dois mecanismos principais: 
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 O contexto local pode ser considerado como uma entrada para o processo de produção 

na medida em que o trabalho de empreendedores, infraestruturas materiais e 

imateriais, a cultura institucional e os modelos sociais são contribuições únicas para a 

produção local. Daí, o sistema local de produção é tanto autônoma quanto importante 

para a competitividade do setor privado.  

 O sistema local desempenha um papel fundamental na conversão do conhecimento 

necessário para as operações da empresa de sucesso. O novo conhecimento, gerado 

além de quaisquer contextos locais, é espalhado e adquirido através da cooperação 

entre empresa e, posteriormente, contextualizada pelas empresas participantes. O novo 

local de conhecimentos, alimentado dentro da extensão dos sistemas locais, promove 

os meios de codificar o sistema global e, assim, gerando inovação. 

Parte das economias de aglomerações se dá pela eficiência coletiva do ponto de vista 

da busca da inovação. As articulações entre os agentes (poder público, associações, agências 

de desenvolvimento, universidades, escolas técnicas entre outros, que buscam elevar a 

competitividade e eficiência das empresas participantes) podem levar a um aprendizado e 

dinamizar o processo de fortalecimento do APL, não apenas da empresa isoladamente, mas 

favorecer os fatores de produção e a concentração espacial, levando a um ganho coletivo e a 

uma eficiência coletiva (LASTRES, 2015).  

Para Amato Neto (2008), algumas ações conjuntas que são caracterizadas como 

formas de colaboração entre empresas em aglomerações produtivas, já são conhecidas. São 

elas: 

 Compartilhamento de canais de distribuição e de pontos de vendas; 

 Consórcio de exportação, visando operações de exportações; 

 Cooperativas de crédito; 

 Compras conjuntas de insumos; 

 Contratação de serviços especializados; 

 Utilização conjunta da mesma infraestrutura de instalação (ideia dos parques 

tecnológicos, das incubadoras de empresas).  

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

Os estudos sobre inovação tiveram início na primeira metade do século XX pelo 

economista austríaco Joseph Schumpeter (1934, 1939, 1942) no qual atribuiu à inovação o 
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papel fundamental de impulsionar o progresso econômico através do progresso técnico. Ele 

combinou conhecimentos sobre economias, sociologia e história em uma abordagem original 

para o estudo da mudança econômica e social no longo prazo, focando em particular no papel 

crucial da inovação e dos fatores que a influenciavam (VERSPAGEN, 2005). 

Schumpeter criou uma linha divisória entre dois tipos de descoberta: a invenção e a 

inovação, estabelecendo que a inovação diferenciava-se da invenção por estar vinculada a um 

ganho econômico. Ele também argumentava que a concorrência determinada por novos 

produtos era bem mais importante que as alterações em margem de preços de produtos já 

existentes (TROTT, 2012).  

Muitos autores desenvolveram as ideias de Schumpeter e, como consequência, 

multiplicaram-se as definições e tipologias dando origem a uma grande quantidade de artigos 

e livros disponíveis nas diversas áreas do conhecimento, tais como: engenharia, marketing, 

administração, entre outras. 

De forma resumida, a partir dos estudos de Schumpeter, se tem os principais 

estudiosos do assunto e suas respectivas definições. 

Pavitt (1984) associou a inovação aos equipamentos e materiais tecnológicos, 

utilizando como indicadores para mensurá-la, as estatísticas de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) e números de patentes desenvolvidas pelas empresas. Nessa fase, citam-se os trabalhos 

de Richard Nelson e Christopher Freeman. Freeman aplicou em seus estudos a abordagem 

sistêmica do papel da inovação na mudança econômica e social de longo prazo (FREEMAN, 

1991). 

Van de Ven et al. (1989) definiu a inovação como um processo que envolve geração, 

adoção, implementação e incorporação de novas ideias, práticas ou artefatos dentro da 

organização. A partir daí, os pesquisadores começaram a compreender a inovação como um 

processo envolvendo a organização como um todo enquanto simultaneamente condicionava o 

comportamento organizacional e passaram a utilizar-se das teorias de capacidade e recurso a 

fim de explicar as capacidades de inovação da empresa a partir dos indicadores: novos 

produtos, novos processos e número de patentes. Sendo estes, os indicadores mais usados para 

mensurar a capacidade de inovação nas empresas (COHEN; LEVINTHAL, 1990; TEECE et 

al., 1997).  

Numa fase posterior, os estudos mudaram de perspectiva e tiveram uma orientação 

mais voltada para a gestão dos negócios, ou seja, os estudos começaram a dar ênfase ao 

empreendedorismo que assumiu uma posição de destaque, ou seja, a forma que o gestor 

assume os riscos, a forma como planeja e organiza seus negócios (VERYZER, 1998).  
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Em seguida, os pesquisadores compreenderam que a aplicação individual de qualquer 

abordagem era insuficiente para qualquer explicação significativa a respeito das capacidades 

de inovação o que culminou na adoção de uma aplicação eclética e integradora de diversas 

teorias (FERNANDES et al., 2013).  

Uma definição bastante difundida é a proposta pela Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Eurostat no Manual de Oslo, referência para 

os trabalhos de pesquisa em inovação. As definições contidas nesse manual mostram a 

evolução do conceito de inovação ao longo das três edições (OCDE, 1992, 1997 e 2005). Nas 

duas primeiras edições do manual, o conceito era definido com foco na inovação tecnológica 

de produto e de processo (TPP) da seguinte forma: 

 
Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais 

melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada 

implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no 

processo de produção (inovação de processo). Uma inovação TPP envolve uma série 

de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais 

(OCDE, 1997, p. 130).  

 

Com o aumento de importância do setor de serviços na economia mundial, verificou-

se a dificuldade de se entenderem os processos de inovação em empresa desse tipo a partir das 

definições de TPP. Além disso, a maior turbulência e volatilidade dos mercados, as rápidas 

mudanças tecnológicas, com redução do ciclo de vida dos produtos, chamaram a atenção para 

as inovações organizacionais, especialmente os relacionamentos externos criados pelas 

interações entre empresas (TEECE et al., 1997; CHESBROUGH, 2003). Em respostas a esse 

novo cenário, foram introduzidos dois novos tipos de inovação não tecnológica na terceira 

edição do manual, a inovação organizacional e a inovação de marketing (OECD, 2005): 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005, P. 46).  

 

2.2.1 Tipologia de inovação  

 

Segundo Tidd et al., 2008, são quatro as categorias abrangentes de inovação: 

 

i) Inovação de produto – mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa 

oferece; 
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ii) Inovação de processo – mudanças na forma em que os produtos/serviços são 

criados e entregues; 

iii) Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos; 

iv) Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. 

Além dessas quatro categorias, Tidd et al. (2008) também abordam que a inovação 

também pode ser atingida pelo reposicionamento da percepção de um produto ou processo já 

estabelecido em um contexto de uso específico (TIDD et al., 2008).  

A inovação não apenas engloba inovações maiores, que Freeman chamou de 

inovações radicais, mas também avanços tecnológicos menores, que os chamou de inovações 

incrementais (FREEMAN, 1982). Para Freeman, Inovações incrementais ocorrem quando as 

melhorias realizadas são feitas no design ou na qualidade do produto, ou aperfeiçoamento em 

layout e processos, ou novos arranjos logísticos e organizacionais e novas práticas de 

suprimentos e vendas. As inovações incrementais ocorrem de forma contínua em qualquer 

indústria, embora possam variar conforme o setor ou país em função da pressão da demanda, 

fatores socioculturais, oportunidades e trajetórias tecnológicas. Elas não derivam 

necessariamente de atividades de P&D, sendo mais comumente resultantes do processo de 

aprendizado interno e da capacitação acumulada. Embora a inovação, algumas vezes, envolva 

uma mudança descontínua – algo completamente novo ou uma resposta a condições 

profundamente alteradas – na maioria das vezes ela ocorre de forma incremental. Os produtos 

raramente são ―novos para o mundo‖ (TIGRE, 2006).  

Para Freeman, a inovação radical é quando rompe os limites da inovação incremental, 

trazendo um salto de produtividade e iniciando uma nova trajetória tecnológica incremental. 

Algumas vezes, essas mudanças são comuns em alguns setores ou atividades, mas às vezes 

são tão radicais e vão tão além que mudam a própria base da sociedade. Considerando que o 

gerenciamento do processo de inovação é necessário, essas diferenças tornam-se importantes 

(TIDD et al., 2008). 

Com o avanço do processo de globalização, Chesbrough (2002) anunciou o 

surgimento de um novo fenômeno relacionado à inovação, a era da inovação-aberta, que 

representa uma mudança drástica na forma como empresas gerenciam a inovação, deixando 

de ser característico de sistemas fechados e internos às empresas para fazer parte de um novo 

método de sistemas abertos que engloba uma grande variedade de participantes, distribuídos 

acima e abaixo na cadeia de fornecimento. 
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Para caracterizar os dois tipos de inovação, Chesbrough define como inovação fechada 

aquela conduzida nas empresas com a filosofia de que ―se você quer fazer algo certo, faça 

você mesmo‖. A chave do sucesso é o controle sobre todo o processo de inovação, desde a 

concepção da ideia, passando pelo desenvolvimento até a comercialização. Outro pilar 

importante da inovação-fechada é a proteção da propriedade intelectual (intelectual property – 

IP) para impedir que os concorrentes se apropriem de seu esforço de inovação 

(CHESBROUGH, 2003).  

A inovação-fechada funcionou para muitas empresas líderes em inovação, mas no 

final do século XX alguns indícios de mudança de paradigma da inovação-fechada para a 

inovação aberta começaram a aparecer. Um conjunto de fatores corroborou para o surgimento 

da inovação-aberta, tais como a maior mobilidade de trabalhadores intelectuais, maior 

disponibilidade de capital de risco (venture capital), que ajudou a financiar empresas novas. 

Além disso, a globalização aparece como fator indutor da colaboração entre organizações. Na 

inovação-aberta, uma organização comercializa não só suas próprias ideias, mas também as 

de outras empresas (CARVALHO, p. 21, 2009).  

 

2.2.2 Inovação em pequenas empresas  

 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aqui denominada por Micro e 

Pequenas Empresas (doravante MPES), vêm adquirindo, ao longo dos últimos 30 anos, uma 

importância crescente no país, pois é inquestionável o relevante papel socioeconômico 

desempenhado por essas empresas. De acordo com dados do SEBRAE, as MPES geraram, em 

2011, 27,0% do Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto de atividades pesquisadas. 

Atualmente, são cerca de nove milhões de Micro e Pequenas Empresas no País, o que 

representa mais da metade dos empregos formais. No PIB da indústria, a participação das 

micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%) (SEBRAE, 2015).  

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa considera uma microempresa, a sociedade 

empresarial ou simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário 

com receita bruta anual de no máximo R$ 360 mil. Quando a renda bruta anual for superior a 

este valor e inferior a R$ 3,6 milhões, a entidade será considerada uma pequena empresa 

(SEBRAE, 2015). 

Pode-se também classificar o porte da empresa a partir do número de empregados, 

conforme Quadro 3, sendo este o critério adotado neste trabalho. 
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Quadro 3: Classificação das MPES segundo o número de empregados 
Porte da Empresa Números de Empregados 

Comércio e Serviços Indústria 

Microempresa Até 9 Até 19 

Empresa de Pequeno porte 10 a 49 20 a 99 

Empresa de Médio porte 50 a 99 100 a 499 

Empresa de Grande porte >99 >499 

Fonte: Sebrae, 2015. 

O papel das Micro e Pequenas Empresas na economia vão muito além do que apenas 

fornecer emprego e renda para os trabalhadores. Ele inclui também o aumento de 

investimentos, produção, rendimento, produtividade e exportações. As MPES contribuem 

para a riqueza e o progresso econômico da nação. No entanto, essas contribuições podem ser 

amplificadas se muitas destas empresas forem ativamente inovadoras (ANPROTEC, 2014).  

Para os empresários das micro, pequenas e médias empresas brasileiras, a inovação 

está menos associada com a elaboração diferenciada de produtos e serviços e mais associada 

com a capacidade de expansão dos seus negócios dentro e fora dos próprios mercados de 

atuação (DELOITTE, 2015). Para esses, a inovação é entendida como um fator decisivo 

especialmente para se diferenciar da concorrência.  

Em geral, os esforços criativos de pequenas empresas devem ser dirigidos para a 

forma gradual, em vez de inovações de forma radical durante a fase inicial de formação. As 

razões para uma abordagem cautelosa para inovação são as seguintes: A grande maioria das 

pequenas empresas possui restrição de fundos (verbas), habilidades, experiências, bem como 

horizonte de mercado. O custo do fracasso da inovação, especialmente para a introdução de 

novos produtos, pode ser prejudicial e desmoralizante para a empresa. Inovações radicais 

podem comprometer o sucesso da empresa, porque vai desviar os recursos críticos, incluindo 

a atenção da administração, para as tarefas mais imediatas em vez das mais urgentes. 

Inovações radicais geralmente vêm como resultado de um longo processo de aprendizagem, 

criação de redes, coleta de informação e criação de conhecimento (PAVITT, 1991). 

Então, diante das dificuldades encontradas pelas micro e pequenas empresas para se 

estabelecerem no mercado e inovarem, o micro empresário deseja resposta para os seguintes 

questionamentos: Que tipo de inovação deve perseguir uma pequena empresa? Qual deve ser 

a prioridade da inovação? Qual o tipo de cooperação que pode favorecer a inovação? 

Para Franco e Haase (2010), a elevada concorrência e o aumento da necessidade de 

diferenciação e qualidade dos produtos e serviços prestados têm restringido ainda mais a 

atuação das MPES. Eles argumentam que tais empreendimentos disputam o mercado com 

grandes empresas, competindo de forma desigual com organizações capazes de alocar 
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recursos em larga escala e investir em tecnologia e inovação. A intrincada relação entre o 

porte da empresa e a geração de inovações tem sido objeto de intenso debate teórico. 

Por causa das diferenças de resultados, bem como as abordagens empregadas, é 

imperativo para as pequenas empresas, compreender (a) o negócio em que estão, (b) o 

mercado que servem, (c) a atratividade de oportunidades, (d) os tipos de inovações 

necessárias, e (e) as melhores práticas de inovação (FRANCO; HAASE, 2010). 

 

2.2.3 Medida de inovação em pequenas empresas 

 

Diante das dificuldades encontradas na literatura para mensurar o grau de inovação nas 

micro, pequenas e médias empresas brasileiras, foi criado o programa de Agentes Locais de 

Inovação – (ALI), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), no intuito de promover a inovação nas micro e pequenas empresas do Brasil. O 

programa tem adotado a metodologia desenvolvida por Bachmann e Destefani (2008), 

conhecida como Radar da Inovação, que mensura o grau de inovação das empresas brasileiras 

e estabelece estratégias a partir da avaliação dos seus índices. Essa metodologia foi adotada 

pelo SEBRAE nacional com a colaboração do SEBRAE de cada estado da federação, para as 

micro e pequenas empresas de todo o Brasil. A metodologia foi aplicada, inicialmente, no 

estado do Paraná e atualmente o programa está em todos os estados ajudando o micro e 

pequeno empreendedor a inovar em suas empresas (SEBRAE, 2014). 

Nos estudos de Bachmann e Destefani (2008), realizados para o SEBRAE se utiliza a 

abordagem de Sawhney e suas 12 dimensões para estimar o cálculo do Grau de Inovação. 

Sawhney et al. (2006) desenvolveram o radar inovação baseados em entrevistas com 

gestores responsáveis pelas atividades relacionadas com a inovação em várias empresas nos 

Estados Unidos da América (USA) e em diversos segmentos industriais. Além da pesquisa 

empírica, a partir da resposta de um abrangente conjunto de perguntas que foi compilado das 

melhores práticas inovadoras identificadas, eles utilizaram também uma vasta revisão da 

literatura acadêmica sobre inovação para ajudar a identificar e definir as 12 dimensões do 

radar, conforme Figura 1 (SAWHNEY et al., 2006). 

A ferramenta desenvolvida por Sawhney et al. apresenta e relaciona todas as 

dimensões através da qual uma empresa pode olhar para as oportunidades de inovar. Muito 

parecido com um mapa, o radar inovação consiste em quatro dimensões-chave que servem 

como âncoras de negócios: (1) a oferta que uma empresa cria; (2) os clientes que serve; (3) os 

processos que emprega tecnologia da informação (TI); e (4) os pontos de presença que ela usa 
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para oferecer suas ofertas para o mercado. Entre essas quatro âncoras, eles incorporaram 

outras oito dimensões do sistema de negócios que podem servir como vias de investigação.  

 

Figura 1. Radar Inovação 

 

Fonte: Sawhney et al. 2006, p.77 

 

A partir do radar da inovação desenvolvido por Sawhney et al. com suas 12 

dimensões, Bachmann e Destefani (2008), optaram por incluir uma dimensão adicional, 

denominada ―Ambiência Inovadora‖, por entender que um clima organizacional propício à 

inovação é pré-requisito importante para uma empresa inovadora. Para eles, a abordagem de 

Sawhney et al. (2006), parece não ter utilizado o ambiente interno da organização. Essa nova 

dimensão é medida pela fração da equipe que é composta por profissionais que têm formação 

voltada para a pesquisa. Assim, a quantidade de colaboradores com mestrado ou doutorado 

pode ser um fator relevante para a empresa. Outro aspecto que caracteriza as organizações 

com disposição para inovar segundo essa nova dimensão é a existência de mecanismos como 

programas de sugestões, que incentivem os colaboradores a apresentar ideias (BACHMANN; 

DESTEFANI, 2008) 

As 13 dimensões do radar estão  definidas no Quadro 4. Sua forma de aplicação está 

explicitada ao longo deste capítulo. 

 

Quadro 4: Dimensões do Radar Inovação  
DIMENSÃO DEFINIÇÃO ITENS 

OFERTA Refere-se aos produtos oferecidos pela 

empresa ao mercado. Com base no conceito 

de que uma empresa inovadora tem uma 

parte relevante de sua receita associada a 

novos produtos. 

(1) novos produtos;  

(2) ousadia;  
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Quadro 4: Dimensões do Radar Inovação (Continuação) 
DIMENSÃO DEFINIÇÃO ITENS 

PLATAFORMA Plataforma é o nome dado a um conjunto de 

componentes comuns, métodos de 

montagem ou tecnologias que são usadas, 

de forma ―modular‖, na construção de um 

portfólio de produtos. O entendimento é que 

a habilidade em usar uma mesma 

plataforma para oferecer um maior número 

de produtos reflete maior capacidade 

inovadora. 

(3) sistema de produção  

 

MARCA Marca é entendida como o conjunto de 

símbolos, palavras (slogan) ou formatos 

pelos quais uma empresa transmite sua 

imagem, ou promessa, aos clientes. A 

inovação nesta dimensão implica, por 

exemplo, tirar partido da marca para 

alavancar outras oportunidades de negócio 

ou, inversamente, usar outros negócios para 

valorizar a marca. 

(4) proteção da marca  

(5) alavancagem da marca 

CLIENTES Os clientes são pessoas ou organizações que 

usam ou consomem produtos para atender a 

determinadas necessidades. Os métodos de 

inovação centrados no cliente divergem das 

abordagens tradicionais, caracterizadas pela 

busca da inovação por meio de avanços 

tecnológicos ou da otimização dos 

processos comerciais. Inovar nesta 

dimensão significa, por exemplo, encontrar 

um novo nicho de mercado para 

determinado produto. 

(6) identificação de necessidades;  

(7) identificação de mercados;  

 (8) uso de manifestações dos 

clientes-resultados 

SOLUÇÕES Uma solução é a combinação customizada e 

integrada de bens, serviços e informações 

capazes de solucionar o problema do 

cliente. Por exemplo, uma máquina de 

refrigerantes na sala de espera facilita a 

permanência do cliente e, ao mesmo tempo, 

pode representar uma receita adicional para 

o negócio de uma clínica. 

(9) soluções complementares 

(10) integração de recursos 

RELACIONAMENTO Esta dimensão, originalmente denominada 

de ―experiência do cliente‖, leva em conta 

tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou 

experimenta de algum modo ao interagir 

com a empresa em todos os momentos. 

Como exemplos de ações visando fornecer 

experiências positivas aos clientes. 

(11) facilidades e amenidades  

(12) informatização 

AGREGAÇÃO DE 

VALOR 

Esta dimensão considera os mecanismos 

pelos quais uma empresa capta parte do 

valor criado. Isso é feito, normalmente, pela 

análise da cadeia de valor para descobrir 

fluxos de receita não explorados e formas 

de captar valor a partir de interações com 

clientes e parceiros. Um exemplo, é a venda 

de informações do banco de dados de 

clientes para outras empresas. 

(13) uso dos recursos existentes 

(14) uso das oportunidades de 

interação. 
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Quadro 4: Dimensões do Radar Inovação (Continuação) 
DIMENSÃO DEFINIÇÃO ITENS 

PROCESSOS Os processos são as configurações das 

atividades usadas na condução das 

operações internas à empresa. A inovação, 

nesta dimensão, pressupõe o refazer de seus 

processos para buscar maior eficiência, 

maior qualidade ou um tempo de resposta 

(tempo de ciclo) menor. 

(15) melhoria dos processos;  

(16) sistemas de gestão;  

(17) certificações;  

(18) softwares de gestão;  

(19) aspectos ambientais; e  

(20) gestão de resíduos 

ORGANIZAÇÃO A dimensão organização refere-se ao modo 

como a empresa está estruturada, quais as 

parcerias estabelecidas e o papel e 

responsabilidade dos colaboradores. 

(21) reorganização;  

(22) parcerias;  

(23) estratégia competitiva 

CADEIA DE 

FORNECIMENTO 

A cadeia de fornecimento corresponde à 

sequência de atividades e de agentes que 

movem os produtos, serviços e informações 

da origem à entrega. Abrange os aspectos 

logísticos do negócio, como transporte, 

estocagem e entrega. 

(24) cadeia de fornecimento 

PRESENÇA A presença está relacionada aos canais de 

distribuição que a empresa utiliza para 

colocar seus produtos no mercado e, 

também, aos locais em que esses itens 

podem ser adquiridos pelos consumidores. 

A inovação, aqui, significa a criação de 

novos pontos ou a utilização dos já 

existentes de forma criativa. 

(25) pontos de venda; 

 

REDE Esta dimensão cobre os aspectos 

relacionados à rede que conecta a empresa e 

seus produtos aos clientes. Trata, 

essencialmente, dos recursos usados para a 

comunicação ágil e eficaz entre a empresa e 

seus clientes. A inovação nessa dimensão 

consiste em realizar melhorias na rede 

capazes de ampliar o valor das ofertas da 

empresa e, frequentemente, de trazer 

benefícios logísticos 

(26) diálogo com o cliente 

AMBIÊNCIA 

INOVADORA 

Trata de que forma as práticas inovadoras 

são estimuladas através do ambiente interno 

da empresa 

(27) fontes externas de 

conhecimento I;  

(28) fontes externas de 

conhecimento II;  

(29) fontes externas de 

conhecimento III;  

(30) fontes externas de 

conhecimento IV; 

(31) financiamento da inovação;  

(32) coleta de ideias. 

Fonte: GRAU DE INOVAÇÃO SETORIAL – UMA ABORDAGEM A PARTIR DO RADAR DE INOVAÇÃO 

Adaptado de Sawhney et al. (2006) e Bachmann et al. (2008). 

 

A crítica que se destaca nesse estudo, diz respeito à dificuldade de homogeneizar e 

comparar a inovação entre MPES de diferentes setores econômicos. A aplicação desse método 

avaliativo fica difícil quando se trata de empresas de diferentes atividades econômicas, pois se 

toma como pressuposto básico que para uma empresa ser reconhecida como plenamente 

inovadora, necessariamente teria que se desenvolver em todas as dimensões indicadas pelo 
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método proposto. Entretanto, os interesses e formas de atuar no mercado fazem com que, por 

sua natureza, as empresas de determinado setor se desenvolvam mais em algumas das 

dimensões, enquanto que para outras dimensões não há nenhum significado relevante no que 

tange às empresas desse setor (OLIVEIRA; CAVALCANTI; PAIVA JÚNIOR; MARQUES; 

2014). 

Pode ser esperado que uma empresa com alto desempenho em inovação seja aquela 

que obtenha alto grau de desenvolvimento nas dimensões de interesse para aquele setor, e não 

em todas as dimensões definidas na avaliação do Radar de inovação. A partir desse 

pressuposto, se não for considerada a existência de diferenças entre setores no que se refere à 

inovação, criam-se distorções nas análises de inovação entre setores e dificuldades para 

comparações entre empresas (OLIVEIRA et al., 2014). 

Reconhece-se que empresas com alto grau de inovação não necessariamente têm 

desenvolvidas todas as dimensões do radar. Logo, uma vez identificadas às diferenças 

existentes entre setores, passa-se a ter a necessidade de apontar ou direcionar ações capazes de 

promover a elevação do desempenho a partir da análise dos potencias de desenvolvimento de 

cada empresa nos seus setores, identificando-se, assim, os potencias de crescimento em 

inovação apontado por uma característica de inovação setorial é possível se nortear ações para 

dimensões específicas referentes às empresas de cada setor em análise (OLIVEIRA et al., 

2014). 

Contudo, levando-se em conta o papel do SEBRAE como principal agente estimulador 

e articulador da inovação nas micro e pequenas empresas brasileiras, resolveu-se adotar a 

metodologia do programa ALI (Agentes Locais de Inovação) adotado pelo SEBRAE, mas 

complementar essa metodologia com outra, conforme explanação que se segue.  

Como complementação da metodologia do ALI se utilizou os trabalhos desenvolvidos 

pelos holandeses Jong e Vermeulen (2006), que realizaram estudos em empresas, também de 

pequeno porte, e que se concentraram em um conjunto amplo de variáveis, utilizando-as como 

determinantes da inovação de produtos e as usaram como variáveis de análises. Essas 

variáveis estão representadas no Quadro 5 deste trabalho. Tal metodologia foi publicada como 

artigo:“Determinants of Product Innovation in Small Firms A Comparison Across Industries” 

(JONG; VERMEULEN, 2006). Este artigo serviu como complementação do ALI para 

identificar as principais práticas inovadoras nas empresas, conforme Quadro 5, 

homogeneizando as perguntas similares entre os dois métodos para os mesmos indicadores e 

acrescentando àqueles não pertencentes à escala do ALI, mas que se identifica como uma 

prática inovadora para a empresa. 
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Quadro 5: Práticas Inovadoras em Pequenas Empresas 
Práticas Inovadoras Perguntas 

(1) Foco Gerencial O gerente (ou dono) da empresa busca continuamente 

oportunidades inovadoras. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

(2) Planos de inovação documentados A empresa tem formalmente uma plano documentado 

descrevendo quais são as metas ou qualquer mudança 

planejadas a curto, médio ou longo prazo. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

(3) Uso de redes externas A empresa mantém contatos regulares com alguma 

rede de conhecimento externo, tipo universidade, 

centro de pesquisa, SENAI/SEBRAE, para expandir a 

sua base de conhecimento. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

(4) Pesquisa de Mercado A empresa realiza pesquisa junto aos seus clientes 

para explorar oportunidades inovadoras. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

(5) Cooperação entre empresas A empresa coopera formalmente com outras ou com 

alguma instituição de pesquisa para desenvolver 

alguma atividade relacionada a algum tipo de 

mudança. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

(6) Envolvimento dos empregados A empresa envolve os empregados na linha de frente 

na geração de ideias e implementação de inovações. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

(7) Programas de treinamento e qualificação A empresa instituiu um programa formal para treinar e 

qualificar seus empregados. 

Resposta: (1) sim; (0) não 

Fonte: Jong; Vermeulen, (2006, p.593) 

 

Assim como na metodologia do ALI, a principal desvantagem desse estudo é que se as 

variações de todos os setores estão presentes, não existe um determinante-chave para cada 

setor. Em segundo lugar, alguns estudos se restringem aos determinantes de inovação dentro 

de uma única indústria. Um exemplo inclui o artigo de Romijn e Albaladejo (2002). Eles 

investigaram um grande conjunto de determinantes (para a capacidade de inovação, que é 

diretamente relacionado ao aumento da inovação de produto), mas incluíram apenas pequenas 

empresas de softwares eletrônicos em sua amostra. Obviamente, essa abordagem enfrenta 

generalizações limitadas. Em terceiro lugar, alguns trabalhos anteriores fizeram comparações, 

mas, em seguida, o foco ficou limitado a categorias gerais, tais como a fabricação versus não-

fabricação, indústria versus serviços e alta tecnologia versus baixa tecnologia.  

O trabalho seminal de Acs e Audretsch (1990) é muitas vezes referenciada nos estudos 

sobre os determinantes da inovação de produto em pequenas empresas. Eles relatam sobre as 

atividades inovadoras para uma série de setores, mas surpreendentemente, eles não fazem 

uma distinção entre as indústrias quando se discute a fatores de entrada independentes. 

Cobrindo uma ampla gama de setores, eles basicamente comparam grandes e pequenas 
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empresas em altamente inovadora em relação a indústrias que já são inovadoras, mas sem 

especificar e detalhar essas indústrias.  

Outros trabalhos apontam como determinantes da inovação, o lançamento de novos 

produtos para a empresa (inovação incremental) e o lançamento de novos produtos para a 

indústria (inovação radical). Este determinante de inovação não é adequado para o segmento 

deste estudo (fabricação de calçados), pois o lançamento de novos produtos é algo que todas 

as empresas já fazem, independente de serem inovadoras ou não. Conforme aponta Rizzoni 

(1994), empresas desse segmento, a capacidade de inovação está relacionada aos processos de 

learning by doing, learning by using e ao design.  

Neste trabalho, procurou-se identificar as principais práticas inovadoras, segundo a 

metodologia de Jong e Vermeulen (2006) e confrontá-las com os resultados do ALI em três 

dimensões do radar. A proposta é avaliar a capacidade de inovação das empresas em APL’s a 

partir dos acordos de cooperação existentes. Neste caso, a inovação não é a produção de um 

único ator inventivo, mas é o resultado de interações institucionais e organizacionais. No 

estudo dos sistemas nacionais de inovação, as interações entre os diversos elementos que 

constituem o sistema de inovação, incluindo as empresas, universidades e instituições de 

pesquisa, bem como outros agentes institucionais, devem ser analisadas (NELSON, 1988). As 

empresas estão no centro deste sistema, competindo, mas também cooperando umas com as 

outras (DOSI, 1988).  

Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg e Soete (1988) ressaltam a importância das 

interações entre as empresas com o meio social e o ambiente econômico em que estão 

inseridas, assim como as conexões que são estabelecidas com empresas de consultoria e 

instituições de ciência e tecnologia e de infraestrutura, enfatizando a importância dos centros 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e as instituições de educação e formação para o 

crescimento das empresas. A otimização dessas interações resulta no estabelecimento de 

empresas e redes de inovação que se desenvolvem sobre as complementaridades de 

competências ou bens, por dependência mútua e em novas formas de organização econômica, 

não primordialmente governado por ligamento contratual, mas por relações baseadas na 

confiança e risco e na divisão de benefícios (TEECE, 1997).  

As empresas que apresentam um elevado grau de colaboração tecnológica, seja com 

outras empresas ou com universidades ou instituições de pesquisa e aquisição de tecnologia e 

mobilidade dos recursos humanos, são capazes de melhorar a sua capacidade de inovação, 

tanto em termos de produto como de processo (TEECE, 1997).  
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Para Barañano (2005), não é o porte da empresa que a torna inovadora e sim outras 

características, tais como a estrutura da força de trabalho, a estratégia, as práticas inovadoras 

aplicadas, as alianças com outras empresas ou com universidades e a organização interna da 

empresa.  

 

2.3 ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

 

Os Acordos de Cooperação, adotados neste trabalho, se apoiam nos conceitos 

apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Acordos de cooperação e respectivos conceitos 
ACORDOS DE COOPERAÇAÕ CONCEITO AUTOR 

1. Acordos de produção 

conjunta 

Redução de custos que possibilite a 

prática de preços mais 

competitivos.  

Falta de capacidade para atender as 

necessidades de mercado. 

Kale e Sing (2009) 

 

Doz e Hamel (2000) 

2. Acordos de terceirização Redução de custos da empresa, 

redirecionando ou mantendo 

energias voltadas a competências 

de um negócio particular.  

Trott (2012) 

3. Acordos de parceria com 

empresas de propaganda e 

marketing 

O marketing oferece a informação 

necessária para assegurar o sucesso 

do desenvolvimento de produto. 

Meios para os compradores 

poderem adquirir o produto. 

Trott (2012) 

Porter (1985) 

4. Parceria com instituições 

de pesquisas 

Aquisição de conhecimento 

externo facilitando a criação de 

forças que favorecem a inovação. 

Teece (1997) 

Lewis (1992) 

Freel (2000) 

Lastres (2000) 

Hoffman et at (1998) 

5. Acordos de parceria com 

fornecedores 

O fornecedor pode alterar um 

componente de modo que ele se 

―ajuste‖ mais facilmente ao 

produto da empresa. 

Redução de despesas com P&D 

com base na informação dos 

fornecedores. 

Aperfeiçoamento do fluxo de 

materiais em função de estoques 

reduzidos.  

Trott (2012) 

Lewis (1992) 

6. Acordos de parceria com 

clientes 

Conjuntos de ferramentas na 

inovação e no design por parte dos 

clientes. 

Franke e Piller (2004) 

Lewis (1992) 

7. Acordos de parceria com 

vendedores (representantes 

comerciais, centrais de 

distribuição) 

Cadeia de valor e o conjunto de 

atividades de uma empresa, 

caracterizado pelo inter-

relacionamento entre canais de 

distribuição, compradores e 

vendedores.  

Porter (1985) 

Eiriz (2001) 
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Quadro 6: Acordos de Cooperação e respectivos conceitos (Continuação) 
ACORDOS DE COOPERAÇÃO CONCEITO AUTOR 

8. Acordos de parceria com 

franquiados 

Um adequado nível de 

relacionamento entre franqueador e 

franqueado possibilitará a 

transferência de conhecimentos, 

normas e políticas de maneira a 

contribuir para o bom desempenho 

da relação. 

Cohen e Silva (2000) 

9. Acordos de parceria com 

empresas de logística 

(transportadoras, correios, etc) 

Atividades associadas com o 

recebimento, armazenagem e 

distribuição física do produto final 

aos compradores, envolvendo 

estoque de produtos acabados, 

manuseio do produto acabado, 

processamento de pedido, 

despacho de veículos etc.  

Porter (1985) 

10. Compra conjunta de 

matéria prima 

Fortalecer o poder de compras. Amato Neto (2013) 

Lorange e Roos (1996) 

Kale e Sing (2009) 

11. Cooperação com 

empresas concorrentes 

Empresas que apresentam um 

elevado grau de colaboração com 

outras empresas melhoram sua 

capacidade de inovação. 

Teece (1997) 

Lewis (1992) 

Lastres (200) 

Amato Neto (2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.1 Acordos de Cooperação como facilitador da inovação 

 

A possibilidade de uma organização ampliar seus conhecimentos a partir da interação 

com outras organizações já havia sido evidenciada por Nonaka e Takeuchi (1997). Para esses 

autores, compartilhar com outras empresas informações, opiniões e principalmente 

cooperações que fortaleçam o aprendizado e o conhecimento podem favorecer a inovação. 

Essas relações levam a aprendizagem por interação (learning by interacting) e essa dinâmica 

está relacionada às possibilidades de transferência de conhecimento e às especificidades dos 

processos de inovação (CAMPOS et al., 2002). As fontes de conhecimento não se restringem 

unicamente à própria empresa, mas se combinam com fontes externas de conhecimento 

(instituições de pesquisa, empresas do terceiro setor, fornecedores, clientes, concorrentes) que 

podem auxiliar a empresa na melhoria de suas habilidades organizacionais, favorecendo sua 

aprendizagem tecnológica e potencializando o processo de inovação (FERNANDE; 

CORTÊS; PINHO, 2004).  

Nos APL’s, os relacionamentos e a interação entre as empresas são considerados tão 

importantes, que é um dos principais fatores que diferenciam teoricamente esse tipo de 

aglomeração produtiva dos outros listados na literatura. A importância das empresas de um 
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mesmo segmento, próximas uma das outras em aglomerações e relacionando-se entre elas, 

facilita o processo de aprendizagem e consequentemente da inovação (GARCEZ, 2000).  

Portanto, pretende-se verificar as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1 (H1) – Os acordos de cooperação influenciam positivamente nos esforços de 

inovação. 

Hipótese 2 (H2) – Os acordos de cooperação favorecem positivamente as práticas inovadoras. 

 

2.3.2 Esforços de inovação 

 

A variável  denominada de Esforços de Inovação é obtida a partir da média aritmética 

das 13 dimensões do Radar Inovação, desenvolvido pelo SEBRAE, cuja metodologia é 

descrita a seguir. 

Para mensurar o índice de inovação nas empresas utilizou-se a metodologia 

desenvolvida por Sawhney et al. (2006) e adaptada por Bachaman et al. (2008) cujo objetivo é 

o de operacionalizar o cálculo do grau de inovação, utilizando para isso diversos aspectos que 

levam à inovação nas empresas. 

O Radar da Inovação, como é chamado, reúne quatro áreas principais: O QUÊ: as 

ofertas criadas; QUEM: os clientes atendidos; COMO: os processos empregados; e ONDE: os 

locais de presença usados. Por meio dessas áreas é analisado o grau de maturidade relativa 

com foco nas inovações realizadas por meio de ponderações e análise da relevância para a 

empresa. Como sistema avaliativo o radar auxilia na priorização de ações em determinadas 

áreas, ao informar o desempenho mais favorável entre uma área e outra. É um mecanismo de 

avaliação que contribui para a decisão estratégica e para a priorização de áreas para inserção 

de novos produtos e/ou serviços. Desmembrando as quatro grandes áreas, o radar fornece uma 

visão de 360 graus com o auxílio das 12 dimensões que são: oferta, plataforma, soluções, 

clientes, experiência no cliente, captação de valor, processos, organização, cadeia de 

fornecimento, presença, rede e marca (SAWHNEY et al., 2006). 

Como forma de adaptação conceitual e nacional, os autores Bachmann e Destafani 

(2008) incluíram mais uma dimensão ao radar, intitulada ambiência inovadora, por 

entenderem que um ambiente propício pode incentivar a criação de produtos, processos ou 

meios inovadores, corroborando com a ideia dos autores mais recentes no assunto. 
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Essa metodologia adota uma abordagem mais qualitativa que quantitativa para 

respeitar a menor disponibilidade de informações que é típica das MPES (BACHMANN; 

DESTEFANI, 2008).  

A ferramenta foi adotada pelo SEBRAE Nacional para estimular a inovação nas micro 

e pequenas empresas de todo o Brasil. Foi aplicada, primeiramente, no estado do Paraná. 

Atualmente, o programa está em todos os estados brasileiros ajudando o micro e pequeno 

empreendedor a inovar em suas empresas.  

No Quadro 7, estão apresentadas e definidas as 13 dimensões com os respectivos itens 

de cada dimensão. Para cada item conforme a letra marcada se tem um valor numérico 

conforme o grau de inovação: A letra (a) corresponde à nota (5) – A inovação está presente; a 

letra (b) corresponde à nota (3) – A inovação é incipiente ou ocasional e a letra (c) 

corresponde à nota (1) – A inovação não está presente. As notas dos itens de cada dimensão 

são somadas e divididas pelo número de itens da dimensão, essa nota representa o índice de 

inovação da respectiva dimensão. O índice de inovação geral da empresa é obtido a partir da 

média aritmética das treze dimensões do radar.  

 

Quadro 7: Questionário do programa ALI/SEBRAE para mensurar o índice de inovação 
DIMENSÃO 1 – (A) OFERTA 

ÍTEM 1 – NOVOS PRODUTOS 

 a. A empresa lançou, com sucesso, mais de um novo produto no mercado nos últimos 3 anos. 

 b. A empresa lançou, com sucesso, um novo produto no mercado nos últimos 3 anos. 

 c. A empresa não lançou, com sucesso, qualquer novo produto no mercado nos últimos 3 anos. 

ÍTEM 2 – OUSADIA 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa retirou do mercado mais de um produto que não teve sucesso. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa retirou do mercado um produto que não teve sucesso. 

 c. Nos últimos 3 anos, todos os produtos colocados no mercado tiveram sucesso. 

DIMENSÃO 2 – (B) PLATAFORMA 

ÍTEM 3 – SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 a. Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou atendimento servem à mais de uma família 

de produtos. 

 b. Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou atendimento servem à uma família de 

produtos. 

 c. Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou atendimento servem à apenas um produtos. 

DIMENSÃO 3 – (C) MARCA 

ÍTEM 4 – PROTEÇÃO DE MARCA 

 a. A empresa tem uma ou mais marcas registradas. (Anotar o número de marcas protegidas na coluna 

―Evidência‖).  

 b. A marca da empresa não é registrada.  

 c. A empresa não tem uma marca. Nota: Devido à demora dos processos burocráticos, basta que a 

solicitação de registro tenha sido feita para que a marca possa ser considerada. 

ÍTEM 5:ALAVANCAGEM DA MARCA 

 a. A empresa usa sua marca em propaganda ou associada a outros tipos de produtos ou negócios que 

possam trazer prestígio.  

 b. A empresa usa sua marca exclusivamente em seus produtos. 

 c. A empresa não usa sua marca nos produtos ou negócio. Nota: Caso a empresa não tenha uma marca, 

também prevalece este escore. 
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DIMENSÃO 4 – (D) CLIENTES 

ÍTEM 6 – IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES 

 a. A empresa tem uma sistemática para colher informações sobre as necessidades dos clientes. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa identificou ao menos uma necessidade não atendida de seus clientes. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou qualquer nova necessidade de seus clientes. 

ÍTEM 7 – INDENTIFICAÇÃO DE MERCADOS 

 a. A empresa tem  uma sistemática para identificar novos mercados para seus  produtos. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa identificou ao  menos um novo mercado para seus produtos. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou qualquer novo mercado para seus produtos. 

ÍTEM 8 – USO DAS MANIFESTAÇÕES DOS CLIENTES – RESULTADO 

 a. A empresa lançou mais de um novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em decorrência de 

informações sobre necessidades dos clientes. 

 b. A empresa lançou apenas um novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em decorrência de 

informações sobre necessidades dos clientes. 

 c. A empresa não lançou nenhum novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em decorrência de 

informações sobre necessidades dos clientes. 

DIMENSAÕ 5 – (E) SOLUÇÕES 

ITEM 9 – SOLUÇÕES COMPLEMENTARES 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou mais de uma nova solução complementar a seus clientes, 

criando novas oportunidades de receita.  

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou uma nova solução complementar a seus clientes, criando 

nova oportunidade de receita.  

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não ofertou qualquer nova solução complementar, isto é, fora de seu 

negócio central. 

ÍTEM 10 – INTEGRAÇÃO DE RECURSOS 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu mais de uma solução a seus clientes, com  base na 

integração de recursos/produtos/serviços. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu uma nova solução a seus clientes, com  base na integração 

de recursos/produtos/serviços. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu novas soluções a seus clientes, com  base na integração de 

recursos/produtos/serviços. 

DIMENSÃO 6 – (F) RELACIONAMENTO 

ÍTEM 11 – FACILIDADES E AMENIDADES 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma nova facilidade de recurso (senhas, cafezinho, 

cartão de aniversário, vitrine, etc) para melhorar o relacionamento com os clientes.  

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou uma nova facilidade de recurso (senhas, cafezinho, cartão de 

aniversário, vitrine, etc) para melhorar o relacionamento com os clientes. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova facilidade de recurso (senhas, cafezinho, 

cartão de aniversário, vitrine, etc) para melhorar o relacionamento com os clientes. 

ITEM 12 – INFORMATIZAÇÃO 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de um novo recurso de informática (website, Orkut, 

Facebook, Twitter, etc.) para se relacionar com os clientes.  

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou um novo recurso de informática (website, Orkut, Facebook, 

Twitter, etc.) para se relacionar com os clientes. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer novo recurso de informática (website, Orkut, 

Facebook, Twitter, etc.) para se relacionar com os clientes. 

DIMENSÃO 7 – (G) AGREGAÇÃO DE VALOR 

ÍTEM 13 – USO DOS RECURSOS EXISTENTES 

 a. A empresa tem uma sistemática para adotar novas formas de gerar receitas usando as instalações e 

recursos já existentes. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de gerar receita usando as instalações e 

recursos já existentes. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou novas forma de gerar receita usando as instalações e 

recursos já existentes. 

ÍTEM 14 – USO DE OPORTUNIDADES DE INTERAÇÃO 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma nova forma de gerar receita facilitando o 

relacionamento de parceiros com seus clientes. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de gerar receita facilitando o relaciona- 
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mento de parceiros com seus clientes. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou mais qualquer nova forma de gerar receita facilitando o 

relacionamento de parceiros com seus clientes. 

DIMENSÃO 8 – (H) PROCESSOS 

ÍTEM 15 – MELHORIA DOS PROCESSOS 

 a. A empresa sistematicamente modifica seus processos (compra, estocagem, venda, etc. ) para obter 

maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou rapidez no atendimento. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa modificou pelo menos um processo (compra, estocagem, venda, etc. 

) para obter maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou rapidez no atendimento. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou qualquer modificou de seus processos (compra, 

estocagem, venda, etc. ) para obter maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou rapidez no 

atendimento 

ÍTEM 16 – CERTIFICAÇÕES 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de uma nova certificação de processo (ISO90001, 

ISO14001, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou  de produtos (ABNT, Produto orgânico, etc.). 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu alguma nova certificação de processo (ISO90001, 

ISO14001, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou  de produtos (ABNT, Produto orgânico, etc.). 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não recebeu qualquer certificação de processo (ISO90001, 

ISO14001, OHSAS18001, SA8001, PBQP-H, etc.) ou  de produtos (ABNT, Produto orgânico, etc.). 

ÍTEM 17 – SOFTWARES DE GESTÃO 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou algum novo software para a gestão administrativa ou da 

produção com o propósito específico de ganhar diferenciação. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou ou atualizou algum software para a gestão administrativa ou 

da produção. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou qualquer novo software para a gestão administrativa ou da 

produção. 

ÍTEM 18 – ASPECTOS AMBIENTAIS (ECOLÓGICOS) 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa fez mais de uma mudança na forma de trabalhar, para ganhar 

competitividade (diferenciação) devido a aspectos ambientais (ecológicos).  

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma mudança na forma de trabalhar, para ganhar 

competitividade (diferenciação) devido a aspectos ambientais (ecológicos). 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança na forma de trabalhar, para ganhar 

competitividade (diferenciação) devido a aspectos ambientais (ecológicos). 

ÍTEM 19  - GESTÃO DE RESÍDUOS 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa transformou parte de seus resíduos em uma oportunidade de gerar 

receita.  

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa alterou a destinação de seus resíduos, visando menor impacto 

ambiental ou benefícios para terceiros.  

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou a destinação de seus resíduos.  

ÍTEM 20 – SISTEMAS DE GESTÃO 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos três práticas de gestão como: GQT, MEG, Just in 

Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos uma nova prática de gestão como: GQT, MEG, 

Just in Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer prática de gestão como: GQT, MEG, Just in 

Time, reengenharia, Manual de Boas Práticas, etc. 

DIMENSÃO 9 – (I) ORGANIZAÇÃO 

ÍTEM 21 – REORGANIZAÇÃO 

 a. A empresa sistematicamente reorganiza suas atividades, ou adotou pelo menos duas novas 

abordagens nos últimos 3 anos, como grupos de soluções de problemas, horário flexível, casual day, 

redivisão de tarefas, trabalho em casa, etc, para melhorar seus resultados. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa reorganizou sua atividades, ou pelo adotou pelo menos uma nova 

abordagem como grupos de soluções de problemas, horário flexível, casual day, redivisão de tarefas, 

trabalho em casa, etc., para melhorar seus resultados. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não reorganizou suas atividades, ou modificou a forma de trabalhar 

dos trabalhadores, para obter melhora em seus resultados.  

ÍTEM 22 – PARCERIAS 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa fez duas ou mais parcerias com outras organizações, para fornecer  
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produtos melhores ou mais completos. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma parceria com outra organização, para fornecer produtos 

ou serviços melhores ou mais completos. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer parceria com outra organização, para fornecer 

produtos ou serviços melhores ou mais completos. 

ÍTEM 23 – ESTRATÉGICA COMPETITIVA 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança radical na estratégia competitiva. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança significativa na estratégia competitiva.  

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança significativa na estratégia competitiva 

DIMENSÃO 10 – (J) CADEIA DE FORNECIMENTO 

ÍTEM 24 – CADEIA DE FORNECIMENTO 

 a. A empresa sistematicamente adota novas soluções para reduzir o custo do transporte ou dos estoques 

das matérias primas e produtos. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova solução para reduzir o custo do transporte ou 

dos estoques das matérias primas e produtos. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova solução para reduzir o custo do transporte 

ou dos estoques das matérias primas e produtos.  

DIMENSÃO 11 – (K) – PRESENÇA  

ÍTEM 25 – PONTOS DEVENDA 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos existentes 

anteriormente, compartilhando recursos com terceiros. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa estabeleceu relação com distribuidores/representantes para a venda 

de seus produtos.  

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não estabeleceu novas relações com distribuidores/representantes 

para a venda de seus produtos.  

DIMENSÃO 12 – (L)  REDE 

ÍTEM 26 – DIÁLOGO COM O CLIENTE 

 a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas formas de falar com ou ouvir os clientes, usando ou não 

a tecnologia da informação, para ganhar eficiência. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de falar com ou ouvir os clientes, usando 

ou não a tecnologia da informação, para ganhar eficiência. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova forma de falar com ou ouvir os clientes, 

usando ou não a tecnologia da informação, para ganhar eficiência. 

DIMENSÃO 13 – (M) AMBIÊNCIA INOVADORA 

ÍTEM 27 – FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO – I 

 a. A empresa faz uso rotineiro de consultorias ou do apoio de entidades como o SEBRAE, SENAI, 

SESI, universidades, empresas júnior, sindicatos patronais, ou de serviços como SBRT. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uso eventual de consultorias ou de apoio de entidades como o 

SEBRAE, SENAI, SESI, universidades, empresas júnior, sindicatos patronais, etc. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez de consultorias ou de apoio de entidades como o SEBRAE, 

SENAI, SESI, universidades, empresas júnior, sindicatos patronais, etc 

ÍTEM 28 – FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO II 

 a. A empresa sistematicamente busca novas informações e tecnologias em eventos (Seminários, 

congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais. 

 b. A empresa eventualmente busca novas informações e tecnologias em eventos (Seminários, 

congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais.  

 c. A empresa não busca novas informações e tecnologias em eventos (Seminários, congressos, etc.) e 

associações técnicas ou empresariais. 

ÍTEM 29 – FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO III 

 a. A empresa tem por prática buscar conhecimentos ou tecnologias junto a fornecedores ou clientes. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia de fornecedores 

ou clientes. 

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia de 

fornecedores ou clientes. 

ÍTEM 30 – FONTES EXTERNAS DE CONHECIMENTO – IV 

 a. A empresa sistematicamente adquire informações técnicas ou não, pagando taxas ou royalties por 

invenções patenteadas, ou absorve know-how e competências. 

 b. Nos últimos 3 anos, a empresa adquiriu informações, técnicas ou não, pagando taxas ou royalties  
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por invenções patenteadas, ou adquiriu know-how e competências.  

 c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adquiriu informações, técnicas ou não, pagando taxas ou 

royalties por invenções patenteadas, ou adquiriu know-how e competências. 

ÍTEM 31- FINANCIAMENTO DA INOVAÇÃO 

 a. A empresa já utilizou algum dos programas de apoio do governo (recursos financeiros) para as suas 

atividades inovadoras. 

 b. A empresa já solicitou algum dos programas de apoio do governo (recursos financeiros) para as suas 

atividades inovadoras. 

 c. A empresa nunca utilizou qualquer dos programas de apoio do governo (recursos financeiros) para 

suas atividades inovadoras.  

ÍTEM 32 – COLETA DE IDEIAS 

 a. A empresa tem um sistema formal para colher sugestões dos colaboradores. 

 b. A empresa tem um sistema informal para colher sugestões dos colaboradores. 

 c. A empresa não tem qualquer sistema, formal ou informal para colher sugestão dos colaboradores.  

 

Fonte: SEBRAE – CG – Adaptado pelo autor 

 

2.3.3 Práticas inovadoras 

 

Complementando os estudos de SAWHNEY et al., (2006) e BACHMAN et al., (2008) 

utilizou-se como variável mediadora da relação, as Práticas Inovadoras, decorrente dos 

estudos disponíveis na literatura acadêmica, especificamente àqueles voltados para as 

empresas de pequeno porte. Jong e Vermeulen (2006) utilizaram três grandes categorias 

relacionadas às práticas inovadoras mais comuns em pequenas empresas, criando variáveis 

que pudessem influenciar na capacidade inovadora das empresas. São elas: Estratégia; 

Orientação Externa e Organização. Para a categoria Estratégia, eles utilizaram dois 

indicadores: i) Foco Gerencial que está relacionado com as práticas adotadas pelos gestores 

das empresas, explicados por estes, como sendo o gestor um grande responsável pela 

inovação por exercerem uma influência direta maior sobre os empregados se comparados aos 

gestores de grandes organizações; ii) Plano Documentado explicitando os objetivos e metas 

para as atividades de renovação e inovação dos produtos.  

Para a categoria Orientação Externa, os autores utilizaram três variáveis assim 

descritas: i) Uso de Redes Externas são todos os mecanismos utilizados pela empresa, para 

estender a sua base de conhecimento, que está relacionado aos contatos regulares com outras 

partes (relações com universidades, fornecedores e institutos de conhecimento e clientes) 

incluindo os contatos formais e informais, mas sem quaisquer obrigações para as partes 

envolvidas; ii) Pesquisa de Mercado também é considerada uma importante prática 

inovadora, pois permite que as empresas entendam melhor a necessidade dos clientes; iii) 

Cooperação Entre Empresas que está relacionado aos acordos/contratos formais e informais 
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com outras empresas para realmente trabalhar em projetos inovadores. Para evitar a 

―endogenia‖(quando a mesma variável é dependente e independente na relação) as variáveis 

que estão relacionadas a esta categoria (Orientação Externa) mudaram de variáveis 

dependentes na relação e passaram para variáveis independentes, uma vez que fazem parte 

dos tipos de acordos de cooperação.  

Para a categoria Organização, os autores utilizaram duas variáveis que estão 

intimamente relacionadas com os empregados envolvidos no desenvolvimento de novos 

produtos. Estes são especialmente importantes porque hoje em dia a inovação em pequenas 

empresas é considerada como um trabalho de esforço colaborativo que precisa do 

envolvimento da linha de frente dos empregados. Logo, foi criada a variável: i) 

Envolvimento dos Empregados que está relacionada a utilização na linha de frente dos 

empregados na geração de ideias e implementação de inovação na empresa. Além do 

envolvimento, o conhecimento e as habilidades dos empregados são muitas vezes vistos como 

uma condição prévia para o desempenho altamente inovador. A presença de educação formal 

e ou programas/treinamentos para manter o nível de conhecimento e habilidade pode 

aumentar a inovação de produtos em pequenas empresas (ROMIJN, H; ALBALADEJO, M, 

2002). Portanto, nesta categoria, criou-se a variável: ii) Programas de Treinamento e 

Qualificação dos Empregados que verifica a existência na empresa, de um programa formal 

para treinar e qualificar seus empregados.  

 

Quadro 8: Práticas Inovadoras e respectivos conceitos 
PRÁTICAS INOVADORAS CONCEITO AUTOR 

1 Foco gerencial O gerente (ou dono) da empresa 

busca continuamente 

oportunidades inovadoras. 

Jong e Vermeulen (2006) 

2 Planos documentados A empresa tem formalmente 

um plano descrevendo quais 

são as metas que pretende 

atingir a curto, médio e longo 

prazo. 

Jong e Vermeulen (2006) 

3 Envolvimento dos 

empregados 

A empresa envolve os 

empregados na linha de frente 

de desenvolvimento de novos 

produtos e na geração de ideias 

para implementar inovações. 

Jong e Vermeulen (2006) 

4 Programa de 

treinamento e qualificação 

A empresa instituiu um 

programa formal para treinar e 

qualificar seus empregados. 

Jong e Vermeulen (2006) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.4 As práticas inovadoras e os esforços de inovação 
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2.3.4.1 Foco gerencial 

 

As pequenas empresas são extremamente vulneráveis à ineficiência gerencial. Muitas 

são marginais ou não lucrativas e travam uma luta constante pela sobrevivência. Estes fatores 

podem ser justificados pela falta de recursos financeiros e humanos e pela indisponibilidade 

de staff especializado, adequado para auxiliar questões como pesquisa de mercado, análise 

financeira, propaganda, gerenciamento de recursos humanos e outras áreas. Tipicamente o 

gestor de uma pequena empresa, toma decisões envolvendo áreas pela qual ele não dispõe de 

conhecimento suficiente, se baseando, portanto, na sua intuição (LONGENECKER et al., 

1997). O foco gerencial, que se traduz na busca contínua de oportunidades no mercado se 

confunde então com características empreendedoras. O empreendedor é a pessoa que 

consegue fazer as coisas acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino 

financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Com esse arsenal transforma ideias em 

realidade, para benefício próprio e para benefício da empresa. Por ter criatividade e um alto 

nível de energia, o empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, 

combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e mal estruturada 

em algo concreto e bem sucedido no mercado o que se caracteriza como algo inovador 

(CHIAVENATO, 2007). 

 

2.3.4.2 Planos documentados 

 

Ter um plano documentado, estabelecendo metas que se pretende alcançar a curto a 

médio ou a longo prazo é uma estratégia que contribui para a organização e para a postura da 

mesma, pois, ela integra as principais políticas e sequências de ação da organização em geral. 

A partir do momento em que a organização começa a estabelecer as metas, a estratégia já está 

sendo utilizada, pois, o desenvolvimento de uma já é uma parte da formulação da estratégia. 

A essência da estratégia é ter uma atitude intensa e ao mesmo tempo flexível, para a 

organização atingir as suas metas de forma que independa da reação das forças externas 

imprevisíveis, ou seja, de forma que as forças externas não impeçam a realização destas e a 

empresa possa crescer de forma segura e planejada (QUINN, 2006, p.33). Portanto, a empresa 

que estabelece planos e metas e o faz documentando todo o processo é uma prática gerencial 

que pode conduzi-la a inovação.  
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2.3.4.3 Envolvimento dos empregados na geração de ideias 

 

Os empregados quando se envolvem na linha de frente na geração de ideias e para o 

desenvolvimento de novos produtos podem facilitar a inovação. De acordo com Dewey 

(1938), a ideia começa como uma sugestão, mas nem toda sugestão é uma ideia. A sugestão 

torna-se uma ideia quando examinada com referência a sua possibilidade de resolver uma 

dada situação. Em outras palavras, não há inovação que não teve em sua origem uma ideia, 

pois como assevera Freeman  (1991), a inovação é um processo que começa nas mentes de 

pessoas imaginativas. Por isso, os modelos de inovação sempre fazem referência à geração de 

ideias como uma fase do processo de inovação e aproveitar o potencial dos empregados na 

geração de ideias facilitam todo o processo.  

 

2.3.4.4 Programa de treinamento e qualificação de empregados 

 

O desenvolvimento da organização está diretamente relacionado a sua capacidade de 

desenvolver pessoas e ser desenvolvida por pessoas (DUTRA, 2009). Treinamento é o 

aperfeiçoamento de desempenho, prepara o colaborador para as inovações tecnológicas e as 

constantes mudanças no mercado, o treinamento deve ser aplicado sempre que tem uma 

necessidade de melhoria do colaborador. Os treinamentos podem ser direcionados para 

diversos fins: aprendizagem sobre a maneira de se operar um novo equipamento; 

desenvolvimento da capacidade de produzir com base em design, qualidade e desempenho, 

incentivando a criatividade; fator motivador para a iniciativa dos trabalhadores na empresa; 

suporte para processos de mudança; e forma de desenvolver o hábito de aprender, facilitando 

a fluidez do conhecimento e promovendo a inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Foi observado que as empresas que têm programa de treinamento e qualificação para 

os funcionários são aquelas que possuem certificação de sistemas de qualidade, e fica 

evidenciado que essa certificação é fator importante para a gestão de pessoas, já que os 

treinamentos ajudam a desenvolver, nos indivíduos, o hábito de aprender, facilitando a fluidez 

do conhecimento (TIDD; BESSANT;PAVITT, 2008). 

Com base no exposto, pode-se então formular a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 3 (H3) – As práticas inovadoras favorecem positivamente os esforços de inovação. 
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2.3.5 Porte da empresa 

 

Vários estudos analisam a relação entre o tamanho da empresa e o desempenho 

inovador. Para alguns estudiosos, a empresa de maior porte em geral, possui condições 

melhores como rotinas estabelecidas, maior variedade de clientes, já possuam uma marca 

consolidada, fazem mais parcerias com outras empresas, possuem mais recursos entre tantos 

outros fatores que contribuem para o desempenho inovador, ao passo que empresas de menor 

porte possuem recursos financeiros e de capital intelectual em menor quantidade e 

consequentemente com maior dificuldade em disponibilizá-los para a inovação (MACHADO, 

2004).  

Alguns economistas defendem que em condições de concorrência perfeita as empresas 

maiores teriam mais incentivos para inovar. E, finalmente, para outros, tanto as empresas de 

maior como de menor porte teriam vantagens e desvantagens no processo de inovação 

(MACEDO; ALBUQUERQUE, 1999). Independentemente do porte, a perspectiva de 

estabelecer um relacionamento externo com outras organizações traz significativas 

implicações para a performance da inovação da empresa.  

Para Steingraber e Gonçalves (2013), o tamanho da empresa é importante se a empresa 

é analisada de forma isolada, se a medida de inovação captar o ambiente sistêmico de 

inovação, os arranjos e sistemas regionais privilegiam as empresas de porte menor para 

cooperar. Todavia, os incentivos para cooperar não dependem do tamanho da empresa apenas, 

mas sim do ambiente institucional no qual a mesma está inserida. 

Neste estudo, procurou-se verificar se o porte da empresa influencia nos acordos de 

cooperação e na inovação. Levando-se em conta a disponibilidade de recursos que as 

empresas de porte médio possuem em relação às empresas menores (pequenas e micro) pode-

se sugerir as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 4 (H4) – O Porte da empresa está relacionado positivamente com os acordos de 

cooperação. 

Hipótese 5 (H5) – O Porte da empresa está relacionado positivamente com os esforços de 

inovação. 

 

Para a mensuração da variável porte da empresa, utilizou-se o critério adotado pelo 

SEBRAE, no qual se determina o porte da empresa a partir do número de empregados, 

conforme Quadro 3. 
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As hipóteses foram formuladas e unificadas no Modelo Conceitual de Pesquisa 

(Figura 2, p.81), que descreve como a variável,  Esforços de Inovação e a variável Acordos 

de Cooperação relacionam-se. Neste Modelo, Acordos de Cooperação, aparece como 

variável independente, pois é ela que influencia, determina ou afeta a outra variável; ela é o 

fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência. A 

variável dependente definida neste trabalho como Esforços de Inovação é aquela que sofre os 

efeitos da variável independente. A variável Prática Inovadora aparece na relação como 

variável moderadora, moderando a relação entre os Acordos de Cooperação e os Esforços 

de Inovação. O Porte foi acrescentado à relação para averiguar se o tamanho da empresa tem 

alguma influência nas variáveis Acordos de Cooperação e Esforços de Inovação.  

 

2.4 MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

 

A partir do problema de pesquisa e dos objetivos, fez-se a matriz de amarração, cujo 

objetivo é mostrar de forma simplificada a literatura sobre o assunto e as questões que foram 

desenvolvidas a partir do referencial teórico. Essa matriz está representada no quadro 6, onde 

estão os objetivos específicos, os autores que fundamentaram a base teórica referencial e as 

questões de pesquisa. 

 

Quadro 9: Matriz de amarração 
PROBLEMA DE PESQUISA: Acordos de Cooperação em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) favorecem a 

inovação? 

OBJETIVO GERAL: Verificar se os acordos de cooperação identificados em APL’s levam as empresas à 

inovação 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AUTORES 

BASE TEÓRICA DO REFERENCIAL 

QUESTÕES DE PESQUISA 

TEMAS PARA O QUETIONÁRIO 

1. Identificar os tipos de 

cooperação existentes em 

APL’s. 

 Lundval, 1988 – A cooperação 

dentro de APL’s é considerada como tão 

importante, que é um dos principais 

fatores que diferenciam teoricamente 

esse tipo de aglomeração produtiva dos 

outros listados na literatura. 

 Garcez, 2000 – A localização de 

empresas aglomeradas de um mesmo 

segmento, no caso dos APLS, também 

tem muita importância, pois a 

proximidade entre elas facilita a 

comunicação entre os agentes e o 

processo de aprendizagem torna-se mais 

efetivo. 

 

 

1. A empresa coopera 

formalmente ou informalmente 

com outras empresas do APL? 

2. De que forma o SEBRAE/ 

SENAI atua em sua empresa? 

3. As universidades 

desenvolveram algum tipo de 

parceria para realizar alguma tarefa 

dentro da empresa? 

4. Como é feita a articulação 

da empresa com os poderes 

públicos? 

5. Como a empresa se 

articula com o sindicato? 

6. Existe uma cooperativa de 

crédito exclusivo para a empresa? 
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Quadro 9: Matriz de amarração (Continuação) 
PROBLEMA DE PESQUISA: Acordos de Cooperação em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) favorecem a 

inovação? 

OBJETIVO GERAL: Verificar se as formas de cooperação identificadas em APL’s levam as empresas à 

inovação 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AUTORES 

BASE TEÓRICA DO REFERENCIAL 

QUESTÕES DE PESQUISA 

TEMAS PARA O QUETIONÁRIO 

Continuação  BNDES, 2013 – Geralmente são 

as pequenas e médias empresas que mais 

dependem da localização, porque 

dependem muito das relações que têm 

no local. 

 Amato Neto, 2013 – algumas 

formas de colaboração entre empresas 

em aglomerações produtivas, já são 

conhecidas. São elas: compartilhamento 

de canais de distribuição e de pontos de 

vendas, consórcio de exportação, 

cooperativas de crédito, compras 

conjuntas de insumos. 

 contratação de serviços 

especializados, utilização conjunta da 

mesma infraestrutura de instalação. 

 Porter 1985 – cadeia de valor e o 

conjunto de atividades de uma empresa, 

caracterizado pelo inter-relacionamento 

entre fornecedores, outras empresas, 

canais de distribuição e compradores. 

 Lastres, 2000 – As articulações 

entre os agentes no APL (poder público, 

associações, agência de 

desenvolvimento, universidades, escolas 

técnicas, terceiro setor, etc).  

 Eiriz, 2001 – Tipologia de 

alianças estratégicas em pequenas 

empresas. 

7. Existe um consórcio ou 

grupo de exportação entre as 

empresas do arranjo? Como ele 

funciona? 

8. A empresa fez algum 

acordo de representação ou 

distribuição com alguma empresa? 

9. As empresas fazem 

compras conjuntas de insumos 

(matéria prima) para suprir suas 

necessidades? De que forma? 

10. A empresa criou alguma 

franquia dos seus produtos? 

11. A empresa fez algum 

acordo de parceria com alguma 

empresa de propaganda e 

marketing para receber assistência 

comercial? 

12. A empresa participa de 

algum consórcio? 

13. A empresa tem apoio de 

um centro de treinamento para 

qualificação da mão de obra? 

Como ele funciona? 

14. A empresa contratou 

alguma outra empresa para ajudá-la 

no processo de produção? Fazer 

algo que a empresa não pode fazer. 

Exemplo: Um bordado numa peça, 

a colocação de algum acessório, 

etc. 

15. A empresa fez algum 

acordo de produção conjunta? 

Nesse caso, entra a terceirização. 

Destinar parte da produção para 

outra empresa.  

16. A empresa fez algum 

acordo com alguma instituição de 

pesquisa, ou seja, universidade, 

centro de pesquisa entre outras, 

para desenvolver alguma  

tecnologia que pudesse auxiliar no 

processo de produção, treinamento 

de mão de obra ou no 

desenvolvimento de um novo 

produto? 

17. A empresa desenvolveu 

um produto e concedeu o direito 

para outra de explorá-lo e lançá-lo 

no mercado, como se fosse dela, 

em troca de uma compensação 

financeira? 
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Quadro 9: Matriz de amarração (Continuação) 
PROBLEMA DE PESQUISA: Acordos de Cooperação em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) favorecem a 

inovação? 

OBJETIVO GERAL: Verificar se os acordos de cooperação identificados em APL’s levam as empresas à 

inovação 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AUTORES 

BASE TEÓRICA DO REFERENCIAL 

QUESTÕES DE PESQUISA 

TEMAS PARA O QUETIONÁRIO 

2. Identificar quais as 

razões utilizadas pelas 

empresas para se 

estabelecer os acordos de 

cooperação. 

 Kale e Sing, 2009 – redução de 

custos que possibilite a prática de preços 

mais competitivos. 

 Lorange e Roos (1996); Lewis, 

1992 – fortalecer o poder de compra e 

aumentar as vendas. 

 Lewis,1992;Kale e Singh, 2009 – 

aquisição de know how . 

 Amato Neto, 2000 – 

Diversificação de produtos. 

 

18 A empresa realiza 

aquisição de insumos ou matéria 

prima em conjunto com outras 

empresas visando redução dos 

custos? 

19 A empresa se aliou a outra 

para desenvolver algum produto 

que não conseguiria desenvolver 

sozinha? 

20 A empresa se uniu a outra 

para diversificar os produtos que 

ela comercializa? 

21 A empresa fez parceria 

com o SENAI/SEBRAE com qual 

objetivo? 

22 Por que a empresa fez 

parceria para fabricação conjunta? 

23 Por que a empresa fez 

acordo de terceirização? 

24 Por que a empresa fez 

acordo com empresa de 

propaganda e marketing? 

25 Por que a empresa fez 

parceria com clientes ou 

distribuidores? 

26 Por que a empresa fez 

acordo de parceria com 

transportadora? 

27 Qual foi o objetivo de criar 

franquia da marca? 

 

3 Avaliar um modelo 

estrutural proposto, 

utilizando equação 

estrutural para identificar 

a inovação a partir dos 

acordos de cooperação. 

 Teece, 1997 – As empresas que 

apresentam um elevado grau de 

colaboração com outras empresas ou com 

universidades ou instituições de pesquisa, 

são capazes de melhorar a sua capacidade 

de inovação. 

 Lewis, 1992 – Os acordos, 

parcerias entre a empresa e os seus 

clientes, fornecedores, concorrentes, 

distribuidores, universidades e empresas 

de outras naturezas, facilitam a criação de 

uma força muito maior que pode 

favorecer a inovação.  

 Alli e Sauaya, 2004 – condições 

adversas para as pequenas e médias 

empresas tendem a ser minimizadas 

quando participam de um APL. 

 Lundvall, 1998 – A economia 

potencializada no APL traz grandes 

benefícios comuns aos agentes 

participantes por facilitar a troca de  

28 Questionário do ALI 

(Agente Local de Inovação) – As 

três dimensões do ALI, das 13 

proposta pela metodologia. 

29 Questionário JONG e 

VERMEULEN (2006) – Práticas 

inovadoras. 
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Quadro 9: Matriz de amarração (Continuação) 
PROBLEMA DE PESQUISA: Acordos de Cooperação em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) favorecem a 

inovação? 

OBJETIVO GERAL: Verificar se as formas de cooperação identificadas em APL’s levam as empresas à 

inovação 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AUTORES 

BASE TEÓRICA DO REFERENCIAL 

QUESTÕES DE PESQUISA 

TEMAS PARA O QUETIONÁRIO 

Continuação conhecimento via redução de custos.  

 Freel, 2000; Hoffman et al., 

1998; Romijn e Albaladejo, 2002 – O uso 

de redes externas tem sido 

frequentemente relacionado com o 

sucesso da inovação. 

 Jong e Vermeulen (2006) 

utilizaram três grandes categorias 

relacionadas às práticas inovadoras mais 

comuns em pequenas empresas, criando 

variáveis que pudessem influenciar na 

capacidade inovadora das empresas. 

 

Fonte: O autor 
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3 ANÁLISE SETORIAL 

 

Pode-se afirmar que a indústria calçadista é uma das mais antigas do mundo (UNIDO, 

2007). Não é difícil imaginar que ainda na idade antiga, ou mesmo na pré-história, o ser 

humano já utilizava formas rudimentares de calçados e eventualmente fazia da confecção 

desses itens uma forma de negócio, ainda que primitiva. A formalização da indústria, 

entretanto, viria apenas com a Revolução Industrial, ocorrida há quase dois séculos. Antes 

disso, a manufatura era executada por artesãos em pequenos estabelecimentos.  

Foi apenas na década de 1870 que as primeiras fábricas de calçados surgiram nos 

Estados Unidos e na Europa, junto com os primeiros exemplares de maquinário dedicado 

exclusivamente a esta atividade (UNIDO, 2007). Desde então os calçados experimentaram 

grande evolução na variedade de formatos e materiais, ainda que a forma básica e o uso 

preponderante do couro tenham se mantido nestes itens.  

Os progressos tecnológicos produzidos pela humanidade também alteraram a maneira 

com que os calçados são produzidos, através da introdução de novos arranjos fabris, 

automações e supressão de procedimentos operacionais. Todavia, os processos de fabricação 

de artigos calçadistas ainda guardam diversas características que muito lembram as mesmas 

atividades executadas há muitos anos atrás, pelos primeiros sapateiros e seus auxiliares, em 

suas pequenas oficinas, ainda é, em certa medida, um processo artesanal de manufatura 

(GUIDOLIN; COSTA; ROCHA, 2010)  

 

3.1 A INDÚSTRIA DE CALÇADOS NO CONTEXTO ATUAL 

 

Fensterseifer e Gomes (1995) classificaram a indústria de calçados como uma 

―indústria tradicional madura‖. Dada a participação ativa do elemento humano no processo 

produtivo do calçado, o valor gasto na contratação de pessoal é extremamente importante na 

composição de custeio deste setor, sendo uma mão de obra barata, isso facilita para que haja 

uma redução de custos para a empresa, por isso, os produtores de calçados estão 

constantemente buscando regiões que ofereçam menores salários e mão de obra abundante, o 

que coloca a indústria calçadista em migração permanente, não somente dentro de um mesmo 

país, mas ultrapassando até mesmo as barreiras continentais (FENSTERSEIFER; GOMES, 

1995; GUIDOLIN et al. 2010).  

Quando cessa a capacidade de um país ou território de oferecer condições 

competitivas, ou outro lugar surge com vantagens superiores em termos de custo, a indústria 



70 

 

prontamente se desloca para a nova região. Muito da ascensão e declínio dos países na 

produção mundial de calçados se deve a este fato. Adicionalmente, como a indústria acaba se 

pulverizando pelo mundo, tem-se que nenhum país torna-se dominante em todos os 

segmentos de produção (ZAWISLAK, 1995).  

A primeira grande onda de migração ocorreu na década de 1970, quando se observou a 

transferência da fabricação de calçados para os chamados Tigres Asiáticos (Coréia do Sul, 

Taiwan e Hong Kong) e para o Brasil. Com isso, a participação destes países no comércio de 

calçados mundial saltou de inexpressivos 7% para cerca de 35% ao final da década de 1980 

(ANDERSON, 2001).  

A partir de então, por uma série de fatores, as vantagens que eram percebidas nestes 

países foram se esvaindo e outro movimento de migração ocorreu. Desta vez, ainda em busca 

de mão de obra mais barata, a indústria voltou-se para outros países asiáticos ainda pouco 

desenvolvidos, como Filipinas, Indonésia, Tailândia e China (ANDERSON, 2001).  

Anos mais tarde, a China se tornaria uma potência mundial em vários aspectos, 

inclusive na produção de calçados - que até então ignorava.  

A oferta de calçados não é homogênea, e apresenta produtos de todas os tipos, 

categorizados de múltiplas maneiras. Em geral, classificam-se os calçados quanto a sua forma, 

sendo tênis, sandálias, chinelos e sapatos, categorias genéricas nas quais a maioria pode ser 

enquadrada. Dentro de um mesmo tipo de calçado ainda há diferenças sensíveis em qualidade, 

preço, marca e insumos utilizados (como couro, plástico e tecido), além de outras variáveis, 

como moda, estilo e modelos (ANDERSON, 2001). Com isso, a competição neste mercado 

não ocorre apenas em preço, mas também deve considerar estratégias de diferenciação 

(GUIDOLIN, et al., 2010).  

Na indústria de calçados, as etapas de manufatura não são determinantes para gerar 

vantagens competitivas sustentáveis, como defendem Guidolin, et al. (2010, p. 147), ao 

afirmarem que: Apenas os países que sustentam vantagens competitivas relevantes nas etapas 

de criação, design, marketing e coordenação da cadeia de produção e distribuição da indústria 

calçadista conseguem manter um papel ativo na cadeia de valor, enquanto os países que 

produzem calçados com base em custos de produção baixos (principalmente mão de obra) 

tendem a perder competitividade.  

Por conta da organização do sistema de produção nesse tipo de indústria, o uso de 

novas tecnologias, não afeta muito a indústria de calçados e como nesta indústria existem 

poucas economias de escala, a qualidade final do produto depende quase que exclusivamente 

da qualificação da mão de obra e do nível de investimento em tecnologia de produção. Estes 
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devem ser maiores quanto mais elevados for o grau de diferenciação do produto, ao passo 

que, para fabricação de itens padronizados e de preços baixos, níveis tecnológicos mínimos e 

trabalhadores pouco capacitados são suficientes (COSTA, 1993). 

 

3.2 A PRODUÇÃO DE CALÇADOS NO MUNDO 

 

Segundo dados apresentados no Congresso Mundial do Calçado – evento realizado em 

novembro de 2015, no México, e que teve a Couromoda como um dos patrocinadores Master, 

em 1985 eram consumidos 8,83 bilhões de pares. Em 2013, o número quase triplicou e 

chegou a 22,41 bilhões de pares, um incremento de 163% no consumo. No mesmo período, 

por exemplo, a população mundial passou de 5 bilhões para 7 bilhões de pessoas, alta de 40%. 

E esta tendência deve se manter por ainda muitos anos (COUROMODA, 2016). 

A produção mundial de calçado aumentou 8% em 2014, para 24 bilhões de pares, 

destacando-se a China como ―líder indiscutível‖ ao fabricar quase dois em cada três pares de 

sapatos, segundo dados do último World Foowear Yearbook. Elaborado e distribuído em todo 

o mundo pela ―Associação Portuguesa das Indústrias de Calçados, Componentes, Artigos de 

Pele e Seus Sucedânios‖ (APICCAPS), aquele que é descrito como ―o mais completo 

termômetro da indústria de calçados a nível internacional‖ – e cuja edição relativa a 2014 foi 

apresentada em julho na Alemanha – evidencia que a estrutura geográfica da indústria 

permanece ―praticamente inalterada‖ relativamente ao passado recente (COUROMODA, 

2016). 

A Ásia é responsável por 88% da produção mundial de calçados, sendo seis dos 10 

principais produtores de calçados mundial, países asiáticos. Já a Europa assegurou, no ano 

passado, apenas 3% da produção mundial de calçados. Analisando a evolução ao longo dos 

últimos cinco anos, assistiu-se a um aumento ―significativo‖ da quota mundial da Ásia, que 

passou de 49% em 2010 para 52% em 2014, com a China assumindo a liderança e a vir 

consistentemente consolidando a sua posição ao longo dos anos. Os EUA e a Índia surgem no 

segundo e terceiro postos, respectivamente. Os dados do World Foowear Yearbook para 2014 

apontaram também novos níveis recordes no comércio internacional de calçados, com as 

exportações somando 16 bilhões de pares e 133 bilhões de dólares (117,8 bilhões de euros). 

Neste quesito, também a China consolidou a sua liderança de forma esmagadora, segundo 

destaca a APICCAPS, de cada 10 pares de calçados exportados, a China é responsável por 

mais de sete pares (COUROMODA, 2016). 
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Quanto ao preço médio de exportação por par, tem mostrado uma tendência clara de 

aumento na última década, passando de 5,97 dólares (5,29 euros) em 2004 para 8,12 dólares 

(7,19 euros) em 2014, o que corresponde a um crescimento de 36%. No ano de 2013, contudo, 

e em contramão com esta tendência, o preço médio de exportação do calçado recuou 2% 

(COUROMODA, 2016). 

Entre os 15 maiores exportadores, a Itália registra o maior preço médio de exportação 

(50,92 dólares - 45,12 euros), seguida de Portugal (31,88 dólares – 28,25 euros) e França 

(31,74 dólares - 28,13 euros). O calçado espanhol ficou em 7.º lugar da lista (com um preço 

médio de 22,03 dólares - 19,52 euros), ainda assim muito acima dos 4,44 dólares (3,94 euros) 

do par de calçado chinês (COUROMODA, 2016). 

Quanto aos preços de exportação do calçado de couro, após vários anos de 

crescimento caíram pela primeira vez em 2014 e atingiram os 25,16 dólares (22,29 euros) o 

par, o que pressionou em baixa os preços de exportação do calçado a nível geral. Ainda assim, 

em 2014 o preço médio do calçado de couro foi o dobro do verificado em 2004, representando 

agora este tipo de calçado menos de 45% do valor das exportações totais de calçado 

(COUROMODA, 2016). 

Os números da indústria calçadista mundial, em 2014, apontaram para a 

reacomodação de diversas forças internacionais do segmento. É o caso do Brasil, por 

exemplo, que, com o novo câmbio, pode incrementar seus negócios com o mercado externo. 

Grandes consumidores mundiais aumentam seu apetite por calçados, em especial de médio 

valor agregado, casos de Alemanha e Itália. Ao mesmo tempo, as exportações destes dois 

países cresceram no segmento de produtos de maior valor agregado, muito embora o primeiro 

não seja um grande produtor (COUROMODA, 2016). 

Além da China, o Vietnã não para de aumentar sua participação internacional e 

também a sua já enorme produção. Já o Paquistão, surge como um país de grande potencial, 

com destaque para os artigos de couro. A China segue imbatível em termos de números, mas 

já apresenta sinais de desaceleração de sua indústria.  

Em relação ao Brasil, este se manteve competitivo e atuante nos últimos anos, apesar 

de todas as dificuldades e a crise econômica (COUROMODA, 2016). 
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3.3 O BRASIL E A PRODUÇÃO DE CALÇADOS 

 

No ano de 2013, foram enviados ao exterior 129 milhões de pares de calçados por US$ 

1,06 bilhão. No ano anterior, os número foram: 123 milhões de pares e receita de US$ 1,09 

bilhão. Ou seja, exportou-se volume maior com preço médio maior (COUROMODA, 2016). 

O sapato brasileiro foi vendido em 150 países e os principais destinos em 2014 foram 

Estados Unidos, Argentina e França. O Brasil exportou para os norte-americanos, no ano 

passado, 11,85 milhões de pares, gerando receita de US$ 193,67 milhões, um incremento de 

10,9% em pares e de 2,2% em valores. Já para a França foram enviados 8,9 milhões de pares, 

por US$ 70 milhões, aumento de 12,2% em pares e de 0,5% em valores (COUROMODA, 

2016). 

Os destaques positivos do ano de 2014 foram: Colômbia (6º maior comprador, com 

US$ 48,7 milhões e aumento de 23,7% frente a 2013); Arábia Saudita (12º maior comprador, 

com US$ 22 milhões e incremento de 42,2%); e Emirados Árabes Unidos (13º maior 

comprador, com US$ 20 milhões e incremento de 20%). O pior desempenho foram as 

exportações para a Argentina, que, apesar de ainda figurar na segunda colocação entre 

destinos, minguou as importações de produtos brasileiros em 31,4%, alcançando US$ 81,68 

milhões (COUROMODA, 2016). 

O Brasil comprou do exterior 39 milhões de pares de calçados por US$ 572,37 

milhões, em 2013.  No ano de 2014, foram importados 36,8 milhões de pares por US$ 561,28 

milhões em 2014, o que configura diminuição em volume e em valores. Os principais países 

que o Brasil importou em 2014 foram Vietnã, Indonésia e China. O destaque fica por conta do 

Vietnã, que vendeu 8,2% mais do que em 2013, chegando a US$ 323,47 milhões, sendo este 

país agora responsável por mais de 57% do total importado pelo Brasil. A Itália aumentou 

suas vendas para o Brasil em 11%, chegando a US$ 21,58 milhões (4º lugar) e a Argentina 

aumentou suas vendas em 34,5%, totalizando US$ 12,56 milhões (5º lugar) (COUROMODA, 

2016). 

Em 2014, a indústria calçadista gerava 309 mil empregos. Os números de empresas 

(8,2 mil) e de produção (900 milhões de pares) os dados mais recentes são os de 2013 

(COUROMODA, 2016). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir do problema de pesquisa proposto:  Acordos de cooperação em APL’s 

favorecem a inovação? são descritos a seguir, os procedimentos metodológicos que 

delinearam o desenvolvimento deste estudo.  

A estratégia de pesquisa é a exploratória sequencial, pesquisa qualitativa seguida ou 

concomitante com a pesquisa quantitativa. Essa estratégia é utilizada para descrever e relatar 

de forma direta quando o pesquisador quer explorar um fenômeno, mas também deseja 

expandir os resultados qualitativos (CRESWELL, 2007). 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa utilizada neste estudo caracteriza-se como do tipo exploratória. 

Neste tipo de abordagem tem-se a possibilidade de obter dados com maior profundidade, 

autenticidade e riqueza em relação ao contexto. Para tanto, foram usadas entrevistas, porque 

elas são mais eficazes do que outros tipos de métodos qualitativos para esse tipo de pesquisa, 

e também por não só permitir tópicos e perguntas predeterminadas, mas facilitar para o 

entrevistador fazer perguntas espontâneas que possam surgir durante o curso das entrevistas. 

Para tanto, um questionário semiestruturado foi utilizado, pois através dele o 

entrevistador explora temas de interesse, conforme dados da pesquisa bibliográfica, como 

também pode alcançar perguntas abrangentes ao mesmo tempo em que surgem outros 

questionamentos, permitindo assim que o entrevistado tenha mais flexibilidade em responder 

tais perguntas. Neste caso, o questionário muitas vezes provocam respostas mais válidas 

porque é permitido ao entrevistador elaborar e esclarecer as perguntas (HIRSCHMAN; 

HOLBROOK; 1986). 

 

4.1.1 Unidade de Análise  

 

O APL de calçados de Campina Grande- PB foi o objeto escolhido como cenário desta 

pesquisa, por apresentar características inerentes às que este estudo preconiza: possui uma 

quantidade considerável de empresas de fabricação de calçados de diferentes portes e idades e 

as unidades fabris existentes na cidade são extremamente importantes para a economia local e 

regional.  



75 

 

O arranjo coureiro-calçadista de Campina Grande, no estado da Paraíba, tem sua 

origem histórica a partir do desenvolvimento do município.  

A cidade de Campina Grande passou da condição de vila a cidade em 1864. Em 

função de sua privilegiada localização geográfica central na Região Nordeste, Campina 

Grande prosperou como entreposto comercial da produção nordestina de vários produtos, 

principalmente o algodão arbóreo. Devido às condições locais, estabeleceu-se um grande 

rebanho bovino, caprino e ovino, o que possibilitou aliado à presença de açudes, o surgimento 

nos anos 1920 de atividades industriais de curtume, a partir da iniciativa de uma família local, 

quando esta cidade só possuía cerca de quatro mil habitantes (ALBUQUERQUE, 2001). A 

existência desse rebanho que deu origem à indústria do couro propiciou a constituição de 

capacitação para trabalhar com o couro, calçados e afins, conformando o arranjo produtivo 

coureiro-calçadista. 

A produção do couro no município teve seu período de apogeu nas décadas de 1940 e 

50, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, com a exportação de seus produtos. Nas décadas 

de 1960 e 70 a indústria coureira entrou em declínio, reduzindo significativamente o número 

de curtumes, tendo em vista em particular o acirramento da concorrência com o estado do Rio 

Grande do Sul. É neste mesmo período que as atividades de produção de calçados iniciam seu 

crescimento. Desde então, as atividades calçadistas de Campina Grande tornaram-se 

significativas na produção paraibana. No ano de 1994 localizava-se em Campina Grande 

aproximadamente 60% das empresas do setor coureiro-calçadista formal e informal do estado 

(ALBUQUERQUE, 2001).  

O surgimento de empresas formais no arranjo ocorreu mais intensamente a partir das 

décadas de 1970 e 80, em função da capacitação constituída localmente. Por ter a região 

vocação histórica para a produção de calçados, destacando-se um grande contingente de 

―sapateiros‖ e produtores informais, as empresas existentes e entrantes nesta época se 

caracterizavam, de forma geral, por uma experiência acumulada na produção de calçados, que 

foi passada em processo de difusão familiar de conhecimentos. A partir da década de 1980, 

tendo em vista tendências de atração de capitais de outras regiões do país para estados do 

Nordeste, por meio particularmente de incentivos fiscais, a Paraíba tornou-se hospedeira de 

algumas empresas de calçados, em um processo de implantação de fábricas para 

aproveitamento de tais incentivos e da mão-de-obra com custos menores (ALBUQUERQUE, 

2001). 

No final dos anos 1990, o arranjo produtivo de Campina Grande era basicamente 

formado por 50 empresas, sendo 39 micro, 7 pequenas, 3 médias e 1 grande e um contingente 
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de 187 produtores informais de calçados e artefatos de couro ou de materiais sintéticos. 

Também se encontravam alguns fornecedores de insumos, como solados de materiais 

sintéticos, colas e adesivos (SICTCT, 1994 e 1998). Além disso, ainda neste período, três 

grandes empresas de outras regiões do país atuavam no arranjo da produção de calçados e 

insumos (ALBUQUERQUE, 2001). 

Contudo, segundo pesquisas, no primeiro semestre de 2000 permaneciam em 

atividades cerca de 40 empresas formais. Neste período, o arranjo coureiro-calçadista de 

Campina Grande se apresenta com um núcleo central formado fundamentalmente por 

produtores locais de micro, pequeno a médio porte de calçados e artefatos de couro ou de 

material sintético (ALBUQUERQUE, 2001). 

Caracterizado por uma proximidade geográfica entre os produtores e pela existência 

de laços culturais, de parentesco, amizade e vizinhança e, com isso, pela interação e 

permanente troca de informações, a base das atividades do arranjo se constituía por: i) 

capacitação local dos trabalhadores e ―sapateiros‖, caracterizada principalmente pelos 

conhecimentos tácitos desenvolvidos localmente para a produção artesanal ou quase artesanal 

de calçados e afins; e, ii) tradição de empresas familiares atuantes na produção de couro e 

calçados, cuja gestão passava de pai para filho, com incorporação de novas qualificações e 

técnicas para melhoria, ampliação ou diversificação de sua produção e gestão 

(ALBUQUERQUE, 2001). 

Outra importante característica do arranjo se relaciona com o forte tecido institucional 

existente no local, realçado pela presença de importantes organismos públicos e privados de 

apoio e promoção a atividades produtivas e inovativas. Ressalta-se, ainda, a entrada de três 

grandes empresas das Regiões Sudeste e Sul no arranjo, a partir da década de 1980 

(ALBUQUERQUE, 2001). 

Na década de 1980, duas grandes empresas do sul do país se instalaram no município, 

uma produtora nacional de sandálias de material sintético, originária do estado de São Paulo, 

a Alpargatas (Detentora da produção das sandálias Havaianas), e uma das maiores produtoras 

nacionais de calçados femininos, da Região Sul. Esta última se instalou no município em 

1983, contudo, em 1997 fechou a fábrica de Campina Grande, transferindo suas atividades de 

Campina Grande para o interior da Bahia, em função de incentivos fiscais ofertados por 

aquele Estado (ALBUQUERQUE, 2001). 

Importante registrar, contudo, que o crescimento do arranjo em número de empresas a 

partir dos anos de 1980 não se deveu ao processo de implantação das empresas de outras 

regiões do país na cidade, nem mesmo a estímulos das grandes empresas que se estabeleceram 
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em Campina Grande para a formação de redes de subcontratação ou fornecimento. Conforme 

salientado, o objetivo de estabelecimento de fábricas de fora no local se deveu exclusivamente 

ao aproveitamento de benefícios resultantes de incentivos fiscais e da mão-de-obra local 

(ALBUQUERQUE, 2001). 

Observou-se, além disso, a quase inexistência de relações entre estas grandes empresas 

e as demais empresas do arranjo. A dinâmica do arranjo não foi alterada de forma substantiva 

com a instalação dessas fábricas, salientando-se apenas prática de salários maiores do que a 

média local e uma capacitação diferenciada, no que se refere especificamente à empresa 

produtora de calçados femininos, que fechou sua fábrica desempregando cerca de 500 

trabalhadores (PINHANEZ, 2001). 

De acordo com estudo realizado anteriormente no local o arranjo coureiro-calçadista 

de Campina Grande até meados da década de 1990 apresentava um quadro de 

desenvolvimento econômico promissor, com reflexos no município e na região. Sua 

relevância foi reconhecida a partir de alguns fatores: i) a articulação de vários organismos 

públicos e privados para estimular seu desenvolvimento por meio de estudos e diagnósticos e 

da elaboração e implantação de alguns programas ou projetos voltados para o setor; ii) a 

criação desde a década de 1970 de capacitação tecnológica na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) para a formação de graduados e especialistas; iii) a criação, na década de 

1990, de um centro tecnológico específico para couro e calçados, único da região Nordeste; e, 

iv) o pioneirismo na atração, por intermédio de incentivos, de grandes empresas de outras 

regiões do país, incluindo fornecedoras de insumos para a indústria calçadista (PINHANEZ, 

1998).  

Campina Grande teve na indústria do couro um elemento decisivo de dinamização de 

sua economia. Há, na indústria de calçados campinense, um forte componente informal, 

apesar de a produção formal se constituir no componente mais importante, sendo responsável 

pela geração de mais de dois terços do emprego local do setor. A cidade possui uma mão-de-

obra treinada para a produção de alta qualidade, tradição herdada de um período recentemente 

findo, quando Campina Grande se distinguia como renomado fabricante de vaquetas. Além da 

grande empresa produtora de sandálias, uma pesquisa de campo realizada por Kehrle (2005) 

verificou a presença de 35 empresas formais fabricantes de calçados, bem como de 53 

empresas informais, embora as formais possuam maior porte. A produção de equipamentos de 

segurança (botas, luvas, aventais etc.) é um caso típico do pioneirismo campinense, já que a 

cidade se constitui no principal polo produtor das regiões Norte e Nordeste. Outra marcante 

característica do polo campinense é a forte presença de agentes de coordenação, públicos e 
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privados, que desenvolvem atividades ligadas à indústria de calçados. A infra estrutura de 

treinamento não tem equivalente em toda a Região, apesar de não ser ainda um recurso 

totalmente utilizado, com destaque para o Centro Tecnológico do Couro e Calçado Albano 

Franco (CTCC), ligado ao Senai (KEHRLE, 2005). 

A indústria formal de Campina Grande é produtora de calçados de boa qualidade 

mantendo uma tradição na fabricação de produtos finos que a cidade há muito carrega, mas 

que nunca se desenvolveu a ponto de tornar-se referência no mercado regional, como no 

passado foi sua indústria coureira. O capital social acumulado no polo constitui seu elemento 

diferenciador (KEHRLE, 2005). 

 

4.1.2 Método de coleta de dados 

 

A escolha dos respondentes aconteceu por acessibilidade, objetivando encontrar 

pessoas que pudessem responder ao problema de pesquisa apresentado. As pessoas 

selecionadas para as entrevistas foram indicadas a partir de contatos feitos com representantes 

da FIEP, SENAI e SEBRAE.  

 

4.1.2.1 Entrevistas 

 

As entrevistas semiestruturadas foram o principal instrumento de coleta de dados, 

foram gravadas e posteriormente transcritas. Por meio delas foi possível desenvolver uma 

estreita relação entre o entrevistador e o entrevistado, facilitando a transmissão da informação 

(RICHARDSON, 2007).  

O corpo de análise desta pesquisa compõe-se de indivíduos que estão diretamente ou 

indiretamente ligados às organizações, tais como, diretores e consultores. Para a definição da 

quantidade de entrevistas a serem realizadas, utilizou-se as recomendações de (MASON, 

2002) conforme transcrição a seguir: ―As entrevistas devem ser realizadas até que se tenha 

certeza de ter atingido um volume de dados suficientes para gerar uma explicação apropriada 

ao problema, ou seja, até ser atingido o ponto de saturação teórica‖. Neste estudo foram 

realizadas um total de 12 entrevistas, cujos perfis dos entrevistados estão apresentados no 

Quadro 10.  
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Quadro 10: Perfil dos entrevistados  
Entrevistado Sexo Idade Escolaridade Função na empresa Tempo na 

função 

1 M 65 Ensino médio Proprietário 26 anos 

2 M 26 Superior 

completo 

Gerente 6 anos 

3 M 56 Ensino médio Proprietário 15 anos 

4 F 32 Superior Gerente 7 anos 

5 F 33 Superior Gerente 6 anos 

6 M 65 Fundamental Proprietário 35 anos 

7 M 50 Ensino médio Proprietário 15 anos 

8 F 25 Superior Gerente 6 anos 

9 M 26  Superior 

incompleto 

Proprietário 5 anos 

10 F 33 Superior Analista 5 anos 

11 M 38 Superior Coordenador 6 anos 

12 M 23 Superior 

incompleto 

Gerente 4 anos 

Fonte: O autor 

 

4.1.3 Análise e interpretação dos dados 

 

A análise e interpretação dos dados coletados pelas entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas através do método de análise de conteúdos, proposto por BARDIN (p. 125, 2011) 

cujo procedimento organiza-se em torno de três polos cronológicos: 

1) A pré-análise; 

2) A exploração do material; 

3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise, sistematiza-se as ideias iniciais colocadas pelo referencial teórico. 

Corresponde a um período de intuições, que tem por objetivo tornar operacionais as ideias 

iniciais. Nesta primeira fase, as entrevistas são lidas com bastante atenção procurando os 

indicadores que serão construídos em função das hipóteses, ou pelo contrário, as hipóteses 

serão criadas na presença de certos indicadores. Uma hipótese é uma afirmação provisória que 

nos propomos a verificar (confirmar o refutar), recorrendo aos procedimentos de análise. No 

entanto, as hipóteses nem sempre são estabelecidas quando da pré-análise. Algumas análises 

efetuam-se ―às cegas‖ e sem ideias preconcebidas (BARDIN, p. 125, 2011) 

Na fase seguinte, da exploração do material, pode recorrer-se a programas de 

computadores que realiza determinadas operações tais como o recorte do texto em unidades 

comparáveis de codificação para análise temática e de modalidade de codificação para o 

registro dos dados. Para esta fase, utilizou-se o programa de computador ―Atlas ti‖, que num 

primeiro momento seleciona as palavras ―chaves‖ definidas previamente, criando códigos de 
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análise. Dessa forma, os documentos (entrevistas) são recortados em unidades de registros 

(palavras, frases, parágrafos), em seguida são agrupados por temas em categorias, as quais 

possibilitam as inferências (BARDIN, 2011).  

Neste estudo, utilizou-se como ferramenta para auxiliar na análise de conteúdo, o 

software ―Atlas ti‖ que é um conjunto de ferramentas cuja finalidade é promover a análise 

qualitativa oriunda de várias fontes, sejam elas textuais, gráficas (fotos) ou vídeos. É uma 

ferramenta que auxilia na organização, gerenciamento e agrupamento do material que vai ser 

analisado de maneira sistemática e também criativa.  

Na terceira fase, do tratamento dos resultados obtidos e interpretação, são realizadas 

operações matemáticas simples (contagem), que permitem estabelecer quadros de resultados, 

diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em evidência as informações 

fornecidas pela análise. Nessa fase é feita a análise comparativa através da justaposição das 

diversas categorias criadas em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes 

e os que foram configurados como diferentes (BARDIN, 2011). 

Resumidamente, com o auxílio do software ―Atlas ti‖ realizou-se o seguinte 

procedimento: 

1) A partir da leitura minuciosa de cada uma das entrevistas, foram sistematizadas as 

ideias iniciais e estabelecidos indicadores para as suas interpretações.  

2) Foram criadas as unidades Hermenêuticas (interpretação dos textos escritos), 

tornando-os compreensível. O software vai procurar as ―palavras chaves‖ 

previamente definidas, para criar os códigos. Em seguida é feito o agrupamento 

dessas palavras em famílias. Devem ser criados códigos e famílias que estejam 

relacionados às ―palavras chaves‖.  

3) Com os códigos e as categorias definidas fez-se a descrição dos dados, a partir das 

teias geradas pelo software Atlas ti, interpretando-os adequadamente respaldadas 

no referencial teórico.  

 

4.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

A partir das variáveis descritas e definidas no referencial teórico e das hipóteses 

formuladas, construiu-se o modelo conceitual de pesquisa (Figura 2) que nortearam a pesquisa 

quantitativa.  
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Figura 2. Modelo Conceitual de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor  
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4.2.1 Método de coleta de dados 

 

Neste estudo, deliberou-se pela amostragem não probabilística por conveniência, na 

qual se prioriza a conveniência do investigador e procura obter uma amostra de elementos 

convenientes, o entrevistador seleciona as unidades da amostra (MALHOTRA, 2001). A 

amostra foi composta por 28 empresas da cidade de Campina Grande e 22 empresas de outras 

regiões do Brasil, selecionadas ao acaso na 48ª Feira Internacional da Moda em Calçados e 

Acessórios (Francal, 2016) ocorrida em São Paulo, capital, no período de 26 a 29 de Junho.  

Os construtos de interesse foram quantificados a partir de um conjunto de itens 

compostos por assertivas concernentes à variável objeto, submetidas ao grupo de indivíduos 

constituintes da pesquisa, aos quais foi solicitado que respondessem em termos de sim ou não 

algumas questões numa escala dicotômica: ―1‖ sim, ―0‖ não (APÊNDICE B). O uso desse 

tipo de escala justifica-se pela rapidez e facilidade de aplicação, processo e análise; facilidade 

e rapidez no ato de responder; menor risco de parcialidade do entrevistador; apresentam pouca 

possibilidade de erros e são altamente objetivas. 

Em outras questões foram sugeridos que marcassem a alternativa mais apropriada 

(APÊNDICE C). 

A descrição detalhada das dimensões componentes dos construtos de interesse e seus 

indicadores foram detalhados no referencial teórico deste trabalho. 

 

4.2.1.1 Pré –teste 

 

Para McDaniel e Gates (2003, p.395) ―nenhuma pesquisa deve ser realizada sem um 

pré-teste‖, para verificar possíveis falhas na interpretação e na continuidade das questões. Foi 

feito um pré-teste aplicando-se uma versão inicial do questionário aos alunos de dois cursos 

superiores, de duas instituições de ensino, uma pública e uma privada, escolhidos por 

conveniência do pesquisador, todos os alunos são seus discentes. Os dados colhidos neste pré-

teste indicaram que as perguntas eram de fácil entendimento o que garantiu a sua consistência 

e sua confiabilidade.  

 

4.2.1.2. Estratégia de coleta 

 

As empresas da população estabelecida para a pesquisa foram convidadas a participar 

via contato telefônico feito pelo pesquisador aos empresários do APL de Campina Grande, ou 
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pela abordagem direta ao proprietário da empresa, quando da visita do pesquisador aos 

expositores da Francal 2016.  

A coleta de dados foi operacionalizada da seguinte maneira: 

1. Para as empresas de Campina Grande 

a) Estabelecimento de um primeiro contato telefônico com a empresa, visando a 

identificação do respondente adequado para a participação na pesquisa, ou seja, o 

gestor da fábrica ou seu representante e feito o convite; 

b) Caso o convite seja aceito, envia-se um e’mail com o questionário (google drive) e 

aguarda-se uma semana para a sua resposta; 

c) Não tendo o retorno da resposta ao questionário, faz-se uma visita a empresa levando-

se o mesmo questionário de forma impressa e sugerindo-se que o respondente o 

preencha, dando um prazo de mais uma semana para a sua coleta, sendo esta, feita 

pessoalmente.  

Usando-se esta estratégia foram obtidos 28 questionários respondidos. 

2. Para as empresa expositoras da Francal 2016: 

a) Visita ao expositor em seu “stand” abordando-o e convidando-o para participar da 

pesquisa; 

b) Caso afirmativo, utilizou-se o mesmo questionário de pesquisa, porém em vez de obtê-

los via e’mail pediu-se para respondê-lo oralmente de forma que as respostas ficassem 

gravadas para posterior transcrição.  

Usando-se esta estratégia foram obtidos 22 questionários respondidos.  

 

4.2.2 Análise dos dados 

 

Inicialmente foram aplicadas técnicas estatísticas univariada, que inclui os métodos de 

Estatística Descritiva, permitindo a análise da variável, separadamente e também métodos de 

Estatística Inferencial para determinada variável podendo esta ser medida de uma ou mais 

amostras independentes (TRIOLLA, 2008). Esta técnica foi utilizada com a intenção de 

descrever a amostra, como perfil dos respondentes e as características das empresas, 

estabelecendo algumas possíveis relações com os resultados das técnicas multivariadas. As 

técnicas multivariadas incluem métodos de análise das relações de múltiplas variáveis 

dependentes e/ou múltiplas variáveis independentes, quer se estabeleçam ou não relações de 

causa/efeito entre estes dois grupos (TRIOLLA, 2008). 
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Como extensão de várias técnicas multivariadas, a técnica de modelagem através de 

equações estruturais (Structural equation modeling –SEM), pelo método Partial Least 

Squares (PLS) (SMART PLS, 2015), examina uma série de relações de dependência 

simultânea e mostra-se bastante útil quando uma variável dependente torna-se independente 

em uma relação de dependência subsequente.  

Para Tinsley e Brow (2000), a força da SEM se apoia na habilidade de testar com 

bastante rigor um modelo hipotético, que mostre relações entre variáveis observáveis e 

variáveis latentes. Tanto o modelo de mensuração quanto o estrutural são estimados pelo 

PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling). Esta técnica de modelagem de equações 

estruturais é utilizada para analisar as relações causais entre construtos, ela não exige o 

pressuposto da normalidade multivalorada para a distribuição das variáveis, e pode ser 

aplicada neste estudo, uma vez que, algumas variáveis utilizadas nesta pesquisa são discretas.  

 

Figura 3: Algoritmo do PLS-PM 

 

 

Fonte: BIDO et al., 2010, p. 245 

Analisando-se o algoritmo do PLS-PM (Figura 3) observa-se que se utilizam dois 

modelos: o de mensuração e o estrutural, destacando-se que em momentos a 

multicolinearidade pode ter problemas para realizar a modelagem estrutural, ou seja, se for 
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utilizado o esquema de ponderação path, a multicolinearidade entre as VL pode levar alguns 

coeficientes estruturais a serem não-significantes, instáveis ou a apresentarem sinais 

incoerentes (contrários às correlações) (BIDO et al., 2010). 

Para a aplicação da SEM e testar as relações propostas no modelo conceitual 

apresentado na Figura 2, utilizou-se o Software SmartPLS, versão 2, executado em ambiente 

Windows 8. Esse software permite avaliar o relacionamento entre os construtos da pesquisa, 

permitindo se observar o quanto cada construto pode ser explicado pelo outro, por meio de 

coeficientes de regressão.  

A avaliação do modelo de mensuração é feito por meio de dois parâmetros principais: 

Validade convergente e Validade discriminante. Para a Validade convergente as cargas 

fatoriais significantes devem ter t>1,96 (t-student) usando-se a significância de 5%, 

executando o algoritmo bootstraping para o cálculo, adotando-se os parâmetros de 500 

interações. Ainda para averiguar a existência de validade convergente entre as relações, os 

valores de AVE e da Confiabilidade Composta (Composite Reliability) devem ser superiores a 

0,5 e 0,7 respectivamente (CHIN, 1998; FORNELL; LARCKER; 1981). 

Para a validade discriminante, utiliza-se a raiz quadrada de AVE, que deve ser maior 

que as correlações entre os demais construtos (FORNELL; LARCKER; 1981). 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados das entrevistas que serviram de objeto 

deste estudo. A técnica de análise de conteúdo foi aplicada e as entrevistas foram analisadas 

por meio de técnicas defendidas por (BARDIN, 2011).  

As entrevistas depois de transcritas foram inseridas no programa Atlas ti, onde criou-

se uma codificação a partir do desmembramento dos textos agrupados analogicamente. Para a 

análise das entrevistas utilizou-se o software ―Atlas ti‖ que fizeram emergir as unidades de 

significância respaldadas no referencial teórico, num total de 19, representadas no Quadro 11. 

Essas unidades de significância foram agrupadas conforme similaridade de conteúdo. Em 

seguida foi realizada a categorização. Segundo Bardin (2011, p.147), a categorização é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, e em 

seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efetuado em razão das características comuns destes elementos.  

 

Quadro 11: Codificação e Categorização dos conteúdos 
Codificação Categorias 

1 – Acordo com clientes I – Acordos de Cooperação 

2 – Acordo com os concorrentes 

3 – Acordo os com fornecedores 

4 – Acordo com terceirizadas 

5 – Acordo para comercialização (representantes comerciais) 

6 – Acordo para propaganda e marketing 

7 – Acordo para logística (transportadoras) 

8 – Constituição da empresa II – Práticas Inovadoras 

9 – Perfil empreendedor 

10 – Envolvimento dos empregados na geração de ideias 

11 – Planos e metas explicitados 

12 – Programa formal para treinamento dos empregados 

13 – Utilização de programas governamentais para inovação III –Esforços de inovação 

14 – Utilização de financiamentos bancários 

15 – Apoio de Instituições de pesquisa (SEBRAE/SENAI) 

16 – Busca externa por conhecimento (Feiras, internet, consultorias, etc) 

17 – Lançamento e desenvolvimento de novos produtos 

18 – Preocupação com aspectos ambientais 

19 – Melhoria dos processos 

Fonte: O autor 
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5.1 ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DAS ENTREVISAS 

 

Com vistas a responder ao problema de pesquisa: Acordos de Cooperação em 

Arranjos Produtivo Locais APL’s favorecem a inovação? As entrevistas foram analisadas 

conforme técnicas defendidas por Bardin (2011).  

Todo o processo de seleção dos conteúdos foi realizado pelo software atlas ti, que 

buscou nas entrevistas transcritas, os parágrafos que tivessem relação de conteúdo com o tema 

em questão e que foram agrupadas conforme a similaridade.  

 

5.1.1 Codificação 

 

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas – 

dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, 

permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o 

analista acerca das características do texto que podem servir de índices (BARDIN, p.133, 

2011).  

 

1 - Acordo com os clientes- Este código  trata da forma como a empresa percebe os clientes e 

como ela se relaciona com eles, quais as formas de contato, abordagem e importância 

atribuída ao relacionamento. 

 

A gente procura muito escutar o cliente, de forma que tem uma sapatilha aqui por 

exemplo... eu estou com ela.... acredito que há mais de 10 anos que a gente roda com 

esse modelo e é o mesmo modelo, só que a gente vai melhorando. O cliente diz ―ah, 

mas tá muito fechado‖, então vamos abrir um pouquinho mais, ―ah, tá 

desconfortável‖. Então hoje a gente tem ela, não tem costura, porque reclamavam 

que a costura cortava...incomodava o pé...então, não tem costura, o forro é todo de 

pluma, a palmilha em ―confort‖, o solado é flexível, e hoje é um dos produtos que a 

gente mais vende (entrevistado 5). 

 

Tem um amigo em Fortaleza agora, ele tem um escritório de representação, aí ele 

sugere ―rapaz vamos fazer esse sapato assim, assim, vamos fazer esse colegial 

assim, assim aí a gente troca ideias‖....Os clientes chegam na loja e falam o modelo 

que eles gostariam, o material...(entrevistado 7).  

 

O cliente... a gente é que tem uma forma de agrupar ele, de selecionar os clientes pra 

trazer para a empresa pra serem feitos muitos negócios. Estou com essa sandália 

aqui, o cliente quer ela com uma tira só e com um fechamento diferenciado, então o 

fabricante quando tem uma relação com o cliente, ele procura atender isso 

(entrevistado 10). 

 

A gente tem um evento anual que é o gira calçados que é um evento de negócios do 

setor, então a gente tem contatos com clientes do Brasil todo, e eles sempre 
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sugerem, e a gente também no final do ano assim, tem reunião estratégica do setor 

do APL de calçados que é o projeto regido pelo SEBRAE, mas envolve SEBRAE, 

universidades e empresas e a gente chama alguns clientes mesmo, assim.... os cliente 

são os lojistas (entrevistado 11). 

 

Muitos dos clientes de atacado, que viajam muito que compram mercadorias mais 

caras de fora, muitas vezes eles ajudam no desenvolvimento de coleções, e 

juntamente também com os fornecedores eles mostram as novas tendências....Os 

próprios clientes eles trazem soluções, que pelo fato da gente tá preso dentro da 

empresa a gente não consegue ver no mercado, então eles começam a direcionar a 

nossa empresa....O lojista, como ele tem uma visão empreendedora, ele já sabe mais 

ou menos como é que fica o rumo melhor que deve ter o produto (entrevistado 12). 

 

Nesta codificação percebe-se claramente a importância dos clientes para a empresa, os 

entrevistados em sua maioria, procuram priorizar a satisfação do cliente e atender as suas 

necessidades. Conforme aborda Harrison (2005), uma das estratégias mais importantes que 

uma empresa pode adotar é ouvir os clientes, formando parcerias com eles e principalmente 

desenvolvendo produtos que atendam as suas necessidades.  

 

2 - Acordo com concorrentes – Esta codificação trata da forma como a empresa percebe seus 

concorrentes e como ela se relaciona com eles, quais as formas de contato, abordagem e 

importância atribuída ao relacionamento. 

 

Tem empresa que coopera assim, por exemplo, eu não estou conseguindo achar essa 

modelagem, acertar nessa modelagem, a empresa concorrente: ―Oh! Tu faz assim 

que você consegue‖, e tem empresa que diz: ―É... realmente é difícil‖....Faltou um 

material aqui, mas a transportadora atrasou a entrega, aí eu vou e ligo pra outra 

empresa ―Tu tem esse material ai?.. Tenho. Me empresta que quando chegar o meu 

eu te devolvo‖(entrevistado 5). 

 

O mercado de calçados aqui de Campina é um pouco assim, amigos, mas na mesma 

hora, são inimigos, tem.... a maioria daqui são brigados com os de lá, de bodocongó 

(polo), então, mas sempre consegue uma parceria, a gente aqui em Campina tem a 

rodada de negócios que é em maio (Gira Calçados), então já foi dessa parceria das 

empresas com a FIEP, SEBRAE, SENAI (entrevistado 8). 

 

Nosso principal ente de cooperação hoje é o sindicato, né? ele é o que mais 

consegue agregar as empresas pra que juntas elas consigam fazer esse trabalho....se a 

gente tivesse aqui três empresas separadas sem nenhum vinculo, provavelmente não 

existiria um projeto do SEBRAE especifico para ela, então existe justamente, porque 

existe uma cooperação de empresas, e que elas estão é..... estão trabalhando em 

cooperação (entrevistado 10). 

 

Muitas vezes tem alguns materiais que são comuns utilizarem, muitas vezes quando 

meu estoque tá baixo, eu preciso, eles emprestam, da mesma forma alguns materiais 

que eles precisam, pegam emprestado, ou até mesmo muitas vezes até a própria 

máquina, minha máquina dá um problema numa peça e eles tem a peça pra poder 

substituir e eu vou lá, pego e depois faço a reposição pra eles (entrevistado 12). 
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Pelo relato dos entrevistados percebe-se que o nível de cooperação entre as empresas 

concorrentes do APL é bastante incipiente. As formas mais comuns de cooperação se 

limitaram ao empréstimo de material ou equipamento e a participação em feiras através da 

associação das empresas ao sindicato que lhes representa.  

 

3 Acordo com os fornecedores- Esta codificação trata da forma como a empresa percebe os 

fornecedores de matéria prima, como ela se relaciona com eles, quais as formas de contato, abordagem 

e importância atribuída ao relacionamento. 

 

Materioteca tem aí, sempre estão mandando as novidades pra cá....vem um pessoal 

de São Paulo já com a tendência da moda já para o ano seguinte, o que vai acontecer 

no próximo ano....Essa semana um representante me mandou esse material (mostrou 

um material sobre a sua mesa.....Esse é o lançamento mais atualizado que tem hoje é 

esse aqui, o cara já mandou pra mim‖(entrevistado 6). 

 

Eles realmente trazem aqui produtos a ser lançado na nova temporada, a tendência. 

A gente conversa com eles e as informações deles  também  são importantes  para a 

gente se programar para cada temporada, cada produção. Uma integração entre o 

que se vai fabricar e o que vai vender.....para você fazer uma exclusividade tem que 

comprar uma quantidade maior  um calçado feminino muda muito você não pode 

mudar o pé, porque muda muito seu trabalho. Com relação a calçado feminino muda 

muito, são quatro estação no ano, então é viável trabalhar em parceria com esses 

fabricantes.....a gente pega uma sola, viaja tira uma foto, ai a gente sugere: ―Olha 

isso aqui é interessante‖....Eles já têm todo o aparato, toda a experiência. A gente 

tem experiência na fabricação da sandália, do solado eles têm mais. Então é isso que 

a gente troca (entrevistado 7). 

 

―A gente compra muita matéria prima daqui de Campina....a gente na hora de fazer a 

compra da matéria prima, pra fazer o produto, é escolhido, é pesquisado, pra depois 

chegar a compra final do produto. Não é algo feito aleatório, entendeu? Não é algo 

aleatório (entrevistado 9). 

 

Os fornecedores... É um dos principais gargalos, hoje o setor aqui na Paraíba é a 

questão dos fornecedores, uma das formas que a gente viu como benéfica foi a 

criação da ―materioteca‖ que é lá no SENAI, na verdade é uma biblioteca de 

materiais onde tão lá todos os fornecedores da cadeia de componentes pra calçados, 

então é uma forma de o fabricante ter  acesso é... à componentes do Rio Grande do 

Sul, de Franca, do país inteiro, é... dentro de lá, de  um local, dessa biblioteca de 

materiais que a gente chama de ―materioteca‖, mas ainda existe uma relação 

distante, porque como não existe aquele pessoal de você tá lá, de comprar direto na 

fábrica, você faz o pedido... daqui que chegue... então já mudou até a moda, se é um 

pedido de modinha pode até passar a tendência e ainda não chegar no mostruário 

(entrevistado 10). 

 

É um polo calçadista, mas a gente tem poucos fornecedores de matérias primas aqui, 

aqui... o contato que a gente tem muito com matérias primas são os contatos do Rio 

Grande do Sul, São Paulo que a gente tem aqui uma cooperação da sindical que é 

uma associação das empresas fabricantes de componentes para calçados e 

vestuários, aí ela vem aqui, ela tem uma biblioteca aqui de materiais que se chama 

―materioteca‖, que ela.... que a gente tem acesso a esses materiais (entrevistado 11). 

 

Eles passam formulações para cada vez mais melhorar a qualidade do produto e pra 

dar mais produção....sempre que tem um material novo, eles sempre estão tentando 
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atualizar, sempre eles chegam e dizem: oh, esse aqui é tendência que já estamos 

desenvolvendo para 2018 (entrevistado 12).  

 

Estudos comprovam que empresas que se associam com fornecedores, através de 

contratos de parcerias, recebe a contribuição destes para o desenvolvimento de novos 

produtos, redução de custos, diluição de riscos e melhoria na integração de componentes 

tecnológicos (TIDD et al., 2005).  

Os fornecedores em sua maioria se localizam nas regiões sul e sudeste do país o que 

dificulta uma maior interação entre as empresas do APL de Campina Grande com esses. 

Mesmo assim, eles tem dado uma contribuição muito grande para o desenvolvimento de 

novos produtos, fornecendo material para a materioteca (biblioteca de material) e apontado as 

novas tendências de moda que o mercado exige.  

 

4 - Acordo com terceirizadas- Esta codificação trata da forma como a empresa se relaciona com 

outras empresas, muitas vezes informais, que ajudam no processo de produção, terceirizando parte do 

processo e quais as vantagens relacionada a este relacionamento 

 
A gente distribui o material para a terceirizada...a gente mesmo desenvolve, com a 

matéria própria, ferramenta própria‖ depois manda para as terceirizadas...Menos a 

criação e o desenvolvimento a gente terceiriza....É como a Arezzo faz, ela terceiriza 

todo o produto em mais de trinta fábricas....A gente tem uma empresa na questão das 

plaquetas que é a logomarca da  empresa e os ímãs. Essa empresa é responsável pela 

confecção da nossa marca na  plaqueta e os enfeites que são de metais. A gente não 

trabalha com metal aqui, então vem de fora (entrevistado 2). 

 

Com essas empresas pequenininhas lá em Zé Pinheiro (Bairro), aí um exemplo, aí eu 

dou pro cara fazer, por exemplo, esse tipo de sapato, ele leva um sapato, como um 

sapatênis, ele leva a modelagem, o material daqui, fabrica e me entrega...A costura 

da bota também tem uns 5 ou 6 que trabalham em casa, eu levo de noite quando eu 

vou pra Zé Pinheiro, eu levo, eles já trazem a outra que deixei no dia anterior, e já 

costuram também, que nem a terceirização....Eu acho que  foi quem inventou 

terceirização foi eu, que faz muitos anos que já dava material pra o pessoal trabalhar 

em casa, por exemplo, eu levo uma remessa de bota dessa, 72 pares,  por exemplo, 

ai eu pago 50 reais pra ele fazer essa bota, quer dizer às vezes a mulher ―tora‖ uma 

ponta de linha, ou outra pessoa... e ele faz às vezes duas remessas de 72 

(entrevistado 6). 

 

Eu terceirizo assim, uma costura....Tem produtos que eu coloco para terceirizar, tipo 

bota, sapato social é terceirizado, é difícil eu fazer aqui na minha produção....É o 

famoso ―fundo de quintal‖ que estão dispostos a fazer costura, não querem ser 

admitidos na empresa, mas enfim...eu preciso dos serviços dele e eles precisam dos 

meus, não chega a ser empresa‖ (entrevistado 8). 

 

Alguns terceirizados eu uso, porque tem algumas coisas que se eu for colocar dentro 

da minha produção o custo fica muito alto e atrapalha um pouco a produção. Ai sai 

mais barato fazer a terceirização (entrevistado 12).  
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Praticamente todas as empresas do APL terceirizam alguma fase do processo de 

produção. A decisão em terceirizar é tomada objetivando exclusivamente a redução de custos 

da empresa. As empresas contratadas geralmente são empresas informais, quase sempre com 

dois ou três empregados e que se especializam em determinada fase da produção. Conforme 

relatos dos entrevistados, eles procuram terceirizar uma costura, ou parte do processo que 

demande um tempo maior para fazê-lo. Os terceirizados trabalham em regime de produção, 

para eles é mais rentável produzir dessa forma, pois eles ganham por peças produzidas e não 

por horas trabalhadas. Porém, a maioria dos contratos entre as duas partes é feita quase 

sempre de forma informal.  

 

5 - Acordo para comercialização- Esta codificação trata da forma como a empresa comercializa sua 

produção e quais as vantagens e desvantagens desses relacionamento.  

 
A nossa parceria é com o distribuidor. Ele compra, faz o estoque e a venda para 

outras pessoas, outros clientes. A empresa não fica restrita a vender simplesmente 

para clientes diferentes, a gente tem o cadastro para cada distribuidor e este é 

responsável pelas vendas (entrevistado 2). 

 

Faço por representantes, e tem uma parte que eu mesmo vendo, em Caruaru (cidade 

de Pernambuco) a gente mesmo vai lá e vende, Caruaru tem um distribuidor, a gente 

coloca para o distribuidor, Caruaru vem gente de todo canto, da Bahia, Sergipe, 

...todo canto (entrevistado 6). 

 

Temos uma aproximação muito grande entre a venda, a produção e a matéria 

prima....Começamos a abrir pontos de venda e a produção foi escoando e não deu 

mais pra trabalhar com vendas externas, então hoje é só para as lojas mesmo do 

grupo‖ (entrevistado 7).  

 

A gente trabalha com vendedores, são representantes da empresa de certa forma, e 

eles levam meu produto e são eles que vão dar volume nas vendas, logo devemos ter 

um bom relacionamento (entrevistado 8).  

 

O relacionamento com os representantes comerciais talvez seja a forma de cooperação 

mais significativa para a empresa. O representante é responsável pelas vendas direta aos 

clientes lojistas. Todos são unânimes em afirmar que deve ter um bom relacionamento com 

seus representantes para poder ter um grande volume de vendas. Alguns empresários 

assumem a função de representante comercial, fazendo ele próprio a comercialização dos seus 

produtos. Outras empresas não trabalham com representante, pois toda a produção é destinada 

exclusivamente para suas lojas. Porém, isso só ocorre quando a fábrica possui loja própria e a 

loja absorve toda a demanda da fábrica.  
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Os vendedores (representantes comerciais) são uma fonte rica de ideias de novos 

produtos, pois eles passam grande parte de seu tempo com clientes, discutindo produtos e 

aprendendo sobre produtos dos concorrentes (TROTT, 2012).  

 

6 - Acordo para propaganda e marketing – Esta codificação trata da forma como a empresa faz a 

propaganda e a divulgação de seus produtos e sua importância. 

 

Mas na verdade eu tinha uma parceria com a revista “insideSurf‖ fazia trabalho bem 

na  área de surf, tinha uma empresa para fazer esses acompanhamentos de marketing 

(entrevistado 1) 

 

A gente tem com uma gráfica, ele fazem o design gráfico que é contratado pela 

empresa. A gente tem o gerente de marketing da empresa que fica responsável pela 

propaganda de rádio, internet, panfletos, catálogos. Ele é quem faz toda essa criação 

(entrevistado 2). 

 

Eu mando foto pelo Watsapp para o cliente, mas a maioria é por mostruário A gente 

já publicou na revista RISA, que é  uma das mais forte desse setor, a revista é de São 

Paulo...cinco clientes conheceram na RISA (Revista) e queriam conhecer mais 

nossos produtos, para comprar, mas enfim....minha produção tá no limite, então se 

eu fizer uma divulgação  maior eu vou ter que dar um jeito na minha produção 

(entrevistado 8). 

 

A gente tem o instagram, o perfil do instagram daqui, dessa loja, vai fazer um mês 

dia 22 que a gente abriu, tem 11 mil seguidores (entrevistado 9).  

 

O marketing pode oferecer a informação necessária e o conhecimento exigido pela 

empresa para assegurar o sucesso do desenvolvimento de produtos, a sua aceitação e a sua 

comercialização (TROTT, 2012).  

Com o surgimento das novas mídias (internet, celular) as empresas têm utilizado 

desses meios para fazer a divulgação de seus produtos de forma mais econômica, muito 

embora, como a maioria dos entrevistados relatam, o investimento utilizado por eles em 

mídias pagas, como revista, tv e rádio tem sido muito reduzido. A empresa prefere priorizar 

outras áreas, talvez pela falta de conhecimento da importância do marketing muitos 

empreendedores não dão a devida atenção. 

 

7 - Acordo para logística – Esta codificação trata da forma como a empresa transporta sua 

mercadoria até o cliente, vantagens e desvantagens. 

 

Se faz uma negociação. É para ter  um preço, para ter uma exclusividade. A região 

tem aquela transportadora...entrega e trabalha lá?...porque tem transportadora que 

que faz uma região e não faz outra, em São Paulo tem a transportadora que uso para 

São Paulo capital e o ABC, mas não posso usar a mesma, por exemplo, para a  

baixada, porque ela não faz a baixada. Dai já tenho que pegar uma outra 
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transportadora. Anos atrás tinha assim muitas empresas de transporte que fazia um 

tipo de parceria...Elas faziam um ―redespacho‖ mandavam para outra transportadora 

em um outro locar com ―redespacho‖....Encomenda assim pelos correios não é legal, 

porque os correios é legal para entregar dois pares, três pares... volumes pequenos. 

Não vejo ninguém usando os correios. Os correios é um estatal  ―engessada‖, o 

governo devia abrir incentivos, tem muitas empresas  querendo entrar, mas os 

correios não deixa (entrevistado 1). 

Não seriam acordos, são parcerias com os correios que tem um sistema bem legal, 

PAC e SEDEX, pois não precisa da gente tá indo lá postar mercadorias, nada disso 

não, eles vem aqui faz a postagem, a gente tem o próprio sistema dos correios que 

gerencia o envio de mercadorias para todo o Brasil, aí fica bem mais fácil é uma 

parceria praticamente forçada....a gente passa a nota fiscal para várias 

transportadoras e aí eles fazem um leilão, quem oferece menos a gente manda‖ 

(entrevistado 3). 

 

Tem alguns locais que a gente vai com carro próprio, uns locais aqui próximo, tem 

outros que vão por transportadoras, e tem outros que os próprios clientes mandam 

um carro próprio (entrevistado 12).  

 

As empresas, em sua maioria, utilizam os serviços de transportadoras para entregar a 

mercadoria aos seus clientes. No APL de Campina Grande existe um número razoável de 

transportadoras que oferece o serviço de entrega para todo o Brasil. Conforme relato de um 

dos entrevistados, ele faz uma espécie de leilão para ver quem oferece o serviço a um preço 

menor. Outros utilizam transporte próprio para as entregas de curta distância e os correios 

quando a quantidade é bastante reduzida.  

 

8 - Constituição da empresa – A codificação está relacionada à forma como a empresa 

surgiu, o tempo em atividade e a sua evolução. 

 

A marca existe desde 1990... 13 de novembro de 1990. Só que houve uma alteração 

na empresa, a empresa nova agora tem poucos meses....A minha empresa hoje é 

nova e eu estou trabalhando...e a empresa que tinha, trezentos e poucos funcionários, 

decretou a falência em 2000 e depois disso eu trabalho só com terceirizado e agora 

eu não tenho mais funcionários (entrevistado 1). 

 

É, Dona Eva né, que meu pai ele é professor, ele era da Universidade, da Federal 

(UFCG), ele é aposentado, ai ele era professor do curso de Couros e Tanantes e ele 

sempre tinha umas peles, ele era diretor do curtume que tinha lá no Catolé...Então a 

gente tinha muito acesso a peles, tinha peles diferentes, peles exóticas como de 

peixes, de pé de galinha, de rã, e ela foi se interessando e começou, viu, achou legal 

e começou a desenvolver uma linha de bijuterias com esses couros. Aí minha tia de 

Recife gostou e levou pra Recife e vendeu pra as amigas, e daí começou a surgir 

encomendas, e tal, e faz um sapato assim, aí começou disso, aí desde que começou, 

não parou mais‖(entrevistado 5). 

 

Na época de 49, 50, meu pai já fabricava calçado em Pocinhos 

(cidade)‖(entrevistado 6)...vim embora para cá em 58, aí em 70... Aí aconteceu 

aquele... entrou no mercado a sandália tipo essa havaiana, que chamava sandália 

japonesa, aí acabou com os sapateiros, e fechou muita fábrica. Aí em 70 eu comecei 

a fabricar, já tinha na base de uns 19 pra 20 anos, ai eu comecei a fabricar, arrumei 
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um dinheiro emprestado, comprei uma máquina dessa mesma aí, (mostrando a foto) 

comecei ―cutucando‖ (mexendo) e até hoje....(entrevistado 6).  

 

Ela começou através  de uma operação financeira. Eu trabalhava no banco do Brasil, 

sai do banco do Brasil e constitui uma pequena empresa de (......) eu e meu colega, e 

descontamos umas duplicatas com um pessoal do Rio Grande do Sul que tinha  uma 

empresa aqui em Campina Grande, e esse pessoal teve dificuldades na liquidação e 

findou que acabamos adquirindo a unidade  produtiva deles que era  muito 

pequenininha...A Carmélia trabalha em um conjunto de 7 empresas; pequenas 

empresas. A empresa matriz que é essa aqui, tem em torno de 20 empregados, 

trabalha com mais seis outras empresas, no geral são por volta de 180 empregados 

(entrevistado 7). 

 

Minha família é quase basicamente toda desse ramo de calçados já vem do pai do 

meu pai, meus tios são proprietários de fábrica, um dos mais antigos aqui de C. 

Grande...Ele tomava conta da produção do meu tio, aí de repente resolveu colocar a 

empresa dele, até porque assim.. os filhos desse meu tio, começaram a tomar de 

conta, aí começaram a surgir um probleminha aqui, outro ali, aí ele acabou saindo e 

quis colocar a empresa dele (entrevistado 8). 

 

Eu na verdade no ramo do sapato, do calçado, já faz 10 anos. Eu comecei 

trabalhando em uma loja de sapatos....Desde os meus 15 anos de idade, e fazem 6 

anos... Não, 5 anos em média que eu assumi o compromisso de ter uma empresa e 

hoje tenho 3 lojas (entrevistado 9). 

 

É, meu pai ele fundou, ele todos os anos ia pro Rio de Janeiro fazer visita aos 

amigos, já que ele morava lá, e em uma dessas idas ele levou algumas mercadorias 

de alguns fabricantes, quando levou lá ele começou a vender, no mês de janeiro 

começou a vender,  quando ele voltou pra Paraíba,  com um ano que ele tinha feito 

esse sistema... Não,  ele foi, levou, voltou, ele foi de novo levou, voltou, quando 

voltou ele já começou a fabricar no fundo do quintal (entrevistado 12). 

 

A constituição das empresas do APL de Campina Grande se deu pela própria vocação 

existente no local para esse segmento de negócio, destacando-se o grande contingente de 

―sapateiros‖ e produtores informais que acumularam experiência na produção de calçados de 

forma artesanal, que foi passada em processo de difusão familiar de conhecimentos. As 

empresas se proliferaram e foram surgindo instituições de apoio para a formalização dos 

negócios. A Universidade Federal de Campina Grande criou um curso específico (Couros e 

Tanantes) voltado para o beneficiamento de couro nos curtumes locais, embora hoje não 

exista mais, por conta de questões ambientais e escassez da matéria prima: o couro. O SENAI 

criou o CTCC – Centro de Tecnológico do Couro e Calçados, que oferece treinamento e 

consultoria para as empresas locais. Tudo isso corroborou para o surgimento de novas 

fábricas na cidade e também para a instalação de outras, advindas de outras regiões do país, 

em busca de mão de obra qualificada e incentivos fiscais mais atraentes.  

 

9 - Perfil empreendedor- Esta codificação está relacionada às características peculiares dos 

idealizadores da empresa, quando da identificação de oportunidades de negócios. 
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A minha empresa hoje é nova e eu estou trabalhando...e a empresa que eu tinha, 

trezentos e poucos funcionários, decretou a falência em 2000 e depois disso eu 

trabalho só com terceirizado e agora eu não tenho muitos funcionários, só três, que 

me ajudam a desenvolver os modelos (entrevistado 1). 

 

Eu era instrutor do SENAI, e montei muitas empresas de calçados, resolvi montar a 

minha (Entrevistado 4). 

 

Minha mãe que criou a empresa, ela é pedagoga, mas ela gostava de mexer com 

artesanato‖(entrevistado 5) . 

 

De uns 19 pra 20 anos de idade eu comecei a trabalhar com calçados, ai eu comecei 

a fabricar, arrumei um dinheiro emprestado, comprei uma máquina dessa mesma aí, 

(mostrando a foto), comecei ―cutucando‖ (mexendo) e até hoje tô nessa 

profissão...(entrevistado 6). 

 

Nós tínhamos comércio, mas de calçado não, mas já sabia vender (entrevistado 7). 

 

Meu pai trabalhou para ele (fabricante de calçados) por vinte anos, na fábrica desse 

meu tio, ele trabalhou lá, auxiliando ele na administração.... fazendo tudo. Ele 

tomava contava conta da produção (entrevistado 8). 

 

Desde os meus 15 anos de idade, e fazem 6 anos em média que eu assumi o 

compromisso de ter uma empresa de calçados e hoje tenho 3 lojas‖ (entrevistado 9). 

―Eu comecei na verdade como vendedor de sapato. E do vendedor fui aprimorando, 

aprimorando, aprimorando... Mas não tive nenhum curso técnico nem um curso de 

nível superior nessa área não....fazem 10 anos que eu estou nesse ramo, comecei 

com 15 anos, e como eu já trabalhava fazendo sapato, participando da construção do 

sapato dentro da fábrica, fazendo tudo, eu fui ganhando experiência. Comecei 

usando o nome de uma outra pessoa na minha loja. No caso, essa outra pessoa 

ganhava a fama....mas de tudo que eu fazia, e eu usava o nome dessa pessoa. Agora 

criei a minha própria marca (entrevistado 9). 

 

O processo todo era todo manual, e começaram a produzir e começaram a crescer 

(meu pai e minha mãe antes eles tinham um bar), aí daí foi quando abriu a empresa 

de calçados e foi que começou a produção mesmo pra valer, daí foi só crescimento 

até então (entrevistado 12).  

 

De acordo com Joseph A. Schumpeter (1984) – ―O empreendedor é aquele que destrói 

a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e matérias‖. Outro 

conceito, da Amar Bhide/Harvard Business School define que ―trata-se simplesmente daquele 

que localiza e aproveita uma oportunidade de mercado, criando a partir daí um novo 

negócio‖.  

Pelo relato de alguns entrevistados percebe-se que os mesmos aliaram os seus 

conhecimentos sobre a fabricação de calçados para fazer disso um meio de negócio, 

enxergando novas oportunidades. Outros, no entanto, tinham experiência com vendas de 

outros produtos e resolveram ingressar no ramo de calçados, mesmo sem ter conhecimento 
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algum sobre o segmento, enxergando novas oportunidades mostrando-se bastante 

empreendedor.  

 

10 - Envolvimento dos empregados na geração de ideias – Esta codificação está 

relacionada a forma com que a empresa envolve seus empregados na linha de frente na 

geração de ideias e implementação de inovações 

 

Quando vê algum defeito, algum problema, que a gente como tem loja, a gente tem a 

resposta do cliente final, então quando vem algum conserto, alguma coisa da loja, aí 

a gente chama esse pessoal da produção e mostra ―oh! ..como é que a gente resolve, 

vamos procurar resolver (entrevistado 5). 

 

A gente não tem grande maquinário, nem pode comprar e trabalha mais com a 

criatividade do pessoal, das pessoas que trabalham com a gente, pequenas máquinas 

são recondicionadas quando precisa de manutenção, tem um técnico pra fazer 

manutenção (entrevistado 7). 

 

Apenas dois entrevistados relataram envolver os empregados na geração de ideias para 

resolver problemas relacionados ao produto ou para sugerir a criação e desenvolvimento de 

novos produtos. Não é uma prática muito comum, segundo os próprios entrevistados.  

Se os indivíduos dentro da organização puderem visualizar suas ideias e esforços 

contribuindo para o desempenho do negócio, eles se sentirão ainda mais estimulados. Por 

outro lado, se as ideias aparentemente boas são constantemente negligenciadas, isso resultará 

em aumento de frustração (TROTT, 2012).  

 

11 - Planos e metas explicitados – Esta codificação está relacionada às formas utilizadas 

pelas empresas para registrar seus planos de metas, ou mudanças que pretende realizar ou 

qualquer mudança planejada, a curto, médio e longo prazo. 

 

Eu tenho meu caderninho de projetos, vou executá-lo dando prioridades, vou 

analisando...projeto ou não, vou palmilhando e documentando e lançando todos e 

fazendo o projeto, tanto no investimento que tem que ser feito, quanto o que você 

tem que fazer de marketing, se esse produto tem rendimento, sucesso (entrevistado 

1). 

Eu de noite, mesmo em casa, meu planejamento é de noite até chegar aqui de 

manhãzinha (entrevistado 6). 

 

Então hoje a gente tem mais cuidado na compra, para com o desperdício, compra 

pouco, deu certo? Se sim, compra mais (entrevistado 7). 

 

Não é comum os empresários fazerem planos documentados, explicitando o que 

pretendem fazer, a curto, a médio, ou a longo prazo. Eles planejam conforme as demandas 
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vão surgindo, exceto o entrevistado (1) que planeja todas as ações que pretende realizar. Sabe-

se que o planejamento estratégico é primordial para o crescimento do negócio.  

O planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, 

de maneira disciplinada e organizada, visando atingir objetivos que a levarão a um futuro 

melhor. Por sua importância e abrangência, o planejamento deve ser desenvolvido pelo 

conjunto das principais lideranças da empresa, como forma de fortalecimento de ideias e 

intenções de maneira flexível. Planejar estrategicamente significa compatibilizar as 

oportunidades oferecidas pelo ambiente externo às condições internas, favoráveis ou não, da 

empresa, de modo a satisfazer seus objetivos futuros (SEBRAE, 2015).  

 

12 – Programa formal para treinamento dos empregados – Esta codificação está 

relacionada à forma como a empresa qualifica e treina seus empregados. 

 

Chega o SENAI com um monte de curso para os funcionários, eles mesmos não 

querem, sabe!.. então é complicado, por isso....tem o SENAI, tá aberto pra fazer 

isso, fazer aquilo  em parceria com a empresa, mas é muito complicado (entrevistado 

8). 

 

A gente pode montar junto com o SENAI um programa especifico para eles, se for 

treinar pessoas que estejam fora do mercado e queiram se inserir fazendo trabalho 

com calçado, aí esse é o SENAI que faz‖ (entrevistado 10). 

 

Se for pra empresa a gente pode fazer um curso diferenciado, com menos tempo, 

que identifique  quais as necessidades do empregado dele, que é um curso de 

aperfeiçoamento, porque são pessoas que já sabem fazer o processo mas as vezes 

querem se aperfeiçoar ou querem se qualificar, porque muitas vezes... eles aprendem 

com o colega do lado....muitos acham melhor o treinamento ser lá dentro da empresa 

porque as vezes assim é... são duas horas antes de terminar o expediente, por que se 

vem equipe do SEBRAE, ai vai ter que vir a noite, ai eles não querem ter esse... A 

jornada já extra...(entrevistado 11). 

 

O treinamento dos empregados, quando há contratação, ele passa por um 

treinamento próprio interno, das funções onde os encarregados na produção vão 

ensinar cada passo a passo (entrevistado 12). 

 

O treinamento dos empregados quando ocorre, acontece na própria fábrica. Não é 

comum as empresas terem um programa formal para qualificar seus empregados, embora a 

parceria com o SENAI favoreça essa atividade. Os próprios empregados, segundo relato do 

entrevistado (11), não gostam de sair da empresa para se qualificarem ou aprenderem uma 

nova habilidade, por acreditarem que estão cumprindo jornada extra de trabalho. Talvez por 

isso, as empresas não criem programas de qualificação para seus empregados. Geralmente, 

quando a empresa precisa de mão de obra qualificada ela já procura no mercado o perfil 

desejado.  
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13 – Utilização de programas governamentais para inovação – Esta codificação está 

relacionada aos tipos de incentivos que os governos oferecem para as empresas, seja em 

forma de redução de impostos, apoio financeiro para participar de feiras e eventos, criação de 

polos regionais ou qualquer benefício provenientes dos governos federal, estadual e/ou 

municipal. 

 

Pelo fato dele (governo) não ―aperrear‖ a gente, já tá apoiando‖ (entrevistado 6). 

―mas ele colabora, essas feiras que a gente participa ele dá um dinheiro... 

(entrevistado 6). 

 

O incentivo que a gente tem aqui é do governo do estado, um incentivo de ICMS...O 

calçado que a gente fatura no atacado, a gente paga um ICMS menor, do que a gente 

vendia normalmente... tudo que existe aqui de incentivo é pra Alpargatas e pra Tess 

(empresas grandes)‖ (entrevistado 7)....Fabricação de calçados de pequenas 

empresas sempre foi despreado....Acabou o incentivo, muitas empresas de fora 

acabaram indo embora‖ (entrevistado 7). 

 

O GIRA é a 4ª ou a 5ª edição, tá crescendo, aí foi um incentivo deles, a cada edição 

tentam crescer mais, pegar mais incentivo, estimular a crescer (entrevistado 8). 

 

Por conta dessa aglomeração e da cooperação de empresas tem é... eles têm forças 

perante uma prefeitura, perante um governo do estado que é pra justamente trazer 

benefícios para o setor, então institucionalmente esse trabalho em cooperação 

funciona muito bem e só funciona porque está em cooperação, senão não adiantaria 

(entrevistado10).  

 

 

O tipo de apoio recebido pelos produtores de calçados por parte dos governos federal, 

estadual e municipal se restringem exclusivamente a incentivos financeiros, dado pelo 

governo estadual, para a participação de feiras e rodadas de negócios. Incentivos fiscais, 

segundo os entrevistados, ainda são muito insignificantes, eles alegam que o governo prioriza 

as grandes empresas em detrimento das pequenas. O entrevistado (10) ressalta a importância 

da aglomeração em forma de APL favorecendo a cooperação, ela é necessária para trazer 

benefícios para o setor. Se não houvesse essa cooperação não haveriam os benefícios.  

 

14 – Utilização de financiamentos bancários – Esta codificação está relacionada aos 

financiamentos bancários existentes para expansão dos negócios e/ou para atividades 

inovadoras 

 

Sempre quando eu preciso, por exemplo, financiar uma máquina, esse negócio 

todinho, aí eu recorro ao banco, tem o banco do Nordeste que tem uma facilidade 

melhor de trabalhar... com o banco do Nordeste tem um juro mais baixo, só que faz 

um bocado de anos que graças a Deus não precisei. Você vai pra o banco, ele diz 
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que é 1%, mas tem aquele negócio de taxa, quando você vai financiar 100 mil reais, 

dá quase 140 mil (entrevistado 6). 

Banco é o seguinte quando você precisa eles injetam querem emprestar dinheiro, 

quando chega a dificuldade ele retrai, quer puxar pelo pé e começa a subir a taxa e 

começa a dificultar, e acontece isso, quando você entra é porque tá precisando 

(entrevistado 7). 

 

Abertura de linha de crédito pra investimento...Existem várias, principalmente pra 

APL né? a gente teve nosso APL formalizado há pouco tempo...Tinha muitas linhas 

de crédito boa para APL, mas quando via não estava... Não era bem forte essa 

questão ainda de se caracterizar de fato como APL (entrevistado 9). 

 

Nos nossos eventos, como nas reuniões, sempre tá trazendo, Banco do Nordeste, 

Banco do Brasil, a Caixa muito não....Tem um programa aberto do SEBRAE, que é 

o SEBRAETEC que ele apoia, ele dá o  aporte de 50% do total do projeto, pode 

fazer 3 projetos por ano a empresa, através de subsídio,  aqui a gente é aberto direto, 

a gente presta serviço direto, as consultorias, as consultorias são pagas, agora tem 

algumas intervenções  tecnológicas, algumas informações que a gente não cobra, 

mas que também é através deste programa ― Brasil mais produtivo‖  que de um total 

de 18 mil reais, 120 horas, o empresário só paga 3 mil, então tanto O SEBRAE 

como o SENAI também tem incentivo, como também o cartão BNDS que através de 

uma instituição financeira,  que pode financiar até 24 parcelas, qualquer custo‖ 

(entrevistado 11). 

 

Eles facilitam muito, acho que o principal lá que a gente trabalha é o SICOB, que é a 

cooperativa de crédito, que eles conseguem abrir uma linha de crédito melhor, mais 

acessível e mais rápido (entrevistado 12).  

 

 

Não existe linha de crédito diferenciado para o setor. Segundo os entrevistados, os 

financiamentos para compra de maquinário, equipamento e ampliação dos negócios são os 

mesmos disponíveis para qualquer pessoa jurídica, independente do segmento que atue. Isso 

mostra, de certa forma, a desarticulação das empresas do segmento de calçados no APL de 

Campina Grade. Porém, segundo o entrevistado (9) isso tende a mudar a partir do 

reconhecimento do APL formalmente, que de fato aconteceu em 2016.  

 

15 – Apoio de Instituições de pesquisa SENAI/SEBRAE – Esta codificação trata da forma 

como a empresa se relaciona com essas duas organizações e de que forma elas têm ajudado 

nas atividades funcionais da empresa em todos os aspectos. 

 
Nós trabalhamos em conjunto com o SESI, SENAI, e com o SEBRAE. Basicamente 

são esses três que nos fornece o suporte e mão de obra. Quando a gente precisa de 

um treinamento específico a gente encomenda pro SEBRAE. Quando a gente 

precisa, por exemplo de um menor aprendiz que seja qualificado na área de 

calçados, a gente vais atrás do..... que já é FIEP. Quando a gente precisa de uma 

pessoa que se especialize a gente manda para o SENAI, para fazer um curso 

(entrevistado 2). 

 

Se a gente tiver precisando de um funcionário, eles como já tem turmas regulares, 

você não precisa fazer um contrato, mas se você quiser uma mão de obra, 

especificamente para o seu produto, aí você faz um contrato e aí faz com ele, mas 
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geralmente o contrato que a gente faz com ele é para o desenvolvimento de produto, 

desenvolvimento de design, tirar modelagem...então é mais isso (entrevistado 3) 

É assim, muitos da maioria que tão aqui hoje vieram do SENAI, mas o próprio 

SENAI trás o pessoal aqui (entrevistado 4). 

 

Recebe muito do SEBRAE, em primeiro lugar, hoje quem mais coopera com as 

empresas, eu digo pelo setor de calçados que é o que eu conheço, é  o SEBRAE, 

depois vem o SENAI, aí vem a federação de um modo geral né, A FIEP, a 

federação, ela contribui muito......Se a gente precisa de alguma mão de obra 

qualificada, especializada a gente pode solicitar a eles. A gente já fez projeto com 

eles para a produção, layout de produção, pra desenvolvimento de coleção....o 

pessoal do SEBRAE, SENAI sempre está indo nas empresas....hoje em dia nosso 

suporte é SEBRAE e SENAI realmente (entrevistado 5) 

 

A gente tem o convênio com o SENAI e o SEBRAE, participação em feira, tanto o 

SEBRAE como o SENAI também ajudam, às vezes contratar uma pessoa pra 

desenvolvimento de modelagem, essas coisas todinhas, o SEBRAE tem essa linha 

pra contratar profissionais pra desenvolver alguns produtos, e o SENAI aqui é o 

braço direito da gente (entrevistado 6). 

 

A gente teve algumas cooperações, treinamentos, desenvolvimento de modelos e 

teve apoio do SENAI levamos o nosso produto para fazer teste de flexão, de pressão 

lá no SENAI e foi passado em todos os testes‖ (entrevistado 7). 

 

A gente tem apoio do SENAI, do SEBRAE, mas falta vontade por parte dos 

funcionários‖ (entrevistado 8)....O SENAI, no CTCC, ele sempre tá com projeto, 

mas o problema é que lá também é uma instituição para inúmeras empresas que tem 

aqui em Campina, então a demanda é muito grande, para pouca, vamos dizer, mão 

de obra que eles tem (entrevistado 8). 

 

A gente tem um projeto especifico pro setor de calçados, que a gente trabalha em 3 

linhas de atuação, mercado, a gente participa de feiras, realiza feira, capacitação, a 

partir da gestão, do desenvolvimento da gestão e da capacitação profissional, e 

tecnológica que é a parte de inovação, consultoria tecnologia, questão de fábrica, 

intervenção direta no produto, são as  nossas três linhas bases de trabalho....a gente 

faz até a revisão do planejamento e define quais são as ações que a gente quer para 

aquele ano nessas três áreas de  atuação, e aí a gente também busca outros parceiros, 

Governo do estado,  feiras de maior porte, vem o governo do estado, e sempre o 

empresário também aporta recursos, para todas as ações‖ (entrevistado 10). 

 

A gente forma mão de obra qualificada, mas a gente tenta também fazer ações 

gratuitas e de... pra inserir nas empresas do setor calçadista a gente coopera na 

organização dos eventos pra também atrair novas tecnologias daqui, a gente tá 

sempre implantando novas tecnologias, a gente tá com o instituto SEBRAE de 

tecnologia sendo implantado agora, já pra auxiliar mais na questão de serviço, 

inserção de novas tecnologias dentro das empresas, trabalhando no produto, a mão 

de obra também....A gente tem os cursos aqui aberto, que são cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação, iniciação profissional e também curso técnico‖ 

(entrevistado 11). 

 

O SEBRAE e o SENAI eles tão colaborando muito, principalmente de um tempo pra 

cá, principalmente com os projetos que eles têm. Agora mesmo o penúltimo projeto 

que a gente assinou com o SEBRAE foi o Brasil mais produtivo, que foi a mudança 

no layout pra poder dar mais uma produção melhor, e isso acarretou numa serie de 

coisa lá dentro da produção (entrevistado 12). 

 

O apoio das Instituições de pesquisa (SENAI/SEBRAE) foi mencionado por quase 

todos os entrevistados. O SENAI colabora através da formação continuada de mão de obra 
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específica para as indústrias do setor de calçados, coopera na organização dos eventos para 

atrair novas tecnologias para o setor e inserção de novas tecnologias dentro das empresas. O 

SEBRAE realiza feira, capacitação e desenvolvimento dos gestores, consultoria em tecnologia 

a atua com a intervenção direta na fabricação do produto. O SEBRAE e o SENAI, segundo os 

entrevistados colaboram muito com as empresas.  

A vinculação com essas instituições é um fator de extrema influência na gestão da 

inovação. O processo de inovação evoluiu, deixando de ser característico de sistemas 

fechados e internos às empresas para fazer parte de um novo método de sistemas abertos que 

engloba uma grande variedade de participantes, distribuídos acima e abaixo na cadeia de 

fornecimento (CHESBROUGH; CROWTHER, 2006).  

 

16 - Busca externa por informações e conhecimento- Esta codificação está relacionada às 

formas e as maneiras com que a empresa busca externamente novas informações e 

conhecimentos para aplicá-las internamente na geração de oportunidades inovadoras 

 
Hoje sou eu e mais duas pessoas, a gente pesquisa tudo que é relacionado a 

lançamentos de calçados ... antes eu viajava e pesquisava na Europa e hoje pesquiso 

tudo pela internet para saber como os outros estão fazendo, baseado nisso eu crio 

meu próprio produto, mas não procuro ficar assim só copiando, eu pego um detalhe, 

ideia e faço o meu, passo na minha peneira, no meu filtro ou eu idealizo o produto 

(entrevistado 1). 

 

No geral a gente sempre tenta buscar o conhecimento pra poder levar pra dentro da 

empresa e até essa parte aí pega muito comigo, porque minha irmã sempre coloca 

quando tem os jantares de negócios, as reuniões, as apresentações de produtos, 

apresentações de desenvolvimento de tecnologia e tudo, vem pra mim pra poder ver 

o que é que a gente pode aproveitar o que é necessário, ai eu passo pra ela pra poder 

ver a possibilidade (entrevistado 12). 

 

O processo de aquisição de conhecimento externo para ser usado no ambiente interno 

foi mencionado por apenas dois entrevistados. As fontes de informação mais utilizadas por 

eles são a internet; o networking com clientes, concorrentes, parceiros/fornecedores; 

participação em feiras e encontros casuais. No entanto, para que as informações tragam 

benefícios para a organização, deve haver a aprendizagem individual. Os indivíduos devem 

continuamente mapear ambientes internos e externos em busca de informações relevantes que 

possam ser usadas para desenvolver associações com o conhecimento interno identificado. 

Para que a empresa aprenda, o conhecimento adquirido externamente deve ser incorporado as 

rotinas essenciais da organização. Ou seja, o conhecimento deve ser incorporado em 

competências e Know-how (TROTT, 2012).  
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17 - Lançamento e desenvolvimento de novos produtos – Esta codificação está relacionada 

a estratégia utilizada pela empresa para lançar e desenvolver novos produtos para o mercado 

consumidor. 

Procuro fazer diferenciado. Só que calçado mesmo, tu não tem muita diferença 

visual, para quem é leigo, olha aquilo e não percebe nenhuma diferença... mas eu 

não faço moda, faço comportamento, estilo, estilo de uso, estilo de calçado...Quanto 

mais tu padronizar e produzir um determinado tipo de produto, tu vai gastar menos 

do desenvolvimento, tu vai tendo cada vez  mais  é:  “Now how‖, tecnologia naquele 

produto específico, mas também tu vai ficar estático, limitado.....Ele terá que criar 

outro produto pra começar tudo de novo, caso dependa de um produto exclusivo, 

quando se tem apenas um produto, mesmo sendo ele inovado....Eu olho o que os 

outros estão fazendo, mas não gosto de fazer nada igual. Por exemplo, isso aqui é 

um produto básico (mostrando um dos seus produtos), mas é uma sandália de 

borracha. Isso foi eu mesmo que desenhei, aqui ela tem um antiderrapante pra 

tração. E aqui pra freio... olha! Mas isso é um detalhe. Muitos produtos...todo ele é 

personalizado, aí tá toda a palmilha  onde eu pude personalizar, eu personalizo 

porque eu trabalho em  cima da minha marca (entrevistado 1). 

 

Existe um órgão chamado a SINTECAL, que ele faz justamente isso, ele prepara os 

fornecedores pra desenvolver novos produtos, e eles tem que lançar antes da gente, 

que a gente precisa desses produtos pra poder fazer o lançamento....Eram lançadas 

três coleções: inverno, primavera verão, e alto verão. Só que hoje, você tem que tá 

lançando... ―a novela lançou isso aqui‖, aí você tem que tá lançando, ―a blogueira‖ 

começou a usar isso aqui‖, aí você tem que fazer... Independente do período‖ 

(entrevistado 5). 

 

O pessoal lá de fora (Fora da Paraíba) eles só trabalham com PU (material mais 

caro) e eu aqui trabalho com PVC (material mais barato)....Porque essa minha bota 

aqui, se eu fizer eu coloco ela no mercado por R$ 17, ou R$ 18, as botas deles lá de 

PU fica mais caro, em torno de 20%....depende do que a gente vê, às vezes mostra 

na televisão, a gente vai numa feira dessa e vê : rapaz isso aqui vai dar certo, a moda 

vai ser essa....Eu fui pra feira da FIMEQUE no mês de março, final de março, e lá eu 

vi esse tênis aqui, aí eu estou fazendo ele, se eu tivesse mais conhecimento, faria 

dois mil pares toda semana desse aqui... porque eu ainda estou encaixando a costura, 

essas coisas, aí eu só estou tirando mil pares por semana, de qualquer forma são 4 

mil pares por mês‖ (entrevistado 6). 

 

Lança na loja,  sinalizou bem, faz mais. Não sinalizou, fica ali mesmo....só lança um 

produto assim, em quantidade maior, quando ele já tá consolidado, e como é um 

artigo de moda, muda muito.... É complicado trabalhar com esse público, porque é 

como se diz, você tem que ter uma rotatividade grande dos modelo (entrevistado 7). 

 

A gente vai muito de seguir a tendência, a chuteira é basicamente tendência que tá 

no mercado, tá no pé do jogador, a gente tem que seguir.....A gente lançou o sapato 

social, que pegou a numeração do infantil, que era muito difícil, ninguém tinha a 

numeração infantil, então eu achei esse nicho de mercado (entrevistado 8). 

 

Meu produtor só vai produzir o que a gente escolhe, o que a gente idealiza 

(entrevistado 9). 

 

Um projeto interessante de consultoria tecnológica, pra desenvolver tipos de 

produto, parceria muito boa com o SENAI e com outras instituições que trabalham 

com desenvolvimento (entrevistado 10). 

 

A gente tá adquirindo novos equipamentos aqui, pra ter tecnologia mais avançada, 

desenvolvimento de produtos em 3d, corte a laser,  muita coisa realmente de ponta 

(entrevistado 11). 
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Geralmente a gente lança um modelo novo a cada 15 dias, um mês, só que as 

coleções que a gente lança maiores, geralmente são de 6 em 6 meses, que a gente 

lança 15, 20 produtos com modelos diferentes (entrevistado 12).  

 

As inovações de produto são imediatamente seguidas de inovações de processo 

(ALBERNATHY; UTTERBACK, 1978). Muitas empresas de médio e pequeno porte 

desenvolvem novos produtos para competir com o produto da empresa pioneira ou de uma 

empresa já conhecida no mercado. Isso é muito comum na indústria da moda. As grandes 

marcas nacionais lançam suas coleções de calçados e as empresas menores procuram imitar, 

lançando produtos com características semelhantes, mas com preços bem mais reduzidos. O 

resultado é a redução dos custos, a fim de aumentar os lucros. Poucas empresas desse 

segmento utilizam design e criação própria, no entanto, um grande aliado no desenvolvimento 

dos novos produtos está associado ao fornecedor de matéria prima. Ele orienta na elaboração 

e na criação. Outro diferencial das pequenas fábricas é o envolvimento dos clientes no 

processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do produto, eles dão o feedback da aceitação 

do produto pelo mercado. Porém, isso só ocorre com fábricas que possuem lojas próprias que 

vendem diretamente para o consumidor final.  

 

18 - Preocupação com aspectos ambientais- Esta codificação está relacionada às mudanças 

implantadas pela empresa no tocante aos aspectos ambientais e ecológicos, tais como, 

destinação dos resíduos, uso dos resíduos para a geração de receita, preservação do meio 

ambiente. 

A gente tá entrando agora com uma cola sem poluente, a base d’água, por causa de 

cheiro,  essas coisas, aí o vendedor vem, monta aqui uma célula e faz o teste, aí 

dando certo, a gente  continua, sem dar certo aí tira, que foi o que aconteceu, a gente 

tentou aqui não deu certo, a gente continuou com a outra, mas sem poluente 

(entrevistado 5). 

 

A gente recicla em João Pessoa, tem um negócio de um forno lá que queima né? Sei 

que esses caras pegam aqui.... é o resto é papelão, é tecido... esses negócios... só tem 

o couro que não  vai para o lixão... Papelão, tecido, essas coisas.. tudinho a gente 

bota no caminhão do lixo e leva embora(entrevistado 6). 

 

A gente só dá aquilo que não dá pra reaproveitar mesmo....aqui eu campina grande 

eu acho que já merecia um incinerador que pudesse coletar esse material, mas ainda 

não tem (entrevistado 7). 

 

O grande forte da gente é trabalhar com material reciclado, ou  seja, tem varias 

empresas que elas compram o material que a gente chama de primeira, que é o rolo, 

que é completo, e justamente a sobra no lugar de ser descartado para o lixo, a gente 

compra em valor acessível e faz a reciclagem (entrevistado 12).  

 

Empresas que investem em práticas de responsabilidade socioambiental elevam os 

níveis de desenvolvimento social, proteção ao meio ambiente e respeito aos direitos humanos, 



104 

 

os quais se traduzem em uma gestão responsável. As Micro e Pequenas Empresas, apesar de 

não possuírem estruturas e recursos, tendem a atuar em estreita relação com as comunidades 

onde estão inseridas de maneira informal, e acabam se tornando importantes agentes para a 

solução de problemas sociais e ambientais.  

O entendimento da relação complexa que existe entre as empresas e a sociedade, 

incluindo comunidades, empregados, governos, clientes, fornecedores, também se refere ao 

estudo da responsabilidade social de empresas (OLIVEIRA, 2008, p. 2). É por esta razão que 

a preocupação com os aspectos ambientais pelas empresas, o refazer dos seus negócios para 

buscar maior eficiência e maior qualidade ou um tempo de resposta menor se traduzem em 

inovações de processos. Apesar disso, apenas três entrevistados mostraram-se preocupados 

com esses aspectos.  

 

19 – Melhoria dos processos – Esta codificação está relacionada às configurações das 

atividades usadas na condução das operações internas à empresa, buscando maior eficiência, 

maior qualidade ou um tempo de resposta menor. 

 
Eu tenho um processo diferenciado, eu faço o que nenhuma fábrica faz, também tem 

um processo que eu faço que é um sapato (modelo) por dia. Também desenvolvi o 

processo de fabricação de um calçado desenvolvido para guerra, é o calçado que 

nenhuma fábrica no Brasil faz (entrevistado 1). 

 

Vamos supor, essa palmilha ―confort”, eu já tiro um setor de produção desse sapato 

(reduzindo uma etapa), porque antes eu tinha que botar um viés por dentro pra poder 

vir com a palminha, e aqui não, eu boto só a palminha, então ela já não passa no 

setor que coloca viés entendeu? E eu já altero a produção dela, a linha de produção 

dela...são poucos modelos os que têm, pro que trabalhava antes... a gente trabalhava 

com 250 modelos, que entravam numa coleção, fazia a modelagem deles e vendia 

50, vendia 70, 80, quer dizer muita coisa deixava de vender, porque fazia uma 

variação mínima então o cliente via e escolhia um entre eles, então a gente pegou e 

começou a diminuir....a tendência é cada vez mais a gente diminuir o numero de 

coleções pra tentar errar menos no final, quanto mais a gente diminuir a quantidade 

de coleções a gente vai ter... Mas focando no que mais sai...quando localiza que tem 

alguma coisa que tá atrapalhando, quando a gente consegue enxergar isso aí, a gente 

modifica o processo. Até se um funcionário chega ―oh, isso aqui se tu mudar e fizer 

assim‖, aí a gente faz (entrevistado 5). 

 

Pra você ter uma máquina dessas (máquina para produção em série) você tem que 

ter uma produção que pague essa máquina, que pague esse custo....pra sair numa 

máquina dessa, tem que sair sapato de um modelo só, tem que sair 240 pares/dia 

desse sapato, hoje tem uma produção mista, é essa, depois vem outra, ai depois... 

nessa misturada aí não tem como produzir muito (entrevistado 7). 

 

No nosso modelo de trabalhar, não dá pra trabalhar em um galpão só, trabalhamos 

com 10 empresas e 6 a 7 empresas num canto só, é complicado (entrevistado 3). 

 

A gente lança um solado com duas cores, um solado para ―futsal‖ que ninguém vai 

ter, porque enfim a gente tem uma máquina que consegue fazer e eles não 

(entrevistado 8). 
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A gente tá tentando implantar um sistema, é ―DUXIAN‖ que antes a gente só 

trabalhava com um programa muito antigo que era só pra controle de vendas, e a 

gente tá tentando implantar já faz mais de um ano, pelo sistema DUXIAN que é um 

sistema integrado, que é pra atender tanto as lojas, como a produção, como o 

escritório, já que são em locais separados (entrevistado 12). 

 

Os métodos que permitem melhorias na produtividade, redução de custos, aumento da 

vida produtiva de equipamentos e melhoria dos processos, entre outros, são estratégias usadas 

pelas empresas conforme relato dos entrevistados. Para aumentar o processo de produção, 

máquinas são adquiridas e procedimentos são modificados, mas para compensar o 

investimento nessas máquinas a produção deve ser muito grande. O que pode não ocorrer se a 

demanda for pequena. A utilização de softwares mais modernos também faz parte da melhoria 

dos processos relatados pelos entrevistados. Na gestão das inovações em processos, o sucesso 

depende, entre outras coisas, da habilidade do desenvolvimento e implementação do processo 

da contínua inovação incremental (BESSANT et al., 1994). 

O Quadro 12, mostra de forma resumida a frequência dos conteúdos que nortearam a 

criação das categorias iniciais. Dentre os conteúdos mais abordados, o lançamento de novos 

produtos foi o mais mencionado pelos entrevistados, num total de 18. Isso mostra claramente 

que as empresas procuram desenvolver continuamente novos produtos para o mercado. O que 

já era esperado, uma vez que na indústria da moda, a necessidade de lançamento de novos 

produtos com design diferenciado é uma constante.  

 

Quadro 12: Frequência dos conteúdos por entrevistando 
SEQ CODIFICAÇÃO FREQUÊNCIA DOS CONTEÚDOS TOTAL 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 ACOR_CLIENT     1 1 1   2 1 3 9 

2 ACOR_CONC     1   1  2   6 

3 ACOR_FORNEC      4 4  2 1 1 2 14 

4 ACOR_TERCE 3 1    4  3    1 12 

5 ACOR_COMER  1    1 2 1     5 

6 ACOR_PROP 1 1      3 1    6 

7 ACOR_LOGIST 3 1 1         1 6 

8 CONST_EMP 2 1   2 2 2 2 2   1 14 

9 PERF_EMP 1   1 1 1 1 1 3   1 10 

10 ENV_EMPR     1  1      2 

11 PLA_MET 1     1 1      3 

12 PROG_FORM        1  1 2 1 5 

13 PROG_GOV  2     5 1  1   9 

14 FINAN_BANC      1 1  2  2 1 7 
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Quadro 12: Frequência dos conteúdos por entrevistando (Continuação) 
SEQ CODIFICAÇÃO FREQUÊNCIA DOS CONTEÚDOS TOTAL 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

15 AP_INST_PES  1 1 1 4 1 1 1  2 2 1 15 

16 BUS_EXTER 1      1 1    1 4 

17 LAN_PROD 4    2 4 2 2 1 1 1 1 18 

18 PREO_AMBIE     1 1 2     1 5 

19 MELH_PROC 1    4  3 1    1 10 

Fonte: O autor, a partir da pesquisa no Atlas ti 

 

5.1.2 Categorias Finais 

 

As codificações embasaram as categorias: Acordos de Cooperação, Práticas 

Inovadoras e Esforços de inovação, as quais são exploradas nesta seção. 

 

5.1.2.1 Acordos de Cooperação 

 

Esta categoria emergiu das codificações iniciais que foram agrupadas em função do 

conceito norteador que embasou a categoria final, conforme Quadro 15. 

 

Quadro 13: Codificação inicial que gerou a primeira categoria  
Codificação  Conceito norteador Categoria  

Acordo com clientes Acata sugestão dos clientes para 

mudança de design e para criação de 

novos produtos 

I - Acordos de 

Cooperação 

Acordo com concorrentes Colabora de alguma forma com as 

empresas concorrentes do APL 

Acordo com fornecedores O fornecedor pode alterar um 

componente de modo que ele se 

―ajuste‖ mais facilmente ao produto da 

empresa 

Acordo com terceirizadas A empresa contrata outras empresas 

visando reduzir custos na produção 

Acordo para comercialização A empresa contrata representantes 

comerciais para vender sua produção 

Acordo para propaganda e marketing  A forma como a empresa divulga seus 

produtos 

Acordo para logística A forma como a empresa entrega ou 

distribui os seus produtos 

Fonte: O autor 

 

A categoria Acordos de Cooperação apresenta os tipos de acordos de cooperação 

identificados nas empresas do APL e mostra como e porque as empresas o fizeram.  
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Pela cadeia de valor de Porter (1985), uma empresa está inserida num conjunto de 

atividades, caracterizado pelo inter-relacionamento entre as cadeias de valores com 

fornecedores, outras empresas, canais de distribuição e compradores (clientes).  

As formas de relacionamento identificadas não se caracterizam como formas de 

alianças estratégicas por não terem impacto nos três domínios de cooperação, (comercial, 

técnico de produção e financeiro). Pois, como afirma Eiriz (2001) uma aliança estratégica é 

por norma desenvolvida para uma ou várias atividades, mas, direta, ou indiretamente, acaba 

por envolver e ter implicações para as atividades restantes da empresa.  

Contudo, mesmo os relacionamentos não se caracterizando como alianças, estes são de 

extrema importância para o bom desenvolvimento das atividades fabris. São relacionamentos 

informais, mas que acabam tendo impacto bastante positivo.  

De forma resumida, a partir dos relatos dos entrevistados, infere-se que: Os clientes 

ajudam no desenvolvimento do produto, na inovação e no design. Os concorrentes, pela 

proximidade entre as empresas no arranjo, cooperam com empréstimo de material, máquinas 

e equipamentos. Os fornecedores indicam as cores, tipos de materiais e as tendências de moda 

para o desenvolvimento das novas coleções. As terceirizadas, quase todas informais, ajudam a 

baratear o custo da produção. Todas as empresas trabalham com representantes comerciais  

que favorecem a divulgação e aumento das vendas dos produtos. O relacionamento com 

empresas de propaganda e marketing ainda é algo praticamente inexistente no arranjo, as 

empresas ainda não se deram conta da importância dessas atividades como força de vendas, 

seleção de clientes e política de preços. A maioria alega que não teria como aumentar a 

produção, caso a demanda aumentasse, restringindo sua divulgação. O transporte dos 

produtos até os clientes é feito praticamente todo por transportadoras, através de contrato.  

 

5.1.2.2 Práticas inovadoras 

 

Nesta categoria, denominada de Práticas Inovadoras, foram agrupadas as codificações 

que de alguma maneira tiveram relação com as formas utilizadas pelas empresas visando sua 

inovação. O quadro 14 apresenta as codificações que geraram a segunda categoria. 

 

Quadro 14: Codificação que gerou a segunda categoria  
Codificação Conceito norteador Categoria 

Constituição da empresa Como a empresa foi criada II - Práticas Inovadoras 

Perfil empreendedor Características do fundador da empresa 
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Quadro 14: Codificação que gerou a segunda categoria (Continuação) 
Envolvimento dos empregados na geração 

de ideias 

Motivação dos empregados para 

sugerir mudanças e criação de produtos 

 

Planos e metas explicitados Como a empresa registra e planeja suas 

metas futuras 

Programa formal para treinamento dos 

empregados 

A empresa facilita a qualificação dos 

empregados de forma contínua 

Fonte: O autor 

 

A codificação ―constituição da empresa‖ mostra como a empresa foi criada e de que 

forma ela evoluiu até os dias atuais. Todas as empresas utilizadas como fonte para esta 

pesquisa são empresas com mais de oito anos. Seus fundadores, em sua maioria, herdaram de 

seus familiares ou tinham alguma experiência nesse ramo. Ao longo dos anos, as empresas 

evoluíram em tamanho, capacidade de produção e diversificação dos produtos 

comercializados.  

O perfil empreendedor também é algo comum em todos os entrevistados. Conforme 

relato de um dos entrevistados, ele herdou do pai a vocação para fabricar calçados e 

desenvolve a atividade há mais de 40 anos. Percebe-se nos relatos, que todos gostam de atuar 

nesse segmento, tem verdadeira paixão pelo que fazem.  

Não foi identificada, como prática comum, a utilização dos empregados na geração de 

ideias para o desenvolvimento e/ou melhoramento dos produtos. Essa prática inexiste em 

quase todas as empresas utilizadas nesta pesquisa, assim como não foi mencionado pelos 

entrevistados possuírem planos e metas explicitados, nem programa formal para treinamento 

dos empregados. Portanto, muitas práticas, consideradas inovadoras, conforme sugere a 

literatura, não são efetivamente utilizadas pelas empresas nesse arranjo.  

 

5.1.2.3 Esforços de inovação 

 

Nesta categoria, denominada de Esforço de inovação, foram agrupadas as codificações 

iniciais que têm relação direta com o índice de inovação, mensurado através da escala ALI 

(Agentes Locais de Inovação), explicitado no referencial teórico e nos procedimentos 

metodológicos deste trabalho.  

O quadro 15 apresenta as codificações que geraram essa categoria.  

 

Quadro 15: Codificação que gerou a terceira categoria  
Codificação inicial Conceito norteador Categoria  

Utilização de programas governamentais 

para a inovação 

Programas governamentais de  

estímulo a inovação. 

III – Esforços de 

inovação 



109 

 

Quadro 15: Codificação que gerou a terceira categoria (Continuação) 
Utilização de financiamentos bancários Crédito facilitado por instituições 

bancárias para aquisição de 

equipamentos e ampliação dos 

negócios. 

 

Apoio de Instituições de Pesquisa 

(SENAI/SEBRAE) 

Utilização dos serviços do 

SENAI/SEBRAE para assessoria e 

consultoria 

Busca externa por conhecimento (Feiras, 

internet, consultorias, etc). 

Utilização de meios para obter 

conhecimento e aplica-los dentro da 

empresa 

Lançamento e desenvolvimento de novos 

produtos 

Meios que a empresa utiliza para 

desenvolver novos produtos  

Preocupação com aspectos ambientais Forma de lidar com os resíduos da 

produção 

Melhoria dos processos Recursos que a empresa utiliza para 

melhorar seus processos 

Fonte: O autor 

 

A utilização de programas governamentais de apoio para as atividades inovadoras 

contempla o item 31 da dimensão 13 (Quadro 4, p.47) do radar inovação, cujo objetivo é 

verificar junto às empresas, a utilização desses recursos. Segundo os entrevistados, os apoios 

recebidos dos governos se limitam as ajudas financeiras que custeiam a participação em feiras 

de negócios ou eventos relacionados ao segmento. Porém, incentivos, tais como, redução de 

ICMS, criação de linhas de créditos visando exclusivamente à inovação nas empresas esses 

inexistem. Os financiamentos bancários, que favoreçam as empresas de forma diferenciada de 

outros segmentos, também não foram mencionados pelos entrevistados. Eles alegam, que as 

linhas de crédito disponíveis para eles é similar aos oferecidos para qualquer pessoa jurídica, 

independente do tipo de segmento.  

O apoio de Instituições de pesquisa (SENAI/SEBRAE) é algo inerente a todas as 

empresas do APL. Todos são unânimes em afirmar que a colaboração dessas instituições é 

fundamental para o crescimento e para a manutenção dos negócios. Esse apoio contempla o 

item 27 da dimensão 13 do radar inovação (Quadro 4, p.47). 

A busca externa por conhecimento, em feiras, internet, consultorias, etc, contemplam 

os itens 28 e 28 da dimensão 13 do radar inovação (Quadro 4, p.47). As empresas pesquisadas 

utilizam efetivamente dessas fontes, visando a criação dos seus produtos.  

O lançamento e o desenvolvimento de novos produtos contemplam os itens 1 e 2 da 

dimensão 1 do radar inovação (Quadro 4, p.47). Essa dimensão está relacionada à oferta de 

produtos que a empresa coloca e retira do mercado. Por ser um segmento de moda, onde as 

empresas continuamente precisam lançar novos produtos, essa medida tem impacto maior, na 

forma como os produtos são aceitos pelo mercado. Se a empresa consegue aumentar 
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continuamente suas vendas, a cada coleção lançada, isto significa que a mesma tem evoluído 

de maneira satisfatória na criação e no desenvolvimento dos seus produtos. Cada empresa, 

que serviu de base para esta pesquisa, utiliza uma estratégia diferenciada para criar e lançar 

novos produtos, o que mostra que num mesmo segmento, há possibilidades diferentes para a 

inovação.  

A preocupação com os aspectos ambientais contemplam os itens 18 e 19 da dimensão 

8 do radar inovação (Quadro 4, p.47). Algumas empresas utilizadas nesta pesquisa apontaram 

essa prática como algo comum dentro da organização. Mas, pelos relatos, percebe-se que elas 

fazem apenas o necessário.  

A melhoria dos processos contempla o item 15 da dimensão Processos do radar 

inovação (Quadro 4, p.47). Foi verificado junto às empresas pesquisadas, onde elas buscam 

continuamente melhorar os seus processos de fabricação para obter maior eficiência, 

qualidade, flexibilidade ou rapidez na produção. Nas empresas estudadas, apontou-se a 

compra de novas máquinas e equipamentos como facilitadores do processo de fabricação e 

aumento da produção. 

 

5.2 CONCLUSÃO DA ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Este estudo partiu do pressuposto que os acordos de cooperação entre empresas tem se 

destacado como um meio capaz de torná-las mais competitivas. Fortalecer o poder de 

compras, compartilhar recursos, combinar competências, dividir o ônus de realizar pesquisas 

tecnológicas, partilhar riscos e custos para explorar novas oportunidades, oferecer produtos 

com qualidade superior e diversificada levando-as à inovação permanente.  

A partir da conclusão da Análise de Conteúdo, verificou-se que os objetivos propostos 

para este estudo foram atingidos, conforme ponderações que se seguem. Outras formas de 

acordos de cooperação, listadas na literatura, como o compartilhamento de canais de 

distribuição e de pontos de vendas, são inexistentes no APL pesquisado. No APL de Campina 

Grande, o compartilhamento do mesmo ponto de vendas acontece uma vez por ano, no evento 

―GIRA CALÇADOS‖ que ocorre durante três dias, nas dependências do prédio da Federação 

das Indústrias da Paraíba (FIEP) – única federação do país a localizar sua sede em uma cidade 

do interior do estado. No ―GIRA CALÇADOS‖, todas as empresas do APL que são 

sindicalizadas, compartilham do mesmo local, para comercializar seus produtos diretamente 

aos clientes lojistas das diversas regiões do país frequentadoras do evento. 
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Em relação à existência de um consórcio de exportação, o SENAI pretende implantar 

um para o setor, mas por enquanto, a crise econômica que acomete o país tem atrasado a 

execução desse projeto, que ainda encontra-se em fase de estudos para sua viabilização.  

Não foi mencionado pelos entrevistados algum apoio proveniente de uma cooperativa 

de crédito, todos os recursos e apoios financeiros disponíveis, são oriundos de instituições 

financeiras e/ou bancárias, mas sem nenhum diferencial em relação às taxas de juros 

praticadas para outras pessoas jurídicas de outros segmentos, não existe diferenciação para os 

fabricantes de calçados.  

A compra conjunta de insumos para as indústrias de calçados é uma das formas de 

acordo de cooperação que poderia trazer diversas vantagens para as empresas. 

Especificamente no caso do APL de Campina Grande, segundo os entrevistados, as empresas, 

por serem poucas e trabalharem com produtos bastante diversificados – cada empresa produz 

um determinado tipo de calçado, utilizando materiais diferentes – inviabiliza a compra 

conjunta. 

A contratação de serviços especializados é uma das modalidades oferecidas pelo 

Centro de Formação Profissional, o Instituto SENAI de Tecnologia do Couro e do Calçado 

Albano Franco (CTCC). Este surgiu com o objetivo de garantir às indústrias de calçados das 

regiões Norte e Nordeste um atendimento mais próximo, frequente e eficiente, atuando com 

qualidade e custo mais baixo. O Centro desenvolve atividades na área de educação 

profissional e consultorias técnicas em designer estratégico, modelagem, prototipagem, 

projetos de implantação e adequação de fábricas de calçados e artefatos, que envolvem todo o 

processo de desenvolvimento de produto, desde a pesquisa de mercado e tendências até a 

implantação e acompanhamento técnico junto às empresas.  

Em sua estrutura física, o CTCC dispõe de: Planta de Processamento de Couros e 

Peles, Planta de Confecção de Calçados, Laboratório de Curtimento, Laboratório de Designer, 

Laboratório de Controle da Qualidade, Estação de Tratamento de Efluentes, Núcleo de 

Informação Tecnológica, Salas de Aula, Centro de Vivência com alojamento e área de lazer. 

O CTCC de Campina Grande é uma referência para as indústrias locais e de toda a 

região nordeste. Neste local, as indústrias de calçados dispõem da ―materioteca‖ (acervo 

físico e visual de materiais) onde o empresário tem acesso a uma gama de materiais de mais 

de 100 fornecedores, evitando um gargalo, que é o acesso à matéria-prima, já que grande 

parte dos fornecedores está nas regiões Sul, Centro Sul e Sudeste do país. Com isso ele reduz 

o tempo de concepção dos produtos ofertados pelas empresas da região. 
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Em relação à utilização conjunta da mesma infraestrutura, A CINEP (Companhia de 

Desenvolvimento da Paraíba) mantém um polo calçadista na cidade de Campina Grande, 

localizado nas proximidades do SENAI (CTCC), onde através de incentivos, concedidos há 

alguns anos atrás, através de sorteio, forneceu os terrenos para que as fábricas de calçados 

construíssem suas instalações físicas em um local específico. Porém, apenas algumas 

empresas conseguiram os benefícios, e se instalaram no local. O polo tem pouco mais de oito 

anos e a CINEP já sinaliza em cobrar pelos terrenos onde os galpões foram construídos.  

Em relação aos objetivos específicos deste trabalho, tem-se: 

O primeiro objetivo era o de identificar os tipos de acordos de cooperação existentes 

em um APL de calçados – Foram identificados.  

O segundo objetivo era o de identificar as razões utilizadas pelas empresas para se 

estabelecer os acordos de cooperação. A seguir, são listadas as razões que as empresas 

apontaram como relevantes para os respectivos acordos. 

Para o Acordo com os clientes: i) aumentar a qualidade dos produtos; ii) mudar o 

design de alguns produtos conforme o cliente deseja; iii) sugerir modelos variados; iv) ajudar 

no desenvolvimento de novas coleções; v) direcionar a empresa em relação aos aspectos de 

qualidade e renovação. 

Para o Acordo com os concorrentes: i) cooperar no ajuste da modelagem certa para 

um determinado modelo; ii) emprestar materiais diversos; iii) participar do sindicato; iv) 

facilitar a aplicação de projetos do SEBRAE, por conta da quantidade mínima de empresas 

atuando juntas (critério do SEBRAE); v) emprestar máquinas ou equipamentos, ou reposição 

de peças das mesmas. 

Para o Acordo com os fornecedores: i) suprir a ―materioteca‖ (biblioteca de 

material); ii) sugerir o tipo de material adequado para ser usado nas coleções; iii) manter o 

produtor atualizado, segundo tendências de moda para cada temporada; iv) integrar o que se 

vai fabricar e o que se vai vender; v) sugerir aos fabricantes que adaptem um modelo novo 

para ser usado na fábrica (um novo solado, por exemplo, quando este é fabricado por outra 

empresa, que fornece apenas este componente para o calçado); vi) passar formulações para 

melhorar a qualidade do produto e dar maior produção.  

Para o Acordo com empresas terceirizadas: i) reduzir custos na produção. 

Para o Acordo para comercialização: i) parceria com o distribuidor para 

responsabilizá-lo pelas vendas; ii) garantir um bom volume de vendas através de bons 

vendedores e/ou representantes.  
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Para o Acordo para divulgação e marketing: i) fazer propaganda do produto de 

forma eficaz objetivando o aumento das vendas. 

Para o Acordo para logística: i) garantir a agilidade da entrega do produto; ii) 

despachar as mercadorias sem ter que levá-las para os correios ou para uma transportadora. 

Ficando estas responsáveis pelo transporte.  

Para o Acordo com instituições financeiras e bancárias: i) financiar uma máquina 

ou equipamento a juros mais baixos que os do mercado; ii) abertura de linha de crédito para 

investimento; iii) facilitar o crédito para aplicações diversas; iv) obter o cartão BNDS para 

financiamentos a longos prazos. 

Para o Acordo com o SENAI/SEBRAE: i) fornecer suporte para mão de obra; ii) 

treinamento dos empregados; iii) desenvolvimento de produtos, design e modelagem; iv) 

qualificação e especialização dos empregados; v) desenvolvimento do layout da produção; vi) 

desenvolver uma coleção conforme tendências da moda; vii) ajudar na participação das feiras 

e rodadas de negócios; viii) capacitação para a gestão empresarial; ix) definir ações para 

buscar novas parcerias frente ao governo; x) Inserir empresas no setor calçadista; xi) 

implantar novas tecnologias; xii) facilitar a iniciação profissional. 

Para o Acodo com os governos (Federal, Estadual e Municipal): i) financiar a 

participação em feiras de negócios fora do estado; ii) redução de ICMS; iii) incentivo para 

participar do ―GIRA CALÇADOS‖.  

O terceiro e último objetivo: Avaliar um modelo proposto, utilizando equação 

estrutural, para mensurar os esforços de inovação a partir dos acordos de cooperação. Esse 

objetivo foi alcançado na pesquisa quantitativa. O modelo proposto, surgiu das respostas que 

foram encontradas nos conteúdos das categorias Práticas Inovadoras e Esforços de 

Inovação cujos temas estão relacionados à inovação. Nestas duas categorias, ressaltam-se as 

consultorias de apoio de entidades como SENAI e SEBRAE, sendo estes facilitadores da 

participação das empresas em eventos e feiras de negócios, além de repassar informações 

técnicas e conhecimentos tecnológicos. A cooperação advinda de clientes, fornecedores, 

concorrentes e representantes comerciais são fundamentais para a inovação de produtos e 

processos dentro das organizações, reforçando os estudos realizados por (CHESBROUGH, 

2003), que propõe o conceito de ―inovação aberta‖, onde são usados os fluxos de informações 

baratos e instantâneos provenientes das fontes externas à empresa, fortalecendo os vínculos de 

relacionamentos. Ainda segundo Chesbrough, é a partir desses relacionamentos que as 

empresas devem assegurar que haja capacidade de capturar e utilizar as ideias integralmente 

transformando-as em inovação.  
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De maneira geral, o estudo empírico evidenciou que os acordos de cooperação 

existentes no APL de Campina Grande ainda ocorrem de forma incipiente, o que as mantém 

com um foco de certa forma individualizado e isolado. Porém, constatou-se que, mesmo 

incipientes, esses acordos são primordiais para o sucesso do segmento de calçados desse APL. 

Dentre os aspectos relevantes para esta pesquisa, aponta-se como necessário para o aumento 

da cooperação e efetividade dos relacionamentos, o apoio ou presença de uma entidade de 

classe (um sindicato) mais atuante; uma maior integração entre o poder público e o 

empresarial para que os bancos se interessem mais pelo segmento. Pois, por estes não 

conhecerem melhor o setor e seus empresários, não aumentam as operações financeiras e não 

disponibilizam linhas de créditos mais atraentes e diferenciadas das praticadas pelo mercado e 

os empresários deveriam se articular mais para fortalecerem esses relacionamentos.  

Portanto, em suma, quando as empresas são bem articuladas, interagem com a 

comunidade, têm relacionamento estreito com bancos e empresas mais avançadas, e suas 

lideranças atuam principalmente, em entidades de classe, com relacionamentos formais, as 

empresas apresentam-se mais competitivas e inovadoras e podem atuar em outros níveis de 

mercado (regional, nacional e internacional) havendo, também, implementação de iniciativas 

de marketing territorial para o local onde elas se localizam. 

 

  



115 

 

6 RESULTADOS E ANÁLISES DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Conforme abordado no capítulo de procedimentos metodológicos, este capítulo inicia-

se com a análise descritiva dos dados e em seguida se apresenta a análise das relações 

propostas através do modelo conceitual de pesquisa (Figura 2, p.81). 

 

6.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Utilizou-se como base de dados para esta pesquisa, informações de 50 empresas 

fabricantes de calçados. Dessas, 28 empresas pertencem ao APL de Campina Grande – PB e 

22 outras empresas, expositoras da Francal 2016, assim distribuídas: 4 empresas da cidade de 

Jaú (SP); 4 de Novo Hamburgo (RS); 3 de Contagem (MG); 3 de Birigui (SP); 2 de Franca 

(SP); 2 de Três Coroas (RS); 1 de Coroados (SP); 1 de Tanabi (SP); 1 de Lauro de Freitas 

(BA) e 1 de Sapiranga (RS).  

Usando-se a estatística descritiva, procurou-se organizar e descrever os dados da 

população de estudo, por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. A Tabela 1 

mostra o perfil das empresas estudadas em relação ao seu porte: micro, pequena e média.  

 

Tabela 1: Número de empresas da amostra em relação ao porte 
Porte da Empresa 

Empresas Frequência Porcentagem Frequência Frequência 

Acumulada 

micro 27 54 54 54 

pequena 17 34 34 88 

média 6 12 12 100 

Total 50 100 100  

Fonte: Dados da pesquisa 

Da Tabela 1, observa-se que da amostra de 50 empresas, 54% delas são de porte 

micro, 34% são de porte pequeno e 12% são de porte médio, conforme se visualiza no gráfico 

da Figura 4.  

Figura 4: Gráfico da porcentagem das empresas estudadas em relação ao seu 

porte 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 2 mostra o perfil das empresas estudadas em relação a sua idade. 

 

Tabela 2: Idade das empresas da amostra pesquisada 
Idade da Empresa 

Idade Nº de empresas Porcentagem Frequência Frequência acumulada 

Menos de dois anos 2 4 4 4 

Mais de dois e menos 

de cinco 

2 4 4 8 

Mais de cinco e 

menos de dez 

12 24 24 32 

Mais de dez e menos 

de quinze 

7 14 14 46 

Mais de quinze e 

menos de vinte 

12 24 24 70 

Mais de vinte 15 30 30 100 

Total 50 100 100  

Fonte: SPSS a partir dos dados da pesquisa 

 

Figura 5: Gráfico da porcentagem de empresas em relação a sua idade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Infere-se da Figura 5, da amostra de 50 empresas estudadas, que mais da metade delas 

(54%) tem mais de quinze anos.  

 

Tabela 3: Frequência e porcentagem dos Acordos de Cooperação identificados nas empresas 

pesquisadas 
A1 – Acord. Produção Conjunta Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 37 74,0 74,0 

Sim 13 26,0 100,0 

Total 50 100,0  

A2– Acord. terceirização Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 23 46,0 46,0 

Sim 27 54,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Tabela 3: Frequência e porcentagem dos Acordos de Cooperação identificados nas empresas 

pesquisadas (Continuação) 
A3– Acord. Prop. e Mar. Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 37 74,0 74,0 

Sim 13 26,0 100,0 

Total 50 100,0  

A4– Acord. Inst. de Pesq Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 10 20,0 20,0 

Sim 40 80,0 100,0 

Total 50 100,0  

A5– Acord. fornecedores Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 41 82,0 82,0 

Sim 9 18,0 100,0 

Total 50 100,0  

A6– Acord. clientes Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 23 46,0 46,0 

Sim 27 54,0 100,0 

Total 50 100,0  

A7– Acord. Vendedores Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 33 66,0 66,0 

Sim 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0  

A8– Acord. franquias Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 47 94,0 94,0 

Sim 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0  

A9– Acord. transporte Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 27 54,0 54,0 

Sim 23 46,0 100,0 

Total 50 100,0  

A10– Acord. Comp. Conj. Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 42 84,0 84,0 

Sim 8 16,0 100,0 

Total 50 100,0  

A11– Acord. concorrentes Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Não 33 66,0 66,0 

Sim 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fonte: O autor 

 

Tabela 4: Número de empresas pelo número de Acordos de Cooperação 

identificados e a porcentagem de empresas por número de acordos 
Número de acordos Frequência Porcentagem 

UM ACORDO 8 16,0 

DOIS ACORDOS 6 12,0 

TRÊS ACORDOS 5 10,0 

QUATRO ACORDOS 9 18,0 
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Tabela 4: Número de empresas pelo número de Acordos de Cooperação identificados 

(Continuação) 
Número de acordos Frequência Porcentagem 

CINCO ACORDOS 10 20,0 

SEIS ACORDOS 9 18,0 

SETE ACORDOS 2 4,0 

OITO ACORDOS 1 2,0 

TOTAL 50 100,0 

Fonte: O autor  

 

Figura 6: Gráfico do número de acordos pela quantidade de empresas 

 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme infere-se da Tabela 3, o construto Acordos de Cooperação foi apresentado 

com onze indicadores: A1 – Acordos de produção conjunta, com 26% das empresas 

praticando este tipo de acordo. A2 – Acordos de terceirização, com 54%. A3 – Acordos de 

cooperação com empresas de propaganda e marketing, com 26%. A4 – Acordos de 

cooperação com instituições de pesquisa, com 80%. A5 – Acordos de cooperação com 

fornecedores, com 18%. A6 – Acordos de cooperação com clientes, com 54%. A7 – Acordos 

de cooperação com vendedores (representantes comerciais, centros de distribuição), com 

34%. A8 – Acordos de cooperação com franquiados, com 6%. A9 – Acordos de cooperação 

com empresas de logística (transportadoras, correios, etc) com 46%. A10 – Acordos de 
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cooperação para compra conjunta de matéria prima, com 16%. A11 – Acordos de cooperação 

com empresas concorrentes, com 34%. 

A Tabela 4 mostra o número de acordos de cooperação praticados pelo número de 

empresas: um acordo (16% das empresas); dois acordos (12% empresas); três acordos (10% 

empresas); quatro acordos (18% empresas); cinco acordos (20% empresas); seis acordos (18% 

empresas); sete acordos (4% empresas) e oito acordos (2% empresas). 

 

6.2 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

O presente trabalho está direcionado a testar as relações existentes entre os quatro 

construtos que formam o modelo estrutural (Figura 7). Os questionários (APÊNDICES B e C) 

são compostos por questões que refletem os indicadores das variáveis latentes identificadas no 

Modelo de Estudo que emergiram do referencial teórico. Na Figura 7 está representado o 

Modelo com os construtos e seus indicadores. Neste Modelo foi aplicada a modelagem de 

equações estruturais – SEM.  

 

Figura 7: Modelo Estrutural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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6.2.1 Explicação do Modelo 

 

O construto Acordos de Cooperação possui 12 indicadores. O construto Práticas 

Inovadoras possui 4 indicadores. O construto Porte possui apenas um indicador (Porte 1,2,3) 

e por fim o construto Esforços de inovação possui 3 indicadores. Os indicadores são todos 

reflexivos. Para mensurar a existência dos Acordos de Cooperação e das Práticas Inovadoras, 

foi utilizado um questionário com perguntas dicotômicas onde ―1‖ representa resposta 

afirmativa (sim) e ―0‖ resposta negativa (não) (APÊNDICE B).  

Para validar uma medida para a variável Esforços de Inovação, a partir da escala 

utilizada pelo programa ALI (SEBRAE), com menos indicadores – o do SEBRAE tem 13 

indicadores com 32 itens – procurou-se através da análise fatorial no SPSS construir uma 

escala de medida para os fatores, de modo que de alguma forma explícita, as variáveis 

escolhidas controlassem as variáveis originais. Os dados para essa escala foram obtidos do 

APL de Campina Grande, uma vez que se dispunha da resposta de todos os itens do 

questionário do programa ALI (SEBRAE). Essa  nova escala de medida foi utilizada para 

coletar os dados das 22 empresas expositoras da FRANCAL, uma vez que não se tinha 

disponível os dados dessas empresas. Na Tabela 5 observa-se a média e o desvio padrão de 

cada uma das variáveis obtidas das 28 empresas do APL da cidade de Campina Grande. Esses 

dados foram disponibilizados pelo SEBRAE Campina Grande, a partir dos estudos realizados 

pelo programa ALI local.  

 

Tabela 5: Estatística Descritiva para as dimensões do ALI – Média e Desvio Parão 
DIMENSÃO – ALI N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

(A) OFERTA 28 2,00 5,00 3,0714 0,94000 

(B) PLATAFORMA 28 1,00 5,00 3,0714 0,66269 

(C) MARCA 28 1,00 5,00 3,8571 1,38013 

(D) CLIENTES 28 1,00 5,00 2,9286 0,99941 

(E) SOLUÇÕES 28 1,00 5,00 2,0000 1,08866 

(F) RELACIONAMENTO 28 1,00 5,00 2,6786 1,38921 

(G) AGREG. DE VALOR 28 1,00 4,00 1,6786 0,81892 

(H) PROCESSOS 28 1,00 3,33 2,2381 0,77437 

(I) ORGANIZAÇÃO 28 1,00 4,33 2,1429 0,90462 

(J) CADEIA DE 

FORNECIMENTO 

28 1,00 5,00 2,7857 1,47465 

(K) PRESENÇA 28 1,00 5,00 2,0000 1,15470 

(L) REDE 28 1,00 5,00 2,8571 1,53271 

(M) AMBIÊNCIA 

INOVADORA 

28 1,00 4,00 2,6310 0,61087 

Fonte: SPSS – Elaborada pelo autor a partir dos dados do SEBRAE das 28 empresas do APL de Campina 

Grande –PB 
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Figura 8: Grau de Inovação Global – Indústria de Calçados de Campina Grande 

 

 
 

 

FONTE: SEBRAE – Campina Grande, a partir da metodologia do ALI 

 

A Figura 8 mostra o resultado do ALI através do radar inovação para as indústrias de 

calçados da cidade de Campina Grande. Neste radar, constam o resultado da média das 13 

dimensões do radar de 31 empresas de calçados. Como 3 empresas encerraram suas atividades 

no ano de 2016, considerou-se os dados das 28 empresas para validar uma escala de 

mensuração para a variável Esfoços de Inovação que fosse também utilizada para as outras 

22 empresas participantes desta pesquisa.  

Após o teste da estatística descritiva, apresentado na Tablela 5, foram feitos os teste de 

KMO e o de Esfericidade de Bartlett’s para indicar o grau de ajuste dos dados à análise 

fatorial. Para a interpretação dos resultados obtidos, tem-se que os valores próximos de ―1‖ 

indicam que o método de análise fatorial é perfeitamente adequado para o tratamento dos 

dados. O valor aceitável é KMO ≥ 0,5 (APÊNDICE D). O valor da significância do teste de 

Bartlett’s mostrou-se muito pequeno o que permitiu a possibilidade de adequação do método 

de análise fatorial para o tratamento dos dados.  

Na sequência foram realizadas as análises através das componentes principais, método 

que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto de variáveis 

independentes. As variáveis selecionadas (Dimensões) são as variáveis destacadas na Tabela 

6. As três variáveis (marcadas na Tabela 6 ) foram selecionadas por apresentarem na matriz 

padrão (Tabela 6) valores aproximadamente iguais e terem valores acima do mínimo aceitável 

( > 0,5).  
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Tabela 6: Análise de componentes principais das 13 dimensões do ALI 
DIMENSÕES COMPONENTES 

1 2 3 4 

SOLUÇÕES 0,940 -0,146 -0,171 -0,055 

ORGANIZAÇÃO 0,813 -0,015 0,040 -0,011 

CADEIA DE FORNECIMENTO 0,736 -0,016 0,037 -0,051 

PROCESSOS 0,519 0,390 0,149 0,020 

CLIENTES 0,425 0,348 0,112 -0,236 

REDE -0,231 0,890 -0,057 -0,272 

RELACIONAMENTO 0,039 0,792 -0,081 0,108 

MARCA 0,001 0,731 0,137 0,172 

PRESENÇA 0,253 0,540 -0,324 0,187 

AMBIÊNCIA INOVADORA 0,112 0,533 0,309 -0,213 

PLATAFORMA -0,050 -0,070 0,915 0,008 

AGREGAÇÃO DE VALOR 0,406 0,080 0,102 -0,769 

OFERTA 0,478 0,270 0,385 0,519 

Fonte: SPSS a partir dos dados da pesquisa 

 

Para evitar o problema da indeterminação da relação entre as variáveis e fatores, a 

mesma variável não pode contribuir para a construção de fatores distintos. Cada fator explica 

uma porcentagem da variância total, então quanto maior o valor, maior é a capacidade 

explicativa do fator. 

Com as três variáveis selecionadas (OFERTA, PROCESSOS E AMBIÊNCIA 

INOVADORA) procurou-se validar uma medida para a variável Esforços de Inovação que 

tivesse significância utilizado-se apenas esses três indicadores.  

Repetiu-se os testes para as três variáveis selecionadas cujos resultados estão nas 

Tabelas 7 e 8 respectivamente. 

 

Tabela 7: Matriz de Correlação para as três dimensões do ALI 
CORRELAÇÃO OFERTA PROCESSOS AMBIÊNCIA 

INOVADORA 

OFERTA 1.000 0,586 0,392 

PROCESSOS 0,586 1,000 0,662 

AMBIÊNCIA 

INOVADORA 

0,392 0,662 1,000 

Fonte: SPSS a partir dos dados da pesquisa 

 

Tabela 8: Método de Extração - Análise pelas componentes principais 
COMPONENTE AUTOVALORES INICIAIS 

TOTAL % DE VARIÂNCIA CUMULATIVO % 

1 2,101 70,034 70,034
(1) 

2 0,613 20,437 90,471 

3 0,286 9,529 100,000 

Fonte: SPSS – a partir dos dados da pesquisa. 
(1)

Acima de 50% tem validade convergente 
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Tabela 9: Confiabilidade Estatística 
Alpha 

Cronbach’s 

Nº de itens 

0,765
(2) 

3 

Fonte: SPSS – a partir dos dados da pesquisa. 
(2)

Acima de 0,7 tem 

confiabilidade 

 

Esse número de componentes foi reduzido para facilitar a coleta dos dados junto às 

empresas expositoras da FRANCAL, uma vez que estas não disponibilizavam de tempo 

suficiente para responder aos 32 itens da escala completa do ALI com as 13 dimensões.  

Das 13 dimensões, ficaram apenas as três: Dimensão A – OFERTA; Dimensão H – 

PROCESSOS e Dimensão M – AMBIÊNCIA INOVADORA. Conforme resultados obtidos 

no SPSS, apresentados na Tabela 6. Essas três dimensões são suficientes para mensurar a 

variável Esforços de Inovação, conforme confiabilidade estatística para o Alpha de 

Cronbach, superior a 0,7 (Tabela 9).  O questionário com as três dimensões foi aplicado junto 

as 22 empresas expositoras da FRANCAL que participaram desta pesquisa, via questionário 

do Google Drive (APÊNDICE C). No modelo de análise foram utilizadas as três dimensões 

do ALI, tanto para as empresas de Campina Grande, como para as empresas expositoras da 

FRANCAL para evitar incoerências entre os dados do APL de Campina Grande (obtidos do 

programa ALI – SEBRAE) e os dados dos outros APL’s, obtidos na FRANCAL (2016). 

Para a avaliação do Modelo Estrutural (Figura 7), foi utilizado o Software SmartPLS 

2.0. A significância das cargas fatoriais e dos coeficientes estruturais foi determinada pelo 

software G*Power 3.1.7, via o teste Sensitivity, considerando a significância estatatística de 

5%, o poder estatítistico de 0,80 e number of predictors 3. O tamanho mínimo da amostra 

calculado pelo Software foi de n = 77 respondentes, resultado um pouco maior do que a 

amostra de 50 respondentes, utilizada neste trabalho.  

O nível de significância do modelo foi analisado a partir de duas abordagens. A 

primeira pela técnica de Bootstrapping com N=500 interações. É um teste baseado na 

amostragem dos registros de dados originais com reposição (HAIR JR. et al., 2005). Essa 

técnica utiliza o teste estatístico de comparação entre médias dos coeficientes, utilizando a 

distribuição t-student. Para este trabalho, o uso de significância de 5%, o resultado do t deve 

ser: t > 1,96. 

Para a análise preliminar, utilizou-se todos os indicadores identificados na literatura e 

utilizados no Modelo Estrutural, representados na Figura 7. Os resultados do primeiro 

processamento estão exibidos na Tabela 10.  
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Tabela 10. Estatísticas calculadas para a análise do primeiro Modelo 
Variável latente Variância 

média 

explicada 

(AVE) 

Confiabili-

dade 

composta 

(CC) 

R quadrado Alfa de 

Cronbach 

ACORDOS 0,225 0,698 0,109 0,628 

ESFOR. INO 0,601 0,819 0,459 0,671 

PORTE 1,000 1,000  1,000 

PRA.INOV 0,526 0,810 0,384 0,704 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O primeiro aspecto a ser observado do Modelo de Mensuração é a Validade 

Convergente, obtida pelas observações das Variâncias Médias Extraídas (Average Variance 

Extracted – AVE’s). Para tanto, usou-se o critério de Fornell e Larcker (HENSELER et al., 

2009), onde os valores dos AVEs devem ser maiores que 0,50. A Tabela 10 mostra que as 

medidas de AVE e Confiabilidade Composta (CC) estão conforme os critérios adotados, com 

exceção da Variável latente, Acordos de Cooperação, que teve AVE de 0,225, inferior ao 

mínimo recomendado, embora sua Confiabilidade Composta (CC) mostrar-se maior que 0,7, 

conforme critérios indicados por HAIR JR. et al., (2005). Neste caso, todos os indicadores 

utilizados para explicar a Variável latente (A1 – A12) não são bons indicadores, uma vez que 

não atendem as exigências estabelecidas por Lindenberger e Nesselroade (1999), que sugerem 

que os indicadores não podem ter cargas muito baixa, inferior a 0,5. 

 

Figura 9: MEE dos construtos Acordos de Cooperação, Práticas Inovadoras, Porte e 

Esforços de Inovação  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

(t = 0,190) 

(t = 4,945) 

(t = 0,860) 
(t = 1,318)

(t = 5,253) 
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Após esta primeira análise foram eliminados do Modelo as cargas e coeficientes 

estruturais não significante (r < 0,5).  

Pelos critérios adotados, só se deveria manter no Modelo os indicadores cujos 

coeficientes tivessem correlação superior a 0,7, mas decidiu-se manter alguns indicadores 

com coeficientes acima de 0,5 por se tratarem de indicadores que se mostraram importantes 

para a explicação da respectiva variável latente, como também pela quantidade reduzida de 

indicadores o que poderia comprometer o Modelo de Mensuração. Esta decisão contraria 

recomendações de alguns autores, mas é aceitável para outros, a exemplo de DeVallis (1988), 

que aceita coeficientes abaixo de 0,5.  

Após os ajustes foram feitos novos testes no PLS e este mostrou que todos os 

parâmetros estatísticos apresentaram melhoras significativas, conforme observa-se na Tabela 

11.  

 

Tabela 11. Estatísticas calculadas para a análise do Modelo Final 
Variável latente Variância média 

explicada (AVE) 

Confiabili-dade 

composta (CC) 

R 

quadrado 

Alfa de Cronbach 

ACORDOS 0,504 0,796 0,149 0,666 

ESF.INOV 0,602 0,819 0,464 0,671 

PORTE 1,000 1,000  1,000 

PRA.INOV 0,524 0,809 0,290 0,704 

Fonte: Dados da pesquisa - elaborado pelo autor 

 

A análise da Tabela 11 mostra que as medidas de AVE e confiabilidade composta 

(CC), respectivamente, ficaram acima dos valores recomendados para a confiabilidade e a 

validade convergente. AVE maior do que 0,5 e CC maior do que 0,7, satisfazendo os critérios 

HAIR JR. et al. (2005). Dessa forma, os indicadores utilizados podem ser considerados bons 

indicadores para explicar as variáveis latentes do Modelo. 

Para avaliar a validade discriminante do Modelo, foram utilizados os valores das 

correlações entre as variáveis latentes e os valores da raiz quadrada de AVE. Esta deve ser 

superior às correlações entre os demais construtos como sugere CHIN (1998). Os valores das 

raízes quadradas das AVEs estão representados na diagonal principal na Tabela 12, onde 

também estão as correlações entre as variáveis latentes.  

Na Tabela 12 pode-se verificar que para todos os valores da diagonal principal a Raiz 

quadrada de AVE é maior que os demais valores, indicando que a relação entre os construtos 

é confiável e é consistente em sua mensuração. 
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Tabela 12: Correlação entre as variáveis do Modelo Final 
 ACORDOS ESFORÇOS 

PARA 

INOVAÇÃO 

PORTE PRÁTICAS 

INOVADORAS 

ACORDOS 0,710    

ESFORÇOS 

PARA 

INOVAÇÃO 

0,031 0,775   

PORTE 0,331 0,619 1  

PRÁTICAS 

INOVADORAS 

0,524 0,134 0,273 0,723 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 10. Modelo com amostra reduzida de indicadores mais representativos: correlações 

 

Fonte: Dados da pesquisa – Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 10, está representado o Modelo com os indicadores e os coeficientes de 

correlação entre os indicadores e as respectivas variáveis latentes, assim como os coeficientes 

de regressão associados a cada variável latente independente, explicando a respectiva variável 

latente dependente. A variável ―Práticas inovadoras” contribui 0,166 para explicar as 

―Esforço de inovação”. A variável independente ―Acordos de cooperação” contribui em 

0,539 para justificar a variável ―Práticas inovadoras”. A variável ―Porte” explica os 

“Acordos de cooperação em 0,386, ou seja, o porte da empresa influencia a realização dos 

acordos e explica 0,635 a variável “Esforços de inovação”. 

(t = 5,86) 

(t = 1,13) (t = 0,76) 

(t = 5,62) 

(t = 2,39) 

H4(+) 

H2(+) 

H1(+) 

H5(+) 

H3(+) 
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O coeficiente de regressão entre a variável “Acordos de Cooperação” e a variável 

“Esforço de Inovação”, foi bastante baixa - 0,106,  

A validação do Modelo foi feita utilizando-se o teste de distribuição T de Student a 

partir da técnica “Bootstrapping” (reamostragem) do software SmartPLS, tendo como 

parâmetros 500 casos com 350 simulações. Para a amostra de 50 respondentes, o valor da 

distribuição T de Student é de 1,96, considerando o intervalo de confiança de 95% e o nível de 

significância de 5%, conforme sugere TRIOLA (2008).  

Os valores calculados para o Teste t de Student estão apresentados na Figura 10, onde 

se verifica que o menor valor de t é (0,76) menor do que o valor calculado que é de (1,96).  

 

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Dos doze indicadores, apenas quatro influenciaram fortemente a variável acordos de 

cooperação. Foram os acordos: A1, A7, A9 e A12, os outros indicadores tiveram covariância 

baixa (inferior a 0,5) e como recomendado por Hair Jr. et al. (2005), foram retirados do 

modelo.  

Conforme definidas por Eiriz (2001), a partir da cadeia de valor de Porter (1995), os 

domínios de cooperação foram classificadas em três: Comercial (seis tipologias); Técnico de 

produção (seis tipologias) e Financeiro (quatro tipologias) totalizando 16 tipos de cooperação 

possíveis para pequenas empresas. No domínio financeiro não foram identificados nenhum 

tipo de acordo de cooperação dentro da amostra estudada. Em relação aos outros acordos na 

amostra, alguns receberam nomes diferentes da tipologia adotada por EIRIZ (2001).  

No domínio comercial, o que o autor chama de Grupo de exportadores, ao qual se 

refere à cooperação que se dá em diferentes atividades, tais como: realização de estudos nos 

mercados externos, participação conjunta em feiras, publicidade, entre outras, em nosso 

estudo, esta cooperação está relacionada aos acordos de cooperação com empresas 

concorrentes do próprio APL e denominou-se de A11 – Empresas concorrentes.  

Os acordos de distribuição foram denominados de acordos de cooperação com 

empresas de logística – A9.  

Os acordos de representação foram denominados de acordos de cooperação com 

vendedores e/ou representantes comerciais – A7.  

Central de compras foi denominada de acordo de cooperação com fornecedores – A5. 

Franquia foi denominada de acordo de cooperação com franquiados – A8.  
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Assistência comercial foi denominada de acordo de cooperação com empresas de 

propaganda e marketing – A3. 

Consórcio foi denominado de Compra conjunta de matéria prima – A10.  

Formação e/ou assistência técnica e Acordos de pesquisa e desenvolvimento foi 

denominada de Acordos de cooperação com instituições de pesquisa (SENAI/SEBRAE) – 

A4.  

Acordo de produção conjunta manteve-se como Acordo de produção conjunta – A1. 

Subcontratação foi denominada de terceirização – A2.  

Das doze tipologias sugeridas por Eiriz (2001), seis para o domínio comercial e seis 

para o domínio técnico de produção, uma delas não foi identificada, o Licenciamento de 

patentes. Neste estudo, acrescentou-se mais uma forma de cooperação, acordos de cooperação 

com os clientes – A6, que não fez parte dos acordos de cooperação listados na tipologia de 

Eiriz (2001), mas que foi identificada em 54% das empresas pesquisadas. Esse tipo de acordo 

não é contratual, mas a maioria das empresas costuma ouvir sugestões dos clientes quando 

elaboram os seus produtos.  

A nossa análise se propôs a estudar a relação dos acordos de cooperação com a 

variável esforços de inovação. A mensuração da variável esforços de inovação se deu pela 

escala adotada pelo SEBRAE através do programa ALI (Agentes Locais de Inovação), 

conforme procedimentos metodológicos abordados. Na análise dessa variável, apenas três 

indicadores (três dimensões do ALI) foram considerados, conforme critérios explicados no 

início deste capítulo.  

As hipóteses apresentadas no referencial teórico deste trabalho descrevem as relações 

entre os construtos os quais compõem o modelo de mensuração proposto neste estudo. A 

Tabela 13 mostra uma síntese dessas análises.  

A partir dessas hipóteses foram realizadas análises, nas quais se pode verificar a 

existência de validade convergente, discriminante e consistência interna dos construtos de 

interesse, bem como se essas relações são estatisticamente significantes. A Tabela 13 

apresenta de forma simplificada os resultados obtidos 

 

Tabela 13: Síntese dos resultados obtidos das análises da MEE-PLS para as hipóteses 
Hipóteses Efeito 

Proposto 

Coeficientes 

Estruturais 

Valor t Suporte 

Hipótese 

Hipótese 1 (H1) – Os Acordos de Cooperação 

influenciam positivamente na variável esforços de 

inovação.  

+ -0,10 0,76 NÃO 

Hipótese 2 (H2) – Os acordos de cooperação 

favorecem positivamente as práticas inovadoras. 

+ 0,54 5,86 SIM 
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Tabela 13: Síntese dos resultados obtidos das análises da MEE-PLS para as hipóteses 

(Continuação) 
Hipóteses Efeito 

Proposto 

Coeficientes 

Estruturais 

Valor t Suporte 

Hipótese 

Hipótese 3 (H3) – As práticas inovadoras 

favorecem positivamente nos esforços de 

inovação. 

+ 0,16 1,13 NÃO 

Hipótese 4 (H4) – O Porte da empresa está 

relacionado positivamente com os acordos de 

cooperação. 

+ 0,38 2,39 SIM 

Hipótese 5 (H5) – O Porte da empresa está 

relacionado positivamente com o esforço de 

inovação. 

+ 0,63 5,62 SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste estudo, a correlação da variável acordo de cooperação com a variável esforço de 

inovação foi bastante baixa, não foi significativa para a amostra de estudo, sua correlação foi 

de -0,10 (negativa). Assim como, a variável práticas inovadoras tem baixa correlação com a 

variável esforços de inovação (0,166). A variável prática inovadora recebe contribuição da 

variável acordo de cooperação e sua correlação foi de 0,539. Isso quer dizer que as empresas 

que mais fazem acordos de cooperação estão mais propensas a realizarem mais práticas 

inovadoras. A variável porte teve boa correlação tanto para a realização dos acordos (0,386), 

como boa correlação com a variável esforços de inovação (0,635). Isso quer dizer que as 

empresas de porte médio realizam mais acordos e tem mais esforços de inovação em relação 

as empresas de porte pequeno e micro. Assim como, as empresas de porte pequeno se 

sobressai em relação as empresas de porte micro para a realização de acordos e para os 

esforços de inovação.  

Das práticas inovadoras, as mais aplicadas pelas empresas, foram:  

70% (i) Foco Gerencial, ou seja, gerentes ou mesmo os proprietários das organizações 

é quem determina o rumo que a empresa deve tomar. Isso mostra o quanto eles são 

empreendedores, confirmando as afirmações de Davenport e Bibby (1999): ―líderes de 

pequenas empresas podem estimular a criação e a inovação e influenciar no comportamento 

de outras pessoas na organização‖.  

58% (ii) Acata Sugestão dos Empregados na Geração de ideias, ou seja, para os 

empresários, a colaboração dos empregados no desenvolvimento de novos produtos é 

essencial para o segmento de calçados, uma vez que a fabricação de determinados tipos de 

calçados requer participação bastante ativa do elemento humano no processo produtivo, isso 

inclui a criatividade, o bom gosto e o conhecimento das tendências de moda alinhadas com os 

produtos que a empresa oferece.  
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48% (iii) Programa formal de treinamento para qualificação da mão de obra. A 

presença de educação formal e/ou programas de treinamentos para manter o nível de 

conhecimento e habilidade pode aumentar a inovação em pequenas empresas, como afirmam 

(ROMIJN; ABALADEJO, 2002).  

A quarta prática inovadora, (iv) plano documentado é adotado por apenas 16% das 

empresas. Os empresários de maneira geral não costumam estabelecer metas, planos e 

objetivos explicitamente, contrariando sugestões de Hadjimanolis (2000), quando afirma que 

empresas que formalizam suas atividades de renovação e de mudança através de planos 

explicitamente formulados, tem melhores resultados na inovação.  

Em relação à variável porte, as empresas foram classificadas em três tipos: micro, 

pequena e média empresa. A distribuição do número de acordos em relação ao porte da 

empresa foi bastante homogênea para as empresas de porte micro e pequena, já para as 

empresas de porte médio, mais de 80% delas, fizeram cinco ou mais acordos, demonstrando 

que as empresas maiores tendem a fazer mais acordos de cooperação que empresas menores, 

conforme se visualiza na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Número de Acordos de Cooperação pelo porte da empresa 
NÚMERO DE 

ACORDOS 

PORTE PORCENTAGEM 

DE EMPRESAS MICRO PEQUENA MÉDIA 

1 21,43% 6,25% 16,67% 16% 

2 10,71% 18,75%  12% 

3 10,71% 12,50%  10% 

4 14,28% 31,25%  18% 

5 17,86% 12,50% 50% 20% 

6 17,86% 12,50% 33,33% 18% 

7 7,14%   4% 

8 - 6,25%  2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fonte: O autor a partir da pesquisa de campo 

 

De forma resumida, os principais achados desta pesquisa se limitaram a mostrar que 

não são todos os tipos de acordos de cooperação que podem contribuir para as práticas 

inovadoras. Dentre os onze tipos de acordos identificados nas empresas pesquisadas, apenas 

três foram significativos: (A1) acordos de produção conjunta, onde duas ou mais empresas 

passam a produzir conjuntamente os mesmos produtos para atender as necessidades de 

mercado às quais não conseguiriam satisfazer de maneira independente por falta de 

capacidade. Algumas empresas exercem essa prática abrindo novas empresas com outras 

razões sociais para atender a várias demandas. Outra razão para a produção conjunta é o 

aumento da produtividade, onde algumas partes dos calçados são feitas por outras empresas, 
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tornando ágil o processo de fabricação, visando o aumento do número de peças produzidas. 

Isso ocorre muitas vezes, porque tem empresas que fabricam apenas uma parte do calçado, a 

exemplo do solado. Uma empresa fornece o solado e a outra conclui o processo de fabricação. 

Para algumas empresas, principalmente as de pequeno porte, não é viável adquirir 

maquinários que façam todo o processo uma vez que a aquisição de algumas máquinas usadas 

no processo de fabricação só compensa para grandes produções. Então, elas procuram 

produzir de acordo com a disponibilidade de solados que outra empresa fabrica, geralmente 

dentro do próprio APL.  

(A7) acordos de cooperação com vendedores e representantes comerciais, 

caracteriza-se pelo tipo de contrato feito com o representante comercial da empresa, onde 

este, faz a mediação da relação entre a empresa fabricante e as empresas que comercializarão 

sua produção. Eles tornam ágeis as propostas e os pedidos de compra, aumentando a 

possibilidade de oferecer uma maior gama de produtos e incrementos das vendas.  

Esse tipo de acordo é primordial para o crescimento dos negócios, onde na maioria das 

vezes, principalmente para empresas de pequeno porte, que não possui recursos para elaborar 

catálogos de vendas, ou veicular propaganda em meios de comunicação mais abrangente (TV 

e Rádio), os representantes são os principais ou os únicos divulgadores dos produtos aos quais 

eles representam. Portanto, empresa de pequeno porte, com poucos recursos, tem a 

necessidade de contratar bons representantes e estes, são responsáveis não só pelas vendas, 

mas pelas inovações que serão adotadas, visto que eles costumam ouvir os clientes e acatam 

sugestões que serão repassadas ao produtor.  

(A9) acordos de cooperação com empresas de logística, caracteriza-se pelo contrato 

feito entre o produtor e o transportador que levará a mercadoria aos pontos de consumo. Este 

é estabelecido entre a empresa produtora dos calçados e outra empresa (transportadora) que 

possui domínio ou presença nas redes de distribuição para onde a mercadoria será enviada.. 

Na pesquisa realizada, dentre as opções apontadas para entrega das mercadorias, os 

correios foram pouco mencionados.  

A falta de impacto dos outros tipos de acordos de cooperação na inovação pode estar 

relacionado à forma como esses acordos foram feitos pelas empresas. Cita-se como exemplo 

os acordos com instituições de pesquisa e consultoria (SEBRAE/SENAI) (A4). Este tipo de 

acordo, conforme dados da pesquisa, foi feito por 80% das empresas, o que o torna irrelevante 

para as práticas inovadoras, uma vez que, quase todas as empresas, independente do seu porte, 

fazem esse tipo de acordo. Como exemplo contrário tem-se os acordos com franquiados (A8), 

que foram realizados por apenas 6% das empresas pesquisadas.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Acordos de Cooperação em micro, pequena e média empresas em arranjos 

produtivos locais (APL’s) mostraram-se como um meio eficaz de torná-las mais competitivas 

e inovadoras. Contudo, percebe-se que a confiança ainda é um elemento crucial que influencia 

as relações de coordenação entre os agentes envolvidos. Neste estudo, as formas de 

cooperação desenvolvidas pelas empresas ainda se caracterizam como bastante incipientes, 

são relações muitas vezes, meramente contratuais e/ou informais com pouca interação e 

dinamismo.  

Da teoria existente sobre APL’s, a própria definição já inclui a integração e a 

organização entre as empresas e/ou a presença de cooperação relacionada à atividade 

principal do conjunto das empresas. Essas relações podem estender-se até as instituições de 

ensino, associações comerciais, sindicatos, aos concorrentes, aos fornecedores, aos clientes e 

também ao governo (CAMPOS,2004, p. 58). Porém, na pesquisa qualitativa realizada no APL 

de Campina Grande, essas relações de cooperação ainda não são bem desenvolvidas. Pode-se 

afirmar que o APL de Campina Grande encontra-se em estágio de desenvolvimento, pelas 

características que foram identificadas nesta pesquisa, tais como: existência de um foco 

setorial bastante forte; presença de entidade de classe (sindicato); atende a mercados local, 

estadual e nacional; verifica-se uma participação regular das empresas como visitantes e 

expositoras em feiras do setor; o produto é identificado com algumas características 

sociocultural do local (posicionamento de produto); realizam-se no arranjo pesquisas relativas 

a inovações técnicas e questões mercadológicas – O SENAI e o SEBRAE – e as empresas 

apresentam-se mais competitivas já visando atingir mercados internacionais.  

No APL de Campina Grande, as micro empresas, em detrimento das pequenas e 

médias é maioria absoluta. Apesar do tamanho predominante de micro empresas, todas as 

empresas do arranjo tem idade média de 14,5 anos.  

Ainda chama a atenção na produção de calçados de Campina Grande, a participação 

ativa do elemento humano, uma realidade bastante comum verificada nas indústrias locais. 

Em sua maioria, os empregados das fábricas, aprenderam o ofício com os pais ou parentes 

mais próximos e esse aprendizado tem se perpetuado por várias gerações.  

Algo que diferencia o APL de calçados de Campina Grande em relação a outros 

APL’s de calçados existentes em outras regiões do país, é que em Campina Grande não existe 

uma produção voltada apenas para uma demanda específica como acontece nas outras regiões, 

mas atende praticamente todos os gostos e padrões da indústria calçadista nacional.  
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Apesar das poucas fábricas existentes no arranjo, pouco mais de 30 empresas formais, 

e outras informais, seus produtos são bastante diferenciados – tem-se fabricação de calçados 

masculinos (botas, tênis, chuteiras); fabricação de calçados femininos (sandálias, sapatos e 

afins); fabricação de calçados infantis (para recém-nascido e infanto-juvenil); calçados de 

segurança (botas para EPI – Equipamento para proteção industrial) e a fabricação de 

sandálias, essas, produzidas por duas grandes empresas de renome nacional e internacional: 

Alpargatas – fabricante das sandálias Havaianas e a Tess, empresa cuja matriz se localiza na 

cidade do Rio de Janeiro e que se instalou em Campina Grande em Novembro de 2009, 

fabricante das sandálias ―Kenner‖. 

Nesta pesquisa, as cooperações mais relevantes para a inovação, são advindas de 

clientes, fornecedores de matéria prima, dos vendedores e principalmente das instituições do 

terceiro setor, a exemplo do SENAI e do SEBRAE, que procuram desenvolver suas atividades 

de consultoria voltadas para essas empresas e que também facilitam a participação destas, em 

feiras locais e nacionais de calçados, a exemplo do ―Gira Calçados‖ que acontece em 

Campina Grande no mês de maio e conta com a participação da maioria das empresas do 

estado da Paraíba e também de outros estados produtores. Nessa feira são realizados negócios 

entre os produtores e os principais clientes. A participação dos clientes nessa feira é facilitada 

pelos órgãos como SEBRAE, SENAI e FIEP que oferecem um aporte financeiro e logístico 

para os clientes com grandes potenciais de compra, participarem do evento. O SEBRAE 

também dá incentivo financeiro e logístico para as empresas locais participarem da 

FRANCAL em São Paulo, todos os anos. 

Um dos grandes parceiros das indústrias de calçados de Campina Grande é o Instituto 

SENAI de Tecnologia em Couro e Calçado (ITCC) que oferece soluções integradas para o 

desenvolvimento de produtos da cadeia calçadista, com uma equipe de 37 pesquisadores e 

especialistas. No portfólio de serviço, estão:  

 Consultoria: Gestão e otimização de processos; Gestão da planta industrial; 

Implantação de sistemas de produção eco - eficientes e gestão de resíduos; 

Aperfeiçoamento e desenvolvimento de produtos e processos de curtimento e 

acabamento em peles e couros (caprinos, ovinos e exóticas); 

Internacionalização de produtos; Desenvolvimento de produtos de calçados e 

afins;  

 Serviços metrológicos;  

 Serviços técnicos especializados.  
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Para a pesquisa quantitativa, realizada neste trabalho, utilizou-se um banco de dados 

de 50 empresas de vários APL’s do Brasil, onde se procurou validar um modelo de estudo, 

relacionando os acordos de cooperação com a inovação e comprovar ou refutar as hipóteses 

levantadas.  

 

Das hipóteses levantadas: 

 

Hipótese 1 (H1) – Os acordos de cooperação Influenciam positivamente os esforços de 

inovação.  

 

A Hipótese 1 (H1) propõe influência positiva dos acordos de cooperação nos esforços 

de inovação. Quanto mais acordos de cooperação maiores são os esforços para a inovação. 

Tal resultado não se comprovou, uma vez que os valores obtidos no Smart PLS foram: r = -

0,106; R
2 

= 0,01% e t de student de 0,76 < 1,96. Pode-se justificar este achado, em função da 

natureza dos tipos de parcerias existentes entre as empresas, que são bastante incipientes – são 

acordos com contrato, mas carentes de cooperação; e também ao segmento estudado, o de 

calçados. Nesse segmento a inovação está mais relacionada à concepção diferenciada de 

produtos. Na indústria da moda a inovação se dá muito mais no design – é um produto mais 

autoral –  que propriamente através de outros indicadores.  

 

Hipótese 2 (H2) – Os acordos de cooperação favorecem positivamente nas práticas 

inovadoras. 

 

A Hipótese 2 (H2) foi confirmada. Esse resultado confirmou o que a proposta teórica 

de Nonaka e Takeuchi (1997) defende: As fontes de conhecimento não se restringem 

unicamente à própria empresa, mas se combinam com fontes externas de conhecimento 

(instituições de pesquisa, empresas do terceiro setor, fornecedores, clientes, concorrentes). 

Essas fontes podem auxiliar a empresa na melhoria de suas habilidades organizacionais, 

favorecendo sua aprendizagem tecnológica e potencializando o processo de inovação, 

conduzindo as empresas a realizarem mais práticas inovadoras (FERNANDES; CORTÊS; 

PINHO, 2004). 

 

Hipótese 3 (H3) – As práticas inovadoras favorecem positivamente os esforços de inovação. 
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A Hipótese 3 (H3) não se confirmou (r = 0,166; R
2
= 0,02%; t = 1,13 < 1,96). A não 

confirmação dessa hipótese, leva a crer: Mesmo que as empresas realizem várias práticas 

inovadoras, conforme sugerem Jong e Vermeulen (2006), essas práticas não são suficientes 

para influenciar nos esforços de inovação. Ou seja, para a empresa inovar ela precisa de 

outros práticas, além destas.  

 

Hipótese 4 (H4) – O Porte da empresa está relacionado positivamente com os acordos de 

cooperação. 

 

Hipótese confirmada. Esse resultado amplia a proposta teórica de Jong e Marsili 

(2006) de que as micro, pequenas e médias empresas são o formato de organização mais 

aberto à utilização de fontes de conhecimento externo em suas práticas de inovação, 

acessando várias fontes, através de acordos de cooperação com fornecedores, clientes, 

concorrentes e até clientes. Todavia, os incentivos para cooperar não dependem apenas do 

tamanho da empresa, mas sim do ambiente institucional no qual a mesma está inserida.  

A variável porte utilizada neste trabalho é apenas um indicador (não é variável latente, 

é uma variável de controle), porém, ela mostrou que na amostra pesquisada, as empresas de 

porte médio fazem mais acordos de cooperação em relação aos outros dois portes estudados 

(micro e pequena) o que de certo modo corrobora com os princípios teóricos abordados. A 

empresa maior possui mais recursos, portanto ela tende a fazer mais acordos de cooperação.  

 

Hipótese 5 (H5) – O Porte da empresa está relacionado positivamente com os esforços de 

inovação. 

 

Os principais obstáculos enfrentados pelas MPES  no ambiente competitivo são vários. 

Elas não possuem acesso fácil a financiamentos, tem um contingente de mão de obra com 

baixa qualificação, falta apoio de instituições de pesquisa, muitas vezes atuam de forma 

isolada, seu gestor geralmente tem baixo nível de escolaridade, o que compromete a sua 

capacidade de reconhecer os problemas enfrentados pela empresa, entre tantos outros 

(FRANCO; HAASE, 2010). Diante desses argumentos, os resultados corroboram com a 

proposta teórica apresentada de que as empresas de porte médio inovam mais do que as 

empresas de porte pequeno e micro, portanto confirmou-se a hipótese de que as empresas 

maiores tem mais esforços de inovação. 
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7.1 LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES 

 

Vale destacar que a abordagem utilizada foi exploratória e, portanto, novos trabalhos 

devem utilizar abordagens estatísticas mais robustas para o teste dos construtos e relações 

aqui propostos.  

Outros fatores limitantes nesta pesquisa foram: A amostragem não probabilística, 

impedindo fazer generalizações e conclusões para além da população estudada. O tamanho da 

amostra utilizada para testar os construtos das relações foi bastante pequeno. O ideal, mesmo 

sendo do mesmo segmento, seria buscar outros APL’s de calçados em outras regiões, 

utilizando mais empresas. Para a análise quantitativa houve uma relação desfavorável entre as 

empresas do APL de Campina Grande e empresas dos outros APL’s. As nossas medidas 

disponíveis foram bastante simples. Tivemos apenas algumas perguntas dicotômicas à nossa 

disposição e estas não capturaram a maior parte da profundidade dos fenômenos investigados.  

 

7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

As pesquisas futuras devem investigar variações entre indústrias, algo que não foi feito 

aqui. Incluir outras variáveis, como características do produto e mercado. Em relação à 

medida de inovação, índice utilizado pelo SEBRAE, apesar de bastante eficiente, pois são 

muitas variáveis em questão, pode variar de um segmento para outro o que pode ocasionar um 

viés à pesquisa. Sugere-se que em pesquisas futuras deva-se tentar também incluir outros 

indicadores para a medida de inovação. Embora a OCDE utilize indicadores semelhantes (ver 

OCDE, 2005), os indicadores não captam de forma semelhante em indústrias de segmentos 

diferentes. O modus operandi de avaliar a inovação é aquele que certamente precisa melhoria. 

Para investigações futuras sugere-se que sejam realizadas esforço de inovação que possam ser 

aplicadas a amostras maiores de empresas. Uma ideia seria usar medidas subjetivas por meio 

de escalas de múltiplos itens. 

Indústrias que utilizam conhecimentos intensivos, como empresas de TI (produção de 

softwares) poderiam ser utilizadas para se obter um maior detalhamento e confronto dos 

resultados e finalmente, a pesquisa futura deva tentar validar novas descobertas usando 

diferentes projetos de pesquisa.  
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APÊNDICE A 

 

QUESTÕES QUE GUIARAM A COLETA DOS DADOS – PESQUISA QUALITATIVA 

QUESTIONÁRIO: 

DADOS PESSOAIS 

 

1.1. Nome: 

1.2. Idade 

1.3. Formação acadêmica: 

1.4. Função que exerce (trabalho): 

1.5. Tempo de serviço na função: 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

2.1 Nome da empresa: 

2.2 Idade: 

2.3 Porte: 

2.4 Tipo de calçado que produz:  

 

SURGIMENTO DA EMPRESA 

 

3.1 Conte como a empresa surgiu, faça um relato histórico. 

 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

4.1 Defina pra você o que significa cooperar? 

4.2 Dentro da sua empresa existe alguma forma de cooperação? 

4.3 Qual a importância da cooperação para a sua empresa especificamente? 

4.4 Qual(is) os benefícios que a cooperação tem trazido para as empresas envolvidas? 

4.5 Existe algum ponto negativo decorrente da cooperação? 

4.6 De que forma seus fornecedores cooperam com você? 

4.7 De que forma os clientes cooperam com vocês? 

4.8 De que forma os bancos e/ou instituições financeiras cooperam com a empresa? 

4.9 De que forma as empresas concorrentes cooperam com vocês? 

4.10 De que forma o SEBRAE/SENAI/FIEP tem colaborado com a empresa? 

4.11 Qual o incentivo (cooperação) que a empresa recebe para participar de feiras, exposições 

etc, dentro e fora do estado? 

4.12 De que forma seu fornecedor tem facilitado ou ajudado na criação de novos produtos 

para a sua empresa? 

4.13 De que forma seus clientes interferem na qualidade ou no desenvolvimento de um novo 

produto? 

4.14 De que forma o SEBRAE/SENAI tem atuado na empresa para estimular sua inovação? 

4.15 Vocês tem alterado o processo de produção em decorrência de alguma sugestão vinda de 

fora da empresa. Por exemplo, de cliente, fornecedor ou concorrente? 

4.16 Como é feito o treinamento dos seus empregados? 

4.17A empresa tem um plano documentado especificando as metas que pretende atingir a 

curto, médio e/ou a longo prazo? 

4.18 A empresa lança um novo produto no mercado em quanto tempo? 
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4.19 A empresa já retirou do mercado algum produto que não deu certo? Em quanto tempo? 

4.20 A empresa vive continuamente modificando seus processos (compra, estocagem, venda) 

para melhorar o seu desempenho? Em quanto tempo? 

4.21 A empresa já recebeu alguma certificação de processo? Em quanto tempo? 

4.22 A empresa já adotou algum software de gestão administrativa? 

4.23 De que forma a empresa se preocupa com os aspectos ambientais e ecológicos? Fez 

alguma mudança na empresa em função desses aspectos? 

4.24 A empresa usa seus resíduos para gerar receita? 

4.25 A empresa já adotou alguma prática de gestão? Tipo GQT, MEG, JUST IN TIME, etc? 

4.26 A empresa faz uso rotineiro de consultorias ou de apoio de entidades como SEBRAE, 

SENAI, etc? 

4.27 A empresa busca novas informações e tecnologias para usar em seus processos de que 

forma? (Seminários, congressos, feiras, associações comerciais, junto aos clientes, 

fornecedores etc) 

4.28 A empresa já utilizou algum programa de apoio do governo (recursos financeiros) para 

as suas atividades inovadoras? De que forma? 

 

Questões para os consultores do SENAI/SEBRAE 

 

DADOS PESSOAIS 

 

1) Nome  

2) Idade 

3) Formação acadêmica 

4) Função que exerce (trabalho) 

5) Tempo na função 

 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

6) Defina pra você o que significa cooperar? 

7) Na sua opinião, de que forma as empresas de calçados tem cooperado umas com as 

outras?  

8) Qual(is) o(s) benefício(s) que a cooperação tem trazido para as empresas envolvidas? 

9) Existe algum ponto negativo decorrente da cooperação? 

10) De que forma os fornecedores de matéria prima ou insumos tem cooperado com as 

empresas? 

11) Os clientes cooperam com as empresas de alguma forma? Qual? 

12) De que forma os bancos e/ou instituições financeiras cooperam com as empresas? 

13) De que forma o SENAI/SEBRAE tem colaborado com as empresas? 

14) Qual o incentivo (cooperação) que a empresa recebe para participar de feiras, 

exposições etc, dentro e fora do estado?De que forma o SENAI/SEBRAE tem facilitado 

ou ajudado na criação de novos produtos para a empresa? 

15) De que forma o SENAI/SEBRAE tem atuado na empresa para estimular sua inovação? 

16) O SENAI/SEBRAE tem estimulado a alteração do processo de produção das empresas 

em decorrência de alguma sugestão vinda de fora da empresa. Por exemplo, de cliente, 

fornecedor ou concorrente? 

17) Como é feito o treinamento dos colaboradores das empresas que recorrem ao 

SENAI/SEBRAE? 

18) As empresas fazem uso rotineiro de consultorias ou de apoio do SENAI/SEBRAE? 
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19) O SENAI/SEBRAE já facilitou para as empresas a utilização de algum programa de 

apoio do governo (recursos financeiros) para as suas atividades inovadoras? De que 

forma? 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PESQUISA QUANTITATIVA (VARIÁVEIS: ACORDOS DE 

COOPERAÇÃO E PRÁTICAS INOVADORAS) 

 

7 – Acordo de 

parceria com 

vendedores 

ACORDOS DE 

COOPERAÇÃO 
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5 – Acordo 

com 

fornecedores 

1 – Acordo 

para produção 

conjunta 

2 – Acordo de 

terceirização 

9 – Acordo de 

parceria com 

transportadora 
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10 – Acordo 

para compra 

conjunta 

8 – Acordo de 

parceria com 

franquiados 

3 – Acordo de 

parceria com 

empresas de 

propaganda e 

marketing 
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4 – Acordo de 

parceria com 

instituições de 

pesquisa 

6 – Acordo de 

parceria com 

os clientes 

11 – Acordo de 

cooperação 

com 

concorrentes 

 1– Foco gerencial 

2 – Plano 

documentado 

 4– Programa de 

treinamento 

 3– Envolvimento 

dos empregados 

PRÁTICAS 

INOVADORAS 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO PESQUISA QUANTITATIVA (FRANCAL) PARA OS INDICADORES 

DA VARIÁVEL: ESFORÇOS DE INOVAÇÃO 
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APÊNDICE D 

ANÁLISE NO SPSS PARA VALIDAR UMA MEDIDA PARA A VARIÁVEL: ESFORÇOS 

DE INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

OFERTA 3,0714 ,94000 28 

PLATA 3,0714 ,66269 28 

MARCA 3,8571 1,38013 28 

CLIENTES 2,9286 ,99941 28 

SOLUÇÕES 2,0000 1,08866 28 

RELACION 2,6786 1,38921 28 

AGR_VALOR 1,6786 ,81892 28 

PROCESSOS 2,2381 ,77437 28 

ORGANIZ 2,1429 ,90462 28 

CAD_FORN 2,7857 1,47465 28 

PRESENÇA 2,0000 1,15470 28 

REDE 2,8571 1,53271 28 

AMB_INOV 2,6310 ,61087 28 

 

Correlation Matrix 

 
OFER

TA PLATA MARCA CLIENTES SOLU 

RELACIO

N 

AGR_V

AL PROCE ORGANI CAD_FO PRES REDE 

AMBIÊNCIA 

INO 

Corr

elatio

n 

OFERTA 1,000 ,229 ,465 ,400 ,290 ,387 ,031 ,586 ,452 ,546 ,273 ,162 ,392 

PLATA ,229 1,000 ,174 ,157 ,000 ,026 ,180 ,110 ,188 ,016 -,097 ,010 ,190 

MARCA ,465 ,174 1,000 ,386 ,173 ,477 ,187 ,391 ,215 ,166 ,418 ,515 ,257 

CLIENTES ,400 ,157 ,386 1,000 ,431 ,463 ,454 ,342 ,349 ,425 ,278 ,251 ,400 

SOLUÇÕES ,290 ,000 ,173 ,431 1,000 ,220 ,332 ,498 ,727 ,508 ,236 ,000 ,167 

RELACION ,387 ,026 ,477 ,463 ,220 1,000 ,069 ,361 ,382 ,110 ,346 ,604 ,350 

AGR_VALOR ,031 ,180 ,187 ,454 ,332 ,069 1,000 ,378 ,414 ,370 ,118 ,257 ,322 

PROCESSOS ,586 ,110 ,391 ,342 ,498 ,361 ,378 1,000 ,490 ,392 ,414 ,321 ,662 

ORGANIZ ,452 ,188 ,215 ,349 ,727 ,382 ,414 ,490 1,000 ,412 ,236 ,158 ,181 

CAD_FORN ,546 ,016 ,166 ,425 ,508 ,110 ,370 ,392 ,412 1,000 ,218 ,183 ,320 

PRESENÇA ,273 -,097 ,418 ,278 ,236 ,346 ,118 ,414 ,236 ,218 1,000 ,251 ,263 

REDE ,162 ,010 ,515 ,251 ,000 ,604 ,257 ,321 ,158 ,183 ,251 1,000 ,443 

AMB_INOV ,392 ,190 ,257 ,400 ,167 ,350 ,322 ,662 ,181 ,320 ,263 ,443 1,000 

Sig. 

(1-

tailed

) 

OFERTA  ,120 ,006 ,018 ,068 ,021 ,438 ,001 ,008 ,001 ,080 ,206 ,020 

PLATA ,120  ,189 ,212 ,500 ,448 ,179 ,289 ,169 ,467 ,312 ,479 ,167 

MARCA ,006 ,189  ,021 ,190 ,005 ,170 ,020 ,136 ,199 ,013 ,003 ,093 

CLIENTES ,018 ,212 ,021  ,011 ,007 ,008 ,038 ,035 ,012 ,076 ,099 ,017 

SOLUÇÕES ,068 ,500 ,190 ,011  ,130 ,042 ,004 ,000 ,003 ,114 ,500 ,198 

RELACION ,021 ,448 ,005 ,007 ,130  ,364 ,030 ,023 ,289 ,036 ,000 ,034 

AGR_VALOR ,438 ,179 ,170 ,008 ,042 ,364  ,024 ,014 ,026 ,276 ,093 ,048 

PROCESSOS ,001 ,289 ,020 ,038 ,004 ,030 ,024  ,004 ,019 ,014 ,048 ,000 

ORGANIZ ,008 ,169 ,136 ,035 ,000 ,023 ,014 ,004  ,015 ,113 ,211 ,179 

CAD_FORN ,001 ,467 ,199 ,012 ,003 ,289 ,026 ,019 ,015  ,133 ,176 ,048 

PRESENÇA ,080 ,312 ,013 ,076 ,114 ,036 ,276 ,014 ,113 ,133  ,099 ,089 

REDE ,206 ,479 ,003 ,099 ,500 ,000 ,093 ,048 ,211 ,176 ,099  ,009 

AMB_INOV ,020 ,167 ,093 ,017 ,198 ,034 ,048 ,000 ,179 ,048 ,089 ,009  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,525 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 155,748 

df 78 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

OFERTA 1,000 ,847 

PLATA 1,000 ,811 

MARCA 1,000 ,606 

CLIENTES 1,000 ,518 

SOLUÇÕES 1,000 ,795 

RELACION 1,000 ,648 

AGR_VALOR 1,000 ,851 

PROCESSOS 1,000 ,631 

ORGANIZ 1,000 ,665 

CAD_FORN 1,000 ,549 

PRESENÇA 1,000 ,517 

REDE 1,000 ,766 

AMB_INOV 1,000 ,558 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 4,808 36,981 36,981 4,808 36,981 36,981 3,120 23,997 23,997 

2 1,694 13,032 50,013 1,694 13,032 50,013 3,047 23,439 47,436 

3 1,192 9,168 59,182 1,192 9,168 59,182 1,308 10,059 57,496 

4 1,067 8,205 67,387 1,067 8,205 67,387 1,286 9,891 67,387 

5 ,949 7,299 74,686       

6 ,757 5,822 80,508       

7 ,741 5,700 86,208       

8 ,611 4,696 90,905       

9 ,452 3,480 94,385       

10 ,344 2,644 97,028       

11 ,179 1,380 98,408       

12 ,150 1,157 99,565       

13 ,057 ,435 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 

OFERTA ,689 -,022 -,011 ,609 

PLATA ,205 -,070 ,793 ,368 

MARCA ,612 ,458 -,002 ,149 

CLIENTES ,690 -,060 ,103 -,164 

SOLUÇÕES ,614 -,575 -,291 -,052 

RELACION ,626 ,477 -,170 ,005 

AGR_VALOR ,510 -,299 ,354 -,613 

PROCESSOS ,789 -,043 -,001 ,076 

ORGANIZ ,678 -,436 -,113 ,052 

CAD_FORN ,616 -,403 -,083 ,013 

PRESENÇA ,514 ,242 -,440 ,010 

REDE ,524 ,610 ,068 -,338 

AMB_INOV ,640 ,206 ,310 -,098 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 

OFERTA ,584 ,443 -,360 ,423 

PLATA ,031 -,007 ,096 ,895 

MARCA ,144 ,745 -,046 ,170 

CLIENTES ,462 ,399 ,356 ,135 

SOLUÇÕES ,870 ,013 ,135 -,138 

RELACION ,164 ,787 ,003 -,042 

AGR_VALOR ,361 ,070 ,840 ,100 

PROCESSOS ,583 ,491 ,126 ,185 

ORGANIZ ,791 ,138 ,122 ,071 

CAD_FORN ,713 ,118 ,150 ,064 

PRESENÇA ,314 ,571 -,116 -,281 

REDE -,109 ,789 ,361 -,035 

AMB_INOV ,208 ,539 ,345 ,325 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

dimension0 

1 ,688 ,661 ,234 ,185 

2 -,657 ,741 -,132 -,035 

3 -,267 -,117 ,445 ,847 

4 ,151 ,005 -,854 ,498 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

OFERTA 3,0714 ,94000 28 

PROCESSOS 2,2381 ,77437 28 

AMB_INOVA 2,6310 ,61087 28 

 

Correlation Matrix 

 OFERTA PROCESSOS AMB_INOVA 

Correlation OFERTA 1,000 ,586 ,392 

PROCESSOS ,586 1,000 ,662 

AMB_INOVA ,392 ,662 1,000 

Sig. (1-tailed) OFERTA  ,001 ,020 

PROCESSOS ,001  ,000 

AMB_INOVA ,020 ,000  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,625 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 25,141 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

OFERTA 1,000 ,602 

PROCESSOS 1,000 ,824 

AMB_INOVA 1,000 ,676 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimension0 

1 2,101 70,034 70,034 2,101 70,034 70,034 

2 ,613 20,437 90,471    

3 ,286 9,529 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 

Compone

nt 

1 

OFERTA ,776 

PROCESSOS ,908 

AMB_INOVA ,822 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Component Score 

Coefficient Matrix 

 

Compone

nt 

1 

OFERTA ,369 

PROCESSOS ,432 

AMB_INOVA ,391 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax 

with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 

 


