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Segundo Casarotto, Filho e Pires (2001), os arranjos de produtivos 

locais (APL), objeto da atenção do referido estudo, configuram, pois, 

uma tentativa de desenhar uma maneira alternativa de superar as 

restrições e promover a inovação tecnollógica e o desenvolvimento 

econômico local em outras bases. Todavia, os APLs têm se mostrado 

um fenômeno bastante complexo e merecedor de estudos que 

evidenciem as relações e aspectos significativos. Na literatura 

corrente, encontram-se vários modelos que, na maioria dos casos, 

estudam os APLs a partir de aspectos isolados, sem considerar uma 

perspectiva complexa e holística que o fenômeno demanda. São 

exemplos do caso supracitado, os modelos apresentados por Oliver 

(1990), por Dougherty (2004) e por Barney (1991). Diante do exposto, 

o artigo se configura primeiramente como um ensaio empírico cujo 

objetivo é a validação de um framework elaborado que permite 

reflexões capazes de se apresentar como inovação significativa para o 

entendimento dos arranjos produtivos locais. Como resultado, se tem a 

comprovada efetividade do framework elaborado, bem como, 

resultados significativos acerca do APL investigado que permite a 

construção de um conjunto amplo de hipóteses relativas aos aspectos 

estratégicos associados à formação desse tipo de arranjo 

interorganizacional. De fato, os resultados encontrados identificam 

elementos e relações fundamentais para composição da rede 

nomológica de estudos associados aos APLs. 

 

Palavras-chaves: Arranjo produtivo local, fatores contingenciais, 

panificação 
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1. Introdução 

Em face da importância da inovação para o processo estratégico, é possível que as empresas 

desenvolvam novas configurações estruturais mais modernas, dinâmicas, empreendedoras e 

flexíveis. Isto pode permitir a difusão de diferentes configurações interorganizacionais 

(GOLLO, 2006). Segundo Ohmae (1994), nestes mercados incertos é melhor não ir sozinho. 

Para Brandenburger e Nalebuff (1996), é preciso um novo e revolucionário modo de pensar 

que combina cooperação e competição, de forma simultânea. Todavia, os elementos de 

competição e cooperação envolvidos neste processo podem trazer dificuldades para o 

gerenciamento de tais relações. Yoshino e Rangan (1996) afirmam que é necessário o 

compartilhamento não somente dos benefícios, mas também dos esforços (recursos e 

capacidades) para otimização dos pontos críticos, pois a competição entre empresas tem sido 

substituída pela competição entre grupos. 

Uma forma de arranjo cooperativo que tem despontado no meio empresarial é o arranjo 

produtivo local, APL.  Segundo Casarotto Filho e Pires (2001), os sistemas de produção local, 

objeto da atenção dos referidos estudiosos, configuram, uma tentativa de desenhar uma 

maneira alternativa de superar as restrições e promover a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento econômico local em outras bases. Assim, redes interorganizacionais são 

estruturadas com o intuito de promover ganhos a todas as empresas envolvidas. 

Baseado nos pressupostos acima relacionados, pode-se afirmar que o diagnóstico da 

efetividade dos arranjos tem se tornado de fundamental importância para o sucesso das 

empresas, e uma boa gestão envolve, dentre outros fatores, a capacidade de determinar e 

quantificar os benefícios extraídos das relações, as contingências ambientais que levam a 

formação, a reorganização dos recursos e as fontes de vantagem competitiva geradas dentro 

dos arranjos colaborativos.  

O que se tem observado é que muitos estudos são feitos para compreender os arranjos 

produtivos locais, mas que cada um deles trabalha em separado esses importantes elementos. 

São exemplos os estudos de Oliver (1990) e de Martins e Lopes (2008) que procuram 

entender os fatores condicionantes e os benefícios associados aos arranjos; Dougherty (2004) 

e Martins (2007) que estudaram as capacidades dinâmicas e inovadoras; e Barney (1991) e 

alguns outros autores fundamentados na Visão Baseada em Recurso que buscaram identificar 

a estrutura de recurso como fonte de vantagem competitiva.  

Em outra abordagem, Martins et al (2009) estabeleceram relações teóricas entre modelos já 

consagrados com o intuito de oferecer reflexões que ajudem a complementar o entendimento 

sobre os arranjos produtivos locais de forma integrada e longitudinal. No estudo, foi 

apresentada uma visão mais completa da rede nomológica que envolve o fenômeno associado 

aos arranjos produtivos locais. 

Para tanto, os autores desenvolveram uma conciliação teórica entre os modelos propostos por 

Oliver (1990), por Dougherty (2004) e por Barney (1991) com o intuito de disponibilizar um 

arcabouço teórico com elementos fundamentais para a composição do entendimento 

longitudinal e complexo dos aspectos estratégicos acerca dos APLs. 

Assim, esse artigo se configura na aplicação prática das relações teóricas desenvolvidas, 

buscando evidenciar a sua efetividade na análise de arranjos produtivos locais. Para tanto, o 

framework foi aplicado no estudo do APL formado por empresas de panificação da região 

metropolitana de Natal. Deve-se, contudo, destacar que, apesar de ter coletado dados nas três 
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dimensões de análise do framework, este artigo apresenta, apenas, os resultados referentes ao 

estudo dos fatores contingenciais e benefícios associados à formação da configuração 

interorganizacional investigada. 

2. Referencial teórico 

Como dito anteriormente, Martins et al. (2009) desenvolveram um arcabouço teórico com 

intuito de analisar os aspectos estratégicos dos arranjos produtivos locais. Os autores afirmam 

que quando o objeto de estudo é um arranjo produtivo local, um ponto bastante investigado 

diz respeito aos fatores condicionantes que levam a formação do arranjo e os benefícios 

alcançados. Em uma análise mais objetiva e funcionalista, pode-se, então, observar alguns 

fatores condicionantes que incentivam a formação de redes. Martins et al. (2009), para 

analisar os condicionantes e os benefícios alcançados via configuração interorganizacional foi 

incorporada a teoria de Oliver (1990).  

Outro argumento do modelo desenvolvido diz respeito as modificações estruturais que 

acontecem nas empresas que se inserem nos arranjos colaborativos e que são importantes 

elementos do estudo. Partindo do pressuposto que os benefícios alcançados se dão por meio 

da reestruturação interna e reorganização dos seus recursos, é importante também 

compreender e caracterizar os recursos da empresa. A Visão Baseada em Recurso (RBV) 

apresenta um arcabouço teórico que ajuda a compreender os recursos e como a empresa os 

utiliza na geração da vantagem competitiva. Para retratar a RBV, o modelo desenvolvido 

resgata as premissas básicas de Barney (1991). 

Na perspectiva teórica do uso adequado dos recursos, a argumentação exposta no modelo de 

análise é a premissa de que a reorganização dos recursos da empresa gera vantagem 

competitiva por meio da capacidade de inovação da empresa. Por isso, foram incorporadas a 

rede nomológica as condições e características que uma empresa deve ter para mostrar-se 

propensa a inovação através da teoria argumentada por Dougherty (2004) que busca 

evidenciar se a organização possui características balanceadas que levam a propensão a inovar 

com sucesso.  

 

Figura 1 – Relação teórica desenvolvida. 

Fonte: Martins et al. (2009) 

Com base no exposto, a figura 1 demonstra as relações teóricas desenvolvida na 

argumentação do artigo e mostra que a organização sofre pressão de agentes condicionantes 
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para formar ou se inserir em arranjos colaborativos. Uma vez dentro do arranjo, se espera que 

os recursos sejam utilizados de maneira diferente do anteriormente utilizado. Essa nova 

estrutura deve promover a organização com capacidade de inovação para conseguir vantagens 

competitivas frente ao mercado. As vantagens, por sua vez, trazem benefícios às organizações 

de forma geral associados ao mercado e ambiente em que estão inseridas. 

A partir dos argumentos levantados nos modelos apresentados anteriormente, pode-se 

configurar as relações teóricas que permitam um modelo de análise. No trabalho, os modelos 

são apresentados e compatibilizados de forma integrada para fornecer uma análise 

longitudinal das organizações e dos arranjos colaborativos do qual fazem parte. Em uma 

perspectiva micro, o framework apresenta os resultados do fenômeno associado a cada 

organização especificamente.  Na perspectiva macro, faz uma demonstração do APL como 

um todo, evidenciando razões para sua formação, as conseqüências estruturação e alocação 

dos recursos e a capacidade de inovação das organizações, bem como, os benefícios 

alcançados de forma geral (MARTINS ET AL., 2009). 

Como esse artigo tem foco inicial no estudo dos fatores condicionantes e benefícios 

associados à formação do APL, a seguir serão expostas as principais idéias por trás do 

framework elaborado a partir dos estudos desenvolvidos por Oliver (1990). Desta forma, será 

oferecido um arcabouço teórico para operacionalizar a análise dos benefícios e dos agentes 

condicionantes para formação do arranjo colaborativo. Esse modelo representa, através do 

mesmo construto, a análise inicial e final proposta por Martins et al. (2009).  

Nessa perspectiva, é natural pensar que para se inserir em um arranjo colaborativo as 

organizações passam a sofrer a ação de agentes que condicionam sua ação em direção a 

configuração interorganizacional. Ou seja, existem forças que atuam sobre a empresa e seus 

indivíduos que são capazes de legitimar o arranjo como uma opção adequada para enfrentar o 

mercado e obter vantagens competitivas.  

O que de fato conduz uma organização à formação de parcerias são as pressões contingenciais 

presentes no ambiente, também chamada de condicionantes do relacionamento. Oliver (1990) 

afirma que as razões para a formação do relacionamento referem-se às causas e às 

contingências que induzem a formação de configurações interorganizacionais, e não às 

expectativas geradas. São os condicionantes de fato que motivam as organizações a 

estabelecerem relações. As condições sob as quais os relacionamentos ocorrem referem-se aos 

fatores ambientais e aos fatores interorganizacionais que aumentam a probabilidade de que 

estas diferentes contingências causem a ocorrência do relacionamento interorganizacional, 

promovendo ou dificultando esse relacionamento.  

O importante é que os condicionantes são de fato, razões reais para formação dos arranjos, 

diferentemente dos benefícios que são apenas expectativa e auferidos no final do processo. Ou 

seja, são forças que representam significativo interesse para as organizações e não deixam 

muitas opções, a não ser assumir uma configuração interorganizacional. Assim, pode-se dizer 

que os condicionantes são razões a priori enquanto os benefícios são a posteriori, podendo ser 

considerados como razões de primeira e segunda ordem respectivamente. 

Para caracterizar os fatores condicionantes, Oliver (1990) apresentou classes de contingências 

para enquadrar os diversos elementos levados em consideração na formação de redes 

colaborativas, quais sejam: assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade e legitimidade. 

Vale ressaltar que a autora apresenta ainda uma sexta categoria denominada de necessidade 

legal. Tal categoria é classificada como o único conjunto de razões que levam uma empresa a 

se unir com outras por questões de obrigatoriedade legal, sendo esta na perspectiva 

institucional considerada uma força isomórfica coercitiva. Todas as demais categorias 
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supracitadas dizem respeitos aos fatores determinantes voluntários. Estas são consideradas 

nesse estudo como elementos fundamentais para concepção do mecanismo de medição aqui 

proposto. Neste sentido, é imprescindível sua compreensão, conduzindo o estudo, portanto, a 

uma explicação e argumentação mais detalhada sobre cada uma delas. 

Primeiramente, os condicionantes enquadrados na categoria assimetria referem-se ao 

interrelacionamento incitado pelo potencial de exercer poder ou controle sobre outra 

organização ou sobre seus recursos. Em contraste à proposição de que a escassez de recursos 

motiva as organizações a cooperarem umas com as outras, uma abordagem de poder para 

explicar o relacionamento interorganizacional sugere que a escassez de recursos estimula a 

organização a se esforçar para exercer poder, influência ou controle sobre as organizações que 

possuem recursos escassos requeridos (OLIVER, 1990). Fazem parte dessa classe de 

contingências: a necessidade de aumentar o poder coletivo por meio do desenvolvimento do 

poder de barganha relativo ao mercado, tornar mais igualitária a diferença de poder entre as 

organizações, tornar menor a dependência que as empresas têm de recursos escassos, garantir 

que os benefícios conquistados sejam compartilhados igualmente por todos, maximizar os 

interesses das empresas frente ao governo, bem como, aumentar a autonomia das empresas 

frente ao mercado. 

Já a reciprocidade é considerada pela literatura como um condicionante que aparece em 

grande parte da literatura sobre formação de redes interorganizacionais. Essas contingências 

enfatizam a cooperação, colaboração e coordenação entre as organizações, ao invés da 

dominação, poder e controle. De acordo com esta perspectiva, o relacionamento ocorre como 

o propósito de perseguir objetivos e interesses comuns e mutuamente benéficos. 

A escassez de recurso pode induzir a cooperação ao invés da competição. O processo de 

formação de relacionamentos é caracterizado pela harmonia, suporte mútuo e eqüidade. Por 

último, parceiros potenciais irão antecipar que os benefícios de formação  de um 

relacionamento excedem as desvantagens, particularmente a perda de liberdade da tomada de 

decisão e o custo de administrar o relacionamento (OLIVER, 1990).  

Alguns autores defendem que a formação ocorre com maior probabilidade quando duas 

organizações reconhecem uma necessidade mútua ou um propósito comum. Fazem parte 

dessa classe de contingências: um melhor desenvolvimento da cooperação, colaboração e 

coordenação entre as empresas, o alcance de objetivos e interesses comuns entre 

organizações, ajuda mútua de forma a melhor explorar novos mercados e a transferência de 

tecnologia e conhecimento. 

Os condicionantes relacionados à eficiência são internamente orientadas. A formação de um 

relacionamento é motivada pelo esforço da organização em aumentar a sua proporção de input 

por output. Nesta perspectiva, os custos da organização são o alvo da formação das redes. 

Aqui são tratados tanto os custos operacionais quanto os custos associados às transações. 

Assim, deve-se prever que a economia dos custos de transação determina se as transações 

serão realizadas fora ou dentro das organizações, em uma estrutura intermediária ou no 

mercado. São os casos em que as habilidades distintas de cada empresa são utilizadas de 

forma complementar para agregar valor ao produto por meio da otimização dos recursos 

aplicados (KANTER, 1994; AGOSTINI, 2001).  

Apesar de fazer parte de outra tradição teórica, Williamson (1979), acerca dos custos de 

transação, afirma que a definição microeconômica de integração vertical implica o 

envolvimento de uma empresa em mais de um estágio da cadeia de um determinado processo 

produtivo. Essa configuração leva a perda de flexibilidade e capacidade de resposta rápida às 

mudanças do mercado. As redes interorganizacionais permitem, em parte, alcançar a 
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eficiência da integração vertical e a flexibilidade do mercado (fornecedor externo). São 

contingências dessa classe todas aquelas que promovam ganhos de eficiência por parte da 

organização como, redução do custo nas transações da empresa com outras, incluindo custos 

de contratos, redução do desperdício e do custo unitário, assim como, redução no tempo de 

resposta e de produção. 

A formação das relações interorganizacionais, freqüentemente, tem sido caracterizada como 

resposta adaptativa à incerteza ambiental. Incerteza ambiental é gerada pela escassez de 

recursos e pela falta de perfeito conhecimento das flutuações de variáveis macro e micro 

ambientais. A incerteza incita a organização a estabelecer e administrar relacionamentos com 

o intuito de atingir estabilidade, previsibilidade e independência. O relacionamento serve 

como estratégia para prognosticar e prevenir ou absorver a incerteza, com o objetivo de 

alcançar um padrão de fluxo de recursos e de trocas confiáveis (OLIVER, 1990). Assim, para 

que as empresas superem as incertezas do mercado, deve-se pensar em reduzir as incertezas 

causadas pela dependência de recursos dos fornecedores, pela falta de conhecimento acerca 

das flutuações das variáveis macro-ambientais do mercado, pelo poder de barganha dos 

clientes, pela possibilidade de entrada de novos concorrentes e produtos substitutos e, 

conseqüentemente, pela própria rivalidade da concorrência. 

Por fim, a legitimidade se apresenta a partir da teoria institucional, que sugere que o ambiente 

institucional impõe pressões sobre as organizações para justificar as suas atividades e 

resultados. Estas pressões motivam as organizações a aumentar a sua legitimidade, com o 

intuito de estar de acordo com as normas, regras, crenças e expectativa preexistentes no 

ambiente. O estabelecimento de um relacionamento interorganizacional com o propósito de 

aumentar a legitimidade pode ser motivado pela intenção de a organização demonstrar ou 

aumentar a sua reputação, imagem, prestígio ou congruência com normas já estabelecidas no 

ambiente institucional. Esforços para aumentar a legitimidade por meio dos inter-

relacionamentos serão especialmente direcionados às organizações que são percebidas como 

detentoras de um nível de legitimidade maior (OLIVER, 1990). 

Assim, baseado na argumentação e nas categorias supracitadas é que é possível identificar não 

somente as razões (fatores condicionantes) para formação ou inserção no arranjo, mas 

também descobrir em que nível o arranjo gera benefícios para as empresas que dele fazem 

parte. Esse é um ponto merecedor de atenção, pois os fatores condicionantes se mostram mais 

determinantes e fortalecidos quando a priori à formação ou inserção as organizações se 

deparam e percebem desequilíbrio associado às categorias destacadas. Já os benefícios são 

medidos a posteori para verificar se a associação ao arranjo supriu as contingências 

inicialmente existentes. Para tanto, deve-se fazer uma análise comparativa e longitudinal. É 

por isso que o modelo apresentado por Oliver (1990) representa nessa pesquisa como o ponto 

inicial e final de análise.  

Como base no exposto, foi instrumentalizada uma ferramenta para o diagnóstico da 

efetividade do arranjo em questão frente aos fatores condicionantes do ambiente. Em outras 

palavras, o instrumento criado busca identificar em que nível o arranjo formado responde às 

contingências ambientais a partir dos benefícios alcançados, permitindo reflexões tanto em 

nível organizacional (gestão da organização) quanto inter-organizacional (gestão do arranjo). 

Na próxima seção serão evidenciados os elementos metodológicos utilizados na pesquisa. 

3. Metodologia 

Para operacionalização da pesquisa foi realizada uma investigação de natureza quantitativa e 

qualitativa de caráter descritivo-explicativo como o objetivo de primeiramente testar e validar 

o framework investigativo criado. Neste artigo especificamente, serão evidenciados os 
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resultados relativos aos fatores condicionantes e benefícios associados à formação do arranjo 

produtivo. 

É quantitativa uma vez que o instrumento criado irá, a partir de medidas quantificáveis da 

percepção dos proprietários de empresas envolvidas no arranjo, investigar os fatores 

contingenciais e os benefícios associados à formação do APL. Por estruturação, a pesquisa 

quantitativa requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, pois o ambiente natural é a fonte 

direta para coleta de dados e, neste caso, técnicas estatísticas são os instrumentos-chave de 

análise (SILVA; MENEZES, 2000).  

No caso, um instrumento formulário com 40 questões foi elaborado, contemplando todas as 

dimensões proposta no framework apresentado. Uma vez que o instrumento tem sua natureza 

quantitativa fundamentada no paradigma positivista, o formulário torna-se uma ferramenta 

compatível com o tipo de medição. Este tipo de instrumento permite ao respondente uma 

melhor compreensão acerca do assunto pesquisado, pois o pesquisador pode esclarecer pontos 

que tenham ficado nebulosos.  

As questões são abordadas a partir de uma escala tipo likert de 6 pontos de acordo com o grau 

de concordância e discordância das questões aplicadas, sendo que o 1(um) representa o 

discordo totalmente e o 6 (seis) sinaliza a total concordância. No formulário, são apresentadas 

três dimensões, quais sejam: aspectos contingenciais, propensão a inovação e recursos 

organizacionais.  Cada uma das dimensões criadas contém um grupo de perguntas capaz de 

determinar e quantificar a aspectos estratégicos do arranjo produtivo investigado, no que diz 

respeito à logica do framework utilizado.  

A estratégia de pesquisa adotada nesta investigação foi o survey, o que configura uma 

pesquisa quantitativa. Este tipo de pesquisa analisa um fenômeno ou situação mediante um 

estudo realizado em determinado espaço-tempo. O instrumento foi aplicado na Federação das 

Indústrias do RN, investigando o APL de empresas de panificação da cidade de Natal. O 

universo é composto por proprietários e gerentes de nível estratégico-tático/proprietários das 

organizações e a amostra foi selecionada dentre as empresas que participaram da reunião 

promovida pelo SEBRAE-RN no mês de setembro de 2010. 

Das 20 empresas que compõem o APL, foram investigados representantes de 17, o que 

significa uma amostra como 85% de representatividade. O motivo para não se ter uma 

pesquisa censitária foi a ausência dos representantes de três empresas na reunião. De qualquer 

forma, a amostra coletada é bastante significativa e garante o atingimento dos objetivos da 

pesquisa proposta. 

Já perspectiva qualitativa, também foi realizada uma entrevista com o consultor do SEBRAE 

para coordenar as atividades do APL como forma de complementar e explicar os resultados 

encontrados por meio da aplicação dos formulários. A entrevista foi realizada após o 

processamento dos dados coletados quantitativamente. À pedido da coordenadora do APL, o 

seu nome será mantido em sigilo, sendo a mesma referenciada, no decorrer da pesquisa, como 

a coordenadora do APL. 

Como dito anteriormente, é importante ressaltar que, neste artigo, mesmo tendo sido coletados 

dados sobre as três dimensões que fundamentam o framework em tela, somente serão 

apresentados os resultados referentes aos fatores condicionantes e aos benefícios associados à 

formação do APL, por razão associadas às regras para submissão do artigo (limite de 

páginas). Portanto, os resultados referentes às implicações da formação do APL sobre os 

recursos organizacionais e sobre a capacidade de inovação são apresentados em artigos 

complementares.  
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4. Apresentação dos resultados 

Nesta seção serão apresentados os resultados do teste empírico do framework criado por 

Martins et al. (2009) para análise de aspectos estratégicos associados à formação dos arranjos 

produtivos locais. Nesta seção, a apresentação seguirá a seguinte configuração de 

apresentação. Para evidenciar os fatores condicionantes e os benefícios conseguidos por meio 

da formação do APL, os resultados encontrados serão apresentados seguindo a ordem das 

dimensões da ferramenta criada. Inicialmente, serão evidenciados e analisados elementos da 

dimensão assimetria, seguida pela dimensão reciprocidade, eficiência, estabilidade e 

legitimidade.  

Tais resultados serviram para subsidiar reflexões sobre a real efetividade do framework 

desenvolvido, bem como os reais benefícios e vantagens competitivas levados às empresas ao 

se estruturarem em uma configuração de rede interorganizacional. Deve-se lembrar que as 

análises serão feitas por meio de estatística descritiva encontrada a partir da percepção dos 

proprietários das empresas que compõem o APL, captadas através de uma escala do tipo likert 

de 6 pontos.  

Assim, ao analisar os itens referentes à dimensão assimetria, pode-se perceber, na tabela 1, 

que as empresas, de forma geral, acreditam que a formação do arranjo colaborativo reduziu 

significativamente o sentimento de assimetria e desigualdade existente no setor de atuação das 

empresas investigadas. Tal resultado é conseguido por meio da média geral de 4,61, o que 

evidencia uma boa concordância dos proprietários das empresas com essa argumentação. 

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ASSIMETRIA 
DIMENSÃO ASSIMETRIA 

Variável Média 

Poder junto aos meus clientes.   4.45 

Competir com empresas maiores e melhor enfrentar o mercado. 4.71 

Menor a dependência da minha empresa em relação aos meus fornecedores.  4.35 

Ganhos compartilhados igualmente pela empresas associadas. 4.55 

Informação sobre leis, novos conhecimentos e tecnologias.  5.14 

Acesso aos agentes financeiros e ao crédito para investimentos. 4.57 

MÉDIA 4,61 

             Fonte: da pesquisa (2010) 

Em uma análise mais detalhada, todavia, pode-se perceber que de forma geral o APL torna as 

relações estabelecidas entre as empresas e outras entidades externas mais simétricas e 

igualitárias. Ou seja, no arranjo investigado, foi evidenciado que o mesmo garante que os 

benefícios conquistados sejam compartilhados igualmente por todos os membros, que 

maximiza os interesses das empresas envolvidas frente ao governo e aumenta a autonomia e o 

poder de barganha das empresas frente ao mercado.  

Quando se estuda a natureza dos APL’s, pode-se concluir que em sua natureza esse tipo de 

arranjo enfatiza questões externas e comuns a todas as empresas envolvidas e consideradas 

“marginalizadas”. Como afirmam Passos et al. (2005), arranjos produtivos locais têm sido 

vistos como uma configuração estrutural em rede para se contrapor ao caráter específico do 

desenvolvimento da periferia capitalista.  

Assim, pode-se constatar que a vantagem competitiva não é propriamente gerada pela 

formação do APL, mas o que ocorre é a redução da vantagem competitiva das concorrentes, a 

redução do poder de barganha de entidades do mercado, através de ações e estratégias 

tomadas pela empresa e que proporciona melhor posicionamento no mercado. Muitas vezes, 

essas estratégias são conseguidas com da difusão de novos conhecimentos promovido pelo 

próprio APL. Em outras palavras, na dimensão em análise, o APL permite reduzir a assimetria 
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e a lacuna existente entre as diversas entidades presentes no ambiente institucional. 

Fazendo-se uma análise mais aprofundada, pode-se perceber que destaque foi dado a 

capacidade do APL de tornar mais igualitária a distribuição de informações, conhecimentos e 

tecnologias. De fato, a coordenadora das reuniões do APL estudado evidenciou que o arranjo 

em pauta tem grande preocupação em apresentar e promover novos conhecimentos e 

tecnologias ao grupo como, por exemplo, boas práticas gerenciais e produtivas adotadas em 

outras partes do país.  

Mesmo em se tratando das relações estabelecidas com o mercado, através dos clientes e 

fornecedores, o arranjo analisado tem certa capacidade de minimizar a dependência que a 

empresa tem em relação aos fornecedores e clientes. Isso pode ser evidenciado, pois as 

médias para essas questões ficaram próximas da concordância parcial.  

De fato, essa é uma relação puramente conduzida pela dinâmica do mercado, mas que quando 

associadas, as empresas conseguem melhor posicionamento frente aos fornecedores e clientes. 

Existe um incentivo por parte do APL, para as empresas diversificarem seu portifólio de 

produtos e serviços objetivando atrair e fidelizar novos clientes, diz a coordenadora das 

reuniões do APL.  

Com relação aos fornecedores, pode haver o incentivo para que as empresas associadas 

passem a realizar suas compras de forma unificada, diminuindo o poder de barganha que os 

grandes distribuidores têm sobre pequenas empresas.  Enfim, essa é uma das dimensões 

investigadas que mais tem implicações para a formação da configuração interorganizacional 

estudada.  

Analisando-se a reciprocidade, pode-se evidenciar, a partir da tabela 2, que esta é a dimensão 

de fatores condicionantes mais fortemente relacionada com o APL de panificação de Natal, 

uma vez que a média encontrada é de 4,85, o que significa uma grande concordância em todos 

os fatores analisados. As contingências de reciprocidade são consideradas pela literatura como 

condicionantes que aparecem em grande parte da literatura sobre formação de redes 

interorganizacionais, não sendo, portanto, o arranjo investigado uma exceção.  

TABELA 2 – AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO RECIPROCIDADE 

DIMENSÃO RECIPROCIDADE 

Variável Média 

Objetivos comuns a todos os associados. 4,85 

Ajuda mútua de forma a enfrentar o mercado e conseguir novos clientes. 4,78 

Troca de informações e conhecimento com outras empresas 4,92 

MÉDIA 4,85 

                Fonte: da pesquisa (2010) 

Conforme Tabela 2 acima, fica claro que a rede formada permite o alcance de objetivos e 

interesses comuns entre as organizações participantes, bem como, o desenvolvimento da 

cooperação, colaboração e coordenação entre as empresas e a transferência de tecnologia e 

conhecimento de forma igualitária. Segundo Loiola e Moura (1997), Amato Neto (2000) e 

Spink (2001), é esperada, nesse tipo de parceria, a interação entre organizações com o 

objetivo de viabilizar interesses e projetos comuns por meio das relações de cooperação.  

De acordo com a coordenadora do APL de panificação, de forma geral, o objetivo é o 

desenvolvimento de todas as empresas através da cooperação, do compartilhamento e da troca 

de conhecimento e experiência, corroborando o pensamento de Pinheiro (2004) que afirma 

que as formações colaborativas são caracterizadas por grande troca de informações e 

tecnologia, de forma a cria, inclusive, infra-estrutura adequada para facilitar a aprendizagem 

(YOSHINO; RANGAN, 1996). 
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De acordo com Cassiolato e Szapiro (2002), a abordagem do arranjo e sistema produtivo local 

tem a proposta de elaborar um modelo que englobe categorias tradicionais nas análises de 

aglomerações como a cooperação. Porém deve incluir os processos de aprendizado e 

inovação, considerados crescentemente como fundamentais para a sustentação da 

competitividade dos agentes participantes dessas aglomerações produtivas territoriais. 

Mesmo quando questionados sobre a existência de ajuda mútua entre as empresas para 

explorar oportunidade de mercado e conseguir novos clientes, pode-se dizer que também há 

boa concordância (média 4,78) por parte dos respondentes. Deve-se destacar que esse é um 

ponto central da concorrência entre empresas, mas que no APL investigado não há 

concorrência direta entre as empresas investigadas, uma vez, que ocupam regiões bastante 

heterogêneas dentro da cidade de Natal.  

No terceiro grupo de fatores condicionantes, pode-se perceber que existe apenas um ganho 

parcial de eficiência a partir da formação do arranjo.  

TABELA 3 – AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO EFICIÊNCIA 

DIMENSÃO EFICIÊNCIA 

Variável Média 

Redução dos custos de transação. 4,0 

Respostas mais rápida às solicitações do mercado.  4,7 

Controle de desperdícios. 4,5 

MÉDIA 4,3 

     Fonte: da pesquisa (2010). 

Notoriamente, os custos de transação são os menos beneficiados pela formação do arranjo 

colaborativo, uma vez que este apresenta, de acordo com a tabela 3, média de 4,0, o que 

significa quase que um posicionamento indiferente dos respondentes em relação a essa 

dimensão. A partir de revisão na literatura, percebe-se que os arranjos produtivos procuram 

integrar elementos de cooperação e competição, pois estes são feitos por empresas muitas 

vezes concorrentes que se unem, não para ganhar localmente, mas em escala global.  

Assim, pode-se perceber que a vantagem competitiva proveniente dos custos de transação está 

mais presente em redes verticais, formadas principalmente no relacionamento cliente-

fornecedor, pois para Rezende (1999), os custos de transação são os custos para se gerenciar o 

sistema econômico por meio da identificação, explicação e atenuação dos riscos contratuais. 

Envolve inclusive transferência de bens e de direitos de propriedades (BARZEL, 1997; 

WILLIAMSON, 1979). Nos arranjos produtivos, principalmente no caso estudado, não se 

percebe tal transferência, nem muito menos acordos contratuais entre as empresas da rede. 

Os demais fatores associados aos ganhos de eficiência interna analisados foram: a redução no 

desperdício e a redução no tempo de resposta. Estes demonstraram concordância moderada 

por parte dos respondentes.  É um fato que pode ser explicado pelo tipo do arranjo formado. 

Apesar do mesmo não prever colaboração interna direta de um membro para com o outro, 

permite a transferência de tecnologia e conhecimento como a demonstrada na análise da 

dimensão reciprocidade e assimetria que pode ser um elemento catalisador da eficiência 

interna das organizações integrantes. 

Segundo a coordenadora, pelo fato do APL ser apoiado pelo SEBRAE nacional e 

Confederação Nacional das Indústrias, o mesmo promove cursos de capacitação e expõe os 

participantes aos princípios de qualidade que tem forte contribuição, quando aplicados 

corretamente, para melhorar a eficiência interna das organizações e seus processos produtivos. 

Já na análise da quarta dimensão estabilidade, pode-se verificar que esta foi a que apresentou 

uma quantidade menor de benefícios associados à formação do arranjo. No caso, foi 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

11 

 

constatada uma média geral de 3,7, conforme apresentado na tabela 4. Antes de partir para 

uma análise mais aprofundada, pode-se dizer que o trabalho do APL é mais focado em 

variáveis que estão sob o controle da organização. Assim, muitas das variáveis responsáveis 

pelas incertezas e instabilidades do ambiente são independentes e dependem de aspectos que 

fogem do controle de uma organização.   

TABELA 4 – AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESTABILIDADE 

DIMENSÃO ESTABILIDADE 

Variável Média 

Incertezas relacionadas ao fornecimento de matéria prima.  3,8 

Incertezas causadas pelas mudanças econômicas, culturais e políticas do mercado. 4,0 

Incertezas relacionadas à variação no número de pedidos (flutuação da demanda). 3,5 

Incertezas causadas pela possibilidade de entrada de novos concorrentes. 3,8 

MÉDIA 3,7 

Fonte: da pesquisa (2010) 

De acordo com a tabela 4, fica claro que, na maioria dos casos, o arranjo formado não traz 

mais estabilidade e certeza às empresas investigadas. De forma geral, não se percebe 

concordância de que os respondentes acreditam que o arranjo permita que as empresas 

superem mais facilmente as incertezas do mercado, nem reduz as incertezas relacionadas ao 

fornecimento de matéria prima, nem pelas incertezas causadas pelas mudanças econômicas, 

culturais e políticas do mercado, nem pela possibilidade de entrada de novos concorrentes e 

nem pela variação no número de pedidos (flutuação da demanda).  

Qualquer vestígio que possa haver pode ser explicado pela possibilidade de o arranjo estudado 

influenciar no posicionamento das empresas no mercado de forma indireta, sendo o APL 

apenas capaz de melhorar o entendimento que as empresas possam ter sobre algumas das 

variáveis ambientais, afirma a coordenadora do APL.  

A instabilidade do mercado é considerada um complexo de relações e sofre a influência de 

várias variáveis independentes, cujo controle foge das mãos do gestor organizacional. Para 

analisar o mercado é preciso modelos complexos e multidisciplinares. Segundo Pidd (1998), 

os modelos atualmente utilizados nada mais são do que simplificações de certos aspectos do 

mundo real.  

Os modelos mentais determinam que informações devam receber atenção (BARR, 

STIMPERT e HUFF, 1992). Nesse sentido, eles tanto facilitam como limitam a atenção para 

codificar informações sobre mudanças no ambiente organizacional, ajudando os dirigentes a 

lidar com a abundância de estímulos disponíveis. De acordo com Pidd (1998), os modelos 

precisam ser simplificados, pois dependendo de sua complexidade e completude ficará 

inviável sua criação e seu manuseio.  

O que pode ser pensado para os arranjos é uma melhor estruturação do pensamento dos 

gestores para tentar aumentar o poder de modelagem e processamento. A partir dos elementos 

mais importantes que constituem o macro e o micro-ambientes é possível formular estratégias 

que tragam vantagens competitivas, reduzindo os riscos, mas não instabilidade do setor de 

atuação.  Mesmo assim, esse tipo de ensinamento considerado avançado não é promovido 

pelo arranjo produtivo estudado. 

Por fim, a dimensão da legitimidade. Nesta perspectiva de análise, tem-se que as variáveis 

relacionadas à legitimidade são fortemente trabalhadas pela rede interorganizacional em 

questão. A tabela 5 mostra uma média de 4,6, significando que existe uma forte concordância 

por parte dos respondentes de que o arranjo legitima o funcionamento das empresas.  

TABELA 5 – AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO LEGITIMIDADE 

DIMENSÃO LEGITIMIDADE 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

12 

 

Fator Média 

Torna legítima a minha empresa diante da comunidade. 4,5 

Melhoria da imagem da minha empresa ao mercado. 4,8 

TOTAL 4,6 

      Fonte: da pesquisa (2010) 

Neste caso, o arranjo foi capaz de ajudar a tornar legítimas as organizações frente à sociedade, 

incrementando a reputação das mesmas, dando prestígio frente ao mercado e fazendo com que 

estas estejam em concordância com as normas da sociedade em que estão inseridas. Em todos 

os itens analisados, as médias mostraram-se próximas ou superiores a 4,5, o que evidencia 

uma forte concordância.  

Em outras palavras, o arranjo ajuda as organizações a serem reconhecidas como legítimas no 

ambiente em que estão inseridas. Neste ponto, evidencia-se que as empresas sofrem forças 

isomórficas do ambiente e, ao se estruturarem em forma de um arranjo colaborativo, 

respondem e se legitimam frente ao ambiente.  

É importante dizer que o APL orienta a organização nos aspectos legais, o que inclui a 

formalização do negócio, bem como outras questões trabalhistas, ambientais e sociais. O APL 

procura ainda desenvolver uma imagem da organização junto a comunidade e ao mercado de 

uma empresa profissional capaz de prestar serviços e oferecer produtos de qualidade, afirma a 

coordenadora do APL.  

5. Considerações finais 

Não há necessidade de conhecimento profundo para perceber que as empresas devem inovar 

suas configurações estruturais para conseguir permanecer no mercado ampliando suas fontes 

de vantagens competitivas. Dentre essas novas configurações estruturais, encontram-se os 

arranjos colaborativos. Todavia, os arranjos podem ser apresentados em diferentes tipos e 

grau de colaboração, envolvimento e cooperação e, com isso, variarão também os 

condicionantes e os benefícios associados a cada formação interorganizacional. Portanto, 

diagnosticar a efetividade dos arranjos, tanto no que diz respeito aos condicionantes quanto 

aos benefícios é fundamental para o progresso das organizações e do arranjo em si.  

Assim, o estudo apresentou e testou um framework para o diagnóstico da efetividade dos 

arranjos quanto aos seus objetivos de criação, bem como em indicar quais pontos devem ser 

levados em consideração para que o arranjo e as organizações envolvidas atinjam níveis 

satisfatórios de efetividade. O ponto mais relevante é que o framework mostrou-se não só ser 

capaz de demonstrar os fatores condicionantes e benefícios do arranjo, mas também 

evidenciar quais aspectos precisam ser trabalhados para aperfeiçoar a efetividade da rede 

interorganizacional.  Tal possibilidade é viável através da habilidade do framework em medir 

os fatores condicionantes de cada uma de suas dimensões e, conseqüentemente, os benefícios 

alcançados. 

Acerca do arranjo produtivo local investigado, pode-se concluir, de forma geral, que os 

benefícios associados à estabilidade do mercado são os menos evidentes na formação da rede 

interorganizacional. As razões para tal fato dizem respeito ao tipo de rede interorganizacional 

formada que não tem em sua concepção a pretensão de modificar variáveis de mercado 

individualmente de cada uma das empresas envolvidas, embora a transferência de tecnologia e 

conhecimento possa trazer algum resultado referente à preparação da empresa para enfrentar 

tais incertezas.  

Já as dimensões assimetria, reciprocidade e legitimidade têm seus benefícios fortemente 

desenvolvidos no arranjo estudado. Ou seja, esse arranjo tanto consegue tornar legítimas as 

empresas frente ao ambiente em que estão inseridas, como também, permite a cooperação, 
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colaboração e a transferência de tecnologia e conhecimento, sendo este um dos principais 

objetivos do arranjo produtivo local estudado.    

Ainda, é preciso apresentar algumas limitações do instrumento aplicado. Primeiramente, o 

fato de se trabalhar com a percepção do indivíduo pode trazer alguns vieses aos resultados. 

Segundo Argyris e Shon (1974), existe uma diferença entre a teoria proclamada e a teoria 

praticada. Assim, nem sempre o que as pessoas dizem que é compatível com a realidade. 

Outro ponto é a representatividade da amostra. É preciso selecionar respondentes que 

conheçam profundamente as estratégias e as configurações estruturais da organização.  
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