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Padrões concorrenciais têxtil-confecção sob o enfoque da 
aglomeração local de Nova Friburgo  

Rosa Livia Gonçalves Montenegro 

Programa de Pós-graduação em Economia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Bairro Martelos, 36036-030, Juiz de Fora, 
Minas Gerais, Brasil. E-mail: rosalivia@gmail.com 

RESUMO. O objetivo do trabalho é analisar a cadeia têxtil-confecção brasileira, sob o 
enfoque das aglomerações locais produtivas, com destaque para o município de Nova 
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. As potencialidades e as principais estratégias adotadas 
pelas indústrias têxteis dentro dos padrões concorrenciais também são levadas em 
consideração. Dada a importância e as perspectivas de crescimento do Arranjo Produtivo 
Local (APL), o desenvolvimento de uma interação econômica entre seus respectivos agentes 
é avaliado como forma de geração e difusão de conhecimentos técnicos. Além disso, 
demonstra-se que há grande aprimoramento técnico da produção e fortalecimento das 
micro e pequenas empresas envolvidas no processo. Por fim, o trabalho irá traçar um 
panorama do APL de Nova Friburgo, indicando suas principais características, vantagens e 
oportunidades de desenvolvimento da região. 
Palavras-chave: setor têxtil, arranjo produtivo local, desenvolvimento regional. 

ABSTRACT. Textile and dress-making  competition standards from the point of 
view of the Nova Friburgo's industrial entrepreneurs. The potential and main 
strategies adopted by the textile industries within competition standards are also taken into 
account. Owing to the importance and growth prospects of the Local Productive 
Agreement, the development of economic interactions among their respective agents is 
evaluated as a means of production and dissemination of technical knowledge. Further, 
significant technical improvement in production and the strengthening of micro and small 
entrepreneurships involved in this process will be demonstrated. Current research will thus 
provide a survey of the Nova Friburgo’s Local Productive Agreement, coupled to its main 
features, advantages and opportunities for the region’s development. 
Keywords: textile sector, local productive agreement, regional development. 

Introdução 

A proposta do trabalho é analisar os padrões 
concorrenciais do complexo têxtil, sob o enfoque do 
Arranjo Produtivo Local (APL) do município de 
Nova Friburgo. As pesquisas que tratam desse 
assunto possibilitam a abertura de questões relativas 
a políticas de apoio, públicas ou privadas que visam 
favorecer as várias atividades industriais que 
apresentam características de aglomeração. As 
aglomerações configuram a especialização setorial e 
o contexto histórico da construção de identidade 
local em torno de uma atividade específica. A partir 
da constituição desse ambiente, passa a existir maior 
interação, cooperação e confiança entre os agentes 
envolvidos. Com isso, torna-se propício a 
construção de formatos organizacionais com 
características de um sistema produtivo local. 

Sabe-se que há grande empenho por parte de 
instituições públicas e universidades quanto à 
identificação e caracterização do APL em todo o país. 

Estudos pioneiros sobre o tema dos APLs no Brasil 
abordam diversos setores da indústria de 
transformação, dentre eles o de produção de artigo 
de confecção. Os sistemas produtivos locais dessa 
atividade são os principais entre aqueles que têm 
sido pesquisados e possuem destaque para os casos 
exemplares, como o APL de Nova Friburgo e região. 

O setor de confecções em Nova Friburgo é o 
mais importante dentre os setores existentes, 
seguido pelo setor têxtil e mecânico. Pode-se afirmar 
que em relação à importância setorial na região 
Centro-Norte Fluminense, o setor de confecções 
mantêm a liderança (BORIN, 2006). 

Deste modo, o presente estudo será dividido em 
três partes, além desta Introdução. A primeira analisa 
a competitividade dos padrões concorrenciais do 
setor têxtil. O nível de ocupação das empresas do 
setor também será analisado como fonte de 
contribuição econômica e geradora de renda. Na 
segunda parte serão abordados os aspectos 
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conceituais da análise de aglomerações produtivas, 
que enfatiza a importância da proximidade 
geográfica e das fontes locais de competitividade. 

Em seguida serão explanadas as características e 
as particularidades da região de Nova Friburgo, 
assim como, suas perspectivas de crescimento e 
aprimoramento da sua produção. Também serão 
discutidas as várias formas de comercialização das 
empresas locais, além do impacto do crescimento do 
arranjo sobre a geração de renda, emprego e na 
dinamização da economia local. E, finalmente são 
tecidas as conclusões, destacando-se a importância e 
a viabilidade para a economia dos arranjos 
produtivos locais, como também, as possíveis 
soluções para um melhor desempenho das empresas 
envolvidas dentro do sistema produtivo. 

Competitividade e padrões de concorrência do 
setor têxtil-vestuário no Brasil 

Tradicionalmente, o setor têxtil auxiliou o 
desenvolvimento da industrialização de diversos 
países, como a Inglaterra, tanto pela capacidade de 
absorção de mão-de-obra, como também, sendo o 
ponto de partida para muitos processos de 
industrialização. Foi o setor têxtil, por exemplo, o 
impulsionador da revolução industrial inglesa nos 
séculos XVIII e XIX. 

No Brasil, apesar de ter tido ênfase à 
industrialização de base na década de 50 e à 
introdução da indústria automobilística na década 
de 60, a indústria têxtil contribuiu para o 
desenvolvimento industrial brasileiro, inclusive 
em períodos anteriores à década de 50. A história 
da indústria têxtil no Brasil revela que sua 
evolução não ocorre de forma homogênea, ou 
seja, esta indústria apresenta graus variados de 
desenvolvimento em várias regiões do país, o que 
é natural visto as características do 
desenvolvimento da economia brasileira. 
Levando-se em conta as grandes disparidades 
regionais é de se esperar que acontecimentos na 
economia brasileira causem impactos de 
diferentes magnitudes sobre as regiões do país e 
mesmo sobre seus Estados. 

Durante os anos 90, período caracterizado pela 
pós-abertura comercial, houve em relação ao 
número de empresas no segmento de confecções, 
uma leve queda em 1992 e contínuo crescimento até 
1997. Este crescimento se deve ao fato do aumento 
da demanda interna proveniente da queda brusca da 
inflação, adoção de altas taxas reais de juros e um 
câmbio sobrevalorizado auxiliando na queda dos 
preços. Será verificado a seguir um breve panorama 
dos padrões concorrenciais na indústria têxtil. 

Padrões de concorrência no setor vestuário-têxtil 

Os desafios da cadeia produtiva têxtil e de 
confecções em busca da competitividade, tanto 
nacional quanto internacional, passam 
especificamente pela modernização e expansão da 
capacidade produtiva em todos os elos da cadeia1, 
pela defesa contra a concorrência desleal e pelo 
aumento da produtividade da mão-de-obra nos 
segmentos de fibras, têxteis e confecções. 

De uma forma ampla, Ferraz et al. (1997) definem 
competitividade como a capacidade da empresa em 
formular e em implementar estratégias concorrenciais, 
o que possibilita expandir ou conservar, de forma 
duradoura, uma posição sustentável no mercado. 
Apesar dessa definição de competitividade ser 
considerada muito genérica, ela permite observar que 
os vários aspectos e conceitos existentes de 
competitividade tenham algo em comum. 

A competitividade é dimensionada a diversas 
variáveis ligadas às formas de concorrência, pois deve 
ser levado em conta a natureza dos processos de 
esforço de venda (marketing, prazo de entrega, 
habilidade de servir o mercado etc). Dependendo da 
região e do setor, as vantagens competitivas 
decorrem, principalmente, das seguintes variáveis: 
do aumento da inovatividade2, na melhor difusão do 
conhecimento, na evolução da capacidade dos 
empresários em reagir a ameaças e oportunidades 
competitivas, além da redução direta dos custos e no 
aperfeiçoamento da imagem comercial das empresas. 
Essas variáveis são consideradas vantagens 
competitivas, que também podem ser construídas a 
partir de diversas fontes que, de modo geral, estão 
vinculadas às especificações do produto, ao processo 
de produção, às vendas, à gestão, às escalas 
produtivas, aos tamanhos dos mercados, às relações 
com fornecedores e usuários, aos condicionantes da 
política econômica, ao financiamento da empresa ou 
de sua clientela, às disponibilidades de 
infraestrutura, a aspectos de natureza legal, entre 
outros (FERRAZ et al., 1997). 

Possas (1996) entende que a busca pela vantagem 
competitiva deve centrar-se em dois tipos de 
estratégias, as vantagens de custos e as vantagens de 
diferenciação de produtos. Além disso, a empresa 
deve escolher uma destas duas estratégias por ser 
muito difícil conseguir ganhos em todas as áreas. A 
empresa deverá escolher a sua estratégia básica, 
                                                 
1A cadeia de produção têxtil possui competitividade internacional nos elos do 
algodão, fiação, tecelagem, malharia e linha lar (cama, mesa e banho). 
2O conceito sobre inovatividade é amplo e, cabe destacar algumas 
características específicas referentes ao setor vestuário-têxtil, como por 
exemplo: o crescimento da automação industrial, a ampliação do 
número/variedade de produtos e investimentos em máquinas e equipamentos 
mais modernos, cuja aquisição impõe à indústria melhorias em sua cadeia 
produtiva (BECASSI; JANUZZI, 2008). 
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empreendendo ações dentro destas dimensões para 
que consiga vantagens sobre as demais. 

As dimensões têm caráter setorial, ou seja, para 
cada setor uma determinada dimensão tem maior 
importância. Ao mesmo tempo, as dimensões da 
concorrência devem ser analisadas dentro de uma 
perspectiva temporal, ou seja, dando às ações das 
empresas caráter dinâmico. Desta forma, o tamanho 
do mercado, o grau de interação da cadeia produtiva 
e o processo de terceirização devem ser analisados 
como componentes dos fatores estruturais. Percebe-
se, no entanto, que o padrão de concorrência está 
muito ligado aos fatores estruturais, até mesmo a 
maneira como as empresas se relacionam e como 
ocorre a dinâmica da concorrência, formam a 
principal parte dos fatores estruturais. 

Diante da diversidade de padrões de 
concorrência, Ferraz et al. (1997) classificaram 
quatro grupos de indústrias para efeito de análise: 
grupo de indústrias produtoras de commodities, de 
bens duráveis e seus fornecedores, indústrias 
tradicionais e produtores de bens difusores de 
progresso técnico. Foram utilizados critérios tanto 
do lado da demanda (segundo as categorias de uso: 
bens de capital, intermediários, consumo durável e 
consumo não durável), como do lado da oferta 
(sistemas técnicos de produção). 

Além disso, a produção de unidades ou pequenos 
lotes, montagem em massa e processos contínuos e 
dos padrões de geração de inovações e de fluxos 
tecnológicos inter-setoriais seriam designados como 
setores: dominados pelos fornecedores, intensivos 
em escala, fornecedores especializados e os setores 
baseados em ciência (PAVITT, 1984). 

O setor têxtil se insere no grupo de indústrias 
tradicionais que independem do sistema técnico de 
produção adotado (contínuo ou montagem) e, 
possui como identidade a elaboração de produtos 
manufaturados de menor conteúdo tecnológico, 
destinados ao consumo final. Os produtores têxteis, 
de alimentos e vestuário, correspondem 
historicamente às primeiras atividades a serem 
organizadas industrialmente. Segundo Pavitt (1984), 
estes setores são tecnologicamente dominados pelos 
fornecedores de insumos e equipamentos, isto é, são 
consumidores de inovações geradas nos demais 
setores da indústria. 

O fator de diferenciação dos padrões de 
concorrência do grupo de indústrias tradicionais dos 
demais tipos de indústria é a capacidade 
empreendedora de seus dirigentes, principalmente o 
grau de atualização das técnicas de gestão de 
matérias-primas, mão-de-obra e equipamentos. 
Prevalecerá também a relação conjunta dos esforços 
em gestão sobre o valor da produção como elemento 

decisivo do padrão de concorrência nesse grupo, 
como também, a delimitação do segmento alvo de 
mercado da empresa e a organização da produção. 

Os padrões concorrenciais do grupo de 
indústrias tradicionais devem ser competitivamente 
viáveis, permitindo a entrada de inovações. Em geral, 
os polos regionais, grandes geradores de economias 
de aglomeração possuem vários tipos de projetos que 
possibilitam maior progresso técnico a essas 
empresas, que são: centrais de compra de matérias-
primas, centrais de marketing, programas de 
capacitação de recursos humanos, desenvolvimento 
e implantação de sistemas de gestão e controles 
gerenciais, implantação de sistemas de CAD/CAM3 
para uso compartilhado, organização de eventos, 
centros de informação de tendências de moda e 
tecnologias. 

Enfim, nas indústrias tradicionais prevalece a 
variedade de produtos e de empresas, em que a 
posição competitiva das firmas, em grande parte, é 
definida pela eficácia e eficiência da gestão.  
A Figura 1 sintetiza os principais fatores 
competitivos relacionados ao setor têxtil. 

 
Tradicionais 

Fontes das vantagens competitivas - Qualidade 
- Gestão 

- Controle de qualidade. Internos à empresa 
- Produtividade 

Estruturais 
- Segmentação por níveis de renda 

e tipo de produto. 
Mercado - Preço, marca, rapidez de entrega, 

    adequação ao uso 
    - Local/internacional 

- Economias de aglomeração 
- Formação de redes horizontais e 

Verticais 
- Tecnologia, indústria básica, 

informação tecnológica e  

Configuração da indústria 

serviços de treinamento de pessoal. 
- Defesa de concorrência. 
- Defesa do consumidor. 

- Tributação.  
Regimes de incentivos e regulação 

 
- Anti-dumping.   

Figura 1. Principais aspectos dos padrões de concorrência do 
setor têxtil. 
Fonte: Adaptado de Ferraz et al. (1997). 

Nível de ocupação do setor têxtil no Brasil 

De acordo com os dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS, 2008), o setor têxtil conta 
com 119.730 estabelecimentos, dentre elas os 
segmentos de confecções, malharias, fiação e tecelagem 
plana, os quais empregam, diretamente, 940.633 
trabalhadores, o que o classifica entre os primeiros 
lugares no conjunto da indústria de transformação, em 
termos de geração de emprego. No entanto, como se 
                                                 
3CAD/CAM é um termo em inglês que significa projeto e manufatura auxiliados 
por computador (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing). 
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pode visualizar na Tabela 1, apesar do crescimento de 
173,17% do número total de estabelecimentos, o 
número médio de empregados diminui 50,59% ao 
longo dos anos de 2001 e 2008, assim como a 
remuneração média (-37,20%). 

Tabela 1. Distribuição do número de estabelecimentos, número 
de empregados e remuneração média do setor têxtil e confecções 
no Brasil (2001 e 2008). 

Número 
médio de Ano 

Faixa do 
número de 
empregados 

Número de 
estabelecimentos 

empregados 

Remuneração 
média 

Até 4 19.364 2,10 2,02 
5 a 9 8.128 6,70 2,14 

10 a 19 5.835 13,60 2,25 
20 a 49 4.172 30,10 2,39 
50 a 99 1.143 68,80 2,72 

100 a 249 624 153,70 3,38 
250 a 499 241 349,50 3,55 
500 a 999 85 702,90 3,86 

1000 ou mais 46 1.673,30 4,14 

2001 

Total 43.830 15,90 2,96 
Até 4 25.054 2,16 1,45 

5 a 9 11.658 6,64 1,50 

10 a 19 8.518 13,61 1,54 

20 a 49 6.164 30,14 1,59 

50 a 99 1.822 69,28 1,75 

100 a 249 899 149,75 2,04 

250 a 499 256 345,33 2,38 

500 a 999 89 677,28 2,54 

1000 ou mais 49 1.998,00 2,28 

2008 

Total 119.730 7,86 1,86 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2008). 

A modernização do setor vem sendo 
acompanhada de equipamentos capital-intensivos 
importados, que podem ser apontados como um 
coadjuvante do desemprego no setor, pois limita 
postos de trabalho na indústria têxtil. Os sindicalistas 
acreditam que a modernização do setor deve vir 
acompanhada de negociações, justamente pela perda 
de postos de trabalho, como também, o 
retreinamento da mão-de-obra, visto que a nova 
tecnologia moderna requer um grau de trabalho 
muito mais elevado do que existe hoje nos quadros 
da indústria (CNI, 2000). 

No tocante, observa-se na Tabela 1, que no período 
em estudo o número médio de empregados no setor 
têxtil manteve-se estável, em contrapartida, houve 
diminuição da remuneração média dos trabalhadores. 
Essa situação evidencia a precarização do trabalho no 
setor, o qual não vem sendo acompanhada por 
reajustes salariais. Segundo Abreu (1986), as empresas, 
que são em grande parte de pequeno e médio porte, 
concentram-se nos processos de criação, modelagens, 
cortes de tecidos e comercialização dos produtos finais. 
A tendência de grandes indústrias que agregassem todas 
as etapas de fabricação de um determinado produto 
vem diminuindo. 

As adaptações na forma de produção surgem da 
exigência de uma produção variada, de pequena 
escala e que fosse capaz de acompanhar a evolução 
do mercado. Essas transformações às novas 
condições do mercado foram acompanhadas de 
significativas mudanças na gestão da mão-de-obra, 
nas quais os pequenos e médios estabelecimentos 
vêm ganhando espaço. Conforme pode ser 
observado na Tabela 1, houve crescimento 
significativo dos estabelecimentos com a faixa de até 
49 empregados 

Outra hipótese para a diminuição de postos de 
trabalho é dada por Azzoni (1997), o qual demonstra 
que as políticas governamentais dos últimos anos 
provocaram maior concentração da produção, o que 
para um país como o Brasil, não é considerada como 
boa alternativa. Parte desta concentração deve-se, 
segundo o autor, às diferenças de competitividade de 
cada região, que fazem com que as empresas 
mantenham-se em centros mais desenvolvidos. 

Comércio têxtil brasileiro 

Nos anos 90, diante da pressão das importações, 
a modernização não ocorreu e o acirramento da 
competição mundial, com a consolidação de diversos 
produtores de baixo custo – basicamente os asiáticos, 
promoveram radical transformação do setor. As 
empresas mais atingidas foram as firmas de menor 
porte, com atuação exclusiva no mercado interno e 
baixo nível tecnológico. Dentro da cadeia têxtil, os 
setores mais atingidos pela concorrência externa 
foram os produtores de fibras de algodão, os de fios 
e tecidos sintéticos e os de confecções. 

A balança comercial do setor têxtil brasileiro 
sofreu duro impacto com a abertura comercial nos 
anos 90 e, se antes apresentava saldo positivo, 
embora decrescente, passou a ter déficit. Hoje, 
entretanto, os resultados do setor oscilam e 
encontram-se em recuperação, depois de adotar 
medidas que deram início a um processo de re-
estruturação, com a modernização de seu parque de 
máquinas, aumento de produtividade e novas 
técnicas de gestão (GORINI; SIQUEIRA, 1997). 

A cadeia produtiva têxtil foi uma das cadeias 
produtivas que mais sentiu o impacto da abertura 
comercial e da sobrevalorização cambial verificada 
no período pós Plano Real. A partir de 1998, no 
entanto, a indústria vem revertendo essa tendência 
negativa, tendo fechado o ano de 2001, com o 
primeiro saldo comercial positivo desde 1994, no 
valor de US$73 milhões. Segundo dados do sistema 
Alice/MDIC, as exportações totais de 2001 chegaram 
a US$ 1,31 bilhão, significando aumento de 7%, se 
comparadas com o ano anterior, e as importações 
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alcançaram US$ 1,23 bilhão, representando a 
diminuição de 23% em relação a 2000, conforme 
pode-se verificar na Tabela 2. 

Tabela 2. Balança comercial Têxtil e Confecções (em US$ milhões). 

Ano  Importação Exportação Saldo 
1997 2.350 1.267 -1.083 
1998 1.923 1.113 -810 
1999 1.443 1.010 -433 
2000 1.606 1.222 -384 
2001 1.233 1.306 73 
2002 1.034 1.189 155 
2003 1.061 1.665 604 
2004 1.422 2.094 672 
2005 3.660 2.221 -1.439 
2006 2.142 2.108 -34 
2007 3.010 2.364 -646 
Fonte: Sistema Alice/MIDIC (2008). 

Uma das possíveis causas para a diminuição das 
exportações brasileiras de confecções são as barreiras 
tarifárias cobradas pelos Estados Unidos e União 
Europeia, e ainda a concorrência acirrada com países 
que têm preferências, como México e países do 
Caribe. Além disso, com o cenário internacional de 
crescente liberalização comercial e o aumento do 
número de concorrentes, faz com que a acirrada 
competitividade entre os países4 aumentem, 
exigindo novas estratégias de competição das 
empresas brasileiras (PROCHNIK, 2003a e b). 

Embora haja muitos obstáculos enfrentados pela 
indústria brasileira, Crocco (1994) afirma que o 
complexo têxtil brasileiro utilizou amplamente 
marcas, etiquetas, como importantes fatores do 
processo de competição. A indústria procurou uma 
identificação entre a marca e o consumidor, explorando 
uma lealdade do consumidor à marca. Isso foi possível 
por meio da exploração das características próprias do 
produto, como estilo e conforto, garantindo uma 
parcela mais estável no mercado. 

Aspectos conceituais da análise de aglomerações 
produtivas 

A discussão sobre sistemas produtivos locais vem 
adquirindo crescente relevância na literatura 
econômica, incorporando contribuições da economia 
da inovação, economia industrial e geografia 
econômica. Este interesse origina-se das mudanças 
ocorridas a partir da década dos 70 no ambiente 
competitivo das empresas. A promoção de 
aglomerações produtivas e inovativas locais tornou-se 
prioridade de políticas de desenvolvimento. O sucesso 
de algumas experiências de aglomerações produtivas 
com concentração geográfica, como os distritos 
industriais e os clusters, contribuiu para esta ênfase. 
                                                 
4Como exemplos de países competitivos no setor pode-se citar: Estados Unidos, 
União Europeia, Japão e China. 

As múltiplas definições de sistemas locais de 
produção, disponíveis na literatura especializada, 
têm em comum duas características básicas: a 
interação entre as firmas e a proximidade geográfica 
e/ou setorial entre as empresas. Schmitz (2005) 
ressalta a importância da aglomeração no estágio 
inicial da industrialização, pois ajuda as pequenas 
empresas a crescerem e a enfrentarem riscos e crises, 
nas quais não suportariam se estivessem sozinhas. 

Segundo Marshall (1982), o que caracterizava os 
distritos industriais não era simplesmente a 
aglomeração de setores economicamente correlatos, 
sobretudo, um fator intangível: a difusão dos 
conhecimentos, das técnicas e da tecnologia, o 
desenvolvimento de máquinas de produção 
especializadas e a criação de um importante mercado 
local de empregos. 

As aglomerações identificadas como distritos 
industriais marshallianos podem ser classificadas 
como organizadas e inovativas, conforme exposto 
por Mytelka e Farinelli (2000). As aglomerações 
organizadas são sistemas produtivos locais 
compostos geralmente por PMEs (pequenas e 
microempresas), nas quais a capacidade tecnológica, 
não está absolutamente completa e, encontra-se em 
expansão, em alguns casos, muito próxima ao estado 
da arte em equipamentos e processos. A mão-de-
obra recebe treinamento constante e a capacidade 
gerencial tende a se elevar com o passar do tempo. 

Contudo, a principal característica do arranjo é 
sua capacidade de coordenação entre as empresas. A 
formação de redes de cooperação interfirmas, 
direcionadas à provisão de infraestrutura e serviços e 
ao desenvolvimento de estruturas organizacionais 
vinculadas à solução de problemas comuns, faz 
elevar tanto a capacidade de adaptação tecnológica 
quanto o tempo de resposta às mudanças do 
mercado. 

Ao se organizarem como unidades isoladas, os 
pequenos negócios terminam por reproduzir a 
forma de funcionamento de grandes empresas, 
porém sem suas principais vantagens: a capacidade 
de gerar economias de escala, de investir em 
inovação produtiva e gerencial, torna-se então, 
necessário o estabelecimento de novas formas de 
organização e de ação junto aos pequenos negócios, 
de forma a superar as deficiências oriundas do porte 
e do isolamento. 

A organização das empresas em arranjos 
constitui-se em importante fonte geradora de 
vantagens competitivas duradouras, principalmente 
quando estas são construídas a partir do 
enraizamento de capacidades produtivas e inovativas. 
No entanto, nem todas as aglomerações indicam 
esse caminho. A experiência brasileira demonstra 
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que a dinâmica dos arranjos não se reduz apenas à 
presença de certo número de pequenos negócios 
operando em certos níveis de proximidade espacial. 
Parte-se do pressuposto de que há um conjunto de 
variáveis-chave que, uma vez mobilizadas por redes 
locais de empresários e outros atores, possibilita 
transformar a proximidade espacial das empresas 
numa melhor inserção competitiva e sustentável no 
mercado. 

As aglomerações inovativas, como o próprio 
nome diz, são aquelas em que a capacidade 
inovadora é a grande chave de seu desempenho, 
assemelhando-se, assim, com a conceituação 
evolucionista de sistema local de inovação. Além 
disso, possuem elevada capacidade gerencial e 
adaptativa, nível e treinamento da mão-de-obra 
consideravelmente acima da média e caracterizada 
por pequenas dificuldades como a vinculação estreita 
com o mercado externo. Logo, a capacidade de 
geração de novos produtos e a flexibilidade e rapidez 
nas respostas às demandas do mercado e às 
peculiaridades fazem com que mesmo indústrias 
tradicionais (têxteis, calçados, móveis etc), 
organizadas em aglomerações inovativas, tenham um 
dinamismo diferenciado (MYTELKA; FARINELLI, 
2000). 

Arranjos Produtivos Locais: estratégia de desenvolvimento 
econômico 

Em termos gerais, um APL pode ser definido 
como sistemas produtivos e inovativos locais que se 
referem a aglomerados de agentes econômicos, 
políticos e sociais (produtores, fornecedores, 
clientes, instituições de ensino, organizações 
criadoras de conhecimento, associações, sindicatos, 
agências de promoção, apoio, financiamento, 
governos, entre outros), localizados em um mesmo 
território, com foco em um conjunto específico de 
atividades econômicas e que apresentam vínculos 
expressivos de interação, cooperação e aprendizagem 
(LASTRES et al., 2003). 

A função de um APL é apresentar forte laço 
cooperativo entre empresas, possibilitando a geração 
de ganhos competitivos para os membros do arranjo, 
além da redução dos custos de transação e a difusão 
das inovações tecnológicas e organizacionais 
(BRITTO; ALBUQUERQUE, 2001). Contudo, há 
também políticas de desenvolvimento industrial e 
tecnológico em nível internacional que tratam a 
inovação como fator-chave para a competitividade 
sustentada de empresas, regiões e países. Com o 
reconhecimento do seu caráter sistêmico, tais 
políticas têm seu foco na promoção de processos 
interativos de aprendizado, da articulação e 
cooperação entre os agentes, visando o acesso a 

diversas fontes de conhecimento e a capacitação para 
produzir bens e serviços com maior valor agregado. 

Sob esse ponto de vista, a vantagem de adoção do 
conceito reside fundamentalmente no tratamento 
coletivo dos agentes, particularmente quando se trata 
de micro e pequenas empresas. Além disso, 
reconhece-se que esta abordagem representa o nível 
no qual as políticas de desenvolvimento produtivo e 
inovativo podem ser mais efetivos (CASSIOLATO; 
LASTRES, 2003). 

Em relação ao papel das políticas públicas na 
formação e desenvolvimento dos aglomerados 
produtivos é importante destacar que arranjos locais 
bem-sucedidos não podem ser “criados do nada”. É 
necessário haver uma série de empreendimentos e 
capacitações, em que as ações de promoção possam 
se mobilizar. 

A política fomentadora dos arranjos produtivos, 
polos, parques industriais ou incubadoras deverá 
promover os sistemas produtivos existentes, 
captando suas especificidades e sugerindo formas de 
mobilizar seus processos de aprendizado e de criação 
de competências e de inovação. Além disso, há a 
necessidade de criar condições que propiciem a 
emergência de novos sistemas produtivos e 
inovativos ou que sustentem o desenvolvimento 
local já existente (LASTRES et al., 2005). 

Capacidade produtiva das micros e pequenas empresas 
(MPEs) no Arranjo Produtivo 

Há grande variedade de critérios, na literatura 
especializada, sobre a definição das micro e pequenas 
empresas tanto por parte de instituições financeiras 
oficiais e órgãos representativos do setor, ora 
baseando-se no valor do faturamento, ora no 
número de pessoas ocupadas. A utilização de 
conceitos heterogêneos decorre do fato de que a 
finalidade e os objetivos das instituições que 
promovem seu enquadramento são distintos 
(regulamentação, crédito, estudos etc). 

O critério de classificação das MPE´s por 
número de pessoas ocupadas não leva em conta as 
diferenças entre atividades com processos produtivos 
distintos, uso intensivo de tecnologia da informação 
(Internet, e-commerce etc) e/ou forte presença de 
mão-de-obra qualificada, podendo ocorrer em 
algumas atividades a realização de alto volume de 
negócios com utilização de mão-de-obra pouco 
numerosa, como é o caso do comércio atacadista, das 
atividades de informática e dos serviços técnico-
profissionais prestados às empresas centradas nas 
atividades jurídicas, de contabilidade, consultoria 
empresarial etc (IBGE, 2003). 

Visto que os arranjos produtivos são explicados 
pelo benefício da difusão e criação de conhecimento, 
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as microempresas estão engajadas no alcance do 
melhor aproveitamento desses benefícios. Existem 
várias formas de aprendizado ligadas às diferentes 
maneiras de se difundir e adquirir conhecimento e, 
este processo de aprendizado pode estar associado ao 
conhecimento acumulado em atividades de 
produção, como também, da exploração do uso de 
determinado bem ou serviço. Porém, a forma mais 
importante do aprendizado pode estar relacionada 
com a experiência envolta na interação com outros 
agentes, como fornecedores e clientes (TORRES  
et al., 2004). 

Dentre as características do aprendizado por 
interação, uma das mais importantes refere-se ao 
fato de que a consolidação destes processos de 
interação e de cooperação contribui para a 
constituição de um espaço econômico próprio, e 
possuem grau de desenvolvimento determinado que 
condiciona a forma como se dá a geração e a difusão 
desses conhecimentos. 

Em síntese, a complexidade das relações e do 
grau de cooperação entre os agentes, bem como o 
tipo de vínculo entre as organizações de pesquisa e 
as empresas, o grau de qualificação da mão-de-obra 
e, ainda, a organização do sistema educacional, por 
exemplo, são fatores que interferem de maneira 
decisiva no modo como se dão os processos de 
aprendizado e, portanto, na geração, difusão e 
emprego de conhecimentos. 

O principal argumento é que a proximidade 
geográfica das firmas especializadas do arranjo local, 
concentradas em função de uma ativa divisão social 
do trabalho, ajuda na possibilidade de intensa 
comunicação e/ou cooperação entre produtores. Daí, 
o papel de destaque das micro e pequenas empresas 
e sua formação em aglomerados locais, como fonte 
de dinamismo econômico, com reflexos 
significativos na geração de empregos e renda. 

Cabe ressaltar que, a aglomeração por si só 
aumentaria a competição entre as empresas. Porém, os 
processos competitivos são dependentes de uma 
estrutura de governança que organize as rotinas de 
interação e garanta às empresas a apropriação dos 
ganhos inovativos, ao mesmo tempo em que aumenta a 
difusão de conhecimento das mesmas. A promoção das 
micro e pequenas empresas têm se delineado como um 
importante objetivo a ser conseguido na concepção das 
políticas, visto que ela não surge espontaneamente por 
meio do simples funcionamento do mercado 
(CASSIOLATO et al., 2001). 

As políticas de apoio e fomento às micro e 
pequenas empresas vêm se constituindo em um 
importante instrumento de busca de 
competitividade nacional. É necessário reconhecer as 
especificidades e dificuldades de cada empresa da 

região localizada, a fim de implementar projetos e 
ações de longo prazo. 

APL de Nova Friburgo: desafios e potencialidades 

Nova Friburgo é uma região fabril tipicamente 
de moda íntima de confecções em malha de linha. O 
sistema produtivo local têxtil-confecções da região 
abrange os seguintes municípios: Cantagalo (1), 
Duas Barras (2), Cordeiro (3), Bom Jardim (4), 
Nova Friburgo (5) e Cachoeiras de Macacu (6), 
como podem ser observadas na Figura 2. Vale 
ressaltar que Nova Friburgo é o maior município e o 
mais importante, não apenas por reunir o maior 
número de empresas, mas também por ser onde 
estão localizadas as empresas líderes (LA ROVERE 
et al., 2000). 

 

 
Figura 2. Mapa do Estado do Rio de Janeiro com destaque para o 
sistema produtivo local têxtil- confecções. 
Fonte: Elaboração própria. 

A região de Friburgo iniciou sua formação 
industrial ainda no início do século, com a 
implantação das primeiras empresas têxteis na região 
a Arp e Ypu. A partir da década de 1960, houve 
grande impulso ao desenvolvimento do polo têxtil e 
de confecções não só pelo crescimento das empresas 
já instaladas, mas também pelo surgimento de novas 
empresas, dentre as quais se destaca a Filó S.A., 
empresa ligada a um grupo multinacional e que atua, 
principalmente, no segmento de moda íntima com a 
marca Triumph (LA ROVERE et al., 2000). 

Nos anos 80, a cidade abrigava grandes indústrias 
metal-mecânicas e de moda íntima, expressivas 
geradoras de empregos. Com a globalização, elas não 
permaneceram competitivas e a quantidade de 
empregos caiu, juntamente com o fechamento de 
algumas empresas. Na época, a multinacional 
Triumph demitiu costureiras e vendeu suas 
máquinas para um grande atacadista local. O 
atacadista comprou as máquinas e decidiu emprestá-
las às costureiras dispensadas pela Triumph, em 
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troca da exclusividade na compra dos tecidos, pois 
elas sabiam produzir, mas não tinham noção de 
como conduzir uma microempresa (BORIN, 2006). 
Diante desse contexto, começaram a surgir, desde o 
início dos anos 90, várias pequenas confecções, a 
maioria especializada em moda íntima. 

O negócio começou a dar certo e, em pouco 
tempo, já havia um Plano de Desenvolvimento do 
APL de Confecção de Nova Friburgo. Até o início 
da década de 90, a produção de lingerie já era de 
grande volume e a produção era distribuída em todo 
o Brasil. 

Atualmente, as peças preenchem importante fatia 
do mercado brasileiro. Em alguns segmentos, o APL 
é responsável por 25% da produção nacional. A 
estimativa é que seja produzido um total de 114 
milhões de peças por ano, destas a lingerie 
representa 91,5% da produção das empresas da 
região (POLO..., 2009). 

A maior parte das confecções da região (68,5%) é 
formada por microempresas que têm entre um a 
nove trabalhadores. Em segundo lugar (29,9%) 
ficam as pequenas empresas que empregam entre 
dez e quarenta e nove pessoas (LA ROVERE et al., 
2000). A comercialização dos produtos para o 
mercado interno é feito por canais de distribuição 
utilizados pela produção de Nova Friburgo, que é 
composta e segmentada da seguinte maneira, 
conforme a Figura 3. 

 
Canal de distribuição Participação  
Loja de fábrica 27,0% 
Loja própria fora da fábrica  15,8% 
Venda direta para atacadista 28,3% 
Venda direta para magazines 2,0% 
Venda por meio de representantes  8,4% 
Venda direta para lojas 14,7% 
Outros 1,2% 
Exportação 2,6% 

Figura 3. Principais canais de distribuição do comércio local de 
Nova Friburgo. 
Fonte: La Rovere et al. (2000). 

No caso do polo de moda íntima de Friburgo, o 
destino da produção concentra-se nas classes de 
baixo poder aquisitivo e sua distribuição esta 
associada ao “esquema de sacoleiras”. Quando as 
vendas para as sacoleiras diminuem, as empresas 
vendem para o comércio varejista, que paga preços 
maiores, mas é mais exigente em termos de 
qualidade, resultando em um ganho menor para as 
confecções. As sacoleiras, em sua grande maioria, 
compram pelo menor preço e, com a queda nas 
vendas, as empresas locais são desestimuladas a 
agregar valor aos seus produtos, já que quase não há 
investimentos em marketing e, em especial, na 
valorização de marcas comerciais. 

Além disso, uma parcela expressiva da produção 
da região é realizada sob encomenda de 
estabelecimentos varejistas. Observou-se, também, 
que alguns empresários vêm se envolvendo mais 
diretamente com a etapa da distribuição de seus 
produtos, concentrando suas vendas em apenas um 
local para, dessa forma, dividir seus custos fixos 
(PROCHNIK, 2003a). 

Desenvolvimento do Sistema Produtivo Local de Nova 
Friburgo e o apoio de instituições fomentadoras na região 

Segundo La Rovere et al. (2000), as principais 
formas de aprendizagem para as empresas são: os 
clientes, a literatura especializada, feiras e 
congressos. Porém, o interesse dos empresários em 
capacitação tecnológica é muito baixo, em que as 
firmas destinam apenas 3% de suas vendas às 
exportações. Os laços de cooperação são 
desenvolvidos, principalmente com o cliente, em 
que há bastante troca de informações entre empresas 
de um mesmo grupo de empresas (os grupos são 
formados por laços familiares, amizade e/ou 
vizinhança). Contudo, são raros os acordos entre as 
pequenas empresas com universidades ou centros de 
tecnologia. Segundo os empresários, há pouca 
informação sobre estas instituições e, também, há 
pouca subcontratação de serviços, apenas as 
empresas maiores fazem este tipo de prática. 

A pouca importância atribuída à capacitação 
tecnológica e às interações locais se derivam da: 1) 
articulação com o principal grupo de clientes, as 
sacoleiras, para as quais não é necessário 
padronização ou nível substantivo de qualidade de 
produto; 2) associação entre qualidade e qualificação 
da mão-de-obra, não considerando outras fontes, 
como controle da qualidade e outros métodos 
organizacionais e 3) visão predominante de que a 
tecnologia é estável e de que não se requer esforços 
continuados de aprimoramento. 

Em relação ao conjunto de instituições que 
apoiam o desenvolvimento local, a governança do 
arranjo é exercida pelo Conselho da Moda5. Cabe ao 
conselho estabelecer as prioridades, definir as metas, 
acompanhar as ações e avaliar os resultados dos 
diversos projetos que são implementados, pelos 
parceiros, na região, visando ao desenvolvimento e 
ao fortalecimento das confecções de moda íntima. 

As instituições mais atuantes no 
desenvolvimento local do setor são: a Firjan, o 
                                                 
5O Conselho da Moda é composto por entidades empresariais, poder público e 
agências de fomento. Criado em 2002, o Conselho de Nova Friburgo e região 
conta com a participação do Sistema Firjan, Sebrae, Sindvest (Sindicato da 
Indústria de Vestuário de Nova Friburgo), UERJ (Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro), prefeituras dos municípios que compõem o APL, além do Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil e BNDES. 
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Sebrae/RJ, o Senai/Cetiqt (Centro de Tecnologia da 
Indústria Química do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), a UERJ e a Sindvest. A 
UERJ oferece graduação em Modelagem 
Computacional, em nível de mestrado e doutorado, 
liderando a Plataforma Tecnológica de moda íntima 
de Nova Friburgo. O arranjo conta, ainda, com o 
apoio do SESI (Serviço Social da Indústria) e Senac 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), os 
quais estão atuando na área de formação profissional 
da mão-de-obra e, também, prestam consultoria 
industrial. O objetivo é melhorar a capacitação das 
empresas, desenvolvendo modelagens de novas 
peças para confecções e oferecendo cursos para 
costura, modelagem e mecânica de máquinas. 

Riscos e oportunidades para o APL de Nova Friburgo 

O crescimento do comércio e a união de diversas 
instituições nacionais e internacionais fazem do 
sistema produtivo local da região um dos mais bem 
sucedidos no país. Mas, apesar disso, existem alguns 
riscos ao arranjo, como por exemplo, o grande 
número de empresas participantes que não possuem 
informação sobre os canais de comercialização e os 
mercados finais. Em particular, sobre as sacoleiras e 
seus controladores, os comerciantes atacadistas 
(CNI, 2000). 

Uma das iniciativas voltadas para a inovação das 
instituições em Nova Friburgo é a criação do 
consórcio de exportação, que além de uma estratégia 
exportadora, permitiria a identificação de novos 
mercados. Visto que o contexto internacional é 
intensamente concorrencial, Nova Friburgo deveria 
enfatizar a importância dos investimentos, 
principalmente em design e marketing das 
características culturais e sociais propriamente 
brasileira, as vantagens competitivas devem ser 
criadas internamente (PROCHNIK, 2002). 

O arranjo produtivo de moda íntima de Nova 
Friburgo possuía 21 empresas exportadoras, que 
exportaram US$ 4,5 milhões em 2002 (FUNCEX, 
2003). As empresas são predominantemente 
industriais, de pequeno porte, e iniciantes na 
exportação Porém, em termos de valor exportado, as 
vendas concentram-se em apenas duas empresas que 
são exportadoras contínuas, sendo uma de médio 
porte e uma de grande porte, conforme a Tabela 3. 

Nos últimos anos, muitas instituições vêm 
atuando no setor, de forma que possam impulsionar 
as exportações, aprimorando o processo produtivo. 
Porém, a solução para o caso de Friburgo em relação 
a sua entrada no comércio externo é, em primeiro 
lugar, focar as exportações não como prioridade a ser 
alcançada, mas como um alvo de excelência a ser 
seguido. 

Tabela 3. Empresas Exportadoras - APL de Moda Íntima - Nova 
Friburgo. 

Valor Exportado (US$ mil) Porte da empresa Número de 
empresas 2000 2001 2002 

Micro 7 107,3 8,2 14,2 
Pequeno 9 187,1 255,3 101,2 
Médio 3 3.026,40 2.688,10 2.623,80 
Grande 2 5.707,40 3.761,10 1.754,00 

Frequência 2000 2001 2002 
Contínua 2 8.358,10 6.182,40 4.303,80 
Assídua 4 519,80 377,60 128,40 
Esporádica 1 0,40 0,10 s.i. 
Iniciante 14 149,90 62,50 61,00 
Total  42 10.871,00 7.961,30 5.938,30 
Fonte: Funcex (2003). Nota: s.i.= sem informação. 

Considerações finais 

O objetivo do trabalho foi mostrar as principais 
características do padrão concorrencial têxtil, como 
também, avaliar a competitividade e as estratégias 
adotadas no Arranjo Produtivo de Nova Friburgo. 
Observou-se também a evolução da cadeia têxtil-
confecção no Brasil e, os principais conceitos de 
aglomerações locais. O padrão concorrencial no 
setor têxtil exposto aqui é fundamentado a partir das 
estratégias adotadas pelo setor, que primordialmente 
diferencia-se de outros grupos industriais, pela 
qualidade e, outras vantagens competitivas que 
permitem processos produtivos adequados e 
melhorias internas ao arranjo. 

Além disso, buscou-se ressaltar a importância das 
aglomerações locais das micro e pequenas empresas 
que atuam em um determinado setor de atividade 
econômica e, o papel que elas atuam no segmento de 
confecções. Foi enfatizado que as políticas públicas 
são essenciais, pois tendem a solucionar os 
problemas com impostos e encargos sociais, e 
custeam a manutenção das informações tecnológicas 
e gerenciais. O papel dos Governos (Federal, 
Estadual e Municipal) baseia-se numa ação coletiva, 
com formação da consciência diferencial do polo e a 
aglutinação em tornos de entidades empresariais. 

Enfim, os resultados indicam que a formação de 
um sistema produtivo local auxilia e facilita a criação 
e difusão de novas ideias, como também favorece o 
caráter associativo e cooperativo proporcionado pela 
proximidade espacial das firmas. O apoio 
institucional é importante no processo de 
desenvolvimento dos arranjos, à medida que eles 
continuem a enfrentar os desafios encontrados e 
contribuindo para a dinamização do sistema 
produtivo local da região. 

Referências 

ABREU, A. R. P. O avesso da moda: trabalho a domicílio 
na indústria de confecção. São Paulo: Hucitec, 1986. 



42 Montenegro 

Acta Scientiarum. Human and Social Sciences Maringá, v. 33, n. 1, p. 33-43, 2011 

AZZONI, C. R. Concentração regional e dispersão das 
rendas per capita estaduais: análise a partir de séries 
históricas estaduais de PIB, 1939-1995. Estudos 
Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas,  
v. 27, n. 3, p. 341-393, 1997. 
BECASSI, A. A.; JANUZZI, C. A. S. C. Estratégia de 
gestão e inovação tecnológica na indústria paulista do setor 
têxtil. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DA PUC, 13., 2008, Campinas. Anais... Campinas: 
Pontifícia Universidade Católica, 2008. p. 1-4. 

BORIN, E. C. P. O Sebrae e os arranjos produtivos 
locais: o caso de Nova Friburgo/RJ. 2006. 247f. Tese 
(Doutorado em Planejamento Urbano e Regional)- 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2006. 
BRITTO, J.; ALBUQUERQUE, E. M. Estrutura e 
dinamismo de clusters industriais na economia brasileira: 
uma análise exploratória a partir dos dados da RAIS. In: 
TIRONI, L. F. (Coord.). Industrialização 
descentralizada: sistemas industriais locais. Brasília: 
IPEA, 2001. 
CASSIOLATO, J.; LASTRES, H. M. O foco em arranjos 
produtivos e inovativos locais de micro e pequenas 
empresas. In: LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E.; 
MACIEL, M. L. (Ed.). Pequena empresa: cooperação e 
desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2003. 
CASSIOLATO, J. E.; PALHANO, A.; MACHADO, M. 
Proposição de políticas para a promoção de sistemas 
produtivos locais de micro, pequenas e médias empresas. 
Políticas e Estrutura Institucional de Promoção das 
MPME. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: 
<http://www.redesist.ie.ufrj.br>. Acesso em: 25 jul. 2005. 
CNI-Confederação Nacional da Indústria. Análise da 
eficiência produtiva e da competitividade da cadeia 
têxtil brasileira. São Paulo: Confederação Nacional da 
Indústria, 2000. 
CROCCO, M. A. Padrão de concorrência e estratégia 
competitiva: um estudo do complexo têxtil/calçados. 
Revista Nova Economia, v. 4, n. 1, p. 155-188, 1994. 
FERRAZ, J. C.; KUPFER, D.; HAGUENAUER, L. 
Made in Brazil: desafios competitivos para a indústria. 
Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

FUNCEX-Fundação de Centro em Estudos do Comércio 
Exterior. Consulta de dados. 2003. Disponível em: 
<http://www.funcex.com.br/>. Acesso em: 26 ago. 2005. 
GORINI, A. P. F.; SIQUEIRA, S. H. G. Complexo 
Têxtil Brasileiro. BNDES Setorial: balança comercial 
brasileira. Rio de Janeiro: BNDES. 1997. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br>. Acesso em: 4 ago. 2005. 

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As 
micros e pequenas comerciais e de serviços no 
Brasil: 2001. Coordenação de Serviços e Comércio. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2003. 
LA ROVERE, L. R.; HASENCLEVER, L.; MELO, L. M.; 
FIALHO, B. C.; SILVA, M. M. Industrialização 
descentralizada: sistemas industriais locais estudo do 

setor têxtil e de confecções. Rio de Janeiro, 2000. 
Disponível em: <http://www.redetec.org.br/publique/ 
media/NT37.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2006. 
LASTRES, H. M. M.; LEGEY, L. E.; ALBAGLI, S. 
Indicadores de economia e sociedade da informação, 
conhecimento e aprendizado. In: VIOTTI, E. B.; 
MACEDO, M. M. (Ed.). Indicadores de ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil. Campinas: 
UNICAMP, 2003. 
LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E.; ARROIO, A. 
Conhecimento, sistemas de inovação e 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: UFRJ; Contraponto, 
2005. 
MARSHALL, A. Princípios de Economia. São Paulo: 
Abril Cultural, 1982. 
MYTELKA, L. K.; FARINELLI, F. Local clusters, 
innovations systems and sustained competitiveness. 
Nota Técnica nº 5 do Projeto: Arranjos e sistemas 
produtivos locais e as novas políticas de desenvolvimento 
industrial e tecnológico. Rio de Janeiro. IE/UFRJ, 
BNDES, 2000. 
PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: towards 
a taxonomy and a theory. Research Policy, v. 13, n. 6,  
p. 343-373, 1984. 

POLO de moda íntima Nova Friburgo e região, 2009. 
Disponível em: <http://www.intimafriburgo.com.br>. 
Acesso em: 4 jan. 2009. 
POSSAS, M. L. Competitividade: fatores sistêmicos e 
política industrial – implicações para o Brasil. In: 
CASTRO, A. B.; POSSAS, M. L.; PROENÇA, A. (Org.). 
Estratégias empresariais na indústria brasileira: 
discutindo mudanças. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1996. p. 71-117.  
PROCHNIK, V. Cadeia: têxtil e confecções. Estudo da 
competitividade de cadeias integradas no Brasil: impactos 
das zonas de livre comércio. Nota técnica. final. 
Campinas: Unicamp, 2002. 
PROCHNIK, V. A cadeia têxtil/confecções perante os 
desafios da Alca e do acordo comercial com a União 
Européia. Revista Economia, v. 4. n. 1, p. 53-83, 2003a. 
PROCHNIK, V. Perspectivas para a exportação de 
confecções: o caso do pólo de moda íntima de Nova 
Friburgo. Rio de Janeiro – Instituto de Economia 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2003b. 
Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas/ 
pdfs/perspectivas_para_o_polo_de_moda_intima_de_nova
_friburgo.pdf.>. Acesso em: 16 abr. 2008. 

RAIS-Relação Anual de Informações Sociais. Consulta 
de dados. 2008. Disponível em: <http://www.mte. 
gov.br>. Acesso em: 7 ago. 2009. 
SCHMITZ, H. Aglomerações produtivas locais e cadeias 
de valor: como a organização das empresas influencia o 
aprimoramento produtivo. In: LASTRES, H.; 
CASSIOLATO, J.; ARROIO, A. (Org.). Conhecimento, 
sistemas de inovação e desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ. Contraponto, 2005. p. 321-346 
SISTEMA ALICE/MIDIC-Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. Consulta de dados. 2008. 



Perspectivas do APL de Nova Friburgo 43 

Acta Scientiarum. Human and Social Sciences Maringá, v. 33, n. 1, p. 33-43, 2011 

disponível em: <http://www.aliceweb.desenvolvimento. 
gov.br>. Acesso em: 19 set. 2009. 
TORRES, R.; ALMEIDA, S.; TATSCH, A. S. 
Cooperação e aprendizado em arranjos produtivos 
locais: aspectos conceituais e indicadores da Redesist. Rio 
de Janeiro: IE/UFRJ; 2004. Disponível em: 
<http://www.redesist.ie.ufrj.br>. Acesso em: 22 jul. 2005. 
 

Received on October 1, 2009. 
Accepted on June 9, 2010. 

 
 

License information: This is an open-access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 
 

 


