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 RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo de caso cujo objetivo é analisar se arranjos produtivos 
locais realizam a prática da gestão do conhecimento. A pesquisa foi realizada junto ao Pólo 
Brasileiro de Cosmético em Diadema, organização sem fins lucrativos, que articula as ações 
de micro, pequenas e médias empresas organizadas em fabricantes de cosméticos, produtores 
de bens e serviços, fornecedores de matéria-prima, prestadores de consultoria, 
comercializadores, clientes e parceiros. Para atender ao objetivo proposto recorreu-se a 
recursos quantitativo e qualitativo, com a utilização de formulários eletrônicos estruturados, 
disponibilizados na internet e técnicas da observação participante, envolvendo visitas 
previamente agendadas ao Pólo de Cosmético. O material de análise utilizou a pesquisa 
bibliográfica sobre arranjo produtivo local e gestão do conhecimento, caracterização da região 
do grande ABC e da cidade de Diadema, dados oficiais, políticas governamentais e entrevistas 
com o corpo diretivo do Pólo. Foi aplicado o instrumento de Terra (2005) que a partir de sete 
dimensões (estratégia e alta administração, sistemas de informação e comunicação, cultura 
organizacional, organização e processos de trabalho, políticas e práticas para a administração 
de recursos humanos e mensuração de resultados), avaliou se as organizações do arranjo 
produtivo realizam a prática da gestão do conhecimento. Os resultados obtidos apontaram a 
existência de práticas de gestão do conhecimento, com índices acima da média, convergindo 
para o entendimento de que se trata de um processo de gestão empresarial, além de confirmar, 
a partir de um sistema de intercâmbio social a origem do Pólo e seu desenvolvimento. 
 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento; arranjos produtivos locais; micro, pequena e média 
empresas; Diadema; Pólo de Cosmético. 
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ABSTRACT 

 
The case study in our research aims to analyze whether local productive systems are really 
involved in knowledge management practices or not. Our research was conducted at the Pólo 
Brasileiro de Coméstico – Brazilian Cosmetics Cluster, a non-profit organization, which 
operates in conjunction with micro, small and medium businesses organized into 
manufacturers of cosmetics, providers of goods and services, suppliers of raw material, 
consultants, traders, customers and partners. Our case study relied on quantitative and 
qualitative resources, by using web-based electronic forms and observation techniques, from 
visits previously scheduled at the cluster. Our analysis counted on the literature about local 
productive systems; knowledge management; characteristics of the ABC Region and the city 
of Diadema (both in the Greater São Paulo); official data; government policies; and interviews 
with the cluster´s Board of Directors. Based on Terra (2005), seven dimensions (strategy and 
high management, information and communication systems, organizational culture, 
organization of labor processes, policies and practices for managing human resources and 
measurement of results) were used to evaluate whether the companies of the productive 
system are really engaged in knowledge management practices or not. Our results indicate the 
existence of knowledge management practices, with rates above the average, leading to the 
understanding that the cluster is in fact a business management process, which confirms its 
origin and development from the perspective of social exchange.  
 

 

Keywords: Knowledge management, local productive systems, micro, small and medium 
businesses, Diadema, Pólo de Cosmético. 
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INTRODUÇÃO 

 

A percepção de que o conhecimento, as tecnologias de informação e comunicação e os 

novos modelos de gestão podem representar fatores decisivos para o desenvolvimento das 

pessoas, organizações, regiões e países não constitui uma nova questão na literatura. Além 

disto, somando-se ao fato de que o fenômeno da globalização tem contribuído para reforçar o 

interesse em torno da importância que assume o processo de criação, distribuição e utilização 

do conhecimento, faz-se necessário refletir sobre a existência da aplicação de processos de 

gestão voltados ao conhecimento, no contexto das MPMEs do segmento de cosméticos que 

têm se organizado em aglomerados produtivos, mais especificamente no município de 

Diadema, localizado na região do Grande ABC. 

Para tanto, o primeiro capítulo traz a contextualização, objetivos, justificativa, 

contribuições previstas do estudo e os apontamentos sobre a região do Grande ABC e a 

indústria de cosméticos. 

 O segundo capítulo aborda a revisão literária sobre arranjo produtivo local e a gestão 

do conhecimento. 

 O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para esta pesquisa, modelo 

conceitual, procedimentos para coleta e a técnica estatística empregada. 

 Os resultados da pesquisa, a partir da caracterização da amostra, freqüência, fatores de 

observação, índices de correlação e a análise de variância estão demonstrados no quarto 

capítulo. 

 As considerações finais buscam evidenciar e apontar alguns caminhos, baseados nos 

resultados desta pesquisa, se o Pólo de Cosméticos em Diadema realiza a prática da gestão do 

conhecimento e quais os desdobramentos que poderão ocorrer para o desenvolvimento local e 

regional. 
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1  CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

As mudanças dos processos de gestão empresarial, especialmente aqueles relacionados 

à intensificação do uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e da 

globalização, acabam por afetar as formas como as empresas, grupos e indivíduos se 

organizam e se relacionam, seja no contexto social, político, econômico ou religioso 

(CASTELLS, 2003). 

De acordo com Santos et al., nas últimas décadas, de forma crescente, as organizações 

brasileiras, tanto privadas como públicas, passaram a se conscientizar da importância da 

revisão dos seus modelos de gestão. No caso das empresas privadas, a motivação era a 

sobrevivência e competitividade no mercado; no caso das empresas públicas, tal motivação 

era a capacidade de cumprir sua missão, ou seja, atender com qualidade a prestação de 

serviços de interesse da sociedade. O autor acrescenta que esforços foram empreendidos na 

busca de um modelo de gestão empresarial como solução dos desafios gerenciais, ainda que, 

em alguns casos, foram vistos pelos pesquisadores como “modismos”. Práticas como 

qualidade total, reengenharia, gestão participativa, terceirização e alianças estratégicas, dentre 

outras, sinalizam que as organizações adequam os seus modelos de gestão muito mais por um 

processo de evolução contínua do que por rompimento ou substituição dos conhecimentos 

gerenciais. Práticas de gestão empresarial surgidas, principalmente a partir dos anos de 1970, 

foram decorrentes ou provocadas por mudanças macroambientais que tornaram obsoletas 

práticas anteriormente utilizadas.   

Castells (2003) analisa as transformações sociais e teoriza sobre o termo sociedade 

informacional ou sociedade em rede, partindo do pressuposto apresentado pelas teorias da 

sociedade pós-industrial desenvolvidas no início da década de 1970 por Daniel Bell e Alain 

Touraine. A sociedade em rede, segundo o autor, tem como característica o conhecimento 
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teórico e adverte que os serviços baseados no conhecimento terão de se converter na estrutura 

central da nova economia e de uma sociedade sustentada na informação, onde as ideologias 

serão supérfluas. 

É importante lembrar que Drucker (1999), em 1960, já alertava para o fato de que o 

trabalho se tornava cada vez mais baseado no conhecimento.  

Somente a organização pode oferecer a continuidade básica de que os trabalhadores 
do conhecimento precisam para serem eficazes. Apenas a organização pode 
transformar o conhecimento especializado do trabalhador do conhecimento em 
desempenho (p. 32). 

 

Ao longo dos anos de 1990, o conjunto de transformações na ordem política e 

econômica mundial converteu a sociedade para uma economia baseada no conhecimento 

(CASTELLS, 2003), sendo que o conjunto de práticas administrativas e organizacionais veio 

a se consolidar como uma nova forma de gestão, conhecida como gestão do conhecimento, 

que será detalhada oportunamente nesta dissertação (SANTOS, 2001). A gestão do 

conhecimento nas organizações passa, necessariamente, pela compreensão das características 

e demandas do ambiente competitivo e, também, pelo entendimento das necessidades 

individuais e coletivas associadas aos processos de criação e aprendizado e também, a 

coordenação sistêmica de esforços em vários planos: organizacional e individual; estratégico e 

operacional; normas formais e informais.  (TERRA, 2005). 

Ocorre assim, a mudança para uma sociedade de economia baseada em conhecimento 

que precisa ser avaliada do ponto de vista da evolução dos novos modos de gestão 

empresarial, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas (nomeadas no 

contexto desta dissertação como MPMEs), pois sofreram grandes efeitos da globalização 

(CASTRO, 2002). As MPMEs, geralmente, atendem a um mercado local e regional, possuem 

poucos recursos para investimentos e melhoria de seus produtos e processos, 

conseqüentemente, estão mais vulneráveis a grandes empresas dispostas a investir em seus 

mercados, ficando impossibilitadas de reagirem a essas ações e se enquadrarem no processo 
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de reestruturação industrial. Torna-se necessário buscar alternativas para minimizar esses 

riscos e firmar sua posição no mercado conquistando vantagens sobre as concorrentes. Uma 

alternativa é a rede de cooperação entre organizações (AMATO NETO, 2000), que surge com 

modelo de organização empresarial, constituído de novas formas de estruturação das redes de 

empresas, requerendo um pacto político, estratégico e operativo entre empresas e instituições.  

Neste sentido, percebe-se a necessidade de compreender os conceitos que 

fundamentam a prática da gestão do conhecimento, principalmente aqueles relacionados às 

MPMEs que se organizam em arranjos produtivos locais.  

É importante destacar que nenhum órgão ou instituição individualmente detém a 

capacidade de enfrentar o desafio do desenvolvimento do País de modo integral. Alguns 

podem contribuir para o esforço dirigido ao aumento das exportações; outros, para a melhoria 

da capacitação gerencial e profissional das empresas; outros ainda para a disponibilização de 

crédito; e, finalmente, outros para a difusão de formas cooperativas ou associativas, entre 

tantos temas a serem tratados na questão do desenvolvimento local.  

 

 

1.1  Tema e problemática 

 

Percebe-se uma vasta literatura nacional e internacional sobre o fenômeno da 

aglomeração de empreendimentos de uma mesma atividade produtiva em uma determinada 

região geográfica. Existem muitas denominações com ênfases diferenciadas. O mesmo 

fenômeno é, às vezes, denominado arranjo produtivo local, sistema produtivo inovativo local 

ou mesmo cluster. Porter (1999, p. 210) utiliza a terminologia cluster para designar um 

aglomerado produtivo local. 
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Dada a diversidade de conceitos para caracterizar o que está sendo chamado de arranjo 

produtivo local, esta pesquisa adotou o termo (doravante nomeado com a sigla APL), 

levando-se em consideração o consenso por parte das várias instituições envolvidas em 

políticas públicas como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o 

Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos 

Produtivos Locais (MDIC Portaria Interministerial n. 200, de 2 de agosto de 2004). 

A partir do exposto, surge a pergunta problema da presente pesquisa: APLs da 

indústria de cosméticos, compostos pela coordenação do arranjo, MPMEs produtoras de bens 

e serviços, ONGs e instituições públicas e privadas realizam gestão de conhecimento no seu 

processo empresarial?  

 

 

1.2  Objetivos  

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar se os APLs realizam a prática da gestão do 

conhecimento. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

Ao estudar o Pólo de cosmético objetiva-se: 1) identificar se existe a prática de gestão 

do conhecimento no APL; 2) em que nível de prática gerencial as organizações do arranjo se 
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encontram; e 3) perceber o que significa gestão do conhecimento para o APL, a partir da 

análise do conceito e das práticas gerenciais dos atores do aglomerado produtivo. 

É importante esclarecer que quando se trata de identificar a prática de gestão do 

conhecimento em APL, estamos considerando que o APL é fruto da união e articulação 

interinstitucional das organizações e não somente um escritório, por isso a importância de se 

aplicar o instrumento a todos os atores, a saber: MPMEs, parceiros, órgãos públicos, ONGs e 

a própria coordenação do APL.  

 

 

1.3 Questões 

 

Diante dos objetivos expostos, esta pesquisa tem como proposta responder algumas 

questões:  

• Existe processo de gestão do conhecimento em APLs de cosméticos?  

• Em que grau se encontram as organizações do APL no uso da gestão do conhecimento? 

• Qual conceito de gestão do conhecimento é percebido e aplicado pelo APL? 

• Como se caracterizam os atores de APL que utilizam a gestão do conhecimento no seu 

processo empresarial? 

 

 

1.4 Justificativa 

 

Busca-se fundamentar a relevância do tema desta pesquisa, a partir de considerações 

das redes de pesquisas especializadas em arranjos produtivos e das políticas governamentais 

que apontam para a importância do desenvolvimento de arranjos produtivos locais. 
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De acordo com Lastres (2003, p. 4), na passagem do milênio renasceu o interesse 

sobre o papel que as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) organizadas em APLs 

podem ter na reestruturação produtiva e no desenvolvimento de regiões e países, sob a ótica 

da gestão do conhecimento. 

Cassiolato e Lastres (2003), da Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos 

Locais (REDESIST), reforçam essa idéia: 

o reconhecimento de que inovação e conhecimento colocam-se cada vez mais visivelmente 
como elementos centrais da dinâmica e do crescimento de nações, regiões, setores, 
organizações e instituições (ao invés de serem considerados como fenômenos marginais, 
conforme colocado por teorias mais tradicionais); a compreensão de que a inovação e o 
aprendizado, enquanto processos dependentes de interações, são fortemente influenciados por 
contextos econômicos, sociais, institucionais e políticos específicos (p. 24). 

 

Os autores destacam as marcantes diferenças que existem entre os agentes e sua 

capacidade de aprender: elas refletem (e dependem) de aprendizados anteriores. Se, por um 

lado, informações e conhecimentos codificados apresentam condições crescentes de 

transferência – dada a eficiente difusão das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

– conhecimentos tácitos de caráter localizado e específico continuam tendo um papel 

primordial para o sucesso inovativo e permanecem difíceis de serem transferidos.  

Segundo Amato Neto (2000), coordenador da Rede de Cooperação e Gestão do 

Conhecimento (REDECOOP) da Fundação Vanzolini, vem ocorrendo uma mudança na 

organização industrial desde a década de 1970, com a criação dos distritos industriais da 

Terceira Itália, os sistemas produtivos locais na França, na Alemanha e no Reino Unido, o 

Vale do Silício nos EUA e as redes de empresas no Japão, Coréia e Taiwan. Nessas regiões, 

pequenas e médias empresas começaram a incorporar tecnologias de ponta nos processos 

produtivos, a modificar suas estruturas organizacionais internas e a buscar novos vínculos 

com o entorno socioeconômico, de modo a constituir uma via de reestruturação industrial que 

pudesse competir em alguns setores com as grandes empresas. 



20 

 

Em relação aos órgãos governamentais, de acordo com a Secretaria de 

Desenvolvimento da Produção1, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC, 2007), em 2003 foi criado um Grupo de Trabalho, representando 

os diversos ministérios e instituições com um movimento em favor da abordagem de APL. 

Tendo sido reconhecido sua importância, o tema foi incluído como política de governo no 

Plano Plurianual de 2004-2007 e a partir de então o governo federal brasileiro tem organizado 

o tema Arranjos Produtivos Locais por meio de algumas ações constantes da Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), envolvendo áreas de extensão 

industrial exportadora, de promoção comercial de microempresas e empresas de pequeno e 

médio porte, de pesquisas de mercado, de processos de qualidade de empresas de software e 

de capacitação de empresas de produtos e serviços de software em segmentos emergentes. O 

Grupo de Trabalho instituído pelo governo identificou no ano de 2005, 957 arranjos, com a 

geração de relatórios a partir do setor econômico, da unidade da federação e da instituição 

atuante na localidade.  

Vale ressaltar que, tanto em consultas feitas à liderança do Pólo, quanto pesquisas em 

Anais, Congressos Científicos e Artigos, não foram encontrados estudos relacionados à 

prática do processo empresarial da gestão do conhecimento nos atores do Pólo Brasileiro de 

Cosmético em Diadema. 

O último ponto a ser considerado na justificativa deste trabalho são as informações e 

dados relevantes obtidos a partir do levantamento dos fluxos de informações e do processo de 

gestão de conhecimento existentes no Pólo, que poderão subsidiar o poder público local, 

entidades de apoio às atividades empresariais e o setor privado, e a cooperar para o 

desenvolvimento econômico e de gestão regional e local. 

 

 
                                          
1 http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/arrProLocais/arrProLocais.php Acesso em 10 mar.2007. 
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1.5 Delimitação do estudo 

 

 O estudo proposto se concentra na análise das práticas existentes de gestão do 

conhecimento no Pólo Brasileiro de Cosmético em Diadema (aqui nomeado por Pólo), e no 

aspecto do inter-relacionamento entre os diversos atores que compõem o aglomerado, durante 

o período de novembro de 2006 a maio de 2007.   

 Foram coletadas, analisadas e consideradas as percepções do corpo empresarial das 

MPMEs, coordenação do pólo, ONGs e instituições públicas e privadas, sendo a fonte de 

dados os atores que integraram o Pólo durante o período delimitado. 

 

 

1.6 Vinculação à linha de pesquisa 

 

Frente às discussões temáticas sobre as transformações no contexto local e regional, 

aprendizado organizacional e o entendimento de novas arquiteturas voltadas à constituição de 

redes organizacionais, o estudo sobre o Pólo Brasileiro de Cosmético em Diadema vincula-se 

à linha de pesquisa Gestão de Pessoas e Organizações, do Programa de Mestrado em 

Administração da Universidade Metodista de São Paulo por considerar modelos e 

experiências de processos organizacionais, analisando a diversidade sociocultural, bem como 

o potencial humano e suas competências como pilares da gestão de pessoas. 
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1.7 Contribuições previstas do estudo  

 

Este estudo tem como expectativa contribuir para o aprofundamento da reflexão sobre 

o impacto do uso da gestão do conhecimento no contexto de APLs. Como desdobramento 

dessa reflexão, a pesquisa poderá sinalizar as iniciativas e práticas de gestão do conhecimento 

que os atores de APL vivenciam, agregando valor ao campo de estudos de gestão pela 

sistematização da experiência nas MPMEs, instituições públicas, privadas e ONGs que se 

organizam em aglomerados produtivos.  

Esta reflexão espera contribuir também para que os APLs da região do grande ABC 

possam aprofundar sua prática em gestão do conhecimento e considerar como esta questão 

pode ter impacto no seu processo empresarial e no desenvolvimento local e regional.  

Para tanto, a seguir serão abordados o nascimento e a transformação da região do 

Grande ABC. 

 

 

1.8  O Grande ABC: seu nascimento e transformação 

 

Neste item serão apresentados conteúdos históricos sobre a origem da Região do 

Grande ABC, com apontamentos mais significativos sobre o consórcio intermunicipal, fórum 

de cidadania, câmara regional, agência de desenvolvimento econômico e a cidade de 

Diadema. 
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1.8.1 Apontamentos acerca da Região do Grande ABC 

 

São utilizados como referência nestes apontamentos Alves (1999), Bisilliat (2004), 

Paim (2005), PNUD (2005), Instituto Ferdinand Braudel (2005), ABIHPEC (2006) e a 

Prefeitura Municipal de Diadema (2006) que apresentam o resgate histórico do 

desenvolvimento da Região do Grande ABC, Consórcio Intermunicipal, Câmara Regional,  

Fórum da Cidadania, Agência de Desenvolvimento Econômico, município de Diadema, bem 

como a formação do Pólo de Cosmético em Diadema. 

 

 

1.8.1.1Região do Grande ABC 

 

Paim (2005) comenta que a região do grande ABC teve seu início a partir de 1553, 

com a instalação do Pelourinho (símbolo do Foro das vilas da época) na chamada Vila de 

Santo André da Borda do Campo, local de passagem do povoado que vinha do litoral para o 

planalto paulista. De 1560 até meados do século 19, a região permaneceu estagnada, 

restabelecendo seu povoado a partir de 1812 com a chegada de imigrantes europeus e com a 

criação do município de São Bernardo em 1889, que abrangia toda a região do que é hoje o 

grande ABC.  

Segundo Alves (1999, p. 32) o espaço de passagem começa a se redefinir com a 

implantação da São Paulo Railway, operada a partir de 16 de fevereiro de 1867. Com a 

chegada dos imigrantes italianos em 1877, avança o processo de urbanização e a conseqüente 

identificação político-social. Em 1910, São Bernardo já era uma cidade de operários, o que 

implicava na condição de pobreza e necessidade, mas também com alguma satisfação 

proveniente do sustento profissional. No início do século 20, a região de São Bernardo do 



24 

 

Campo comportava uma linha de produção industrial bem distinta do novo espectro 

multinacional. As antigas passagens eram recobertas por um novo sistema de unidades-em-si, 

diverso do posterior agrupamento industrial de unidades-para-o-todo.  

No final da década de 1940, com o deslocamento da influência do transporte 

ferroviário para o rodoviário, a região foi privilegiada com a construção de importante 

rodovia: a Rodovia Anchieta que uniu os dois pólos: a capital e o porto. Posteriormente, 

muitos outros investimentos na malha viária vieram a se incorporar, com destaque para a 

construção da Rodovia dos Imigrantes, uma das mais modernas do Brasil, que no conjunto faz 

parte do Sistema Anchieta-Imigrantes. A posição geográfica do ABC e a instalação da 

indústria automobilística foram fatores decisivos para que a região viesse a abrigar o principal 

pólo industrial do país, atraindo, em 1950, grandes investimentos no setor de bens de 

consumo duráveis e, em especial, no segmento automobilístico (PAIM, 2005, p. 51- 61). 

Alves (1999) alega que de alguma forma, o processo de desenvolvimento acompanha a 

afirmação de François Perroux para países do terceiro mundo, citada por Octávio Ianni: 

Em primeiro lugar, as unidades de produção, nos setores básicos, são de largas dimensões 
técnicas e exigem investimentos grandes e indivisíveis. Em segundo lugar os investimentos 
necessários nesses setores comportam longos períodos de maturação, se contamos desde o 
momento da formulação dos projetos e reunião dos primeiros capitais até aos produtos 
iniciais. E, em terceiro lugar, a indústria e os conjuntos industriais se desenvolvem com base 
na eliminação ou redução, através da organização, das distâncias físicas que separam a 
matéria-prima da fábrica e o diretor do operário (p. 35). 

 

No entanto, as formas de organização frente ao desenvolvimento do capital na região 

do grande ABC para a garantia dos direitos dos trabalhadores também tem sua cronologia. Em 

1902 houve a primeira greve na tecelagem Silva Seabra por melhores condições de trabalho, 

decorrendo na redução da jornada de trabalho e, no ano de 1907 ocorre a fundação da Liga 

Operária em São Bernardo culminando em várias iniciativas e ações para a reversão da 

situação trabalhista, com a primeira greve geral na região do ABC em 1917 (ALVES, 1999). 
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Outros movimentos aconteceram no período de 1917 a 1960, mas não serão detalhados neste 

estudo. 

A partir de 1970, devido a fatores externos como fortes investimentos públicos diretos, 

concessão de incentivos fiscais, construção de infra-estrutura e a fatores internos como o 

encarecimento da terra no grande ABC e o aumento nos custos da mão-de-obra, decorrente de 

benefícios conquistados pelos trabalhadores, ocorreu o processo de retração no 

desenvolvimento regional por problemas de desemprego e redução de arrecadação. Por outro 

lado, enquanto a indústria reduzia postos de trabalho, grandes empreendimentos comerciais e 

prestadores de serviços começaram a se instalar na região, orientados por pesquisas que 

apontavam o grande potencial de consumo. A indústria perdeu fôlego e o setor de serviços 

cresceu enormemente, principalmente em decorrência da terceirização de serviços (PAIM, 

2005), conforme mostra o quadro:  

 

Quadro 1: Distribuição percentual ocupacional no GABC. 

Anos Indústria % Comércio % Serviços % 
1990 51,2 12,5 36,3 
2000 32,1 15,3 52,2 
2001 32,8 16,9 50,3 
2002 34,4 12,9 52,7 
2003 35,1 9,3 55,3 
2004 30,2 17,1 52,7 

Fonte: IMES – Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul 
Dados de agosto de 2004 
 

 

Atualmente, a região do grande ABC se organiza em sete cidades: Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra, perfazendo um território de 841 km2, com mais de 2,3 milhões de habitantes e 56% de 

sua região com mananciais (SEADE, 2005). A população está assim distribuída: 
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Tabela 1 – População do Grande ABC 2005 

Cidade População 
Diadema 389.503 
Mauá 406.242 
Ribeirão Pires 116.677 
Rio Grande da Serra 41.596 
Santo André 669.592 
São Bernardo do Campo 788.560 
São Caetano do Sul 134.295 
Total 2.546.465 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
Dados de setembro de 2005. 
 
 

Com este cenário de questões positivas e negativas, a região do Grande ABC não 

poderia deixar de buscar novas formas de atendimento às questões regionais, servindo assim, 

como verdadeiro laboratório de implementação de práticas de gestão até então não 

vivenciadas pelas organizações da região (PAIM, 2005, p. 83).  

Para atender aos novos arranjos produtivos, que começaram a se formar diante dessa 

realidade, vários órgãos regionais foram criados, dentre eles: Consórcio Intermunicipal, 

Fórum de Cidadania, Câmara Regional e Agência de Desenvolvimento Econômico. 

 

 

1.8.1.1.1 Consórcio Intermunicipal 

 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias Billings e Tamanduateí foi criado em 1990 

com a finalidade de tratar o problema do lixo de forma regional e combater as enchentes, que 

a cada estação das chuvas afligiam a região do grande ABC. Composto pelos executivos 

municipais das sete cidades do grande ABC, o Consórcio passou a tratar as questões regionais 

de forma integrada e não mais de maneira isolada.  A função primordial do consórcio era 

atuar por meio de cooperação técnica, financeira e operacional, na solução de problemas 

conjuntos da região, voltados para os setores da saúde, água, esgoto, uso do solo, meio 
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ambiente, sistema viário, transportes, segurança e desenvolvimento econômico. No entanto, 

segundo Daniel & Somekh, 2000 (apud PAIM, 2005, p.86), já no princípio de suas atividades, 

o Consórcio voltava-se mais genericamente para a promoção do desenvolvimento econômico.  

Paim (2005) aponta alguns programas e atividades regionais tratados pelo Consórcio: 

unificação ou padronização do imposto sobre serviços (ISS), projetos de incentivos seletivos 

padronizados para o Grande ABC, plano regional de controle ambiental, plano de obras 

emergenciais em áreas de proteção aos mananciais, termos do projeto de lei regulamentador 

da Lei de Proteção aos Mananciais (LPM) para as Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, 

plano regional de coleta e disposição final de resíduos sólidos e plano regional contra 

enchentes em parceria com o Estado de São Paulo, que deu origem aos piscinões de Santo 

André, São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá. 

 

 

1.8.1.1.2 Fórum de Cidadania 

 

Como decorrência da experiência adquirida com o desenvolvimento dos trabalhos de 

implantação do Consórcio Intermunicipal e dos esforços dos sete prefeitos em prol do 

desenvolvimento regional, surge em 1995 o Fórum de Cidadania, representado por entidades 

da sociedade civil, com a missão de fazer com que os direitos de cidadania fossem 

respeitados. A dinâmica de funcionamento do fórum ocorreu por meio de grupos temáticos, 

debates, seminários, palestras e encontros de estudos, com o objetivo de apresentar propostas 

às autoridades municipais visando colaborar na solução de problemas regionais, estaduais e 

federais. 
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1.8.1.1.3 Câmara Regional 

 

A criação da Câmara Regional ocorreu em 1997, com o objetivo de integrar a atuação 

do poder público (Governo do Estado de São Paulo e os sete municípios que constituem a 

sub-região Sudeste da Região Metropolitana – especificamente o Grande ABC) à participação 

da sociedade civil, encampando iniciativas, sejam advindas de empresas, de órgãos 

representativos das classes trabalhadoras, ou de organizações comunitárias, no sentido de 

equacionar e buscar soluções para a problemática social, econômica, ambiental, física, 

territorial e de circulação e transporte da região. Por não ser um órgão formal (não possui 

registro em cartório), a Câmara tem como braço institucional a Agência de Desenvolvimento 

Econômico e é presidida pelo governador do Estado de São Paulo. Participam da Câmara as 

seguintes instituições: Governo do Estado, Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 

parlamentares da Região do ABC, Fórum da Cidadania – que hoje engloba mais de 80 

entidades representando empresários (CIESPs, Associações Comerciais, dentre outras) – 

trabalhadores (sindicatos e associações profissionais) e sociedade civil (associações de 

bairros, clubes de serviços, ONGs). Alguns dos resultados obtidos pela Câmara Regional são 

mencionados por Paim (2005): planejamento regional estratégico, criação da agência de 

desenvolvimento econômico do grande ABC, obras de melhoria do sistema viário da região e 

combate às enchentes, compromisso do governo estadual para o envio de projeto de lei à 

Assembléia Legislativa para adequar a instalação de indústrias em áreas de mananciais, 

criação de fundo de aval para captação de recursos para investimentos produtivos voltados às 

vocações regionais, cooperação técnica para planejamento e desenvolvimento de atividades 

turísticas na região, movimento de alfabetização de jovens e adultos (MOVA), criança 

prioridade um (principalmente para meninos e meninas em situação de risco social) e políticas 

de incentivos seletivos para atrair novas indústrias e atividades ligadas ao entretenimento. 
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1.8.1.1.4 Agência de Desenvolvimento Econômico  

 

Criada em 1998, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC é uma 

organização não governamental mista, voltada para o desenvolvimento econômico da região 

do grande ABC. Sua estrutura tem a seguinte constituição: Assembléia Geral, Conselho 

Consultivo e Comissão Fiscalizadora, uma Diretoria, um Secretário Executivo e três 

Coordenadorias (Marketing, Apoio e Fomento e Informações Regionais). A Agência tem 

como objetivo principal melhorar os arranjos produtivos locais, potencializar os recursos 

disponíveis, analisá-los e colocá-los à disposição das pequenas e médias empresas. No seu 

início, a agência contou com o apoio do BID e do Programa Habitat (Centro de 

Assentamentos Humanos) da Organização das Nações Unidas  (ONU). 

Como decorrência da parceria com o BID, a agência desenvolveu diversos estudos e 

diagnósticos para auxiliar a Câmara Regional do Grande ABC na definição de estratégias de 

ação para a região. O projeto BID facilitou a elaboração de um diagnóstico mais completo e 

preciso a respeito das principais restrições ao desenvolvimento econômico local; forneceu 

uma avaliação mais adequada das potencialidades da região; e contribuiu para o 

dimensionamento e estudo de factibilidade dos programas a serem postos em prática (PAIM, 

2005). 

 

 

1.8.1.2 Diadema 

 

Como decorrência da abertura de estradas, industrialização, migrações, novos 

loteamentos e o crescimento das cidades, as lideranças políticas da região de Diadema se 

despertaram para o entendimento de que a emancipação local favoreceria o seu 
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desenvolvimento. Este fato ocorreu em 1960, devido à intensa participação dos moradores da 

Vila Conceição na Campanha da Emancipação político-administrativa de Diadema 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 2006).  

Localizada a aproximadamente 60 km de distância do porto de Santos, Diadema tem 

uma posição geográfica e econômica estratégica, pois também faz fronteira com o município 

de São Paulo, maior mercado consumidor do Brasil (PAIM, 2005). 

Segundo o Instituto Ferdinand Braudel (2005), entre 1950 e 2004, a população de 

Diadema cresceu de 3 mil para 376 mil com a chegada dos migrantes,  passando a ter 192 

favelas e um aumento da taxa anual de 9%. Esse crescimento desordenado no município 

gerou inúmeros desdobramentos sociais: 

...mas, os moradores, obrigados a conviver com a violência, eram em sua maioria gente 
esforçada, tentando viver e criar seus filhos decentemente. Enfrentavam nos seus bairros 
enchentes, desabamentos, falta de pavimentação e iluminação e muita pobreza (p. 2). 

  

Marcada pela alta taxa de homicídios, Diadema buscou, a partir da década de 1990, 

pela mobilização cívica e política dos moradores e dos governos municipal e estadual, 

transformar sua situação social (BISILLIAT, 2004).  

Recente pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde confirma que o município de 

Diadema ocupava no ano 2000 o primeiro lugar no ranking de homicídios no Brasil, passou 

para o quadragésimo lugar em 2004 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Este processo de mobilização no município ocorreu concomitante às ações  

estratégicas para a região do Grande ABC, como os já citados consórcio intermunicipal e o 

planejamento regional estratégico que apontavam para uma descaracterização da região como 

mera periferia da metrópole, tornando-a referência nacional em termos de desenvolvimento 

humano nos grandes centros urbanos. Dentre os eixos estruturantes apontados no 

planejamento, há destaque para a diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas, a 

partir de estratégias setoriais (PLANEJAMENTO REGIONAL ESTRATÉGICO, 1999). 
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Como desafio para o município, ainda permanecem a fragmentação do espaço 

territorial urbano, densidade populacional e a segurança pública (SEADE, 2005). Atualmente, 

o município de Diadema tem centro desenvolvido, grande cadeia de bancos, lojas, linhas 

variadas de transportes que ligam o centro aos bairros e como atividade industrial se destacam 

os segmentos de cosméticos, autopeças e embalagens. Em relação às vendas para o mercado 

externo, em 2005, chegaram a US$ 287,5 milhões, representadas, principalmente, por prensas 

para indústrias automobilísticas (mais de 35% das exportações), seguida pelo ramo de 

autopeças, metalurgia, produtos químicos, borracha, plásticos e cosméticos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DIADEMA,  2006). 

 

 

1.9 Indústria de Cosméticos 

 

1.9.1 Indústria Nacional de Produtos Cosméticos 

 

Segundo ABIHPEC (2006), a Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos apresentou crescimento médio nos últimos cinco anos de cerca de 10,7%, tendo 

passado de um faturamento líquido de impostos sobre vendas de R$ 7,5 bilhões em 2000 para 

R$ 15,4 bilhões em 2005, conforme mostra a figura: 
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Figura 1:  Evolução do faturamento da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos. 
 
Fonte: ABIHPEC, 2006. 

 

Vários fatores têm contribuído para o crescimento do setor: participação crescente da 

mulher brasileira no mercado de trabalho; utilização de tecnologia de ponta e o conseqüente 

aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos 

menores do que os índices de preços da economia em geral; lançamentos constantes de novos 

produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado; e o aumento da expectativa de 

vida, que traz a necessidade de conservar uma imagem de jovialidade. 

Existem no Brasil 1.415 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, sendo que 15 são empresas de grande porte, com 

faturamento líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões, e representam 73,4% do 

faturamento total. As empresas estão distribuídas por estado e região da seguinte forma: 
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Figura 2: Distribuição das empresas de cosméticos no Brasil. 
 
Fonte: ANVISA, 2006. 
 

 

De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2006), 65% do 

total nacional de fabricantes de produtos cosméticos estão instalados na região Sudeste.  

 

Tabela 2 – Distribuição de fabricantes por Estado/Região 

Região Indústrias 1º sem. 2006 
Norte 19 
Centro-Oeste 80 
Nordeste 103 

MG 97 
ES 12 
RJ 161 
SP 656 

 
Sudeste 

subtotal 926 
Sul 287 
Total Brasil 1415 

Fonte: ANVISA, 2006. 

 

Nota-se que há grande concentração de estabelecimentos fabricantes de cosméticos no 

Estado de São Paulo (656), respondendo por 71% do total de empresas da região Sudeste. Em 
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relação ao Pólo, o mesmo representa 13% do total de fabricantes do Estado de São Paulo, 

conforme informação obtida junto à sua coordenação2.  

De acordo com o Euromonitor International (Instituto Internacional de Pesquisas, 2006), 

o Brasil é o quarto consumidor de cosméticos do mundo, atrás da França, Japão e Estados 

Unidos. A previsão é de que em dois anos, o país alcance o terceiro lugar em termos de 

consumo de cosméticos. 

Além do total de fabricantes de cosméticos, de acordo com MDIC, SEBRAE, 

ABIHPEC/SIPATESP3 e COSMOPROF4, existem identificados no Brasil, os seguintes 

aglomerados produtivos de cosméticos: 

• Diadema (SP) o maior do país, formado em 2002; 

• Pólo de Cosmético de Porto Alegre – RS, abrange toda a região metropolitana de 

Porto Alegre e a Serra Gaúcha. Iniciou suas atividades em maio de 2002; 

• Região metropolitana de Salvador (BA) formado em 2003;  

• Fortaleza (CE) formado em 2004; 

• Pólo Cosmético de Nova Iguaçu – RJ abrange toda a região da Baixada Fluminense, 

onde iniciou suas atividades em novembro de 2004; 

• Pólo de Cosmético de Pernambuco – PE formado em 2004; 

• Regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Uberlândia formado em 2005; 

• Pólo de Cosmético da Região de Ribeirão Preto – SP. 

Segundo a ABIHPEC há ainda outros pólos potenciais em formação: 

• ABC/SP – Região do ABC excluindo Diadema que tem projeto em fase adiantado; 

• Campinas/SP – Região desde Jundiaí até Americana;  

• Curitiba/PR – Toda a região metropolitana;  

• Goiânia/GO – Região metropolitana; 

• Anápolis e em Feira de Santana/BA – Em formação.  
                                          
2 Entrevista concedida pela Coordenação do Pólo ao pesquisador, no dia 20 de outubro de 2006. 
3 SIPATESP – Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo. 
4 Feira de Beleza Profissional da América Latina agora com o nome de Cosmetic Cosmética. 
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De acordo com a Agência de Notícias do SEBRAE5 no ano de 2006 havia 60 mil 

trabalhadores no setor de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumaria no Brasil. Por 

outro lado, como o mercado informal também é significativo, esses dados não incluíram este 

tipo de empreendimento com licenciamento da ANVISA. 

 A seguir será abordado o processo de criação do Pólo Brasileiro de Cosmético em 

Diadema, sua cadeia produtiva e a dinâmica de atuação entre os atores que o compõem. 

 

 

1.9.2 Pólo Brasileiro de Cosmético em Diadema 

 

Conforme projeto apresentado ao Programa das Nações Unidades de Desenvolvimento 

(PNUD, 2005) pela Prefeitura Municipal de Diadema, o Pólo Brasileiro de Cosmético em 

Diadema surgiu com três objetivos: contribuir para resgatar a imagem da cidade e a auto-

estima dos moradores: gerar novos postos de trabalho, garantindo à cidade um novo título: 

“Diadema, a cidade da beleza”; e estabelecer um modelo de associativismo que pudesse 

orientar outras ações locais. Ou seja, ao mesmo tempo em que se buscava a transformação da 

imagem de degradação urbana (com altos índices de desemprego e violência) para uma cidade 

com melhor qualidade de vida, o poder público municipal fomentou as cadeias produtivas, 

fortalecendo micro, pequenas e médias empresas. É necessário destacar que houve um 

processo de diagnóstico da vocação industrial do município, onde identificou-se mais de 100 

empresas na cadeia produtiva de cosméticos, que representa atualmente 15% do total de 

empresas do setor no País. 

Em março de 2004, foi promulgado o projeto de Lei Municipal de número 2.237 para 

criação do Pólo de cosmético no município, que após um ano de existência foi constituído sob 
                                          
5 http://www.portal.sebrae.com.br Acesso em 30 mar.2007. 
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a forma jurídica de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem 

finalidade econômica ou lucrativa, com prazo de duração indeterminado. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC, 2006), o setor de cosméticos em Diadema é responsável pela criação 

de mais de 11 mil empregos diretos e indiretos, e responde por 4,5% da arrecadação de 

impostos do município. O Pólo congrega inúmeras empresas entre fabricantes de cosméticos, 

embalagens, envasamento, terceiristas, fornecedores de matéria-prima e parceiros – sendo 

que, 96 MPMEs participam e realizam efetivamente negócios na cadeia produtiva do Pólo. 

Em 20056 as exportações chegaram a US$ 2,8 milhões, aumentando em 15% o seu volume de 

venda.  Atualmente, 20 empresas do APL vendem seus produtos para fora do país. O Pólo 

realiza ainda compras coletivas, por meio de leilão, que resultam em até 40% de economia na 

aquisição de insumos para a produção de cosméticos. Participa também de rodadas de 

negócios nacionais e internacionais, facilitando aberturas de novos mercados e vendas para o 

exterior. 

Além das empresas que fazem parte da cadeia produtiva,  o Pólo mantém parceria com 

a Prefeitura Municipal de Diadema aqui nomeada por PMD, Associação Brasileira de 

Cosmetologia (ABC), Associação Brasileira de Embalagem (ABE), Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Associação Comercial (ACE), Banco do 

Brasil (BB), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Centro das Indústrias do Estado 

de São Paulo (CIESP-Diadema), Fundação Florestan Fernandes, Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional 

(SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI). 

O Pólo de Cosmético é composto por um Conselho Diretor com oito membros e um 

Conselho Fiscal com dois membros. O pólo é coordenado por quatro empresários na Diretoria 

                                          
6 http://www.diadema.sp.gov.br/csp/diadema/reportagem.csp?OBJID=3508&CSPCHD=000000200092pyiQmw5002646841223 Acesso em 
22 mar.2007. 
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Executiva, que representam as principais empresas da região, um coordenador geral e 

estagiários que atuam junto aos grupos e subgrupos internos.  

Para a articulação junto às MPMEs da região, o Pólo se organiza em quatro grupos: 

grupo de Compras, para a aquisição conjunta de insumos e matéria-prima; grupo de 

Exportação, em parceria com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex); grupo 

de Eventos, que organiza a participação em feiras e rodadas de negócios; e o grupo Espaço 

Beleza, com qualificação de mão-de-obra especializada para os profissionais de estética e para 

os empresários do setor. As principais ações alcançadas desde a sua criação foram: 

treinamentos e qualificação de pessoas, compras conjuntas, comércio exterior, rodas de 

negócios nacionais, ações junto a fornecedores e assessorias coletivas para aprimoramento de 

negócios. 

 

 

1.9.3 Formação do Pólo Brasileiro de Cosmético em Diadema  

 

Alguns relatos da coordenação do Pólo, membros participantes da cadeia produtiva, 

PMD, além de pesquisas como a de Aquino (2005), apontam para o fato de que o Pólo surgiu 

a partir de uma demanda das empresas localizadas na cidade de Diadema, sendo organizado e 

promovido pelo poder público local. Dentro dos apontamentos apresentados, há destaque para 

o seu processo embrionário que ocorreu devido a diversas articulações e situações geradas 

envolvendo as empresas, PMD, parceiros (futuros parceiros) e o próprio sindicato da 

categoria.  

Nos anos de 1998 e 1999, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Diadema, 

tomou conhecimento de uma empresa de cosmético de Diadema (Valmari) que estava 

realizando um trabalho social: mantinha um oficina profissionalizante na Estação Primeira de 
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Mangueira no Rio de Janeiro. Diante desse fato, foi feita uma proposta pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico à empresa para que desenvolvesse o mesmo trabalho social na 

comunidade de Diadema, por intermédio de uma parceria com a Fundação Florestan 

Fernandes (AQUINO, 2005). 

 Após a mudança política na prefeitura de Diadema em 2000, houve interesse por parte 

dos governantes em se empenharem para modificar a imagem do município vinculada à 

violência urbana, para centro produtor de beleza. Com este objetivo foi contratado um 

consultor pela PMD, identificando os principais problemas das empresas do setor de 

cosméticos sediadas no município. 

 Por outro lado, conforme entrevista em maio de 2007 dada pela profa. Miriam Ferrari 

(Diretora do SESI Diadema), os empresários locais que estavam tentando a organização 

setorial, foram em 2001 convidados a participarem de reuniões na sede do SESI, pelo trabalho 

conjunto entre o SESI Diadema e a PMD. Este trabalho resultou em uma participação cada 

vez maior das empresas do segmento de cosmético, onde de uma simples reunião de desabafo, 

as empresas perceberam a oportunidade de se unirem, planejarem melhor suas ações e 

ajudarem a mudar a imagem da cidade de Diadema, uma vez que o episódio da Favela Naval7 

havia impactado também os seus negócios.  

 Após este período de reuniões contínuas, cerca de 10 empresas decidiram participar 

em 2002 de uma Feira Nacional de Cosméticos no Anhembi, com convite e apoio 

fundamental da PMD, onde ocorreu a primeira ação coletiva das empresas, possibilitando aos 

empresários uma nova visão de trabalho em conjunto. Neste ano, cerca de 20 empresas do 

setor de cosmético já haviam sido identificadas pelo SESI e pelo Sindicato dos Químicos do 

ABC. 

                                          
7 Episódio ocorrido no ano de 1997, em que policiais militares do Grande ABC foram filmados em atos de 
violência contra civis na Favela de Diadema. Este episódio teve repercussão nacional e internacional depois da 
transmissão de imagens pela televisão e terminou com a morte de um civil. 
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Como decorrência deste trabalho e em diálogo com a prefeitura, algumas instituições 

parceiras como o SEBRAE, SESI e CIESP começaram a sistematizar os trabalhos, 

envolvendo a vigilância sanitária, além de incentivos da prefeitura para desburocratizar os 

processos administrativos e terem uma visão de trabalho participativo e em conjunto com 

todos os atores.  

Em entrevista cedida e autorizada pela diretora do SESI  Diadema, a profa. Miriam 

Ferrari afirmou que: 

Depois chegamos a um consenso e verificamos que (o Pólo) não é para ficar no nosso 
colo, nem é nosso papel (do SESI) e de outras instituições. Cada um começou a perceber 
até onde eu posso ir, até onde eu vou ajudar isso a crescer. O poder público tem que estar 
junto. Essa fase foi uma fase de maturidade. Se ficasse com alguém, o projeto morreria. 
Em seguida conseguimos montar um conselho administrativo para ajudar, onde fomos 
descobrindo as coisas no caminho. Então o poder público foi chamado para ajudar a criar 
uma Lei, que garantisse o funcionamento deste pólo, onde tem que existir uma Lei para 
não deixarmos na mão da Prefeitura, para não comprometer o projeto em caso de mudança 
política e nem de instituição privada. Isso deu uma identidade ao pólo – ele é de todos, do 
grupo. Hoje são 10 pessoas que fazem parte do conselho do pólo. Cada um tem o seu 
papel no grupo: Posso emprestar meu espaço para as reuniões? O Sebrae pode emprestar 
verba para determinado projeto? A FIESP pode fazer alguma intervenção desde o chão de 
fábrica? ...Então o que mais uniu este grupo foram as discussões sobre os problemas 
comuns a todos.... 

(Profa. Miriam Ferrari em entrevista ao autor em 29/05/2007) 
  

 Em março de 2004, foi criado oficialmente pela Lei Municipal 2.237 o Pólo Brasileiro 

do Cosmético, onde a partir de novembro de 2004 se transformou em associação 

independente, com razão social e personalidade jurídica própria (OSCIP – Organização da 

Sociedade Civil e de Interesse Público) e em agosto de 2005 passou a ter sede própria. A 

transformação para OSCIP teve por finalidade estratégica a desvinculação entre a entidade e a 

PMD. 

A seguir é apresentada a estrutura de funcionamento no Pólo, com os representantes 

das empresas, parceiros, poder público e entidades de apoio. O desenho da estrutura foi obtido 

a partir das entrevistas realizadas e consultas aos sites do Pólo e instituições. 
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Figura 3: Estrutura de funcionamento do Pólo de Cosmético em Diadema 

Fonte: Elaborado por Oliveira Junior, 2007 

 

 

1.9.4 Planejamento estratégico do Pólo 

 

De acordo com entrevista concedida em novembro de 2006 por Ricardo Fioravanti 

(Coordenador do Pólo), o processo do planejamento estratégico do Pólo ocorrerá em 2007 e 

2008. Dentre os principais aspectos apontados no diagnóstico em março de 2007, feito em 

conjunto com SEBRAE, surgiram como focos principais: falta de planejamento (gestão) e 

comprometimento com o Pólo nas ações propostas. Após esta definição, cinco subgrupos 

foram organizados com o intuito de atender as necessidades dos empresários e o 

fortalecimento do grupo. São eles: união e infra-estrutura, gestão, inovação, mercado e 

parcerias. 
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O processo do diagnóstico e da implementação do planejamento estratégico feito em 

conjunto com SEBRAE considera que cada empresa receba atenção individualizada, de 

maneira que ao receber a nota técnica (retorno do diagnóstico) do processo, é apresentado um 

caderno de transformação (caminho), convidando o empresário a junto com sua equipe 

identificar os valores essenciais, abrindo um treinamento com teorias e foco no caderno de 

transformação. Em seguida, ocorre a instalação da ferramenta em cada empresa, chamada 

orçamento de gestão. É feito um acompanhamento – um monitoramento semanal – para 

assistir os empresários na aplicação do caderno de transformação, na formação destes 

colaboradores com responsabilidade, na captação dos dados do orçamento de gestão e na 

efetiva transformação das informações apontadas. Após o período de 60 dias, a discussão do 

planejamento com uma modalidade específica (anual) é implementada, com a participação de 

dois ou mais representantes das empresas que utilizarão o instrumento chamado de 

planejamento rolante mensal, onde haverá um planejamento para 12 meses; porém, mês a mês 

os empresários se reunirão para avaliar o caderno de transformação e realizar as correções que 

devem ser feitas. 

Como este planejamento está em curso nas empresas do Pólo, ainda não existem dados 

que possam ser utilizados, pois o período previsto de implementação é até dezembro de 2008; 

portanto, eles não serão considerados neste trabalho.  
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1 Conceitos fundamentais 

 

Para o levantamento dos conceitos fundamentais em relação aos arranjos produtivos 

locais e à gestão do conhecimento, serão consideradas publicações pertinentes aos temas no 

Brasil e no exterior. Também será apresentada a caracterização do Pólo como um arranjo 

produtivo local. Na pesquisa literária serviram de base artigos, estudos de casos e outros 

trabalhos que elucidarão os fundamentos para os temas tratados a seguir. 

 

 

2.2 Arranjo Produtivo Local 

 

Em nível mundial, o interesse por arranjos produtivos locais (APLs) originou-se na 

experiência com o fenômeno denominado na Europa da já citada Terceira Itália. No final dos 

anos de 1970, setores maduros da economia italiana, tais como sapatos, móveis, cerâmica e 

têxteis – caracterizados por pequenas e médias empresas aglomeradas em limitados espaços 

geográficos –, passaram a demonstrar maior desempenho e inserção internacional do que as 

grandes empresas localizadas no triângulo industrial italiano formado pelo eixo Milão-

Gênova-Turim (VASCONCELOS, GOLDSZMITH, FERREIRA, 2005). 

De acordo com Cassiolato e Lastres (2003), o foco de análise deixa de centrar-se 

exclusivamente na empresa individual, e passa a incidir sobre as relações entre as empresas e 

estas entre as demais instituições dentro de um espaço geograficamente definido. Passa 

também a privilegiar o entendimento das características do ambiente onde as empresas estão 
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inseridas. Como decorrência, tal foco passa a orientar as novas formas de intervenção do 

Estado na promoção da política industrial e tecnológica. 

Cassiolato e Lastres (1999) e Lastres et al. (2002) afirmam que o interesse sobre o 

papel das MPMEs, organizadas em arranjos produtivos locais, coincidiu com uma série de 

importantes desdobramentos: em primeiro lugar, o reconhecimento de que o aproveitamento 

das sinergias coletivas geradas pela participação em aglomerações produtivas locais, 

efetivamente, fortalece as chances de sobrevivência e crescimento, particularmente, das 

MPMEs constituindo-se em importante fonte geradora de vantagens competitivas duradouras. 

Em segundo lugar, os processos de gestão do conhecimento, aprendizagem coletiva, 

cooperação e dinâmica inovativa dos conjuntos das MPMEs assumem importância 

fundamental para o enfrentamento dos novos desafios colocados pela difusão da chamada 

Sociedade do Conhecimento, crescentemente globalizada. Em terceiro lugar, o entendimento 

desse conjunto de questões passou a constituir uma das principais preocupações e alvos das 

novas políticas de promoção de desenvolvimento tecnológico e industrial, com ênfase 

especial para as formas e instrumentos de promoção das MPMEs. 

Noronha e Turchi (2005) explicam que APLs podem ser tomados como tradução do 

termo cluster, até mesmo na ambigüidade que o termo em inglês envolve. Rigorosamente, o 

essencial da definição está na especialidade da produção e na delimitação espacial. Com base 

nesses critérios minimalistas, qualquer concentração de um tipo de produção seja em uma 

região, município, bairro ou mesmo rua pode ser denominada APL. 

Porter (1999) conceitua cluster como: 

um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e 
instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e 
complementares. O escopo geográfico varia de uma única cidade ou estado para todo um 
país ou mesmo uma rede de países vizinhos (p. 211). 

 

O autor também enumera os motivos para as empresas cada vez mais se implantarem 

em aglomerados industriais: acesso a insumos e a pessoal qualificado – a localização no 
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interior de um aglomerado tem condições de proporcionar acesso a insumos especializados de 

melhor qualidade ou de custo mais baixo; acesso à informação – as informações técnicas, de 

mercado e sobre outras áreas especializadas se acumulam dentro do aglomerado. O acesso a 

essas informações é de melhor qualidade e a custos inferiores no interior do aglomerado, 

permitindo que as empresas participantes aumentem a produtividade e se aproximem da 

fronteira da mesma; complementaridade – o aglomerado contribui para o aumento da 

produtividade, não apenas pela aquisição e montagem de insumos, mas também pela 

facilitação das complementaridades entre as atividades dos diferentes participantes; acesso a 

instituições e a bens públicos – os aglomerados tornam os gastos públicos muito mais 

eficientes, pois muitos agentes poderão desfrutar desses investimentos localizados em poucos 

lugares; incentivos e mensuração do desempenho – a rivalidade com os competidores locais 

exerce forte efeito estimulante, em vista da facilidade de comparação constante e uma vez que 

os rivais da mesma localidade enfrentam circunstâncias gerais mais ou menos semelhantes.  

Vasconcelos, Goldszmith, Ferreira (2005) comentam também que a origem da 

formação de uma aglomeração industrial encontra-se na interação entre a proximidade da 

demanda, custos de transporte e economias de escala. Estes três aspectos agem como uma 

força gravitacional que se torna mais poderosa à medida que maior demanda atrai mais 

empresas e vice-versa. Esse processo de auto-reforço leva ao estabelecimento de uma região 

em particular.  

Para Meyer-Stamer (2000), a promoção de cluster em países em desenvolvimento é 

bastante complicada. O problema fundamental se encontra no fato de que nem toda 

aglomeração de empresas do mesmo ramo precisa ser um cluster que, por meio de 

intervenções pode ser levado às proximidades do nível de um Distrito Industrial Italiano8. 

Neste sentido, é recomendável diferenciar os tipos de clusters, com concepções de promoção 

                                          
8 Definido pelo autor como uma aglomeração industrial com um perfil de especialização muito estreito, p. ex. 
centenas de empresas especializadas na produção de calçados femininos. 
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específica: 1) clusters de sobrevivência: consistem em microempresas de subsistência, com 

características de capital social modesto, grande desconfiança, concorrência ruinosa e mínima 

capacidade inovativa; 2) clusters fordísticos: apresentam alto potencial de desenvolvimento, 

porém são dominados por grandes empresas, por terem sido criados na fase da 

industrialização de substituição de importações, se adaptando lentamente ao modelo de 

especialização flexível;  e 3) clusters transnacionais: resultam de estratégias alteradas de 

empresas transnacionais, quando houve a reorganização das estruturas de fornecedores, 

exigindo a entrega de produtos de forma modular ou integral e com a obrigatoriedade da 

presença em todas as localizações do mundo. A combinação tanto por parte dos produtores 

dos produtos finais quanto dos fornecedores que recebem o status de fornecedores 

preferenciais, de empresas transnacionais, acaba por formar clusters nos países em 

desenvolvimento. 

Para Arbix (2004), os APLs são caracterizados por aglomeração de empresas de 

pequeno e médio portes que exploram uma mesma atividade econômica; existência de 

cooperação e troca de informações entre empresas; existência de cultura comum e relações de 

confiança entre empresas e existência de apoio institucional público ou privado às atividades 

comuns ao setor. 

Amato Neto (2000) comenta que a eficiência coletiva para o aglomerado produtivo 

(cluster) pode ser entendida como o resultado de processos internos das relações interfirmas. 

Baseado em Humphrey e Schmitz (1998), os benefícios para todos os membros serão 

observados a partir de um conjunto de fatores facilitadores como: divisão do trabalho e da 

especialização entre produtores, estipulação da especialidade de cada produtor, surgimento de 

fornecedores de matéria-prima e de máquinas, surgimento de agentes que vendam para 

mercados distantes, surgimento de empresas especialistas em serviços tecnológicos, 

financeiros e contábeis, surgimento de uma classe de trabalhadores assalariados com 
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qualificações e habilidades específicas e o surgimento de associações para a realização de 

lobby e de tarefas específicas para o conjunto de seus membros. 

Cassiolato e Lastres (2003), têm um conceito mais rigoroso sobre arranjos produtivos 

locais: 

APLs são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em 
um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos mesmo que 
incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas – que podem ser 
desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 
prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e suas 
variadas formas de representação e associação. Incluem também diversas outras instituições 
públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, como 
escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 
promoção e financiamento (p.27). 

 

Os autores também discorrem sobre o conceito de Sistemas Produtivos Inovativos 

Locais (SPILs) que são aqueles arranjos produtivos em que interdependência, articulação e 

vínculos consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de 

gerar o incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade e do 

desenvolvimento local.  

Além disso, propõem o resgate da literatura neo-schumpeteriana sobre sistemas de 

inovação, que desenvolve o conceito de sistemas nacionais de inovação. Essa discussão 

sobrevém exatamente quando ocorre a discussão de um mundo pretensamente integrado 

globalmente marcado por uma dimensão tecnoglobal, que se refere à idéia de que a geração 

de tecnologias também dar-se-ia de maneira “global”, com o local não apresentando 

importância particular. Ao contrapor-se a tal visão, enfatizando o caráter localizado e 

específico dos processos de aprendizado e de inovação, este ramo da literatura passa a 

preocupar-se mais com a questão espacial. O conhecimento tácito passa a adquirir 

significativa importância nestes processos, assim como as instituições e organizações, suas 

políticas e todo o ambiente sociocultural onde se inserem os agentes econômicos. Esta 

abordagem neo-schumpeteriana adiciona um novo componente à dimensão espacial ao 
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enfatizar o papel das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na mudança do 

paradigma tecno-econômico.  

Porém, para Noronha e Turchi (2005) a distinção entre APL e SPILs perdeu 

importância no debate público dada a generalização do termo APL para aglomerados com 

graus de interação e cooperação organizacional bastante distintos. 

Casarotto Filho e Pires (2001, p. 69 e 87) tratam clusters  e aglomerações produtivas a 

partir do conceito de micro e macrorredes, ou seja, enquanto a microrrede é uma associação 

de empresas visando garantir competitividade do conjunto (exemplo: consórcio), a 

macrorrede é a associação por meio de mecanismos de integração de todas as entidades 

representativas da região, visando seu desenvolvimento. Entre as duas redes (micro e macro) 

encontram-se os clusters ou aglomerações produtivas. Os autores também definem pólo como 

concentração regional de empresas voltadas ao mesmo segmento de produtos e o sistema 

produtivo local como uma região fortemente estruturada, contendo um ou mais clusters, com 

um planejamento territorial com alta interação público-privada, com respeito à cultura e com 

o objetivo de assegurar a qualidade de vida dos habitantes. Os autores também apresentam, 

baseados em exemplos na região considerada a mais avançada do mundo em desenvolvimento 

local – Emilia Romagna – Itália, um modelo geral de desenvolvimento de um sistema 

econômico local estruturado, com instrumentos de integração, denominados de rede relacional 

local, conforme figura a seguir.  
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Figura 4:  Modelo geral de rede para o desenvolvimento de um sistema econômico local 
 
Fonte: Casarotto Filho e Pires, 2001, p. 22 
 

 

Casarotto Filho e Pires (2001, p.84) comentam ainda que recentemente o termo 

Distrito Industrial (distretto industriale) está sendo substituído pelo termo Vila Produtiva 

(villagio produttivo) por apresentar uma visão mais abrangente, contendo as seguintes 
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características: integração entre zonas habitacional e produtiva, integração entre pequenas, 

médias e grandes empresas, integração intersetorial, integração da cadeia produtiva, nível 

significativo de autoconsumo, vínculos de solidariedade e caráter comunitário e cultura de 

profissões integradas. 

Aquino e Bresciani (2005, p. 166) propõem uma matriz comparativa entre os conceitos 

de distrito industrial, cadeia produtiva, cluster e APL a partir das proposições dos autores já 

mencionados anteriormente. Neste estudo, identifica-se que o conceito de APL é contraposto 

ao conceito de distrito industrial a partir da especialização setorial, integração entre os atores e 

a cooperação entre empresas. Da mesma forma, é possível identificar que o conceito de APL 

se diferencia do conceito de cadeia produtiva pelo caráter local da aglomeração produtiva, 

pela cooperação entre empresas e pelo envolvimento dos atores setoriais e regionais. 

Quadro 2:  Comparação entre os conceitos Distrito Industrial, Cadeia Produtiva, Cluster e APL. 
Conceito Concentração 

Geográfica 

Especialização 

Territorial 

Integração de 

Atores 

Cooperação 

entre Empresas 

Distrito 

Industrial 

Existente Pode existir Pode existir Pode existir 

Cadeia 

Produtiva 

Pode existir Existente Pode existir Pode existir 

Cluster Existente Existente Fundamental Fundamental 

APL Existente Existente Fundamental Fundamental 

Fonte: Aquino e Bresciani, 2005, p. 166. 

 

De acordo com o SEBRAE (2003), APLs são aglomerações de empresas, localizadas 

em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo 

de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais 

como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. A partir 

do Termo de Referência (2003), o objetivo do SEBRAE com a abordagem de APL é o de 

promover a competitividade e a sustentabilidade dos micro e pequenos negócios, estimulando 
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os processos locais de desenvolvimento. Para tanto esta ação deve permitir a conexão com os 

mercados, a sustentabilidade, a promoção de um ambiente de inclusão, a elevação do capital 

social (cooperação entre os atores do território, gerando relações de confiança e aprendizado), 

democratização do acesso aos bens públicos, preservação do meio ambiente, valorização do 

patrimônio histórico e cultural, protagonismo local, integração com outros atores, mobilização 

de recursos endógenos e a atração de recursos exógenos. 

Bedê (2002, p. 3-5) além de definir o conceito de APL como sinônimo de cluster,  

apresenta o indicador “Quociente de Localização” (QL), que permite identificar as regiões 

que, potencialmente, possam ser caracterizadas como hospedeiras de um APL. O autor utiliza 

o Cadastro de Estabelecimentos de Empregadores (CEE) do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), disponível em março de 2002. Esse índice QL, conforme fórmula 

apresentada a seguir, permite a comparação entre a concentração de estabelecimentos 

industriais de uma determinada atividade econômica em um determinado município, em 

relação à concentração média do país no mesmo segmento de atividade econômica. 

 

Figura 5:  Quociente de Localização. 
 
Fonte: Bedê, 2002, p. 5 
 

 

Para facilitar o desenvolvimento da pesquisa, o termo APL é entendido como um 

sinônimo para o termo cluster, conforme adotado por Porter (1998). 
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2.2.1 Caracterização do Pólo como APL 

 

 Conforme apresentado no item anterior, alguns autores, órgãos públicos e privados e 

instituições de pesquisa têm cooperado de alguma forma para a definição teórica de APL. 

Apesar de encontrarmos diferenças nas nomenclaturas e definições de APLs, há uma 

convergência para o fator Concentração Local, mencionado na matriz de Aquino e Bresciani 

(2005, p. 166), sendo tratado com os seguintes termos: concentração geográfica por Porter 

(1998, p. 78) e Noronha e Turchi  (2005, p. 8); aglomeração de empresas para Meyer-Stamer 

(2000, p. 4) e Bedê (2002, p. 3);  aglomeração industrial para Vasconcelos, Goldszmith, 

Ferreira (2005, p. 18); aglomerações territoriais para RedeSist, Cassiolato e Lastres (2003, p. 

27), Arbix (2004, p. 7-8) e SEBRAE (2003, p. 12) e aglomerado produtivo para Amato Neto 

(2000, p. 54) e Casarotto Filho e Pires (2001, p. 69).  

Para Aquino (2005), a formação do Pólo deveu-se a dois fatores: 1) existência da 

concentração de indústrias do segmento de cosméticos no município de Diadema; e 2) a 

observação da oportunidade e o seu aproveitamento por parte da PMD. A partir da aplicação 

do “Quociente de Localização”  (QL) com dados de 2003 e 2004, fundamentado por Bedê 

(2002) obteve-se o índice de QL = 22,9, ou seja, que a participação relativa da atividade 

industrial do segmento de cosméticos no município de Diadema é 22,9 vezes superior à média 

nacional na mesma atividade industrial analisada. O autor ainda aponta, baseado nos estudos 

de Schmitz (apud. LASTRES et. al. 1998, p. 18) para a confirmação de outras características 

encontradas no Pólo que podem evidenciar seu reconhecimento como APL: especialização 

territorial, predominância de pequenas e médias empresas, estreita colaboração entre 

empresas, organizações de apoio efetivamente ativas e promoção pelo governo municipal. 

Fioravanti (Coordenador do Pólo), comenta que no ano de 2006 o Pólo ampliou sua 

parceria com o poder público, associações e órgãos como o SEBRAE, no sentido do apoio à 
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construção e implementação do planejamento estratégico do Pólo e auxílio às MPMEs, 

fortalecendo o seu papel enquanto APL. 

Com algumas considerações e a partir da revisão literária sobre APL e conseqüente 

caracterização do pólo de cosmético de Diadema, é possível apontar que os arranjos 

produtivos e, por conseguinte, as MPMEs que fazem parte do seu aglomerado, têm buscado a 

utilização de processos de gestão no seu dia-a-dia, motivados ou pela competitividade local e 

global ou pela própria organização do aglomerado. O próximo assunto abordará o conceito de 

gestão do conhecimento em termos do processo de gestão empresarial nas MPMEs de APLs. 

 

 

2.3 Gestão do Conhecimento 

 

A Gestão do Conhecimento (ora nomeada no contexto deste projeto como GC) é tema 

emergente nos estudos organizacionais e vem sendo sistematicamente utilizado nas práticas e 

formas de condução dos negócios. É necessário lembrar que o conhecimento sempre esteve 

presente no cotidiano organizacional: assim, todas as decisões organizacionais sempre 

estiveram de alguma maneira alicerçadas em um conjunto de dados, informações e 

conhecimento. A diferença é que atualmente há grande ênfase e uma nítida percepção do seu 

valor estratégico (HOLANDA, CÂNDIDO, SILVA, 2006). 

Segundo Hatch (1997) há um processo pungente de criação da sociedade pós- 

industrial, onde o acesso instantâneo à informação e ao conhecimento possibilita a inserção 

das empresas na economia global e é um fator primordial de competitividade. 

Toffler (1997) defende que o conhecimento passa a ser um meio dominante de 

produção de riquezas. O autor mostra que a humanidade está passando por uma fase de 

grande mudança em sua evolução sendo que a primeira onda foi quando a humanidade passou 



53 

 

de nômade a agrícola, a segunda onda ocorreu quando de agrícola a humanidade passou para 

a era industrial, e agora estas civilizações industriais estão passando para uma civilização 

onde o conhecimento passa a ser um meio dominante de produção de riquezas – a chamada 

terceira onda. Na terceira onda, a principal inovação está no fato de que o conhecimento 

passou a ser, não um meio adicional de produção de riquezas, mas, sim, o meio dominante. À 

medida que ele se faz presente, é possível reduzir a participação de todos os outros meios no 

processo de produção. O conhecimento, na verdade, se tornou o substituto último de todos os 

outros meios de produção.  

Para Drucker, (1999, p. 32), na nova economia, o conhecimento não é mais um 

recurso, ao lado dos tradicionais fatores de produção – trabalho, capital e terra – mas, sim, o 

único recurso significativo atualmente. Em uma sociedade baseada no conhecimento, o 

trabalhador do conhecimento é o maior ativo. 

Rifkin (2001) comenta sobre as mudanças que o conhecimento traz para o novo 

momento da sociedade, caracterizado pelo autor como “era do acesso”, que tem como 

argumento básico a passagem de uma era em que havia produtores e compradores (sociedade 

industrial e pós-industrial), para uma era em que há fornecedores e usuários (fase pós-

moderna). Daí se pode observar que estamos embarcando em um período em que um número 

cada vez maior de experiências humanas é comprado na forma de acesso aos diversos 

serviços criados pelas corporações. 

O conceito de “economia baseada em conhecimento” apresentado por Castells (1999) 

está apoiado no reconhecimento do papel dos fluxos de conhecimento e da tecnologia no 

desenvolvimento econômico, fato que pode ser comprovado pela crescente participação dos 

setores de alta tecnologia no PIB dos países desenvolvidos (QUANDT, TERRA, BATISTA, 

2006). 
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Santos et al. (2001) e Terra (2005) utilizam o conceito de GC no sentido amplo, como 

processo de gestão empresarial que inclui práticas voltadas para a produção, disseminação, 

compartilhamento e retenção do conhecimento, na dimensão do capital intelectual, gestão de 

competência, aprendizagem organizacional, inteligência competitiva e educação corporativa 

que serão oportunamente detalhados. 

A GC nas organizações passa, necessariamente, pela compreensão das características e 

demandas do ambiente competitivo e, também, pelo entendimento das necessidades 

individuais e coletivas associadas aos processos de criação e aprendizado (TERRA, 2000). O 

termo refere-se a um conjunto bastante amplo de práticas organizacionais e enfoques 

relacionados à geração, captura e disseminação de know-how e outros conteúdos relevantes 

aos objetivos das organizações. 

Muitas organizações não conhecem ou utilizam o termo GC, mas grande parte delas já 

adota diversas técnicas e ferramentas de compartilhamento e transferência de conhecimento 

que podem ser classificadas como práticas de GC (QUANDT, TERRA, BATISTA, 2006). 

O interesse da reflexão sobre a GC é de buscar não somente uma abordagem filosófica 

(pois não é o foco principal deste trabalho) do conhecimento, mas principalmente uma 

abordagem gerencial de como o conhecimento pode estar presente, influenciando os 

processos sociais em torno das práticas organizacionais. 

 

 

2.3.1 Gestão do Conhecimento: uma visão crítica 

 

Por ser um tema que vem cada vez mais ganhando visibilidade, principalmente por ser 

apresentado como fonte de vantagem competitiva (SVEIBY, 1999), faz-se necessário ressaltar 
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que a GC está sujeita a questionamentos e críticas, que devem fazer parte de um processo 

pedagógico contributivo. 

Partindo do pressuposto de que a atual economia é baseada no conhecimento 

(CASTELLS, 1999) e que as práticas gerenciais relacionadas ao conhecimento provêem do 

esforço humano, não é improvável considerarmos como necessário um questionamento sobre 

o papel deste novo capital, o chamado capital humano.  

Para Dowbor (2004, p. 65) o que estamos vivendo é uma transformação social tão 

ampla, que gera uma sociedade do conhecimento, da mesma forma como tivemos uma 

sociedade agrária e uma sociedade industrial. As implicações são profundas: as diversas 

sociedades agrárias se estruturaram politicamente e em termos de relações de produção em 

torno do controle do fator chave: a terra. A sociedade industrial se estruturou politicamente e 

em termos de relações de produção em torno do controle dos meios de produção: a máquina. 

Neste sentido, questiona-se qual estrutura política e quais relações de produção estarão 

implícitas nas sociedades onde o fator chave passa a ser o conhecimento. Enquanto que para a 

terra, delimita-se o feudo e para a fábrica, colocam-se os “muros e a portaria”, o autor 

pergunta o que se pode fazer em relação ao conhecimento e aponta para a necessidade de se 

definir o acesso ao produto na nova sociedade que se estrutura.  

Gorz (2005) analisa que a geração de valor encontra hoje sua fonte na inteligência e na 

imaginação. Segundo o autor, o saber do indivíduo conta mais que o tempo da máquina. O 

homem, carregando consigo seu próprio capital, carrega igualmente uma parte do capital da 

empresa. 

 

Para o autor, o saber que se tornou a fonte mais importante da criação de valor é, 

particularmente, o saber vivo que está na base da inovação, da comunicação e da auto-
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organização criativa e continuamente renovada. O trabalho do saber vivo não produz nada 

materialmente palpável. Ele é, sobretudo na economia de rede, o trabalho do sujeito cuja 

atividade é produzir a si mesmo – “o trabalhador do imaterial”. Acrescenta ainda que a 

informatização da indústria tende a transformar o trabalho em gestão de um fluxo contínuo de 

informações. Para o autor o que existe hoje é uma metamorfose do capitalismo, que criou um 

novo paradigma de reprodução dos modelos industriais, agora sob a forma de domínio da 

produção do conhecimento, onde há privação por parte do trabalhador no seu meio de 

trabalho, do poder sobre a natureza e sobre as condições do trabalho, e do poder sobre os 

produtos, ficando para as organizações o controle total do processo produtivo e da riqueza 

gerada. 

Quandt, Terra, Batista (2006) corroboram para esta visão, quando afirmam que para 

alguns autores, GC é entendida como uma contradição em termos, sendo um resquício de uma 

era industrial onde predominava uma visão controladora. De acordo com World Bank (1998), 

conhecimento não é simplesmente uma “coisa” explícita e tangível como a informação, mas 

informação combinada com experiência, contexto, interpretação e reflexão. Conhecimento 

envolve a pessoa como um todo, integrando os elementos de pensamento e sentimento. 

Portanto, a sugestão implícita de que o conhecimento pode ser gerenciado revela um erro 

fundamental na compreensão da sua natureza. Algumas organizações, como o próprio Banco 

Mundial, enfatizam a noção de “compartilhamento de conhecimento” como a melhor 

descrição do que elas se propõem a fazer do que “gestão do conhecimento”. Outras, preferem 

enfatizar “aprendizagem” porque o desafio maior na implementação da GC está nos processos 

de criar sentido, entendimento e na capacidade de agir com base nas informações disponíveis. 

Para Stacey (2001) gestão do conhecimento é “inconcebível”. No seu ponto de vista: 

o conhecimento emerge numa conversação entre humanos, não é uma coisa em si. É um 
processo contínuo de entendimento, em que este só surge se houver interação. Não é 
possível por isto, controlar o saber, nem gerí-lo. Conhecer é uma ação corporal, e ninguém 
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pode ser proprietário dela. Seria o mesmo que dizer que alguém pode ser proprietário do 
meu modo de andar (Entrevista à Universidade Lusíada – Portugal nov, 2001).9 

 

O autor entende que é impossível transformar conhecimento tácito em conhecimento 

explícito e que a discussão sobre gestão do conhecimento é um modismo. Vasconcelos (2001) 

observa que para se gerir conhecimento seria imprescindível antes a gestão da ignorância, ou 

seja, antes de se gerenciar o conhecimento seria salutar a gestão do que não se sabe 

(ignorância). Tal pensamento segue a filosofia socrática de que sábio não é o que conhece 

respostas e sim o que sabe fazer perguntas. 

Outro pensamento afirma que a GC possui uma veia totalitarista, gerando uma 

excessiva visibilidade do indivíduo (LÉVY; AUTHIER, 2000), o que acarretaria um entrave 

ao aprendizado e, conseqüentemente, à inovação (ARGYRIS, 1994). Essa vertente aproxima-

se da abordagem de Foucault (1979) sobre o exercício do poder disciplinar nas instituições 

pelo uso de estruturas centrais, irradiando saber, poder e controle. O mapeamento da cognição 

coletiva poderia, nesse modo de ver, transfigurar-se  em um circuito de controle que impede a 

emancipação e a criatividade dos sujeitos, contrariando o objetivo inicial de catalisar 

inovações (TELLES; TEIXEIRA, 2002). 

As críticas apresentadas, certamente, não diminuem a importância do tema, pelo 

contrário, possibilitam aos pesquisadores e praticantes o questionamento e a reflexão. Além 

disso, apontam para o caminho a ser percorrido, corrigindo visões e rotas para que a GC 

contribua no estabelecimento de fundamentos para a teoria administrativa.  

 

                                          
9 http://www.janelanaweb.com/digitais/stacey.html Acesso em 17/08/2007 
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2.3.2 Gestão do Conhecimento: uma visão otimista 

 

 A principal justificativa dos autores, como Davenport e Prusak (1999), Drucker 

(1999), Terra (2005) e Santos (2001) para o surgimento e uso de uma nova prática de gestão, 

está relacionada ao fato de que há grande demanda por mobilidade gerencial nas organizações 

e pela evidência de uma nova forma de diferencial competitivo entre as organizações, além de 

estar centrada no ser humano. 

Salojärvi et al. (2004) comentam que, atualmente, os recursos intangíveis respondem 

por aproximadamente 80% do valor da organização e o único caminho para agregar valor para 

a indústria é focar na gestão e no desenvolvimento de ativos intangíveis. Os ativos intangíveis 

podem se tornar a base de uma economia de retornos crescentes, em oposição à de retornos 

decrescentes, típica da economia industrial. 

 De acordo com Sveiby (1998), a gestão do conhecimento é o processo sistemático de 

identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida 

de uma organização, permitindo a administração dos seus ativos de conhecimento (ativos 

intangíveis), com a prática de agregação de valor à informação. 

No quadro a seguir, o autor propõe a comparação dos princípios da organização do 

conhecimento, ou seja, aquela que conta com uma estrutura focada no conhecimento e não no 

capital, cujo ativo intangível é muito mais valioso do que seu ativo tangível; cujo trabalhador 

é um profissional altamente qualificado e com alto grau de escolaridade. 
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Quadro 3 – Os princípios da organização do conhecimento  
Item Vistos pelo paradigma 

industrial 
Vistos pelo paradigma do 
conhecimento 

Pessoas Geradores de custo ou recursos Geradores de receitas 
Base de poder dos 
gerentes 

Nível relativo na hierarquia 
organizacional 

Nível relativo de conhecimento 

Luta de poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do conhecimento 
versus gerentes 

Principal tarefa da 
gerência 

Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção Trabalhadores físicos 
processando recursos físicos 
para criar produtos tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
estruturas intangíveis 

Fluxo de informações Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 
Forma básica de receita Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas 

idéias, novos clientes, P&D) 
Estrangulamentos na  
produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas 

Tempo e conhecimento 

Manifestação da 
produção 

Produtos tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (conceitos e 
software) 

Fluxo de produção Regido pela máquina, 
seqüencial 

Regido pelas idéias, caótico 

Efeito do porte Economia de escala no 
processo de produção 

Economia de escopo das redes 

Relacionamento com o 
cliente 

Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 

Conhecimento Uma ferramenta ou um recurso 
entre outros 

O foco empresarial 

Finalidade do 
aprendizado 

Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores do mercado 
acionário 

Regidos pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos intangíveis 

Fonte: Sveiby (1998, p.32). 
 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63, 64) comentam que o conhecimento está relacionado a 

crenças e compromissos, uma função de atitude ou intenção específica, ação e significado. 

Neste sentido, os autores entendem que o conhecimento está essencialmente relacionado com 

a ação humana. Na epistemologia tradicional, o conhecimento deriva-se da separação do 

sujeito e do objeto da percepção; os seres humanos como sujeitos da percepção adquirem 

conhecimento mediante a análise dos objetos externos. Apoiados em Polanyi (1958), os 

autores argumentam que os seres humanos criam conhecimento envolvendo-se com objetos, 
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ou seja, pelo envolvimento e compromisso pessoal, de um esforço voluntário de lidar com o 

mundo. 

Os autores classificam o conhecimento humano em explícito e tácito, ou seja, o 

conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, inclusive em 

afirmações gramaticais, manuais, facilmente transmitido, sistematizado e comunicado. Esse 

foi o modo dominante de conhecimento na tradição filosófica ocidental. Já o conhecimento 

tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal, porém, é um tipo de conhecimento 

importante. É o conhecimento pessoal incorporado à experiência individual, envolvendo 

fatores intangíveis como crenças pessoais, emoções, habilidades, sistema de valor e só pode 

ser avaliado por meio da ação.  

Para se tornar uma knowlegde creating company, segundo Nonaka e Takeuchi (1997, 

p. 79-83) a organização deve completar uma “espiral do conhecimento” (conforme figura) e 

envolve quatro processos: 1) socialização (tácito para tácito): processo de compartilhamento 

de experiências, por meio da observação, imitação e prática; 2) externalização (tácito para 

explícito): processo de articulação e conversão do conhecimento tácito em explícito, por meio 

de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos e sua comunicação ao grupo; 3) 

combinação (explícito para explícito): processo de sistematização de conceitos em um sistema 

de conhecimento, onde os indivíduos trocam e combinam conhecimentos por meio de 

documentos (manuais ou guias de trabalho), reuniões, conversas ou redes de comunicação e 

incorporam-no a um produto; 4) internalização (explícito para tácito): processo de 

incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito, quando novos 

conhecimentos explícitos são compartilhados na organização e outras pessoas começam a 

internalizá-los e a utilizá-los para aumentar, estender e reenquadrar seu próprio conhecimento 

tácito. 
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Figura 6 – Espiral do conhecimento 
 
Fonte: Nonaka & Takeuchi (1997, p. 80). 
 
 

Para Santos et al. (2001, p. 32) a GC leva as organizações a mensurar com mais 

segurança a sua eficiência; tomar decisões acertadas em relação a melhor estratégia a ser 

adotada com seus clientes, concorrentes, canais de distribuição e ciclos de vida de produtos e 

serviços; identificar as fontes de informações; administrar dados e informações; enfim, saber 

gerenciar seus conhecimentos. Comentam, também, que para que a GC produza efeitos 

práticos nas empresas, deve estar plenamente ancorada pelas decisões e compromissos da alta 

administração a respeito das iniciativas necessárias em termos de desenvolvimento estratégico 

e organizacional, investimento em infra-estrutura tecnológica e cultura organizacional que 

celebre o trabalho em conjunto e o compartilhamento.  

Spender (2004) busca esclarecer dois conceitos existentes na bibliografia sobre GC: o 

primeiro trata do conhecimento como objeto a ser criado, comprado, possuído ou vendido, ou 

seja, algo semelhante a um equipamento de produção, um imóvel ou qualquer outro ativo 

organizacional; o segundo percebe o conhecimento como processo, ou seja, envolve processos 

individuais e sociais de criatividade, inovação, motivação e comunicação, apontando para 

uma bibliografia sociológica e psicológica. Este segundo conceito deriva diretamente do 
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trabalho de Chester Barnard (1938), pois embora reconhecendo que o conhecimento é 

fundamental para o crescimento e o desenvolvimento organizacional, trata-o mais 

amplamente como uma faceta dos processos organizacionais que são dirigidos e dinamizados 

pela visão, pela idéia e pela liderança do executivo. 

É nesse sentido que Spender (2004, p. 37) explica que uma abordagem baseada no 

conhecimento pode ajudar os gestores a abraçarem não apenas o desafio de gerenciar ativos 

tangíveis e a concorrência no universo físico das propriedades e objetos, mas, também, o de 

gerenciar processos e atividades nos universos sociais e cognitivos dos comportamentos e 

percepções. 

Santos et al. (2001), confirmam a visão de Spender, mostrando que o objetivo da GC 

não é simplesmente compartilhar conhecimento, embora este faça parte de um processo 

maior. Para compreender GC, os autores resgatam os conceitos de dado, informação, 

conhecimento e, por fim, o processo de GC. Dado é definido como uma informação bruta, 

uma descrição exata de algo ou de algum evento, um conjunto de fatos distintos e objetivos, 

relativos a eventos, ou seja, a matéria-prima essencial para a criação da informação 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 2, 3).  Informação é uma mensagem com dados que 

fazem diferença, podendo ser audível ou visível, e onde existe um emissor e um receptor. 

Segundo Drucker (1999, p. 32) informações são dados interpretados, dotados de relevância e 

propósito. Davenport e Prusak (1999, p. 6, 7) definem conhecimento como mistura de 

elementos, fluído e formalmente estruturado, intuitivo e que pode ser comparado a um sistema 

vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente. 

Santos et al. (2001) acabam por definir GC como o processo corporativo focado na 

estratégia empresarial, abrangendo: 1) gestão das competências: engloba o conhecimento real, 

a habilidade, a experiência, os julgamentos de valor e redes sociais. É o elo entre 

conhecimento e estratégia. Não pode ser copiada com exatidão, é transferida pela prática. 
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Baseado em Prahalad e Hamel (1995), diferencia competências organizacionais e 

competências essenciais. As competências essenciais seriam aquelas que obedecem a três 

critérios: oferecem reais benefícios aos consumidores, são difíceis de imitar e dão acesso a 

diferentes mercados. Ao definir sua estratégia competitiva, a empresa identifica as 

competências essenciais do negócio e as competências necessárias a cada função, ou seja, as 

competências organizacionais;  2) gestão do capital intelectual: criado a partir do intercâmbio 

entre capital humano – definido como a capacidade organizacional que uma empresa possui 

de suprir as exigências do mercado –, capital estrutural constituído pela soma das patentes, 

processos, manuais, marcas, banco de dados, tecnologia e o capital de clientes, – que é o valor   

dos relacionamentos com as pessoas com as quais faz negócios –. Segundo Tapscott (2000), o 

capital intelectual pode se encontrar na forma de conhecimento dentro da cabeça de cada 

pessoa, na forma de conhecimento adicional, gerado quando as pessoas se relacionam e 

compartilham seu conhecimento, e, na forma de conhecimento armazenado em livros, 

revistas, jornais; 3) aprendizagem organizacional: implica nas cinco disciplinas apresentadas 

por Senge (2004), abrangendo o domínio pessoal (atitude criativa), modelos mentais (imagens 

internas pessoais), visão compartilhada (objetivo comum), aprendizagem em equipe (processo 

de alinhamento e desenvolvimento da capacidade de um grupo criar os resultados que seus 

membros realmente desejam) e pensamento sistêmico (pensamento voltado para o todo, visão 

sistêmica); 4) inteligência competitiva: também entendida como inteligência empresarial; tem 

sua importância na formulação estratégica para as organizações com aspecto contributivo ao 

processo de tomada de decisão. Consiste na criação de meios para sistematização dos 

processos de coleta, tratamento e análise de informações sobre diferentes aspectos do 

ambiente externo das organizações tais como: concorrentes, tecnologia, futuros parceiros ou 

aliados, fornecedores, clientes, órgãos normatizadores, tendo como objetivo permitir que os 

tomadores de decisão na empresa se antecipem às tendências dos mercados de interesse e o 
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desenvolvimento da concorrência, de modo a detectar e avaliar oportunidades e ameaças bem 

como as ações decorrentes consubstanciadas na estratégia empresarial anteriormente 

definidas; 5) educação corporativa: os ambientes de aprendizagem passam a ser reestruturados 

de forma a tornarem-se pró-ativos, centralizados, determinados e estratégicos e o resultado 

esperado é o “aprender fazendo”, desenvolvendo a capacidade de aprender e dar continuidade 

a esse processo na volta ao trabalho. 

Os autores também destacam o papel que as tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) exercem como suporte ao processo de GC, enquanto infra-estrutura tecnológica.  

Algumas das ferramentas utilizadas como apoio tanto à implantação da GC como nas práticas 

organizacionais são: Recursos da Internet (pesquisa, correio eletrônico, grupos de discussão, 

chat, perguntas freqüentes); Portais Colaborativos; Bancos de Dados (BD); Business 

Intelligence (BI – ferramentas de inteligência de negócios); Sistemas de apoio à decisão (SAD 

– baseados na transformação de dados operacionais em informações gerenciais em tempo 

real); Sistemas de Processamento de Transações (SPT); Sistemas de Automação de 

Escritórios (SAE); Sistemas de apoio ao trabalho em  grupo (Groupware); Enterprise 

Resource Planning (ERP – Planejamento de Recursos Empresariais); Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos (GED); DataWarehouse (DW – conjunto de dados organizados 

por assuntos, integrados, com histórico, com propósito de fornecer suporte à tomada de 

decisões); Sistemas de Inteligência Artificial (SIA – sistemas simuladores); Sistemas de 

Telecomunicações; Balanced Scorecard (BSC – ferramenta de avaliação, performance 

empresarial e de estratégia de gestão) Customer Relationship Management (CRM – gestão do 

relacionamento com cliente) e Database Marketing (segmentação de consumidores pela 

análise do seu perfil e do desenvolvimento de ações dirigidas) (TERRA e GORDON, 2002; 

REZENDE e ABREU, 2003; GUIMARÃES e JOHNSON, 2007). Além destas tecnologias, 

outras ferramentas tradicionais como reuniões, informativos impressos, conversas informais, 
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grupos de discussão, correios eletrônicos e intranet, são práticas usuais nas organizações que 

desenvolvem projetos baseados em GC (TERRA e GORDON, 2002). 

 Em termos de implantação da GC nas organizações, Pereira (2003) baseado em Terra 

(2000) e Nadler; Gerstein; e Shaw (1994), Garvin (1993) e Sveiby (1998) propõe um conjunto 

de bases conceituais organizadas a partir de quatro fundamentos: estratégia, estrutura, 

processos/tecnologia e pessoas.  

Quadro 4 – Bases conceituais para implantação da GC nas organizações 
Estratégia Novo cenário de negócios que leva às organizações a se prepararem 

estrategicamente para alcançar maior desempenho e sucesso empresarial.  
Estrutura Modelo Adhocrático: gestores agem como elemento de ligação para coordenação 

das equipes de trabalho; 
Corporação Virtual: assegura o funcionamento dos processos, é caracterizada por 
um menor nível hierárquico;   
Modelos biológicos: organização é vista como um ambiente sistêmico; 
Modelo “middle-up-down”: a média gerência faz a intersecção dos fluxos vertical 
e horizontal de informações dentro da empresa.  

Processos Funções componentes do processo de GC (identificação, captura, seleção e 
validação, organização e armazenagem, compartilhamento, aplicação, criação de 
conhecimento ) e práticas de GC (aprendizagem organizacional, gestão de 
competências, gestão do capital intelectual, educação corporativa, inteligência 
empresarial). 

Pessoas Componente mais importante de todo o processo, responsável pela geração do 
conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2003, p. 4 a 14) 

 

As ponderações apresentadas nos levam a concluir que, por um lado tem-se autores 

que não concordam com o termo ou conceito gestão do conhecimento, por estarem muito 

mais propensos a pensar nesta terminologia no sentido do conhecimento como objeto, por isso 

as justificativas se aproximam mais de características como um ativo que pode ser criado, 

comprado, possuído e vendido. Além disso, há destaque para o armazenamento das 

informações em banco de dados e a contabilização do conhecimento, que camuflado de um 

novo capitalismo exerce controle sobre a produção humana, agora de uma forma intelectual. 

Por outro lado, há autores que propõem a discussão da GC como um processo que 

parte da relação social individual e coletiva de criatividade, inovação, motivação e 

comunicação. Este processo complexo é possível pela sua “armazenagem” por meio das 
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relações sociais, experiências, conhecimentos formais, atitudes e processos organizacionais. 

Não é um fim em si mesmo, mas aponta para uma busca de entendimento e organização de 

aspectos de gestão que são evidenciados em organizações que atuam em um contexto 

globalizado onde a abordagem baseada no conhecimento é de vital importância para constituir 

em si próprio uma vantagem para sua sobrevivência, competitividade e por que não para os 

parceiros na relação cooperativa. 

Esta linha tênue entre objeto e estilo de gestão merece ser debatida e analisada por um 

período maior até que se tenha mais convergência na fundamentação teórica, podendo 

sinalizar uma nova maneira de entender o contexto e a atuação das organizações e de prepará-

las para tal, sem desumanizar o principal ator deste processo: o ser humano.  

Na tabela comparativa a seguir, apresenta-se o resultado da síntese dos autores. 

Quadro 5 – Comparação da linha teórica sobre gestão do conhecimento (GC) 
Argumentos de autores (Stacey, Levy, 
Gorz, Authier, Argyris e Focault) que 

discordam do conceito GC  

Argumentos de autores (Drucker, Sveiby, 
Nonaka, Takeuchi, Terra, Spender e Barnard) 

que entendem GC como processo 
Ativo que pode ser criado, comprado, 
possuído e vendido. 

Parte da relação individual, coletiva e social de 
criatividade, inovação, motivação e comunicação. 

Conjunto de informações armazenadas em 
bancos de dados. 

“Armazenado” nas relações sociais, experiências, 
conhecimentos formais, atitudes e processos 
organizacionais. 

Contabilização do conhecimento. Transformação do conhecimento tácito em 
explícito. 

Controle sobre a atividade humana. Facilitador do desenvolvimento coletivo e 
organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo Oliveira Junior, 2007 

 

 

2.3.3  Metodologias de Gestão do Conhecimento 

 
 

A partir de revisão literária e análise do IPEA (2004), o pesquisador elaborou um 

quadro com as metodologias para avaliação dos resultados que as organizações estão obtendo, 

tendo como fonte a implementação de iniciativas de GC dentre elas: Terra (2001), American 

Productivity and Quality Center (APQC, 2003), PriceWaterhouseCoopers, Klynveld Peat 
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Marwick Goerdeler (KPMG, 2000), Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ, 2003), Prêmio 

Nacional da Gestão Pública (PNGF, 2003), Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2002) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). 

Quadro 6: Metodologias de aplicação da Gestão do Conhecimento 
Metodologias de GC Objetivo Dimensões/Fases abordadas 
APQC (2003) Facilitar a institucionalização 

da gestão do conhecimento 
nas organizações. 

Início, desenvolvimento da 
estratégia, desenho e implementação 
de práticas de GC, expansão e apoio, 
institucionalização da GC. 

PNQ (2003) Identificar de que forma as 
empresas gerenciam seu 
capital intelectual. 

Identificação, desenvolvimento e 
proteção do capital intelectual 
(apesar de possuir semelhança à 
metodologia da PNGF, diferencia-se 
na nomenclatura utilizada nas 
dimensões). 

PNGF (2003) Identificar de que forma as 
empresas gerenciam seu 
capital intelectual. 

Identificação, desenvolvimento e 
proteção do capital intelectual. 

PRICEWATERHOUSE 
(2002) 

Identificar como está o 
processo de GC na 
organização. 

Obtenção, utilização, aprendizagem, 
contribuição, avaliação, construção e 
despojamento. 

OCDE (2002) Identificar a situação atual de 
implementação de práticas de 
GC e analisar 
comparativamente a 
experiência de governos 
centrais. 

Organização para compartilhamento 
de informações, gestão da 
organização, estratégias e políticas 
de gestão da informação e GC, 
tecnologias de informação e 
comunicação, orçamento e práticas 
de GC. 

TERRA (2001) Avaliar aspectos da cultura e 
do modelo de gestão que 
demonstram como está o 
processo de gestão do 
conhecimento. 

Visão estratégica, cultura 
organizacional, estrutura 
organizacional, política de recursos 
humanos, sistemas de informação, 
mensuração de resultados e 
aprendizado com o ambiente. 

KPMG (2000) Avaliar o grau de 
conscientização das 
organizações em relação à 
GC e à existência de práticas 
de implementação. 

Situação atual da GC, experiência 
com GC, resultados alcançados, 
papel da tecnologia, conseqüências 
para a organização. 

SERPRO (1997)* Avaliar a aderência das 
práticas de GC ao modelo de 
gestão interno da 
organização. 

Gestão das competências, gestão do 
capital intelectual, aprendizagem 
organizacional, inteligência 
competitiva e educação corporativa. 

(*) A partir de 2003, o SERPRO adotou a metodologia APQC para institucionalização do seu processo de gestão 
do conhecimento. 
 
Fonte: Elaborado por Oliveira Junior, 2007 
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Para Terra (2005), a GC tem uma característica universal, ou seja, pode ser aplicada à 

empresas de todos os portes e nacionalidades e a sua efetividade requer a criação de novos 

modelos organizacionais (estruturas, processos, sistemas gerenciais), novas posições quanto 

ao papel da capacidade intelectual de cada funcionário e efetiva liderança, disposta a 

enfrentar, ativamente, as barreiras existentes ao processo de transformação. 

O autor define que: 

gestão do conhecimento significa organizar as principais políticas, processos e 
ferramentais gerenciais e tecnológicos à luz de uma melhor compreensão dos processos 
de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento e uso dos 
conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a empresa e 
benefícios para os colaboradores internos e externos (stakeholders) (p. 8). 

 
Ainda para Terra, GC implica na adoção de práticas gerenciais compatíveis com os 

processos de criação e aprendizado individual e, também, a coordenação sistêmica de esforços 

em vários planos: organizacional e individual; estratégico e operacional; normas formais e 

informais.  

Ambiente externo 

 
Figura 7: Planos e dimensões da prática da Gestão do Conhecimento 
Fonte: TERRA (2005, p. 86) 
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Conforme figura anterior, para o autor a GC pode ser entendida a partir de sete 

dimensões na sua prática gerencial: 1) visão estratégica e alta administração: papel 

indispensável na definição dos campos de conhecimento, no qual os funcionários da 

organização devem focalizar seus esforços de aprendizado, além do seu papel indispensável 

na clarificação da estratégia empresarial e na definição de metas desafiadoras e motivantes; 2) 

cultura organizacional: voltada à inovação, experimentação, aprendizado contínuo e 

comprometida com os resultados a longo prazo e com a otimização de todas as áreas da 

empresa. Torna-se fundamental para o desenvolvimento estratégico à medida que o próprio 

conceito de estratégia perde o seu caráter tradicional em troca de um caráter mais de ação e 

tolerância ao erro, tático, baseado em habilidades centrais e de formação de alianças; 3) 

estrutura organizacional: baseada no trabalho em equipes multidisciplinares com alto grau de 

autonomia; 4) política de administração de recursos humanos: visando a melhoria da 

capacidade das organizações em atrair e manter pessoas com habilidades, comportamentos e 

competências, estimulando comportamentos alinhados com os requisitos dos processos 

individual e coletivo de aprendizado, bem como a adoção de esquemas de remuneração cada 

vez mais associados à aquisição de competências individuais ao desempenho da equipe e da 

organização; 5) sistemas de informação e comunicação: utilizados como ferramentas para os 

processos de geração, difusão e armazenamento de informações estratégicas para o 

conhecimento organizacional; 6) mensuração de resultados: refere-se a avaliação das várias 

dimensões do capital intelectual já mencionado em Santos et al. (2001); 7) aprendizado com o 

ambiente: alianças com outras organizações e estreitamento do relacionamento com clientes e 

fornecedores. 

Como proposta de síntese possível dos modelos de GC apresentados por Santos et al. 

(2001) e Terra (2005), o pesquisador organizou as dimensões citadas na fundamentação 

teórica, considerando-se que no processo de GC as duas abordagens são complementares. 



70 

 

 

 

Figura 8: Processo de Gestão Empresarial do Conhecimento 
Fonte: Elaborado por Oliveira Junior, 2007 
 

 

Considerando a figura anterior, torna-se evidente a complementaridade das posições 

teóricas e a convergência entre os dois autores para o entendimento de que GC é muito mais 

um processo de gestão empresarial que deve ser utilizado nas organizações, no contexto da 

sociedade do conhecimento, podendo trazer vantagens competitivas, do que uma visão 

modernizante ou positivista que busque o processo de exploração ou  dominação do indivíduo 

no século 21.  

 No contexto desta pesquisa o autor opta pela abordagem da visão processual de gestão 

do conhecimento, apesar da terminologia trazer algumas polêmicas no que diz respeito à sua 

proposta. No entanto, há cada vez mais percepção de que as práticas administrativas (e a GC é 

uma delas) estão sujeitas ao contexto mercadológico, sociológico e ideológico, que podem 

influenciar na maneira de sua aplicação e prática. É necessário destacar que o processo de GC 

pode ter correlação com o processo de gestão das relações sociais, pois o conhecimento aqui 

Terra (2005) Santos et al. (2001)

Inteligência 
competitiva 

Inteligência 
competitiva 

Inteligência competitiva 

Educação corporativa 
Aprendizagem organizacional 

Gestão do capital intelectual 

Gestão das competências 

Ambiente externo 
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mencionado não é uma coisa, mas resultado de experiência, contato, aprendizagem, ou seja, 

um relacionamento onde haja fluxo contínuo de troca de saberes. 

 O autor também concorda com a visão de Oliveira Jr. (2004) que defende como 

fundamental que as organizações desenvolvam suas ações a partir de um entendimento de que 

o conhecimento é o principal ativo estratégico e também da sociedade (Bell, 1973; Toffler, 

1997; Drucker, 2001, Quinn, 1992, dentre outros). Como decorrência disso, a função principal 

da empresa é administrar este ativo de forma a otimizar o desempenho organizacional, 

conforme definição de Kogut e Zander (1993, p. 627), que afirmam que as “organizações são 

meios eficientes pelos quais o conhecimento é criado e transferido”.  

Como conclusão, tal visão da empresa como agente de organização, criação e 

transformação do conhecimento aponta para a necessidade de uma teoria  que integre as 

abordagens do conhecimento individual, coletivo e do conhecimento organizacional, sob a 

perspectiva de que possa ser útil para o desempenho profissional e organizacional. Por um 

lado, é importante identificar como o conhecimento individual pode ser transformado em um 

benefício coletivo; por outro, é primordial descobrir as formas pelas quais o conhecimento 

organizacional pode ser disseminado e aplicado por todos como ferramenta para o sucesso 

organizacional. Além disso, é necessário entender que esta ferramenta é parte integrante de 

um processo de apoio à gestão empresarial, ou seja, como a tecnologia da informação, 

também é um meio de possibilitar a vantagem competitiva do empreendimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia aplicada para a presente pesquisa. São 

esclarecidos o modelo conceitual do estudo de campo, a caracterização da pesquisa e a técnica 

estatística utilizada, considerados como ponto de partida para a apresentação dos resultados 

no capítulo seguinte. 

 

 

3.1  Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso que utiliza recursos 

quantitativo e qualitativo para atender os objetivos propostos (mencionados no capítulo 1). 

De acordo com Yin (2001) um fundamento para que se justifique o estudo de caso é 

que o objeto seja um caso extremo ou único, como o fato do Pólo ser o primeiro APL de 

cosméticos da região do Grande ABC que se encontra em atividade. Para o autor, os estudos 

devem basear-se em múltiplas evidências, ou seja, documentos, registros em arquivos, 

entrevistas, observação participante e observação direta. Para tanto, além da aplicação de um 

questionário estruturado, foram adotadas as técnicas da observação participante nas visitas 

previamente agendadas ao Pólo e nas atividades programadas do arranjo produtivo, com a 

obtenção de fontes documentais e registros em arquivos.  

Haguette (2003, p. 71), define observação participante como um processo no qual a 

presença do observador em uma situação social é mantida para fins de investigação científica. 

O papel do observador participante pode ser tanto formal como informal, encoberto ou 

revelado, podendo dispensar muito ou pouco tempo na situação da pesquisa, fazendo parte 

integrante da estrutura social ou simplesmente periférica em relação a ela.  



73 

 

Os procedimentos adotados na observação participante e no questionário aplicado 

serão detalhados nos próximos itens. 

É importante ressaltar que, em função dos objetivos propostos, foram necessárias 

evidências empíricas primárias, sobre a percepção dos gestores em relação aos aspectos da 

cultura e do modelo de gestão que demonstraram se as MPMEs utilizam o processo de GC 

nas suas organizações e, conseqüentemente, o Pólo.  

 

 

3.2  Modelo conceitual 

 

O modelo conceitual do estudo de campo busca avaliar em que medida as respostas 

sobre as práticas gerenciais relacionadas à GC são afetadas pelas características dos 

respondentes (área de atuação, tempo de experiência e cargo), do tipo da empresa (origem do 

capital, tamanho e envolvimento com a atividade exportadora) e do mercado de atuação (setor 

empresarial, nível de concentração e impacto sofrido pela abertura econômica). De acordo 

com este modelo, 41 características do processo de GC estão correlacionadas a melhores 

resultados empresariais (medidos pela posição de mercado e desempenho recente em termos 

de mudança da participação no mercado). 
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Figura 9: Modelo conceitual 
 
Fonte: Terra (2005), p. 91 
 

 

3.2.1 Instrumento de aplicação 

 

O instrumento adotado nesta pesquisa de Terra (2005), busca avaliar, de forma ampla 

e sistêmica, se as organizações realizam GC. Sua composição é formada por afirmações 

estruturadas (instrumento apresentado no anexo) e aborda os diversos aspectos da empresa: 

estratégia e alta administração, sistemas de informação e comunicação, cultura 

organizacional, práticas de recursos humanos, processos organizacionais, mensuração de 

resultados e aprendizagem com o ambiente. O instrumento foi aplicado por meio de website 

na Internet, com afirmações organizadas em múltipla escolha, pela escala Likert de cinco 

pontos: 1) discordo totalmente; 2) discordo; 3) concordo parcialmente; 4) concordo; 5) 

concordo totalmente.  

À parte deste instrumento foram incluídas questões em formulário eletrônico, relativas 

à formação da empresa, número de empregados, linha de produtos, posição na cadeia 

Conjunto de características 
associadas às empresas que 

fazem gestão do conhecimento

Resultados empresariais 
- Posição de Mercado 
- Evolução da posição de 
mercado (desempenho 
recente) 

Características dos 
respondentes 
- Área de atuação 
- Tempo de 
experiência 
- Cargo 

Características da 
empresa 
- Origem do capital 
- Faturamento 
(tamanho) 
- Importância das 
exportações 

Características do 
mercado de atuação 
- Setor de atuação 
- Nível de concentração 
- Impacto da abertura 
econômica 

Modelo conceitual do estudo de campo 
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produtiva de cosméticos, faturamento, exportações; e características dos respondentes, como a 

área de atuação, tempo de experiência e cargo.  

Apesar da metodologia da PriceWaterhouseCoopers (2002) se assemelhar à proposta 

de Terra (2005), não será considerada por conter um questionário extenso, que para a presente 

proposta pode comprometer o sucesso da pesquisa. A título de informação, são 140 

afirmativas divididas em 7 seções do método PriceWaterhouseCoopers (2002) contra 41 

afirmativas divididas em 7 dimensões do método Terra (2005).  

A metodologia utilizada pelo SERPRO (1997) apesar de possuir fundamentação 

teórica consistente, não será considerada por ter sido substituída atualmente pela metodologia 

APQC, que trata da institucionalização da GC em organizações, o que não é o foco deste 

trabalho.  

Outro fator preponderante para a escolha do instrumento de Terra (2005) diz respeito 

ao objeto desta pesquisa encontrar na dimensão “Aprendizado com o ambiente”, um dos 

possíveis aspectos que influenciam a dinâmica de articulação dos APLs com os seus atores. 

As demais metodologias não consideram ou desenvolvem este aspecto em suas abordagens.  

Das 1350 empresas (SEADE, 2005) que possuem relação com o segmento de 

cosmético na região de Diadema, sejam os fornecedores de embalagens ou de serviços, 83 

MPMEs compõem a cadeia produtiva do Pólo, 12 Parceiros e 1 Coordenação, totalizando 96 

organizações.  

Neste sentido, para a aplicação do instrumento, foram selecionados os atores do Pólo, 

organizados pela Coordenação do Pólo e 83 MPMEs, nos respectivos segmentos: fabricantes 

de cosméticos, acessórios, prestadores de serviços, distribuidores, embalagens, fabricantes de 

aerosol, insumos para laboratórios, máquinas e equipamentos, matérias-primas e terceiristas – 

e também os parceiros do Pólo, com 12 organizações: PMD, Associação Brasileira de 

Embalagem (ABRE), Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC), Agência de 
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Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Associação Comercial (ACE), Banco do 

Brasil (BB), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Centro das Indústrias do Estado 

de São Paulo (CIESP-Diadema), Fundação Florestan Fernandes, Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional 

(SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), perfazendo um total de 96 entidades. 

 

 

3.2.2  Procedimentos para coleta de dados  

 

A pesquisa foi realizada considerando os cuidados requeridos para a observação 

participante e para a coleta dos dados quantitativos. 

De acordo com Haguette (2003), por causa de sua extrema flexibilidade, a observação 

participante pode provocar distorções dos dados adquiridos, devido a fatores externos como o 

viés sociocultural, profissional, ideológico, interpessoal e emocional do observador.  

Neste sentido, foi realizada a observação de maneira informal, sendo esclarecido à 

Coordenação e Direção do Pólo o objetivo da pesquisa. As observações, registradas no diário 

de campo, ocorreram no momento das visitas ao escritório do Pólo e nas atividades 

promovidas pela coordenação, como reuniões do planejamento estratégico do Pólo com as 

MPMEs, parceiros e as “rodadas de negócios” – principal evento que ocorre ao longo do ano, 

com intuito de promover a articulação comercial e de negócios para as MPMEs, parceiros e 

outras empresas que atuam no segmento de cosmético, mas que ainda não possuem vínculo 

formal com o Pólo. 

A coleta dos dados quantitativos ocorreu em dois momentos: no primeiro momento 

houve o envio do link do questionário eletrônico a todas as empresas do Pólo, armazenado em 

um website na Internet, para o qual cada ator do pólo recebeu uma identificação e uma senha 
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para responder as questões. É importante destacar que, neste momento, o objetivo foi 

identificar a percepção dos gestores quanto à prática da GC em suas empresas, sem qualquer 

tipo de intervenção por parte do pesquisador. 

O segundo momento, para as empresas que não responderam o formulário eletrônico, 

teve como objetivo encaminhar às organizações faltantes, o mesmo questionário, por meio de 

um evento organizado pela coordenação do Pólo, onde inúmeras empresas e parceiros, tanto 

do arranjo produtivo local quanto visitantes, se reuniram para tratar de assuntos pertinentes à 

atividade do Pólo.  

No ato da pesquisa houve os seguintes compromissos: 

• Não foi requisitada como obrigatória a identificação pessoal do respondente; 

apenas, que qualificasse sua experiência profissional (cargo, área de atuação, 

tempo de experiência); 

• Embora a identificação da empresa fosse uma das perguntas do questionário, teve 

apenas o propósito de levantar o número de empresas na amostra; 

• Aqueles que não se sentissem à vontade para se identificar, poderiam deixar em 

branco o nome da empresa. 

Após a defesa do trabalho, os resultados obtidos serão compartilhados com o Pólo de 

Cosmético e os parceiros que participaram da pesquisa.  

 

 

3.2.3 Técnica estatística utilizada 

 

Para análise dos dados do questionário, foi utilizado o programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0 para Microsoft Windows.  
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Realizaram-se algumas análises estatísticas descritivas (freqüência, média e desvio 

padrão) e multivariadas (ANOVA e índice de confiabilidade).  

As atividades exploratórias das informações obtidas caracterizam a estatística 

descritiva, a qual se ocupa da descrição, da organização e do resumo das observações obtidas, 

para proporcionar discernimento entre o comportamento de uma população e o 

comportamento de uma amostra. 

Segundo Hair Jr. et al. (2006) o uso de análises estatísticas multivariadas está 

diretamente associado ao conceito de análise sistêmica e, portanto, ao tipo de situação que se 

pretende analisar. Isto ocorre, porque é levado em consideração o estudo simultâneo das 

relações entre todas as variáveis estudadas, ou seja, a distribuição conjunta das variáveis.  

Realizou-se o teste de Alpha de Cronbach para verificar o grau de consistência interna 

da escala. Esta medida dá a proporção da variabilidade nas respostas que resulta na diferença 

entre as respostas dos sujeitos (gestores). Ou seja, a diferença das respostas devem-se a 

diversidade de opiniões e não devido as interpretações do instrumento. 

De acordo com Yu (2001), este teste é reconhecido como o mais popular e mais usado 

por pesquisadores de diversas áreas. O cálculo do coeficiente em questão mostra se a 

proporção da variabilidade nas respostas resulta nas diferenças dos inquiridos, ou, de algum 

tipo de inconsistência do questionário, o que pode levar a diferentes interpretações por parte 

dos sujeitos da pesquisa, provocando vieses significativos nos dados obtidos.  

O critério de recusa ou eliminação do sujeito foi adotado a partir de análise 

exploratória do banco de dados para verificar dados omissos, distribuição normal e outliers 

(por intermédio do screeplot). Nenhum participante necessitou ser descartado, sendo que a 

pesquisa pôde ser considerada adequada para os tratamentos estatísticos. 
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

  

O objetivo deste capítulo é o de apresentar os dados obtidos pelos questionários e 

pelas entrevistas, buscando fazer relações com o referencial teórico com vistas a auxiliar a 

responder às questões do presente trabalho. 

  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Participaram da pesquisa 32 atores dos 96 integrantes do Pólo, representando as 

diversas categorias da sua cadeia produtiva, conforme tabela a seguir.  

O retorno de 33% de respondentes pode estar associado ao fato do Pólo ser uma 

organização recente e estar envolvido durante o período de realização da pesquisa no seu 

planejamento estratégico. Segundo Fioravanti (Coordenador do Pólo), o dia-a-dia das 

empresas é extremamente dinâmico, sendo gasto tempo com atividades geralmente voltadas 

ao seu desenvolvimento. 

Tabela 3 – Caracterização da amostra 
Categoria Freqüência % % acumulado 

Coordenação do Pólo 1 3,13 3,13 
Parceiros 6 18,75 21,88 
Acessório 1 3,13 25,00 
Distribuição de matéria-prima 1 3,13 28,13 
Fabricante de embalagem 5 15,63 43,75 
Fabricante de aerosol (*) 1 3,13 46,88 
Insumo para laboratório 1 3,13 50,00 
Empresa de máquinas e equipamentos 1 3,13 53,13 
Matéria-prima 3 9,38 62,50 
Fabricante de cosmético (*) 7 21,88 84,38 
Prestador de serviço 4 12,50 96,88 
Terceirista (*) 1 3,13 100,0 

 32 100%  
Fonte: Dados coletados pelo autor 
(*) Apesar de duas empresas desempenharem dois papéis na cadeia produtiva do Pólo, a amostra considerada foi 
n = 32 e não n = 34. 
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4.1.1 Análise de freqüência 

 

As características dos respondentes, das empresas e do mercado de atuação estão 

descritas nas tabelas a seguir, conforme dados coletados pelo autor da pesquisa. 

 
 
Tabela 4 – Perfil dos respondentes  

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válidos Gerente 12 37,5 50,0 50,0 
  Diretor 6 18,8 25,0 75,0 
  Coordenador 4 12,5 16,6 91,6 
  Assistente técnico 2 6,3 8,3 100,0 
Total 24 75,0 100,0   
Faltantes 8 25,00    

 

A análise da variável “perfil dos respondentes” apontou uma predominância:  50% de 

respondentes que participaram da pesquisa ocupam o cargo de gerência, seja relacionado ao 

marketing, administrativo ou comercial. 

 

Tabela 5 – Área de atuação dos gestores  

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Direção/administração geral 10 31,3 31,3 31,3
  Produção 4 12,5 12,5 43,8
  Marketing/Vendas 13 40,6 40,6 84,4
  Pesquisa & Tecnologia 1 3,1 3,1 87,5
  Financeiro/Administrativo/Planejamento 4 12,5 12,5 100,0
Total 32 100,0 100,0  

 

Observou-se um predomínio de profissionais atuando na área de marketing/  vendas e 

direção/administração geral das organizações com respectivamente, 41% e  31% das 

respostas. 
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Tabela 6 – Tempo de experiência dos gestores  

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido 1 a 5 anos 13 40,6 40,6 40,6 
  5 a 10 anos 11 34,4 34,4 75,0 
  10 a 20 anos 6 18,8 18,8 93,8 
  mais de 20 anos 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0   

 

Quanto ao tempo de experiência, a grande maioria (41%) sinalizou que tem 

experiência recente (1 a 5 anos) no segmento de cosméticos, apesar da segunda faixa de 

experiência (5 a 10 anos) também ter um elevado percentual (34%). Isso nos leva a crer que 

na pesquisa apontada, cerca de 75% dos empresários podem ser considerados novos 

empreendedores no segmento de cosméticos. 

 

Tabela 7 – Origem do capital 

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Nacional 31 96,9 96,9 96,9 
  Internacional 1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0   

 

A variável “origem do capital” confirmou a declaração da coordenação do Pólo 

(conforme entrevista anexa) de que a grande maioria (97%) das empresas provém de capital 

nacional.  

 

Tabela 8 – Faturamento  

  Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Até R$ 433.755,14 10 31,3 35,7 35,7
  De R$ 433.755,14 a R$ 2.133.22 11 34,4 39,3 75,0
  Acima de R$ 2.133.222,00 7 21,9 25,0 100,0
subtotal 28 87,5 100,0  
Faltantes 4 12,5    
Total 32 100,0    
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O critério de identificação para micro, pequenas e médias empresas foi baseado na 

definição utilizada pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei nº 9.841, de 5 de outubro 

de 1999) que considera microempresa aquela com faturamento bruto anual de até R$ 

433.755,14; pequena  as  empresas com  faturamento  bruto  anual  de  até         R$ 

2.133.222,00; e acima deste valor empresas de médio ou grande porte. Nesta pesquisa, a 

variável “faturamento das empresas do pólo” constatou que o Pólo é formado primeiramente, 

por pequenas empresas (39%), seguidas pelas microempresas (36%) e, por último, pelas de 

médio ou grande porte (25%). 

 

Tabela 9 – Posição de mercado 

   Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido 1º ao 10º 16 50,0 59,3 59,3 
  11º ao 30º 5 15,6 18,5 77,8 
  31º ao 50º 1 3,1 3,7 81,5 
  acima do 50º 5 15,6 18,5 100,0 
subtotal 27 84,4 100,0   
Faltantes 5 15,6    
Total 32 100,0    

 

Quanto à posição de mercado no segmento de atuação, 59% das empresas do Pólo 

estão posicionadas na faixa do primeiro ao décimo lugar. 

 

Tabela 10 – Evolução da posição de mercado (desempenho recente) 2006 

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Ascensão da posição 16 50,0 57,1 57,1 
  Permanência na posição 11 34,4 39,3 96,4 
  Retrocesso da posição 1 3,1 3,6 100,0 
subtotal 28 87,5 100,0   
Faltantes 4 12,5     
Total 32 100,0     
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A variável “evolução da posição de mercado” sinalizou que 57% das empresas 

evoluíram na posição de mercado em relação a 2006 e apenas 4% retrocederam. 

 

Tabela 11 – Impacto da abertura econômica 

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Baixo impacto no negócio 8 25,0 33,3 33,3
  Médio impacto no negócio 10 31,3 41,7 75,0
  Alto impacto no negócio 6 18,8 25,0 100,0
subtotal 24 75,0 100,0  
Faltantes 8 25,0    
Total 32 100,0    

 

De acordo com a variável estudada, o impacto da abertura econômica nos negócios, 

proveniente do governo Collor em 1990, causou um impacto moderado (42%) nas empresas 

do Pólo. 

 

Tabela 12 – Setor de atuação  

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido indústria 14 43,8 45,2 45,2
  comércio 3 9,4 9,7 54,8
  serviço 8 25,0 25,8 80,6
  indústria e comércio 2 6,3 6,5 87,1
  comércio e serviço 1 3,1 3,2 90,3
  indústria, comércio e serviço 3 9,4 9,7 100,0
subtotal 31 96,9 100,0  
Faltantes 1 3,1    
Total 32 100,0    

 

Constatou-se quanto às empresas do Pólo, que 45% atuam no setor industrial, apesar 

de 26% pertencerem ao setor de serviços e os demais percentuais de atuação serem 

caracterizados por empresas atuantes em duas áreas (indústria e comércio ou comércio e 

serviço) ou em três áreas (indústria, comércio e serviço). Este dado confirma a pesquisa de 

investimentos do Estado de São Paulo (PIESP), desenvolvida pela Fundação SEADE (2000, 
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p.3) que registra o investimento na região do Grande ABC, não somente no setor industrial, 

mas também no de serviços. 

 

Tabela 13 – Papel na cadeia produtiva no Pólo (de acordo com as MPMEs)  

  Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido acessório 1 3,1 3,1 3,1
  aerosol 1 3,1 3,1 6,3
  aerosol, fabricante 1 3,1 3,1 9,4
  coordenação 1 3,1 3,1 12,5
  fabricante 7 21,9 21,9 34,4
  distribuidor 3 9,4 9,4 43,8
  distribuidor e matéria-prima 2 6,3 6,3 50,0
  embalagem 3 9,4 9,4 59,4
  embalagem e fabricante 1 3,1 3,1 62,5
  insumo 1 3,1 3,1 65,6
  matéria-prima 1 3,1 3,1 68,8
  parceiro 4 12,5 12,5 81,3
  prestador de serviço 5 15,6 15,6 96,9
  terceirista 1 3,1 3,1 100,0
Total 32 100,0 100,0  

 

A variável estudada sinalizou que o Pólo tem em sua cadeia produtiva empresas 

fabricantes de cosméticos com 22%, seguida pelos prestadores de serviço com 16% e os 

parceiros com 12,5%. Também foi observado que as empresas atuam na cadeia produtiva com 

mais de um papel, ou seja, existem empresas que além de serem fabricantes de cosméticos 

atuam como fabricantes de embalagem, aerosol, prestadores de serviço ou até terceiristas. 
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Tabela 14 – Papel na cadeia produtiva no Pólo (de acordo com a Coordenação do Pólo)  

  Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido acessório 1 3,1 3,1 3,1
  aerosol 1 3,1 3,1 6,3
  aerosol e terceirista 1 3,1 3,1 9,4
  coordenação 1 3,1 3,1 12,5
  fabricante 7 21,9 21,9 34,4
  fabricante e terceirista 1 3,1 3,1 37,5
  distribuidor 1 3,1 3,1 40,6
  embalagem 5 15,6 15,6 56,3
  matéria-prima 3 9,4 9,4 65,6
  parceiro 6 18,8 18,8 84,4
  prestador de serviço 4 12,5 12,5 96,9
  terceirista 1 3,1 3,1 100,0
Total 32 100,0 100,0  

 

A mesma variável aplicada sob o ponto de vista da Coordenação do Pólo, apontou 

uma percepção diferente da que foi respondida pelas empresas, ou seja, cerca de 22% são 

empresas fabricantes de cosmético, 19% parceiros e 16% embalagens. Em relação ao papel na 

cadeia produtiva, a Coordenação do Pólo apontou para uma estrutura diferente da observada 

pelas empresas do aglomerado, ou seja, na articulação e relação com as empresas, a 

Coordenação do pólo trabalha em uma perspectiva de papéis mais definidos em relação à 

atuação na cadeia produtiva. 

 

Tabela 15 – Existência de troca de informação e relacionamento formal com alguma empresa 
do Pólo  

  Freqüência Percentual
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido sim 22 68,8 73,3 73,3
  não 8 25,0 26,7 100,0
subtotal 30 93,8 100,0  
Faltantes 2 6,3   
Total 32 100,0   

 

A variável “relacionamento formal com alguma empresa do Pólo” constatou que 27% 

das empresas não possuem relação formal com empresas do Pólo. Esta informação pode 

significar que ainda existem empresas atuando informalmente nas relações comerciais com 
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outras empresas do Pólo, necessitando, inclusive, de uma atuação nesse aspecto por parte da 

coordenação do Pólo.  

 
Tabela 16 – Alternativa que expressa melhor o conceito de GC para o Pólo 

  Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Processo de gestão empresarial 12 37,5 37,5 37,5 
  Aprendizagem organizacional 9 28,1 28,1 65,6 
  Gestão do capital intelectual (GCI) 2 6,3 6,3 71,9 
  Inteligência competitiva (IC) 3 9,4 9,4 81,3 
  Apenas mais um modismo 2 6,3 6,3 87,5 
  Todas as alternativas 1 3,1 3,1 90,6 
  Gestão de competência e IC 1 3,1 3,1 93,8 
  Processo de gestão empresarial e IC 1 3,1 3,1 96,9 
  Processo de gestão empresarial e GCI 1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  

 

Quanto à definição de GC para as empresas do Pólo, houve uma percepção de 37,5% 

apontando a GC como um processo de gestão empresarial. A segunda definição de GC pelo 

grupo de empresas foi aprendizagem organizacional com 28%. 

Tabela 17 – Práticas de GC existentes no Pólo  

  Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Válido Captar e reutilizar o conhecimento 
estruturado 6 18,8 19,4 19,4 

  Captar e compartilhar lições aprendidas 
com a prática 5 15,6 16,1 35,5 

  Identificar fontes e redes de competência 1 3,1 3,2 38,7 
  Estruturar e mapear conhecimentos 

necessários para aumentar a performance 10 31,3 32,3 71,0 
  Sintetizar e compartilhar conhecimento 

advindo de fontes 2 6,3 6,5 77,4 
  Não temos estas práticas 4 12,5 12,9 90,3 
  Todas as alternativas 3 9,4 9,7 100,0 
subtotal 31 96,9 100,0  
Faltantes 1 3,1    
Total 32 100,0    

 
 

Quanto às práticas de GC existentes no Pólo, baseadas na tipologia de Davenport 

(IPEA, 2004), a grande maioria (32%) trabalha com a estruturação e mapeamento de 

conhecimentos necessários para aumentar a performance, ou seja, um terço dos respondentes 

está em processo de estruturação do conhecimento para aumentar sua performance 
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organizacional. Conforme TERRA (2005) as práticas de GC nas organizações podem ser 

formais ou informais e, neste sentido, cabe fazer esta ressalva, pois as empresas que 

apontaram para esta alternativa podem ter algumas práticas informais de GC. 
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4.1.2 Variáveis e fatores observáveis 

 

 As variáveis e fatores a seguir foram utilizados para análise do modelo proposto neste 

trabalho. 

 
Tabela 18 – Médias e desvios-padrão  

Fatores Variáveis Médias Desvios-padrão 
Corecompetences 3,97 0,897 
Macro estratégia 3,78 0,975 

Estratégia e alta 
administração 

Metas desafiadoras 3,77 0,884 
Comunicação eficiente 3,63 0,942 
Informação compartilhada 3,50 0,916 

Sistemas de Informação e 
Comunicação 

Documentação do conhecimento 
(know-how) 

3,48 1,092 

Missão e valores 3,90 1,193 
Confiança 4,13 0,871 
Planejamento a longo prazo 4,00 0,880 
Experimentação 4,00 0,880 
Honestidade intelectual 4,03 1,031 
Otimização conjunta 3,66 1,066 
Tempo para processo de 
inovação 

3,94 0,878 

Valorização das idéias 3,78 1,070 
Comemoração das realizações 4,13 1,100 

Cultura Organizacional 

Nível de tolerância de humor 3,65 0,950 
Equipes multidisciplinares 3,56 1,045 
Equipes “ad-hoc” 2,78 1,289 
Pequenas reorganizações 3,63 1,185 
Brainstorms (compartilhamento 
de idéias) 

3,06 1,294 

Lay-outs favoráveis 3,81 1,203 

Organização e processos de 
trabalho 

Processo decisório 2,97 0,933 
Seleção 3,75 1,016 
Diversidade no recrutamento 3,69 1,061 
Carreira 3,44 1,134 
Responsabilidades 3,91 0,995 
Treinamento profissional 3,31 1,306 
Aprendizado 4,09 0,856 
Treinamento empresarial 3,88 1,129 
Turnover 3,91 1,254 
Evolução dos salários baseada 
em competências 

3,09 1,027 

Premiação e reconhecimento 3,00 1,107 
Desempenho da equipe 2,66 1,260 
Participação nos lucros 3,13 1,718 

Políticas e práticas para a 
administração de RH 

Participação societária 1,94 1,343 
Medição dos resultados 3,88 1,070 Mensuração de resultados 
Divulgação dos resultados 3,72 0,991 
Aprendizado com cliente 4,19 0,792 
Parcerias com empresas 4,23 0,920 
Parcerias com institutos de 
ensino 

3,00 1,390 

Aprendizado com o ambiente 

Alianças estratégicas 3,90 0,978 
Fonte: Dados coletados pelo autor 
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O fator “Estratégia e alta administração” tem relação direta na definição dos campos 

de conhecimento, no qual os funcionários da organização devem focalizar seus esforços de 

aprendizado, bem como na clareza da estratégia empresarial e na definição de metas 

desafiadoras e motivantes.  

O fator “Sistemas de informação e comunicação” refere-se ao uso das tecnologias de 

comunicação e dos sistemas de informação em relação aos processos de geração, difusão e 

armazenamento de conhecimento nas organizações. Este fator reconhece o papel do contato 

pessoal e do conhecimento tácito para os processos de aprendizado organizacional,  assim 

como a manutenção de um ambiente de elevada confiança, transparência e colaboração. 

O fator “Cultura e valores organizacionais” pode ser entendido pelas normas e 

valores que ajudam a interpretar eventos e avaliar o que é apropriado e inapropriado. Tais 

normas e valores podem ser vistos ainda como sistemas de controle capazes de atingir grande 

eficácia, uma vez que levam a um alto grau de conformação, ao mesmo tempo que conferem 

elevada sensação de autonomia. 

O fator “Organização e processos de trabalho” estuda o aspecto da organização e os 

processos de trabalho: os baseados no trabalho em equipes multidisciplinares; e os 

tradicionais e hierárquicos. Aborda, também, questões relacionadas às reorganizações que 

podem ocorrer com freqüência devido à necessidade de adaptação às demandas do ambiente 

competitivo. 

O fator “Administração de recursos humanos” trata das políticas e práticas para a 

administração dos recursos humanos, considerando o recrutamento e seleção, treinamento, 

carreira e sistemas de avaliação e recompensa. Estuda se as organizações compreendem a GC 

não apenas como um projeto (de um portal, e-learning ou mesmo plano de treinamento), mas 

como um compromisso com o desenvolvimento sustentado de competências e trocas de 

experiências e conhecimentos estratégicos. 
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O fator “Mensuração de resultados” aborda  iniciativas de GC a partir de indicadores 

sob várias perspectivas (financeiras, operacionais, estratégicas, aquisição de conhecimento), 

divulgação dos resultados da empresa como fonte de aprendizado para ações gerenciais e 

mensuração dos resultados dos esforços de GC. 

O fator “Aprendizado com o ambiente” está diretamente vinculado aos outros fatores 

apresentados do modelo de GC, ou seja, organizações que aprendem, estimulam seus 

funcionários a adquirirem e explorarem novas perspectivas de trabalho em equipes. Este fator 

analisa o aprendizado da organização com o cliente, a habilidade na gestão de parcerias e o 

aprendizado com o fornecedor.   

Nesta pesquisa, os fatores “Cultura organizacional”,  “Estratégia e alta 

administração” e “Aprendizado com o ambiente”, obtiveram a maior média do instrumento 

aplicado, respectivamente com 3,92, 3,84 e 3,83, significando que em termos gerais o Pólo 

possui para estes fatores um índice acima da média. No entanto, os fatores “Organização e 

processos de trabalho” e “Políticas e práticas para administração de recursos humanos” 

atingiram outro índice, respectivamente com 3,30 e 3,37, com um perfil de respostas com 

menor grau de concordância em relação às frases relacionadas à estrutura organizacional e 

administração de recursos humanos. 

 

 

4.1.3 Grau de confiabilidade 

 

Para esta pesquisa foi utilizado o coeficiente de confiabilidade que avalia a 

consistência de toda a  escala – alfa de Cronbach. Hair Jr. et al. (2006, p.112) comentam que o 

coeficiente alpha de Cronbach avalia a consistência interna ou homogeneidade dos itens que 

visam medir um mesmo construto.   
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De acordo com os autores, o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente 

aceito é de 0,70, apesar de poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória.  

Foram estimados coeficientes para cada fator (estratégia e alta administração, 

sistemas de informação e comunicação, cultura organizacional, organização e processos de 

trabalho, políticas e práticas de RH, mensuração de resultados e aprendizado com o ambiente) 

nas 32 organizações respondentes.  

 
 
Tabela 19 – Coeficiente Alfa de Cronbach´s para os 7 fatores 

Fator Itens Cronbach's Alpha 
Estratégia e alta administração 3 0,716 
Sistemas de informação e comunicação 3 0,566 
Cultura e valores organizacionais 10 0,829 
Organização e processos de trabalho 6 0,667 
Políticas e práticas para administração de 
recursos humanos 

13 0,701 

Mensuração de resultados 2 0,677 
Aprendizado com o ambiente 4 0,682 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Com exceção do fator “Sistemas de informação e comunicação” que obteve alfa de 

Cronbach abaixo de 0,60, os demais fatores apresentaram alfa entre 0,667 e 0,829, 

considerados bons para uma pesquisa exploratória, mostrando que os dados são confiáveis e o 

instrumento tem boa qualidade para interpretação.  
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4.1.4 Índices de correlação  

 
Tabela 20 – Índices de correlação  bivariada entre os fatores do instrumento (n = 32) 

  

  
Estratégias e 

alta 
administração 

Sistemas de 
informação e 
comunicação 

Cultura 
organizacional 

Organizações e 
processos de 

trabalho 
Políticas 
de RH 

Mensuração de
resultados 

Aprendizado 
com o 

ambiente 
Estratégias e alta 
administração 

Pearson Correlation  

  Sig. (2-tailed)  
Sistemas de informação e 
comunicação 

Pearson Correlation ,630(**)  

  Sig. (2-tailed) ,000   
Cultura organizacional Pearson Correlation ,433(*) ,450(**)  
  Sig. (2-tailed) ,013 ,010   
Organizações e processos 
de trabalho 

Pearson Correlation ,195 ,089 ,390(*)  

  Sig. (2-tailed) ,285 ,627 ,027   
Políticas de RH Pearson Correlation -,038 ,115 ,414(*) ,191  
  Sig. (2-tailed) ,838 ,532 ,019 ,295   
Mensuração de resultados Pearson Correlation ,143 ,273 ,242 ,116 ,355(*)  
  Sig. (2-tailed) ,435 ,130 ,183 ,528 ,046   
Aprendizado com o 
ambiente 

Pearson Correlation ,244 ,185 ,533(**) ,165 ,442(*) ,361(*)  

  Sig. (2-tailed) ,179 ,310 ,002 ,367 ,011 ,042   
**  p ≤ 0,01 
*  p ≤ 0,05 
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Segundo Miles e Shevlin (2001, apud Oliveira, 2004) as correlações podem ser 

definidas em baixas (0,10), moderadas (0,30), medianas (0,50) e elevadas (>0,50). Estas 

concepções também serão adotadas neste estudo para descrever a matriz de correlação. 

 As correlações entre os fatores “Sistemas de informação”, “Estratégias e alta 

administração”, “Cultura organizacional” e “Aprendizado com o ambiente” são 

significativas e elevadas variando de 0,450 a 0,630 (p ≤ 0,01). Estes índices indicam que 

este é um bloco de variáveis que guarda forte interdependência. As correlações apontam 

para três questões: 1) quanto mais a comunicação é compartilhada e eficiente, em todos 

os sentidos, com os funcionários tendo acesso à base de dados e conhecimento da 

organização, mais elevado será o nível de consenso sobre quais são os pontos fortes da 

empresa em termos de habilidades e competências; 2) quanto maior for a promoção da 

missão e valores da empresa por meio de atos simbólicos e ações, bem como a 

preocupação com toda a organização, valorização de idéias e o nível de confiança entre 

empresa e funcionários, maior será o processo de disciplina, eficiência e incentivo para 

a documentação do conhecimento e “know-how” existente na empresa; e 3) quanto mais 

a empresa aprende com seus clientes e parceiros, mais estimula-se a experimentação e o 

reconhecimento de que o tempo é um recurso importante para o processo de inovação. 

 Essa primeira correlação obtida na pesquisa junto ao Pólo, confirma o 

pensamento de TERRA (2005), onde relata que:   

os sistemas de informação só podem ser úteis à medida que os dados, informações 
e bases de conhecimento que os alimentam são confiáveis, relevantes e atualizados. 
Sem uma relação de grande confiança entre empresa e funcionários é difícil 
imaginar que as pessoas se sintam compelidas a compartilhar seu conhecimento e 
tornar os sistemas de informação ferramentas que aumentam o estoque e o fluxo de 
conhecimento da empresa (p. 198). 
 

 Variando de 0,355 a 0,433 (p≤ 0,05), outras correlações consideradas moderadas 

e medianas, foram identificadas: 1) quanto mais as pessoas deixam evidente aquilo que 

conhecem e também o que não conhecem, além do entendimento da missão e o valor da 
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empresa, mais amplamente a macroestratégia da empresa é comunicada para todos os 

níveis organizacionais; 2) quanto maior o uso constante de equipes multidisciplinares e 

formais para se sobrepor à estrutura formal tradicional e hierárquica, maior será a 

liberdade para tentar e falhar; e 3) quanto mais mecanismos formais e informais 

estabelecidos para a aprendizagem com clientes, parceiros e concorrentes, maior o 

estímulo ao aprendizado por meio da ampliação dos contatos e interações com outras 

pessoas de dentro e de fora da empresa. 

Terra (2005, p. 259) comenta que a questão do aprendizado com o ambiente está 

diretamente vinculada aos demais fatores do instrumento. Segundo o autor, empresas 

que aprendem, estimulam seus funcionários a adquirirem e explorarem novas 

perspectivas, facilitam e promovem o trabalho em equipes multifuncionais, 

multirregionais e multiempresariais. Elas se esforçam permanentemente por meio de um 

claro direcionamento ao mercado, aos clientes e ao aprendizado com parceiros, 

concorrentes, fornecedores e comunidade em geral. 

  

 

4.1.5 Análise de variância (ANOVA) 

 

Foram tomados cuidados para verificação da adequabilidade da amostra para o 

tratamento estatístico pelo teste de análise de homogeneidade das variâncias de Levene. 

Este teste foi realizado por se tratar de um teste mais robusto devido ao número de 

sujeitos (n =32). 

A análise das variáveis foi realizada entre os fatores e a posição no mercado, 

faturamento anual, nível de concentração, impacto da abertura econômica, setor de 
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atuação e o significado e prática de GC (com significância p ≤ 0,05), conforme 

destaques na tabela a seguir. 

 

Tabela 21 – Análise de variáveis 
Fator Combinação Empresa Média ANOVA

Cultura organizacional Práticas de GC Captar e reutilizar 
conhecimento 

4,4333 ,025

Cultura organizacional Práticas de GC Todas as práticas 4,0000 ,025
Cultura organizacional Práticas de GC Identificar fontes de 

competências 
3,2000 ,025

Estratégias e alta administração Nº funcionários 500 ou mais 4,8333 ,027
Estratégias e alta administração Nº funcionários 100 a 499 4,2778 ,027
Estratégias e alta administração Nº funcionários Até 9 3,8667 ,027
Estratégias e alta administração Nº funcionários Até 19 3,1333 ,027
Estratégias e alta administração Posição no mercado 1º ao 10º 4,0833 ,000
Estratégias e alta administração Posição no mercado 31º ao 50º 1,6667 ,000
Estratégias e alta administração Práticas de GC Todas as práticas 4,4444 ,008
Estratégias e alta administração Práticas de GC Captar e reutilizar 

conhecimento 
4,1667 ,008

Estratégias e alta administração Práticas de GC Identificar fontes de 
competências 

1,6667 ,008

Mensuração de resultados Faturamento anual Médiaempresa 4,5000 ,028
Mensuração de resultados Faturamento anual Microempresa 3,6500 ,028
Mensuração de resultados Faturamento anual Pequena empresa 3,4091 ,028
 

As empresas que obtiveram média acima de 4,0 pontos e grau de significância 

p ≤ 0,05, estão posicionadas no mercado entre 1º ao 10º lugar, com 500 ou mais 

funcionários, têm faturamento anual caracterizado por empresas de médio porte, 

possuem clareza da estratégia empresarial e na definição de metas desafiadoras, 

estimulam uma cultura organizacional informal, empreendedora e produtiva, além de 

buscarem indicadores sob várias perspectivas (financeiras, operacionais, estratégicas, 

aquisição de conhecimento).  

Por outro lado, as empresas que estão acima do 50º lugar em termos de 

posicionamento de mercado não são as que têm a pior média. Na verdade, as empresas 

que estão entre o 31º e 50º lugares, obtiveram a menor média: 1,6667. 

Em relação às práticas de GC, as empresas que possuem melhor pontuação são 

as que desenvolvem os fatores estratégia e alta administração e cultura organizacional, 
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tendo como práticas principais a captação e reutilização do conhecimento estruturado e 

a captação e o compartilhamento de lições aprendidas com a prática, que de acordo com 

Davenport (IPEA, 2004) tratam de tornar explícito o conhecimento por meio de 

registros em documentos, possibilitando a capacitação de profissionais para executarem 

o mesmo trabalho.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve por objetivo geral analisar se arranjos produtivos locais, 

realizam a prática da Gestão do Conhecimento e, ao estudar o Pólo de Cosmético em 

Diadema, objetivou-se responder a três questões: identificar se existe a prática de gestão 

do conhecimento no Pólo; em que nível de prática gerencial as organizações do arranjo 

se encontram; e, perceber o que significa gestão do conhecimento para o APL, a partir 

da análise do conceito e das práticas gerenciais dos atores do aglomerado produtivo. 

Nesta parte final do trabalho, busca-se evidenciar, refletir e apontar resultados 

que possam abrir caminhos nas pesquisas sobre a prática da gestão do conhecimento em 

arranjos produtivos locais. Para tanto, os principais aspectos dos resultados obtidos 

nesta pesquisa serão revisitados à luz das abordagens sobre GC e APLs, podendo ser 

apresentados a diferentes públicos que possam se beneficiar destas análises, bem como 

sugerir algumas recomendações de pesquisas futuras no próprio Pólo ou em outros 

segmentos de APLs . 

 

 

5.1 Discussão dos resultados e considerações finais 

 

 A primeira parte desta pesquisa procurou destacar a mudança existente nos 

processos de gestão especialmente aqueles relacionados à intensificação do uso das 

tecnologias de informação e comunicação e da globalização, que de alguma maneira 

acabam por afetar as formas como as empresas, grupos e indivíduos se organizam e se 

relacionam. Em seguida, foi apresentado o contexto da região do grande ABC e suas 

transformações, ocorridas ao longo dos últimos anos, até chegarmos ao objeto de estudo 
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que se encontra no município de Diadema, o Pólo de Cosméticos. Para tanto, fez-se 

necessário um resgate do contexto industrial de cosméticos e a revisão literária sobre 

arranjos produtivos locais e a gestão do conhecimento. 

 A revisão literária sobre APLs apontou para o fato de que é fundamental haver 

além da concentração geográfica e especialização territorial, a integração entre os atores 

e a cooperação entre as empresas para que haja efetivamente o reconhecimento e 

funcionamento de um arranjo produtivo local. Convergem para esta definição autores 

como: Porter, Meyer-Stamer, Bedê, Noronha e Turchi, Casarotto e Pires, Cassiolato e 

Lastres, Amato Neto e Arbix.  

Em relação ao Pólo, foi atestado por Aquino e Bresciani em 2005, a partir da 

construção do indicador “Quociente de Localização” (QL), proposto por Bedê (2002), 

que o Pólo é 22,9 vezes superior à média nacional na mesma atividade industrial, sendo 

possível evidenciar seu reconhecimento como APL. 

 Esse índice pode ser maior se considerarmos as ações realizadas pela 

coordenação do Pólo, conforme entrevista dada ao pesquisador, dados publicados pela 

Prefeitura de Diadema e por revistas especializadas10, pois no ano de 2006 houve uma 

ampliação da parceria do APL com o poder público, associações e órgãos como a 

Associação Brasileira de Aerosol e Embalagens e o SEBRAE . Soma-se a este fato, a 

construção do planejamento estratégico do Pólo em 2006 e 2007 com a assessoria do 

SEBRAE. 

 Paralelamente a estas ações, existe um fato pitoresco em relação ao 

reconhecimento do Pólo como APL pelos órgãos nacionais, pois conforme consulta ao 

MDIC (no Anexo), o Pólo não foi reconhecido entre os 957 arranjos produtivos 

mapeados em 2005. Isso pode ter ocorrido devido a dois fatores: primeiro, por o Pólo 

ser um arranjo produtivo recente; e, segundo, por não ter sido articulado formalmente 
                                          
10 Revista Livre Mercado – edição de julho de 2007 
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junto a alguma instituição estadual. Este segundo fator é mencionado na entrevista à 

profa. Miriam Ferrari (Diretoria do SESI Diadema) em 29 de maio de 2007:  

Depois chegamos a um consenso e verificamos que (o Pólo) não é para ficar no nosso 
colo, nem é nosso papel (do SESI) e de outras instituições. Cada um começou a 
perceber até onde eu posso ir, até onde eu vou ajudar isso a crescer. O poder público 
tem que estar junto. Essa fase foi uma fase de maturidade. Se ficasse com alguém, o 
projeto morreria. Em seguida conseguimos montar um conselho administrativo para 
ajudar, onde fomos descobrindo as coisas no caminho. Então o poder público foi 
chamado para ajudar a criar uma lei, que garantisse o funcionamento deste pólo... 

 

 A revisão literária sobre a gestão do conhecimento mostrou a existência de duas 

linhas teóricas: a primeira, sinaliza a posição de autores contrários ao conceito GC, por 

tratarem o conhecimento como objeto a ser criado, comprado, possuído ou vendido – no 

máximo poderia ser interpretado como compartilhamento de conhecimento. Por isso, é 

tratado como um modismo, decorrente de uma camuflagem capitalista, agora sob a 

forma de domínio da produção do conhecimento, ficando para as organizações o 

controle do processo produtivo e da riqueza gerada. A segunda linha téorica entende a 

gestão do conhecimento como um processo de gestão, a partir do fato de que há grande 

demanda por mobilidade gerencial nas organizações, envolvendo processos individuais 

e sociais de criatividade, inovação, motivação e comunicação na vida de uma 

organização, permitindo a administração dos seus ativos de conhecimento (ativos 

intangíveis). 

 A fundamentação teórica sobre GC tem um impacto significativo no perfil dos 

gestores. Deixam de ser controladores de recursos da organização e passam a moldar os 

processos dos fluxos de informação e conhecimento, influenciando a transformação de 

bens privados em públicos e vice-versa. 

Os resultados obtidos junto ao Pólo nos permitem responder aos três objetivos 

lançados para esta pesquisa: 1) identificar se existe a prática de gestão do conhecimento 

no APL; 2) identificar em que nível de prática gerencial as organizações do arranjo se 
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encontram; e, 3) perceber o que significa gestão do conhecimento para o APL, a partir 

da análise do conceito e das práticas gerenciais dos atores do aglomerado produtivo. 

Em relação ao primeiro objetivo foi observado que dos 32 respondentes, apenas 

12,9% das MPMEs não possuem prática alguma de GC e 32% das MPMEs que 

possuem prática de GC, trabalham com a estruturação e mapeamento de conhecimentos 

necessários para aumentar a performance, ou seja, estas organizações estão em processo 

inicial de práticas para mapeamento e categorização de conhecimentos. 

 Também foi identificado junto ao grupo de participantes médias entre 3,302 e  

3,920 para os 7 fatores: estratégia e alta administração, sistemas de informação e 

comunicação, cultura organizacional, organização e processos de trabalho, políticas e 

práticas para administração de RH, mensuração de resultados e aprendizado com o 

ambiente. Este dado nos permite confirmar que existem práticas, formais ou informais, 

de GC no Pólo, com valores para alguns fatores, bem acima da média, atendendo ao 

segundo objetivo proposto. 

 Em relação ao terceiro objetivo, 37,5% dos respondentes definiram GC como 

processo de gestão empresarial, sendo que, em seguida, 28,1% definiram como 

aprendizagem organizacional. Esta informação é bastante relevante, pois reflete que a 

grande maioria das empresas possue uma noção significativa das abordagens de GC, 

seja o primeiro grupo que aponta para a linha téorica mais abrangente, ou, o segundo 

grupo que entende GC como aprendizagem organizacional. 

Também foi atestado, de acordo com o retorno dos respondentes, que as 

empresas que possuem melhor média quanto às práticas de GC têm desenvolvido 

melhor a visão estratégica e a cultura organizacional. Por outro lado, as empresas de 

porte médio que desenvolveram a construção de indicadores (financeiros, operacionais, 
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estratégicos e de aquisição de conhecimento), com a divulgação dos seus resultados, são 

as que alcançaram o melhor índice. 

As médias encontradas nos fatores “Organização e processos de trabalho” e 

“Políticas e práticas para administração de RH” sinalizaram que entre os respondentes 

ainda são áreas a serem melhor desenvolvidas no que diz respeito à gestão, pois 

sinalizaram as menores médias, variando de 3,302 a 3,368.  

 Em relação ao Pólo também foi possível observar, com base nas entrevistas 

concedidas, uma convergência para as linhas teóricas que abordaram APLs.  

Conforme entrevista concedida ao pesquisador pela diretora do SESI Diadema, 

profa. Miriam Ferrari, pelo coordenador do Pólo, sr. Ricardo Fioravanti, pelo diretor, sr. 

Renê Lopes e por algumas empresas do pólo, há destaque para a atuação do SESI 

Diadema na articulação dos atores e na perseverança para a mobilização dos 

empresários do setor, e em um segundo momento a participação da PMD em estimular a 

participação das empresas em algumas feiras de abrangência nacional no segmento de 

cosméticos e na integração e apoio das ações empresariais. 

 De acordo com Fioravanti (coordenador do Pólo), inúmeras visitas foram feitas 

às empresas para identificação dos problemas, fato que cooperou para a sensibilização e 

adesão à proposta do Pólo de promover ações conjuntas e integradas com as MPMEs do 

segmento de cosmético. 

 Esses relatos remetem ao que autores como Porter (1989), Humphrey e Schmitz 

(1998), Amato Neto (2000) e Casarotto Filho e Pires (2001) mencionam sobre APLs ou 

clusters de países em desenvolvimento, que não surgem de uma intervenção estatal 

planejada, mas de um processo endógeno, ocorrendo naturalmente, ou seja, além do 

capital físico e da força de trabalho, os fatores como capital humano, instituições, 

pesquisa e desenvolvimento, informação e conhecimento, exercem influência a partir de 
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seu meio, sobre a aceleração do crescimento, produtividade do sistema produtivo e 

criação de bens coletivos (AMARAL FILHO, 1996, p. 43). Isso no entanto, não isenta o 

Estado, principalmente em nível regional e local, de importantíssima participação. 

 Outro destaque para o processo de consolidação do Pólo, foi a  participação da 

PMD na apresentação das empresas do segmento de cosmético ao ambiente empresarial, 

a partir do contato com as feiras de cosmético. De acordo com profa. Ferrari:  

a primeira ação do grupo foi uma participação numa Feira Nacional de Cosméticos 
no Anhembi, a convite da Prefeitura, onde ela nos deu os stands e ficamos de correr 
atrás das demais coisas. Na época fomos de 7 a 10 empresas, onde aceitamos o 
desafio, fora os parceiros e instituições. O prefeito esteve presente, junto com a 
FIESP. Foi muito bom. A partir daí, o pessoal retornou da feira muito animado. 
Fizemos uma confraternização, um churrasco. Foi evento muito bem sucedido. As 
empresas puderam perceber um mundo muito maior do que o que elas viviam em 
Diadema. Puxa, eu que faço tudo na minha empresa, agora tem gente até me 
procurando na porta... Hoje cada um tem o seu papel no grupo: Posso emprestar 
meu espaço para as reuniões? O Sebrae pode emprestar verba para determinado 
projeto? A FIESP pode fazer alguma intervenção desde o chão de fábrica? ...então 
o que mais uniu este grupo foram as discussões sobre os problemas comuns a 
todos....se uma empresa buscou entrar no pólo apenas para resolver seu problema, 
por exemplo de vigilância sanitária, provavelmente ela se sentiu mal no grupo. 

 
 

Conforme relato da profa. Ferrari, faz-se necessário mencionar que, no processo 

de consolidação do Pólo, ocorreram muitas discussões entre as MPMEs sobre seus 

problemas comuns que, de alguma forma, promoveram a aproximação e união das 

empresas. Esse fato confirma o que Putnam (2002) comenta sobre a boa regra da 

reciprocidade, que em geral está associada a um amplo sistema de intercâmbio social. 

Nas comunidades em que as pessoas acreditam que a confiança será retribuída, sem que 

dela venham a abusar, existe maior probabilidade de haver intercâmbio. A confiança é 

incentivada e a má conduta desestimulada, quando os acordos estão inseridos numa 

estrutura mais ampla de relações pessoais e intercâmbios sociais. 

 Há destaque também para as questões que buscaram identificar o papel das 

MPMEs na cadeia produtiva do Pólo e da troca de informação entre si. 
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Um resultado que a coordenação do Pólo deve considerar está relacionado à 

percepção de algumas empresas, que enxergam seu papel na cadeia produtiva do Pólo 

de maneira diferenciada da coordenação. Por exemplo, a mesma questão respondida do 

ponto de vista das empresas, mostrou que algumas empresas são fabricantes de 

cosmético, de embalagens e terceiristas e podem desempenhar estes papéis na cadeia 

produtiva. Estas mesmas empresas sob a ótica do Pólo, desenvolvem um único papel na 

cadeia produtiva. Atualmente, apenas duas empresas exercem mais de uma função no 

aglomerado produtivo. 

Outro resultado que chamou a atenção está relacionado à existência de troca de 

informação e relacionamento formal entre as empresas do Pólo. Dos 32 respondentes, 

26,7% disseram não ter troca de informação com outra empresa do Pólo. Este dado pode 

significar que ainda existem empresas atuando informalmente nas relações comerciais 

com outras empresas do Pólo, necessitando, inclusive, de uma atuação por parte da 

coordenação.  

Como última consideração em relação ao Pólo, há destaque sobre o processo de 

socialização do conhecimento com o concorrente, papel do Pólo e a GC, comentados 

pela profa. Ferrari. 

Dentro do Pólo isso ficou muito claro em relação aos papéis. Se for relacionado à 
concorrência e lhe pertence, é seu? Há uma regra estabelecida. Agora se é algo que é 
necessário para o grupo, há um processo decisório em conjunto. Para as criações de 
patentes, o Pólo auxilia para poder acelerar o processo de reconhecimento da 
inovação para a empresa. O Pólo sempre deve ser o instrumento de viabilizar as 
coisas às empresas. Se ele perder esta visão fica difícil. Se ele também resolve se 
apropriar desse processo fica complicado.... eu acho que o maior sucesso do Pólo é 
ninguém ter se apropriado, ter sido o dono do pólo, mas sim ter socializado e 
compartilhado o conhecimento, as atitudes, postura ética.  

  

 Esta visão também é percebida pela direção e pela coordenação do Pólo. 

Fioravanti e Lopes acrescentam que ainda há grande dificuldade em articular o trabalho 

em grupo e este é o principal desafio do Pólo.  
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... ainda existe uma prática de modelo contabilista de ver as coisas: lucro e perda, 
ativo e passivo, restringe em muito este tipo de coisa. Enquanto as empresas 
americanas e européias pensam em marketing de contribuição, dentro da estrutura do 
seu negócio, nós aqui ficamos pensando em como fazer para apropriar custos no 
nosso produto, levando a nos fecharmos em nós mesmos.....se chegar em qualquer 
empresa americana: eu gostaria que vocês fizessem este produto para mim? Eles vão 
sentar e fazer com seriedade pois o conceito é: se eu não fizer, outro fará e este cara 
entrará no mercado. Então como vou ganhar com ele, isso leva então a pensar em 
conjunto. Nós não temos esta visão em todos os segmentos, estamos em processo 
ainda. 

 

 É com estes e outros desafios, que a experiência do Pólo de Cosméticos de 

Diadema pode servir de modelo para outros arranjos produtivos locais, que estão 

encontrando, a partir do diálogo interfirmas e o apoio do poder público, uma nova 

oportunidade de se desenvolverem, seja a partir da criação de leis que reconhecem e 

incentivam a sua atuação no desenvolvimento local e regional, seja por meio da 

criatividade, inovação, compartilhamento, socialização e gestão do conhecimento 

necessários para manter tanto a competitividade quanto a cooperação entre empresas. 

Em se tratando de desenvolvimento local, não podemos deixar de mencionar que esta 

pode ser uma alternativa para a região de Diadema, região do Grande ABC, Estado de 

São Paulo e porque não do país, na superação de problemas emergenciais relacionados 

ao desemprego, violência, distribuição de renda,  saúde, educação e balança comercial 

(exportação), dentre outros.  

Casarotto Filho e Pires (2001) apresentam, uma equação relacionada ao 

desenvolvimento local.  
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Figura 10: Equação simplificada do desenvolvimento local 
Fonte: Casarotto Filho e Pires (2001, p. 21). 

 

 Para os autores, para se chegar à “Qualidade de vida” é necessário compreender 

que a competitividade e a cooperação andam de mãos juntas. Enquanto que a 

competitividade é proveniente de fatores como flexibilidade, agilidade, qualidade e 

produtividade, a cooperação necessita de troca de informações entre várias empresas, 

estabelecimento de um intercâmbio de idéias, desenvolvimento de visão estratégica, 

definição de áreas de atuação, análise conjunta dos problemas e solução em comum e 

definição das contribuições dos parceiros. 

 Ou seja, o objetivo de analisar o papel e desdobramentos da aplicação do 

processo de gestão do conhecimento em arranjos produtivos locais deve possibilitar, 

como produto final, a cooperação para a melhoria da qualidade de vida da região, ainda 

que seja uma parte de um processo complexo e sistêmico de redes regionais que podem 

possuir integração intersetorial (áreas industrial, comercial, serviços, logística), 

integração entre zonas habitacional e produtiva, integração entre MPMEs, vínculos de 

solidariedade e caráter comunitário, cultura de profissões integradas e interação com o 

ambiente social e cultural local.  

Globalização econômica 
+ 

Regionalização social 
+ 

Descentralização política 
= 

Competitividade 
+ 

Cooperação 
= 

Qualidade de vida 
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Sob o ponto de vista político econômico e social, melhorar a competitividade de 

APLs passa a ser um dos principais projetos do plano de desenvolvimento da região. 

 

5.2 Resultados suplementares  

 

Mesmo sem ser o objetivo central desta pesquisa, algumas informações 

adicionais a respeito do Pólo foram obtidas por meio da observação participante e das 

entrevistas, como por exemplo o tipo de governança do Pólo. Segundo Fioravanti, há 

uma governança não hierarquizada no Pólo, ou seja, as empresas apesar de buscarem 

apoio a partir do contato com a coordenação, têm liberdade de atuação na cadeia 

produtiva do Pólo seja como fabricante de cosmético e embalagem, fornecedor de 

matéria-prima, terceirista, parceiro, ONG, instituição de ensino e pesquisa, ou outra 

função. Seu papel à frente da coordenação do pólo é o de articular e promover: ações e 

compras conjuntas, treinamentos e qualificação de pessoas, ações para o comércio 

exterior, eventos de negócios nacionais, ações junto a fornecedores e assessorias 

coletivas para aprimoramento de negócios. Esse relato confirma a estrutura de 

funcionamento e articulação entre empresas, descrita no item 1.9.3, que trata da 

formação e organização do Pólo. De acordo com profa. Ferrari, o Pólo não permite que 

haja distinção no tratamento entre micro, pequenas e médias empresas. Todas as 

empresas são tratadas de forma igual; no entanto, é evidente que a moeda de troca de 

uma empresa grande é maior do que as micro e pequenas empresas, porém, ela não tem 

a última palavra.  

De acordo com a classificação proposta por Markussen, há dois tipos de 

governança: hierárquica, caracterizada por uma ou mais empresas de grande porte que 

exercem atividade produtiva concentrada; e em rede, caracterizada por empresas que 
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desempenham o papel de coordenação das atividades econômicas e tecnológicas 

(CASSIOLATO e SZAPIRO, 2003, p. 42). Pelo relato da coordenação, pode-se afirmar 

que o Pólo tem uma estrutura de governança mais voltada para o modelo em rede, 

apesar de desenvolver suas ações mesclando as duas estruturas de governança, ou seja, 

em rede quando há a atuação conjunta das MPMEs e hierárquica quando o escritório do 

Pólo lidera as ações, conforme site institucional11.  

Fioravanti acrescenta ainda que em relação a atuação no mercado, foram 

vendidos cerca de U$ 3 milhões de cosméticos em 2005 para o mercado externo, 

apontando para o fato de que há no Pólo uma transição de atuação do mercado nacional 

para o internacional. 

 

 

 5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

 Como decorrência do estudo sobre o Pólo, algumas indicações de pesquisas em 

outras áreas relacionadas ao APL se desdobraram, considerando seu desenvolvimento e 

pioneirismo no segmento de cosmético no Grande ABC. 

 Como primeiro tema se evidencia a necessidade de investigação sobre qual o 

motivo que levou as empresas de cosméticos se concentrarem na região de Diadema e o 

impacto sobre a economia local. Este estudo pode ajudar a explicar o surgimento natural 

e informal de um APL. 

 Outro item a ser desenvolvido está associado ao fato de haver critérios 

diferenciados de reconhecimento de APLs entre órgãos públicos e privados e 

instituições de pesquisa. Neste sentido, sugere-se a reflexão e análise de caminhos que 

                                          
11 www.polodecosmeticos.com.br acesso em 22 jun.2007. 
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convirjam para  estimular, promover e reconhecer os arranjos produtivos, mediante 

critérios e processos melhor estabelecidos. 

No item “Resultados suplementares” foram apresentadas algumas informações 

obtidas nas entrevistas e na observação participante referentes à governança e produção 

do mercado do Pólo. Como trabalho futuro, se evidencia a necessidade da construção de 

um instrumento baseado na classificação de Markussen que avalie os três eixos 

defendidos pelo autor quanto à governança, tipo de produção do mercado e grau de 

territorialidade, que poderá apresentar novas perspectivas para atuação de APLs. 

 Com base na análise do nível de relacionamento existente entre as empresas e da 

necessidade de se conhecer mais a fundo o capital tecnológico das MPMEs, sugere-se a 

construção de um instrumento que aponte para dois indicadores: o primeiro voltado para 

o capital social que poderá avaliar o nível de integração, associação e relacionamento 

entre as empresas; e, o segundo voltado para o capital tecnológico que servirá de análise 

do grau de conhecimento e do uso das tecnologias de informação e comunicação 

aplicadas ao segmento de cosméticos. 

 Como última sugestão, seria válido perceber se as Comunidades de Prática 

mencionadas por Terra (2005), as quais são entendidas como comunidades geradas a 

partir de interações sociais, poderiam ser mais uma ferramenta de apoio à transferência 

de know-how, integração entre os atores, cooperação de ações, troca de informações e 

do desenvolvimento da visão estratégica em conjunto. 
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ANEXOS de A a H 

ANEXO A 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO                                                                      

DE  GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES (TERRA, 2005) 

 

 

 Em relação às frases abaixo, assinale seu grau de concordância ou discordância com 

cada uma das afirmações a seguir:  

 

Legenda: 

(5) Concordo totalmente  

(4) Concordo  

(3) Concordo parcialmente  

(2) Discordo   

(1) Discordo totalmente 

 

Estratégia e Alta Administração  

01.(   )   Existe elevado nível de consenso  sobre quais os “corecompetences” da 

empresa, ou seja, sobre quais são os pontos fortes da empresa em termos de habilidades 

e competências.  

02.(    ) A macroestratégia  da empresa é comunicada, amplamente, para todos os níveis 

organizacionais.  

03.(   )   A alta administração estabelece, freqüentemente, metas desafiadoras e um 

sentido de urgência para a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida.  
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Sistemas de Informação e Comunicação  

04.(    )   A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo 

para cima e entre áreas distintas.  

05.(    ) As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte de todos os 

funcionários, à base de dados e conhecimento da organização.  

06.(  ) Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação do 

conhecimento e “know-how” existente na empresa. 

 

Cultura Organizacional  

07.(    ) A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, pelos 

atos simbólicos e ações. 

08.(    ) Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e funcionários; existe, de 

maneira geral, grande orgulho em trabalhar na empresa.  

09.(     ) As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo.  

10.(     ) Estimula-se a experimentação. Há liberdade para tentar e falhar.  

11.(     ) Existe grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são 

autênticas e deixam evidente aquilo que conhecem e também o que não conhecem.  

12.(    ) As pessoas estão preocupadas com toda  a organização e não apenas com sua 

área de trabalho, ou seja, buscam uma otimização conjunta.  

13.(     ) Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de inovação.  

14.(      ) Novas idéias são valorizadas. Há permissão para discutir idéias “bobas”.  

15.(      ) As realizações importantes são comemoradas.  

16.(     ) Há grande tolerância para piadas e humor. 
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Organização e processos de trabalho  

17.(     ) Há uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se sobrepõem à 

estrutura formal tradicional e hierárquica.  

18.(  ) Há uso constante de equipes “ad-hoc” ou temporárias, com grande autonomia, 

totalmente dedicadas a projetos inovadores.  

19.(   ) Pequenas reorganizações ocorrem com freqüência, de forma natural, para se 

adaptar às demandas do ambiente competitivo.  

20.(     ) Realizam-se, com freqüência, reuniões informais, fora do local de trabalho, 

para a realização de brainstorms.  

21.(    ) Os lay-outs são conducentes à troca informal de informações (uso de espaços 

abertos e salas de reunião). São poucos os símbolos de status e hierárquicos.  

22.(    ) As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O processo decisório é 

ágil; a burocracia é mínima.  

 

Políticas e práticas para a administração de recursos humanos  

23.(     ) O processo de seleção é bastante rigoroso.  

24.(   ) Há uma busca pela diversidade (personalidades, experiências, cultura, educação 

formal, etc) e aumento da criatividade pelo recrutamento.  

25.(  ) O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de diferentes perspectivas 

e experiências.  

26.(    ) O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente.  

27.(  ) Há elevado investimento e incentivo ao treinamento e desenvolvimento 

profissional e pessoal dos funcionários. Estimulam-se treinamentos que levam ao auto-

conhecimento. 
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28.(    ) Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com outras 

pessoas de dentro e de fora da empresa.  

29.(   ) O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho do 

funcionário e/ou às necessidades estratégicas da empresa.  

30.(   ) Há baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são demitidos) na 

empresa em comparação a outras empresas do mesmo setor.  

31.(  ) A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de 

competências e não ao cargo ocupado.  

32.(  ) Existe esquema de premiação e reconhecimento por resultados e contribuições 

extraordinárias.  

33.(    ) Existe esquema de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e não 

apenas ao desempenho individual). Os créditos são compartilhados.  

34.(   ) Existe esquema de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos 

funcionários.  

35.(   ) Existe esquema de participação societária envolvendo a maior parte dos 

funcionários. 

 

Mensuração de resultados  

36.(   ) Existe grande preocupação em medir resultados sob várias perspectivas 

(financeiras, operacionais, estratégicas, aquisição de conhecimento).  

37.(     ) Resultados são amplamente divulgados internamente.  

  

Aprendizado com o ambiente  

38.(   ) A empresa aprende muito com seus clientes. Existem mecanismos formais e 

informais bem estabelecidos para esta finalidade.  
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39.(     ) A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas.  

40.(    ) A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com Universidades e Institutos 

de Pesquisa (contratação de pesquisa externa).  

41.(   ) A decisão de realizar alianças está, freqüentemente, relacionada a decisões 

estratégicas e de aprendizado importantes. Os funcionários da empresa percebem, muito 

claramente, este objetivo de aprendizado. 
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ANEXO B 

LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO PÓLO DE COSMÉTICO DE DIADEMA 

LEI MUNICIPAL Nº 2.237, DE 23 DE MARÇO DE 2003 

(PROJETO DE LEI Nº 012/2003) 

(nº 011/2003, na origem) 

Cria o Pólo de Cosméticos em Diadema, e dá outras providências. 

JOSE DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso e gozo de suas atribuições legais, 

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

ARTIGO 1º – Fica criado o Pólo de Cosméticos em Diadema, objetivando fomentar 
novos negócios no setor e promover a sinergia entre a cadeia produtiva do segmento, 
estimulando a geração de trabalho e tecnologia, fazendo com que Diadema seja referência 
nacional no ramo de saúde e beleza. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Participarão do Pólo mencionado no “caput” deste artigo as 
empresas ligadas ao setor da Indústria, comércio e prestação de serviços, bem como o 
Poder Executivo local, entidades de classe, sindicatos patronais e sindicatos dos 
trabalhadores. 

ARTIGO 2º – Para a implementação do Pólo Brasileiro de Cosméticos de Diadema, o 
Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa, celebrar acordos e convênios 
de cooperação técnica,  promover gestões, visando a obtenção de financiamentos 
nacionais e internacionais para as empresas participantes, além de outros instrumentos 
que se fizerem necessários. 

ARTIGO 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se 
necessário. 

ARTIGO 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Diadema, 23 de março de 2003 

JOSE DE FILIPPI JUNIOR 

 Prefeito Municipal 
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ANEXO C 

ESTATUTO DO PÓLO 

 

Fonte: Diadema – Pólo Brasileiro do Cosmético 

ESTATUTO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 

DIADEMA – POLO BRASILEIRO DE COSMÉTICO 

 

Capítulo I – Da Denominação, dos Fins e Sede 
 

Artigo 1º – A entidade Diadema - Pólo Brasileiro de Cosmético, também designada de 

Pólo Brasileiro do Cosmético é uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, constituído em 15.03.2004 com personalidade jurídica e de direito privado, sem 

fins econômicos e lucrativos, e duração por tempo indeterminado com sede e foro no 

município de Diadema, Estado de São Paulo, à Rua Treze de Maio, nº 37 Vila Jacira, CEP: 

09941-400. 

 

Artigo 2º – O Pólo Brasileiro do Cosmético tem por finalidade a promoção do 

desenvolvimento econômico e social, experimentação, não lucrativa, de novos modelos 

socioeducativos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, 

estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de 

informações e conhecimentos técnicos e científicos, treinamento e qualificação profissional, 

tendo como foco principal de suas atividades o fomento ao setor de cosméticos, indústria, 

comércio, prestação de serviços, trabalhadores e comunidade, e os que integram a sua 

cadeia produtiva. 

Parágrafo Primeiro: O Pólo Brasileiro de Cosmético sempre estimulará seus membros 

que tenham atividade industrial, a ser associado ao CIESP – Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo – Regional Diadema. 

Parágrafo Segundo: O Pólo Brasileiro de Cosmético não distribui entre seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidas mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na 

consecução do seu objetivo social. 

 

Artigo 3º – No desenvolvimento de suas atividades o Pólo Brasileiro de Cosmético 

observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência e não efetuará discriminação de raça, cor, gênero ou religião. 
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Parágrafo Único: O Pólo Brasileiro de Cosmético se dedica às suas atividades através da 

elaboração e execução direta ou indireta de projetos, programas, parcerias, convênios, 

planos de ações, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou 

prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações e a órgãos do setor 

público que atuam em áreas afins. 

 

Artigo 4º - O Pólo Brasileiro de Cosmético terá um regimento interno que, aprovado pela 

Assembléia Geral de seus associados, disciplinará o seu funcionamento. 

Parágrafo Único: O regimento interno do Pólo Brasileiro de Cosmético estabelecerá 

condições que privilegiem as empresas associadas ao CIESP – Centro das Industrias do 

Estado de São Paulo – Regional Diadema. 

 

Artigo 5º - O Pólo Brasileiro de Cosmético, a fim de cumprir suas finalidades, poderá se 

organizar em tantas unidades de prestação de serviços, setores ou departamentos quantos 

forem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias. 

 

Capitulo II – Dos Sócios ou Associados 
 

Artigo 6º - O Pólo Brasileiro de Cosmético é constituído por número ilimitado de sócios, 

e do quadro social poderão participar pessoas físicas e entidades com personalidade 

jurídica, do setor de cosméticos e / ou que pertençam à cadeia produtiva do setor de 

cosméticos e serão distribuídos nas seguintes Categorias: 

I. Sócio Fundador: é a pessoa física ou entidade jurídica que participou da constituição 

do Pólo Brasileiro de Cosmético; 

II. Sócio Benfeitor: é a pessoa física que apesar de não reunir condições de integrar o 

quadro associativo do Pólo Brasileiro de Cosmético apóia as atividades da entidade 

através de aporte de recursos físicos ou financeiros ou pelo trabalho voluntário, porém, não 

terá o direito de ocupar função executiva ou participar como membro dos conselhos 

diretivo e fiscal; 

III. Sócio Contribuinte: entidade jurídica com atividades afins ao objeto e ao foco do 

Pólo Brasileiro de Cosmético e que contribui, financeira e periodicamente com as 

participações associativas estabelecidas pelo conselho diretor; 

IV. Sócio Honorário: Condição atribuída a pessoas físicas e / ou entidades jurídicas que, 

apesar de não reunirem as condições básicas para se filiarem ao Pólo Brasileiro de 

Cosmético, desenvolveram e / ou desenvolvem atividades de relevante interesse para os 

trabalhos do Pólo Brasileiro de Cosmético e que o seu ingresso seja aprovado em 

assembléia geral dos associados, porém não terá direito de ocupar função executiva ou 

participar como membro dos conselhos diretivo e fiscal. 
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Parágrafo Único: Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas. 

 

Artigo 7º - São Direitos dos sócios fundadores e sócios contribuintes: 

I. Votar e ser votado para os cargos eletivos; 

II. Tomar parte nas assembléias gerais; 

III. A todos os serviços e assessorias prestadas pelo Pólo Brasileiro de Cosmético. 

Parágrafo Primeiro: Não poderão votar ou serem votados os sócios ou associados que 

estiverem em débito com mensalidades associativas ou em relação a serviços prestados pelo 

Pólo Brasileiro de Cosmético. 

Parágrafo Segundo: A entidade jurídica, na condição de Sócia Fundadora ou Sócia 

Contribuinte, será representada por seu representante legal. 

 

Artigo 8º - São Deveres dos sócios ou associados: 

I. Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

II. Acatar as decisões da Diretoria; 

III. Contribuir para o atendimento das finalidades sociais do Pólo Brasileiro de 

Cosmético; 

IV. Manter em dia suas contribuições sociais; 

V. Participar das atividades do Pólo Brasileiro de Cosmético. 

 

Artigo 9º - Os sócios ou associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos 

encargos do Pólo Brasileiro de Cosmético. 

 

Artigo 10 - Da Admissão, demissão ou exclusão do sócio ou associado: 

I. A admissão de um novo sócio ou associado se dará mediante requerimento do 

interessado, desde que atenda os requisitos necessários e que o mesmo obedeça às regras 

impostas e que tenha a aprovação de todos os associados; 

II. A demissão ocorrerá por vontade do interessado, podendo fazê-lo quando julgar 

necessário mediante requerimento junto a Secretaria da Entidade; 

III. A exclusão do associado só é admissível por justa causa ou por motivos graves, em 

deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes à assembléia geral 

especialmente convocada para esse fim, e poderá ocorrer nas seguintes questões: 

- Violação do estatuto; 

- Difamar a Associação, seus membros, associados ou objetos; 

- Atividades que contrariem decisões de Assembléia; 

- Desvio de bons costumes. 

Parágrafo Único: Da decisão do órgão que decretar a exclusão, caberá sempre recurso à 

assembléia geral. 
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Capítulo III – Da Administração 
Artigo 11 - O Pólo Brasileiro de Cosmético será administrado por: 

I. Assembléia Geral; 

II. Diretoria; 

III. Conselho Fiscal; 

IV. Conselho Consultivo. 

Parágrafo Primeiro: O Pólo Brasileiro de Cosmético não irá remunerar sob qualquer 

forma, os sócios ou associados eleitos administradores, para os cargos de Diretoria, 

Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, e respectivos suplentes, bem como as atividades de 

seus sócios ou associados, cujas atuações são inteiramente gratuitas. 

Parágrafo Segundo: O Pólo Brasileiro de Cosmético irá remunerar apenas seus 

funcionários, e por prazo determinado os executivos ou prestadores de serviços contratados 

para desempenhar trabalhos específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores 

praticados pelo mercado na região onde exerce suas atividades. 

Parágrafo Segundo: Não poderão participar da Administração, 2 (dois) ou mais sócios ou 

associados que participem  do mesmo grupo econômico ou entidade privada, mesmo que 

detenham denominações e inscrições diferenciadas. 

Artigo 12 - O Assembléia Geral, órgão soberano da Entidade, se constituirá dos sócios em 

pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Artigo 13 – Compete à Assembléia Geral: 

I. Eleger os administradores para Diretoria, Conselho Fiscal e o Presidente do Conselho 

Consultivo; 

II. Destituir os administradores para Diretoria, Conselho Fiscal e o Presidente do 

Conselho Consultivo; 

III. Aprovar o relatório de atividades e as contas; 

IV. Decidir sobre reformas e alterações do Estatuto; 

V. Decidir sobre a extinção da Entidade, na forma do artigo 33; 

VI. Aprovar o Regimento Interno. 

Parágrafo Primeiro: Se na convocação para a Assembléia Geral não for atingido o 

quorum mínimo necessário para sua instalação, será aguardado o prazo de 30 (trinta) 

minutos do horário inicialmente previsto, para ser realizada a segunda convocação. 

Parágrafo Segundo: Para as deliberações a que se referem os incisos II e V é exigido o 

voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembléia especialmente convocada 

para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta 

dos associados quites com as obrigações sociais, ou com menos de 1/3 (um terço) nas 

convocações seguintes. 



125 

 

 

Parágrafo Terceiro: Para as deliberações a que se referem o inciso IV é exigido o voto 

mínimo de associados presentes equivalente a 50% (cinqüenta por cento) mais um, do 

quadro social ativo, considerados aptos a votar, tomando-se por referência o total de 

associados no mês imediatamente anterior ao da realização da Assembléia Geral, ou em 

segunda convocação, desde que por iniciativa exclusiva, e requerimento formal de todos os 

membros do conselho diretor, com qualquer número de sócios nas mesmas condições. 

Parágrafo Quarto: Se o Conselho Diretor não agendar assembléia extraordinária requerida 

por no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos associados, na forma destes estatutos, 

nos prazos previstos, e passados 30 (trinta) dias do protocolo de requerimento, os 

associados requerentes poderão convocá-la, observando-se nesse caso, para constituição da 

mesa diretora, a ordem das assinaturas constantes no pedido. 

Parágrafo Quinto: A Assembléia Geral não poderá deliberar sobre matérias estranhas às 

finalidades de suas convocações, e qualquer assembléia, com exceção do parágrafo 

primeiro deste artigo, se instalará em primeira convocação com a presença de 3/4 (três 

quartos) dos sócios ou associados quites com as obrigações sociais, e em segunda, com 

qualquer número. 

Artigo 14 – A assembléia geral se realizará, ordinariamente, em data e local determinadas 

pelo Conselho Diretor, uma vez por ano para: 

I. Aprovar a proposta de programação anual da Entidade, submetida pela Diretoria; 

II. Aprovar o relatório anual de atividades da Diretoria; 

III. Discutir e homologar as contas e o balanço patrimonial e o de resultado econômico, 

aprovado pelo Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único: Considera-se legalmente constituída, salvo as exceções expressas nestes 

estatutos, qualquer assembléia geral regularmente convocada em que se acharem presentes 

à hora de sua abertura, em primeira convocação, um terço dos sócios com direito a voto, e 

em segunda convocação, com qualquer número de sócios nas mesmas condições. 

Artigo 15 – A assembléia geral se realizará, extraordinariamente, em data e local 

determinadas pelo Conselho Diretor, quando convocada: 

I. Pela Diretoria; 

II. Pelo Conselho Fiscal; 

III. Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos sócios ou associados quites com as 

obrigações sociais. 

Artigo 16 – A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na 

sede da Entidade e / ou publicado na imprensa local, por circulares ou outros meios 

convenientes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

 

Artigo 17 – A Entidade adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, 

a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em 

decorrência da participação nos processos decisórios. 
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Artigo 18 – A Diretoria será constituída por 6 (seis) membros, denominados com um 

Presidente, um Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo 

Tesoureiros, sendo 4 (quatro) representantes das indústrias do setor de cosméticos, 1 (um) 

representante do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e 1 (um) 

representante da Prefeitura Municipal de Diadema preferencialmente que ocupe atribuição 

junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Parágrafo Único: O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos para 

mais um mandato consecutivo ou não, devendo ser observado o artigo 32. 

 

Artigo 19 – Compete à Diretoria: 

I. Elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de programação anual da 

Entidade; 

II. Executar a programação anual de atividades da Entidade; 

III. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual; 

IV. Reunir-se com Entidades Públicas e Privadas para mútua colaboração em atividades 

de interesse comum; 

V. Aprovar a criação de unidades operacionais, firmar convênios e parcerias, definir 

prioridades, contratar e demitir funcionários; 

VI. Elaborar o Regimento Interno e demais normas do Pólo Brasileiro de Cosmético; 

VII. Recusar admissões e exclusões de sócios; 

VIII. Manifestar-se por si ou por delegação expressa em nome do Pólo Brasileiro de 

Cosmético, nos assuntos que digam respeito aos seus objetivos sociais e/ou de seus 

associados; 

IX. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Fiscal e da Assembléia Geral. 

Parágrafo Único: A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês. 

 

Artigo 20 – Compete ao Presidente: 

I. Representar o Pólo Brasileiro de Cosmético, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente; 

II. Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e regimento interno do Pólo Brasileiro de 

Cosmético; 

III. Convocar e presidir a Assembléia Geral ou Extraordinária; 

IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

V. Convocar reuniões com o Conselho Consultivo; 

VI. Executar a programação anual de atividades da Entidade; 

VII. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual. 

 

Artigo 21 – Compete ao Vice-Presidente: 

I. Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
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II. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente. 

 

Artigo 22 – Compete ao Primeiro Secretário: 

I. Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas; 

II. Publicar todas as notícias das atividades da entidade; 

III. Decidir sobre todas as matérias de natureza administrativa do Pólo Brasileiro de 

Cosmético. 

 

Artigo 23 – Compete ao Segundo Secretário: 

I. Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

IV. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

V. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Primeiro Secretário. 

 

Artigo 24 – Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

I. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e 

donativos, mantendo em dia a escrituração da Entidade; 

IV. Pagar as contas autorizadas pelo Presidente; 

V. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

VI. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Entidade, incluindo os relatórios de 

desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas; 

VII. Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria; 

VIII. Manter todo o numerário em estabelecimentos integrantes do sistema financeiro 

nacional, de comprovada liquidez e idoneidade; 

IX. Fixar valores e critérios de cobrança e isenção de mensalidades associativas; 

X. Decidir sobre todas as matérias de natureza financeira do Pólo Brasileiro de 

Cosmético. 

 

Artigo 25 – Compete ao Segundo Tesoureiro: 

I. Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 

II. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. 

 

Artigo 26 – O Conselho Fiscal será constituído por 2 (dois) membros, e por 2 (dois) 

suplentes representantes das indústrias de cosméticos ou de sua cadeia produtiva, eleitos 

pela assembléia geral. 

Parágrafo Primeiro: O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 

Diretoria; 

Parágrafo Segundo: Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo suplente, até o 

seu término, que assumirão a vaga dos titulares pela ordem de menção na chapa eleita. 
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Artigo 27 – Compete ao Conselho Fiscal: 

I. Examinar os livros de escrituração da Entidade; 

II. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 

entidade; 

III. Requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória 

das operações econômicas – financeiras realizadas pela Entidade; 

IV. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 

V. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral; 

VI. Examinar as atividades, parcerias e demais ações do Pólo Brasileiro de Cosmético, e 

sobre elas emitir relatórios, podendo solicitar todos os dados e esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Parágrafo Único: O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 3 (três) meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

Artigo 28 – O Conselho Consultivo será constituído por número ilimitado de membros, 

fixado em cada mandato pelo regimento que definirá o mandato eleitoral, desde que todos 

sejam associados quites com suas obrigações sociais. 

Parágrafo Único: O mandato do Conselho Consultivo será coincidente com o mandato da 

Diretoria; 

  

Artigo 29 – Compete ao Conselho Consultivo: 

I. Participar das reuniões convocadas pelo Presidente; 

II. Opinar e votar sobre a destinação dos recursos da Entidade; 

III. Opinar e votar sobre os valores e critérios de cobrança e isenção de mensalidades 

associativas; 

IV. Auxiliar o conselho diretor na execução de suas atribuições; 

V. Propor projetos, alterações e ajustes nos trabalhos do Pólo Brasileiro de Cosmético 

dentro dos seus objetivos estatutários; 

VI. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral; 

VII. Participar das Assembléias Gerais e assembléias extraordinárias. 

Parágrafo Primeiro: O Conselho Consultivo se reunirá sempre que convocado por seu 

Presidente, ou por convocação do Presidente do Pólo Brasileiro de Cosmético. 
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Parágrafo Segundo: Poderão participar do Conselho Consultivo, representantes do SESI, 

do SENAI, de órgãos e entidades públicas e/ou privadas, universidades, e afins, que sejam 

de interesse do Pólo Brasileiro de Cosmético, os quais serão convidados e nomeados pelo 

Conselho Diretor do Pólo Brasileiro de Cosmético. 

 

Capítulo IV – Do Patrimônio 

 

Artigo 30 - O patrimônio do Pólo Brasileiro de Cosmético será constituído de bens 

moveis e imóveis, de qualquer natureza. 

 

Artigo 31 - No caso de dissolução da instituição, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei 9.790/99, preferencialmente 

que tenha o mesmo objetivo social. 

 

Artigo 32 - No caso de o Pólo Brasileiro de Cosmético obter, e posteriormente, perder a 

qualificação instituída pela lei 9.790/99, os acervos patrimoniais disponíveis, adquiridos 

com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 

contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da 

mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

 

Capítulo V – da Prestação de Contas 

 

Artigo 33 - As prestações de Constas do Pólo Brasileiro do Cosmético observarão no 

mínimo: 

I. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

II. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 

relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões 

negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as a disposição para o exame de 

qualquer cidadão; 

III. Disponibilizar mensalmente, informações consolidadas sobre origem e destino de 

recursos; 

IV. Realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o 

caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo de parceria, conforme Lei 

9.790/99 e para a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 

recebidos será desenvolvida de forma a também atender ao que determina o parágrafo único 

do art. 70 da Constituição Federal. 

Capítulo VI – Das Disposições Gerais 
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Artigo 34 - O Mandado dos membros da Diretoria será de 3 (três) anos, podendo ser 

reeleitos para mais um mandado consecutivo, exceto para os representantes do CIESP- 

Centro das Industrias do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Diadema, os 

quais permanecerão, independentes de eleições e mediante renovação formal da sua 

indicação pelo CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – e Prefeitura 

Municipal de Diadema. 

Parágrafo Primeiro: Os representantes do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo – Regional Diadema e da Prefeitura Municipal de Diadema, são considerados 

como membros natos desse conselho, participando de todas as gestões, sem a necessidade 

de concorrerem em processos eleitorais, e serem votados pelos associados do Pólo 

Brasileiro do Cosmético. 

Parágrafo Segundo: Os sócios honorários e benfeitores terão mandato vitalício, limitado a 

manutenção das características que originaram seu ingresso no Pólo Brasileiro do 

Cosmético, ou disposições da Assembléia Geral especialmente agendada para fins de 

exclusão desses sócios. 

Artigo 35 - Será imediatamente destituído da atribuição que lhe for atribuída, o membro 

dos Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo, que: 

I. For eleito para cargo público dos poderes executivo ou legislativo; 

II. Cometer ato ilícito após a sua condenação judicial, mesmo que em primeira 

instancia; 

III. Deixar de possuir as características originais que permitiu o seu ingresso no quadro 

social do Pólo Brasileiro do Cosmético. 

Parágrafo Único: O membro do Conselho Diretor, Fiscal e Consultivo que se candidatar a 

processo eleitoral junto qualquer das esferas de governo, tanto do executivo como do 

legislativo, terá seu mandado suspenso durante o período entre a formalização da sua 

candidatura até o encerramento do processo eleitoral. 
 

Artigo 36 - O Pólo Brasileiro de Cosmético será dissolvido por decisão da Assembléia 

Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando tornar impossível a 

continuação de suas atividades. 
 

Artigo 37 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor e referendados pela 

Assembléia Geral. 
 

Artigo 38 - Estes Estatutos entram em vigor após a sua aprovação e registro. 

René Lopes Pedro 

Presidente  
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ANEXO D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DA UMESP 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu________________________________________________________, de RG de nº 
___________________ e CPF de nº ___________________, consinto em participar do 
estudo Gestão do conhecimento em arranjos produtivos locais: estudo de caso do  
Pólo Brasileiro de Cosméticos em Diadema. Este estudo tem por objetivo possibilitar 
a compreensão dos processos de gestão do conhecimento existentes no Pólo Brasileiro 
do Cosmético de Diadema. 
 
Fui informado que serão utilizados entrevista e gravação e que este estudo tem caráter 
acadêmico e será conduzido pelo aluno Zacarias Gonçalves de Oliveira Junior, de 
RG de nº 23.305.321-9 e CPF de nº 164.736.378-00 do Programa de Pós-Graduação em 
Administração do curso de Administração da Universidade Metodista de São Paulo, sob 
a orientação da Profa. Dra. Dagmar Silva Pinto de Castro. 
 
Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem 
psicológica ou física e que minha privacidade será preservada. 
 
Concordo que os dados, mantido o sigilo sobre a minha participação, sejam publicados 
com fins acadêmicos ou científicos. 
 
Estou ciente que poderei, a qualquer momento, comunicar a minha desistência em 
participar do presente estudo.  

 

 

São Bernardo do Campo, ____ de ____________ de ______. 

 

 

______________________                         _____________________ 

  Assinatura do participante                          Assinatura da testemunha  
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ANEXO E 

EMAIL ENVIADO AOS ATORES DA PESQUISA 

 

                UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 
Prezado(a) gestor(a) _________________________, 
 

Sou, Zacarias Gonçalves de Oliveira Jr, pesquisador do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Metodista em São Paulo. Estou 
desenvolvendo uma pesquisa cujo tema é Gestão do Conhecimento em Arranjos 
Produtivos Locais: estudo de caso do Pólo Brasileiro de Cosméticos em Diadema. 

 
Por fazer parte do Pólo Brasileiro de Cosméticos em Diadema, sua empresa está 

sendo indicada a participar de uma pesquisa de caráter acadêmico e para tanto a seguir 
serão explicados rapidamente os passos para sua contribuição neste projeto. 
 

O objetivo deste estudo é identificar se existe a prática da gestão do 
conhecimento nas organizações do arranjo produtivo local de cosméticos em Diadema, 
bem como perceber o significado de gestão do conhecimento para o aglomerado 
produtivo. 

 
O procedimento desta pesquisa será por intermédio de um questionário 

disponibilizado na internet, onde você terá total liberdade para expor sua opinião, 
selecionando as respostas que se aproximarem mais fielmente de sua prática gerencial.  

 
Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e de FUNDAMENTAL 

IMPORTÂNCIA pois refletirá a opinião dos gestores e gestoras que atuam no segmento 
de cosméticos.  

 
Informo que o sr(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 

qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas.  
 
Comprometo-me a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os 

resultados serão veiculados em artigos científicos, congressos e estudos acadêmicos. 
 
Caso esteja de acordo, peço que responda o questionário (levará no máximo 20 

minutos) que se encontra no link: www.ricardoscan.pro.br/pesquisa , identificando-se 
com seu email. 

 
Esta pesquisa estará disponível para você responder, apenas uma vez, até o mês 

de março de 2007. 
 
Em caso de dúvida, fique à vontade para contato por meio do telefone                   

(11) 9638-9748, (11) 4366-5505 ou email zacarias.junior@metodista.br 
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ANEXO F 

EMAIL DO MDIC SOBRE O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE APLS NO BRASIL 

 
-----Mensagem original----- 
De: Cláudio César Perissê [mailto:Claudio.Perisse@desenvolvimento.gov.br] 
Enviada: qua 11/4/2007 11:57 
Para: Zacarias Goncalves de O. Junior 
Assunto: Sobre os APLs do GTP APL 
  
Prezado Senhor Zacarias Gonçalves, 
 
  
O GTP APL iniciou seus trabalhos com uma lista de 11 APLs Pilotos (ver 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/arrProLocais/estPilApls.Php 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/arrProLocais/estPilApls.php> ), 
depois aumentando-a para uns 143 APLs . Em seguida, para 957 
(http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/arrProLocais/levantamento.php 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/arrProLocais/levantamento.php
> ) , da seguinte forma: 
 
  
 
APLs do GTP APL 
 
1) As atividades desse Grupo de Trabalho foi focalizada, inicialmente, em 11 APLs 
pilotos, distribuídos nas 5 regiões do país, com o propósito de testar a metodologia de 
atuação integrada. A escolha dos APLs pilotos baseou-se em um Levantamento da 
Atuação Institucional em APL, que registram as localidades em que 11 instituições, 
daquelas que participam do Grupo de Trabalho, atuam com a ótica de abordagem de 
APL. Os registros compreendem APLs em seus diferentes estágios de desenvolvimento 
em termos de: a) integração com o território, e b) capacidade de cooperação entre firmas 
e com entidades de apoio entre outros. A seleção levou em consideração os seguintes 
aspectos: a) maior número de instituições atuantes no APL; b) pelo menos um APL em 
cada macrorregião; e c) alguma diversidade setorial no conjunto de APLs selecionados 
 
  
2) Depois o número foi ampliado visando a uma maior atuação do Grupo no país. 
  
 
3) Para que se pudesse abranger um grande número de Arranjos. atualização do 
Levantamento dos APLs no País, realizada em 2005, identificou 957 arranjos, 
possibilitando a geração de relatórios a partir do setor econômico, da unidade da 
federação e da instituição atuante na localidade. Esse mapeamento e as informações, 
que fazem parte do desenvolvimento de Sistema de Informação para APLs, em 
construção, são oriundos de 37 instituições governamentais e não-governamentais, 
federais e estaduais, com atuação nesse tema.  
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Com o intuito de priorizar alguns dos arranjos identificados e ampliar a atuação do GTP 
APL, uma Lista de 5 APLs prioritários por Estado foi ratificada pelos parceiros 
estaduais. Essa lista foi construída considerando a maior coincidência de indicações 
feitas pelas instituições parceiras do GTP APL, aplicando uma linha de corte mínima 
por Estado.  
  
 
A existência de um número expressivo de APLs identificados foi decisivo na elaboração 
da Estratégia de Ampliação da Atuação do GTP APL. Entendia-se que, para tanto, seria 
necessária a adoção de mecanismos de acolhimento de projetos e o envolvimento de 
instituições estaduais para estimular e comprometer as lideranças dos APLs nos 
processos de elaboração dos Planos de Desenvolvimento e conseqüentes articulações 
institucional e empreendedora.  
 
  
Para cumprir esse papel, os Núcleos Estaduais, ou organizações semelhantes nos 
Estados, passariam a induzir as demandas dos APLs, bem como fazer a análise de suas 
propostas e a promoção das articulações institucionais com  vistas ao apoio demandado 
em cada Plano de Desenvolvimento. Logo, dado o caráter público e sistêmico da 
"estratégia integrada" proposta pelo GTP APL, colocou-se o desafio da necessidade de 
ampliação desse esforço interinstitucional.  
 
   
 
Atenciosamente, 
 
    
 
Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Tel: (61) 3425-7911 / 7302 / 7187 
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ANEXO G 

ENTREVISTA COM RICARDO FIORAVANTI (COORDENADOR PÓLO DE COSMÉTICOS),  

RENÊ LOPES (PRESIDENTE DO PÓLO DE COSMÉTICOS, EX-EXECUTIVO DO GRUPO COOPER)         

E PROFA. MIRIAM FERRARI (DIRETORA DO SESI DIADEMA) 

 

Entrevista Ricardo Fioravanti e Renê Lopes  
Local: Escritório Pólo de Cosméticos em Diadema 
Data: novembro de 2006 
 
 
Diálogo sobre a gestão do conhecimento para o Pólo de Cosméticos. Algumas 
percepções da direção e coordenação do Pólo. 
 
RENÊ: GC é uma maldade americana que está transformando as empresas em 
seres...Gestão do conhecimento são as pessoas...GC é transformar a empresa num 
ente...detentora de tudo... o conhecimento é o diferencial que você traz...uma coisa que 
não vou conseguir retirar que é a coisa da decisão...é inerente... para o profissional 
individualmente numa vala comum.... 
 
GC é uma forma americana de comunismo. O que gera riqueza é o conhecimento. 
 
PESQUISADOR: Explicação do instrumento que será aplicado. 
 
O instrumento analisa 7 dimensões de uma organização, considerando que não basta 
apenas ter um processo de socialização e externalização do conhecimento, mas todas as 
facetas da organização, como por exemplo a política de RH como uma das dimensões a 
ser analisada. 
 
RICARDO: Padrão de adesão para este estudo talvez seja muito baixo.  
 
As empresas do pólo não conseguiram desenvolver modelos para si mesmas; não 
reconhecem a necessidade de participação em pesquisas e o dia-a-dia rouba o tempo 
para outras prioridades, geralmente vinculadas ao seu desenvolvimento e sobrevivência. 
 
Observação: A pesquisa ocorreu no momento do planejamento do Pólo (primeiro 
planejamento estratégico), com o foco principal: falta de planejamento (falta de gestão) 
e comprometimento com o Pólo nas ações que o Pólo propõe. 
 
RICARDO: As identificações de problemas também apontaram para a questão de 
gestão e comprometimento. 
 
Depois do planejamento, foram definidos 5 subgrupos: 
União e infra-estrutura, Gestão, Inovação, Mercado e Parcerias 
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Foco será em Gestão: 1) construir ferramentas para aprimorar gestão nas empresas do 
pólo (100% de prioridade) e 2) ações de mercado, para que as empresas permaneçam 
vivas para aproveitar o que aprenderam na gestão (90% de prioridade). 
Em seguida serão discutidos em segundo plano: a Preservação do grupo, a Inovação e 
Parcerias. 
 
Diagnóstico será feito em janeiro/2007 em conjunto com SEBRAE, discutindo a gestão 
de forma genérica e ampla, aplicando ferramentas práticas de uso comum. Cada 
empresa receberá uma atenção individual. A empresa recebe a nota técnica (retorno do 
diagnóstico) do processo e será apresentado um caderno de transformação (caminho), 
convidando o empresário a contar na sua equipe os valores que identifica como 
essenciais, abrindo um treinamento com teorias e foco no caderno de transformação e 
instalará uma ferramenta interna em cada empresa chamado de orçamento de gestão 
(obrigatório, porque no projeto em conjunto com SEBRAE o Pólo se comprometeu a 
apontar mensalmente números da gestão) e em seguida aplicar um acompanhamento – 
monitoramento semanal a assistir os empresários na aplicação do caderno de 
transformação, na construção destes colaboradores com responsabilidade, na captação 
dos dados do orçamento de gestão e na efetiva transformação do que está pegando lá. 60 
dias depois disso, vamos implementar a discussão do planejamento com uma 
modalidade específica, anual, com a participação de dois ou mais representantes das 
empresas que utilizarão o instrumento chamado de planejamento rolante mensal, onde 
você pensa para 12 meses, mas mês a mês você se reúne, avalia o caderno de 
transformação e já corrige o que tem que corrigir – não vai fazer o planejamento no 
final do ano, com a equipe da empresa cansada, detonada.... – trabalho para 16 meses 
 
Os participantes são: grupo de empresas de produtos acabados, empresas que produzem 
cosméticos e da cadeia produtiva de ramos industriais diversos: embalagem, máquina, 
matéria-prima, bem pulverizado. Este grupo foi denominado pelo SEBRAE no projeto 
de GRUPO CONTROLE.  
 
Diretores serão chamados em um primeiro momento e depois os colaboradores farão 
parte do grupo. Dependerá do porte da empresa. 
 
Monitoramento completo até dez/2008. 
 
Processo utilizado pelo SEBRAE: 

• Diagnóstico 
• Avaliação do diagnóstico  
• Apontamentos de Ferramentas que o diagnóstico apontar  

 
– o SEBRAE não trabalha com o uso de ferramenta no levantamento das necessidades, 
para evitar qualquer tipo de “vício”. 
 
 
RENÉ:  as empresas disseram: preciso de uma ajuda, fui até onde eu consegui, mas 
preciso de uma ajuda. 
 
Técnico foi ensinado a trabalhar e a manipular a matéria-prima, porém o gestor não 
estava sabendo trabalhar com esta carga de conhecimento, como aproveitar melhor para 
seu negócio. 
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A maioria dos empreendimentos no Pólo possui pessoas advindas da área técnica e 
comercial, que sempre trabalharam nas duas visões. “Certa vez ouvi uma empresa 
dizendo que o fulano da área administrativa teve um problema e se trancou no 
laboratório”. Ou seja, quando este profissional se sente acuado ele vai para o lugar onde 
se sente seguro, onde o conhecimento dele permite, no casulo. 
 
Dificuldade de trabalhar em grupo – Por que?  
Porque existe uma prática de modelo contabilista de ver as coisas: lucro e perda, ativo e 
passivo, restringe em muito este tipo de coisa. Enquanto as empresas americanas e 
européias pensam em marketing de contribuição, dentro da estrutura do seu negócio, 
nós aqui ficamos pensando em como fazer para apropriar custos no nosso produto, 
levando a nos fecharmos em nós mesmos. 
 
Se chegar em qualquer empresa americana: eu gostaria que vocês fizessem este produto 
para mim. Eles vão sentar e fazer com seriedade pois o conceito é: se eu não fizer, outro 
fará e este cara entrará no mercado. Então como vou ganhar com ele – isso leva então a 
pensar em conjunto. Nós não temos esta visão em todos os segmentos, estamos em 
processo ainda. 
 
Já o modelo italiano: é um Brasil desenvolvido. Porque o poder público acaba 
intervindo em muitas situações. Em 1989, Nápoli foi considerada a maior exportadora 
de luva de pelica do mundo e a prefeitura de Nápoli não tinha uma única fábrica de luva 
de pelica registrada em seus ativos – informalidade pura. O Estado tem que 
cooperativar, tem que ir pra cima. Quando estivemos em Bologna, a Prefeitura de 
Bologna patrocina as maiores cooperativas da cidade, praticamente tudo na mão deles – 
é a inteligência do estado. 
 
Comportamento do mercado não é diferente do americano e do italiano. 
 
As empresas italianas aprenderam a idéia de que cada macaco no seu galho, vou dar um 
exemplo: nós comprávamos na Cooper máquinas controladoras numa empresa chamada 
Tireli. Hoje trabalha com produtos para envaze e cosmético no mundo – está em 40 ou 
50 países no mundo todo. Você sabe o tamanho da fábrica deste cara? 150 metros 
quadrados, ou seja, ele segmenta toda a produção: terceirizava, quarteiriza e 
quinterizava.... porque qual é a visão dele? eu tenho o conhecimento da tecnologia e do 
produto – porque vou despender meu esforço com uma máquina com não sei quantos 
mil metros quadrados se eu tenho um cara que faz motor elétrico de excelente qualidade 
logo ali do meu lado, se eu tenho um outro que faz outro produto desse lado aqui... e 
esta é uma visão bem italiana. Dos grandes fabricantes de cosméticos que conhecemos 
na Itália, tinha somente uma fábrica (Braneti) de 25 mil metros quadrados e que 
terceiriza para um monte de gente pra Itália, a outra grande maioria não tinha nem a 
marca e nem a fórmula. 
 
No leste europeu existe a prática dos articuladores que sabem onde estão os fabricantes 
e as matérias-primas e têm o papel de juntar estas empresas. 
 
Nos países mais desenvolvidos da Europa o mercado está saturado, no limite.  
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Aqui dá muito status você ter grandes estruturas. Se perguntar para qualquer um dos 
participantes do grupo, qual seu sonho: é ter um fábrica com tantos metros 
quadrados...Ninguém vai falar: desejo ter 100% de eficiência e 10% do mercado. Isso 
leva a refletirmos que ainda estamos pensando no nosso umbigo. 
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ANEXO H 

 
Entrevista Miriam Ferrari (SESI) – maio de 2007 
 
 
Diálogo sobre o processo de criação do Pólo e sobre as práticas de gestão adotadas. 
 
MIRIAM: O início do pólo se deu até de uma forma não planejada, pois alguns 
empresários que já tinham um trabalho na área cultural com o SESI, fizeram algumas 
reuniões informais e da necessidade de se criar algo maior para as empresas, 
especificamente as de cosméticos. 
 
PESQUISADOR: Quando?  
 
MIRIAM: 2001 e 2002. 
 
PESQUISADOR: Quantas empresas? 
 
MIRIAM: Iniciamos com 6 ou 7 empresas. Na segunda reunião foram 15 empresas de 
cosméticos na sua maioria e outras empresas que pertenciam à cadeia produtiva. E a 
cada 15 dias começaram a agendar as reuniões mais assiduamente. No começo, as 
reuniões tinham características de desabafo e as empresas falavam que estava difícil prá 
todo mundo e como seria bom se pudéssemos estar mais juntos para nos fortalecermos, 
para mudar esta situação. Em paralelo em virtude do incidente da favela naval na cidade 
de Diadema (com uma repercussão negativa), o grupo pensou em unir a questão da 
beleza, em deixar a cidade mais bonita, melhor até para mudar um pouco a imagem.  
 
Já tinha empresas dos mais variados portes: micro, pequena e média. Chegamos a 
conclusão que precisávamos planejar melhor e aí procuramos a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Diadema. 
 
Daí a Prefeitura começou a participar das reuniões (início da gestão do prefeito Fillipi). 
O grupo: empresários, SESI, SENAI (Diadema e São Bernardo), SEBRAE, Prefeitura 
começamos nos articular e planejar melhor as ações. 
 
A primeira ação do grupo foi uma participação numa Feira Nacional de Cosméticos no 
Anhembi, a convite da Prefeitura, onde ela nos deu os stands e ficamos de correr atrás 
das demais coisas. Na época fomos de 7 a 10 empresas, onde aceitamos o desafio, fora 
os parceiros e instituições. O prefeito esteve presente, junto com a FIESP. Foi muito 
bom. A partir daí, o pessoal retornou da feira muito animado. Fizemos uma 
confraternização, um churrasco. Foi evento muito bem sucedido. As empresas puderam 
perceber um mundo muito maior do que o que elas viviam em Diadema. Puxa, eu que 
faço tudo na minha empresa, agora tem gente até me procurando na porta.... 
 
Outras empresas de Diadema também visitaram a feira, mas não participaram em 
virtude de recursos que não tinham ou porque não acreditavam na proposta apresentada 
e outras que estavam na feira, mas sozinhas e se assustaram quando viram que tinha um 
stand como Pólo de Cosmético de Diadema. O prefeito Fillipi fez um papel 
preponderante além das entidades que apoiaram como o SESI, pois passou em todos os 
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stands e conseguiu apoiar as empresas. O próprio empresário começou a perceber esta 
situação.  
 
Até então não se tinha o pólo organizado. Estávamos no início com muita vontade, mas 
de forma ainda artesanal. 
 
Por visitar algumas empresas, percebi que tínhamos um grupo grande de cosmético 
(mais de 20 empresas em 2002), mas até então só era percebido outros pólos como o 
automobilístico, plástico ... 
 
Dali prá frente, em conversa com a prefeitura, começamos a sistematizar, chamamos a 
vigilância sanitária e com incentivos da prefeitura conseguimos desburocratizar alguns 
processos administrativos. 
 
Depois chegamos a um consenso e verificamos que não é para ficar no nosso colo, nem 
é nosso papel (do SESI) e de outras instituições. Cada um começou a perceber até onde 
eu posso ir, até onde eu vou ajudar isso a crescer. O poder público tem que estar junto. 
Essa fase foi uma fase de maturidade. Se ficasse com alguém, o projeto morreria. 
 
Em seguida conseguimos montar um conselho administrativo para ajudar, onde fomos 
descobrindo as coisas no caminho. Então o poder público foi chamado para ajudar a 
criar uma lei, que garantisse o funcionamento deste Pólo, onde tem que existir uma Lei 
para não deixarmos na mão da Prefeitura, para não comprometer o projeto em caso de 
mudança política e nem de instituição privada.  
 
Isso deu uma identidade ao Pólo – ele é de todos, do grupo. Hoje são 10 pessoas que 
fazem parte deste conselho do Pólo. Cada um tem o seu papel no grupo: Posso 
emprestar meu espaço para as reuniões? O Sebrae pode emprestar verba para 
determinado projeto? A FIESP pode fazer alguma intervenção desde o chão de fábrica?  
 
No início das decisões entre os empresários, exigia-se a presença das empresas e para as 
grandes feiras era solicitado um aporte das empresas que gostariam de apresentar seus 
produtos. Ao longo do tempo alguns controles foram acrescidos para quem desejasse 
fazer parte do Pólo, como por exemplo uma assinatura anual e mensal para poder 
participar das rodadas de negócio e outras atividades. 
 
Tivemos contato com a Abhipec, Cosmoprof, com reconhecimento do grupo do pólo. A 
partir daí tivemos que melhorar o planejamento, pensamos em criar um Shopping 
Center da Beleza, mas não deu certo. Pensamos em outras atividades como compras em 
conjunto, ou seja, tivemos altos e baixos, mas com um processo de aprendizado. 
 
PESQUISADOR: Como foi juntar na mesma mesa, concorrentes que não se falavam 
para começarem a atuar em conjunto? 
 
MIRIAM: O que mais nos desgastou foram estas visitas. Pois as visitas eram feitas 
separadas e individualmente com cada empresário. Tanto a coordenação do pólo quanto 
alguns parceiros montavam um calendário para dialogar com as empresas. Primeiro, 
porque as empresas tinham medo; segundo, porque não tinham tempo; e terceiro, nós 
precisávamos conhecer melhor o grupo. Por exemplo: quando recebíamos um material 
sobre determinada empresa, pensávamos que era totalmente organizada e tal, quando 
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chegávamos na visita, víamos que a história era outra – ela precisava de uma série de 
coisas ainda.  
 
As empresas apareciam por vários motivos: melhorar a tecnologia, queriam saber como 
ter uma verba para comprar mais tecnologia, outros para buscar cursos, outros por 
curiosidade...Ás vezes alguns esperavam as reuniões terminarem e nos buscavam 
contando mais detalhadamente sua situação, onde esperavam encontrar alguma 
orientação, muitos por terem mudado de área, por exemplo: químicos que estavam 
vendendo cosméticos. Isso criou confiança no grupo que percebeu que outros estavam 
no mesmo barco – se não é pela questão do maquinário, é pela questão financeira, 
vigilância sanitária... Então o que mais uniu este grupo foram as discussões sobre os 
problemas comuns a todos. 
 
Com isso outros empresários e regiões começaram a nos visitar e a conhecer nossa 
experiência. 
 
PESQUISADOR: O Pólo está passando por um processo de reconhecimento pelos 
órgãos brasileiros? 
 
MIRIAM: Eu avalio que o momento até poderia ter acontecido um ano atrás, antes disso 
não daria para ter esse reconhecimento, pois queimaríamos algumas etapas. Acho que 
existem muitas questões burocráticas e há necessidade de muita articulação com os 
órgãos... 
 
Hoje alguns órgãos estão se aproximando do Pólo e reconhecendo sua atuação. Saiu 
nesse mês na Revista Indústria pela Fiesp uma mensagem sobre o Pólo. Agora temos 
uma sede, pois ficamos na prefeitura até final de 2005.  
 
PESQUISADOR: Como o pólo conceitua gestão do conhecimento? Como vou 
socializar algo que o meu concorrente pode se aproveitar em benefício próprio? 
 
MIRIAM: Dentro do pólo isso ficou muito claro em relação aos papéis. Se for 
relacionado à concorrência e lhe pertence, é seu. Há uma regra estabelecida. Agora se é 
algo que é necessário para o grupo, há um processo decisório em conjunto. Para as 
criações de patentes, o Pólo auxilia para poder acelerar o processo de reconhecimento 
da inovação para a empresa. O Pólo sempre deve ser o instrumento de viabilizar as 
coisas às empresas. Se ele perder esta visão fica difícil. Se ele também resolve se 
apropriar desse processo fica complicado.  
 
Para isso, é necessário haver muita honestidade na condução do Pólo e nas articulações 
com as empresas. 
 
Eu acho que o maior sucesso do Pólo é ninguém ter se apropriado, ter sido o dono do 
Pólo, mas sim ter socializado e compartilhado o conhecimento, as atitudes, postura 
ética. Se uma empresa buscou entrar no Pólo apenas para resolver seu problema, por 
exemplo de vigilância sanitária, provavelmente se sentiu mal no grupo. 
 
 
PESQUISADOR: As grandes empresas exercem influência nas micro e pequenas 
empresas? 
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MIRIAM: O Pólo não permite que haja distinção no tratamento. Todas as empresas são 
tratadas de forma igual. É evidente que a moeda de troca de uma empresa grande é 
maior do que as micro e pequenas, porém, ela não tem a última palavra.  
 
PESQUISADOR: Em relação ao planejamento que veio depois do projeto. 
 
MIRIAM: Eu diria que o Pólo passou por um desenvolvimento natural onde planejamos 
as coisas a partir das experiências concretizadas. Não houve algo totalmente planejado 
antes. Não tínhamos idéia qual rumo isso ia tomar. Depois comecei a ler um pouco a 
experiência de alguns segmentos, como o da Itália, livros de administração e 
planejamento. O que faltou para nós foi a visão acadêmica: alguém sistematizar tudo 
isso. Hoje que a gente está fazendo isto. 
 
 


