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Resumo: Na economia do conhecimento os processos de aprendizagem colaborativa em clusters são 
cruciais para formação da vantagem competitiva no nível individual das empresas e no conjunto que 
forma o aglomerado produtivo. Para compreensão dos mecanismos que contribuem para geração de 
vantagens competitivas em clusters a pesquisa tem como objetivo analisar canais de aprendizagem em 
dois clusters têxteis localizados em economias emergentes. Para tanto foi realizada uma pesquisa de 
cunho exploratório nos clusters de warp-kinitting (malhas) em Haining na China e têxtil do Vale do 
Itajaí no Brasil. Os dados primários sobre o cluster têxtil do Vale do Itajaí foram obtidos por meio de 
entrevistas com sujeitos-chaves. Também foram coletados dados secundários sobre os clusters por 
meio de pesquisa bibliográfica e em sites de organismos internacionais. Constatou-se que há robustas 
semelhanças entre canais de aprendizagem classificados como  os mais eficazes nos clusters avaliados. 
No Vale do Itajaí pode-se perceber que as mudanças associadas as novas formas de competir ainda 
não foram incorporada o que pode ter impactado na diminuição da presença internacional. Constatou-
se também que no cluster brasileiro praticamente nao aproveitada  as oportunidades para ação 
conjunta, enquanto na China são mais freqüentes o desenvolvimento de parcerias e a desverticalização 
da cadeia produtiva. 
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1. Introdução 

Muitas são as evidencias que apontam para uma queda na competitividade industrial 
do Brasil. Estudo recente elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2010), 
comparando 14 países com patamar de desenvolvimento semelhante ao brasileiro, concluiu 
que o Brasil ocupa a 14ª colocação em disponibilidade e custo do capital, está em 12º lugar na 
infra-estrutura, em 13º no peso dos tributos e em 14º no ambiente macroeconômico.  Além 
disso, o Brasil segue com os maiores juros reais do mundo e com uma carga tributária de 34% 
do PIB, muito acima da dos países com os quais a indústria brasileira disputa espaço, tanto 
nos mercados nacional, quanto internacional. Dados do IMD - International Institute of 
Management (IMD) (IMD, 2011) mostram que, de 2010 para 2011, o Brasil caiu da 38ª 
colocação para a 44ª no ranking internacional da competitividade.  

Na indústria têxtil, se for utilizado como indicador de desempenho a evolução das 
exportações de produtos têxteis e de vestuário, conclui-se que, embora as exportações no 
Brasil tenham exibido um bom desempenho entre 1990 e 2000, nos anos seguintes ocorreu 
estagnação e mesmo declínio, caindo de US$  2,2 bilhões para menos de US$ 2 bilhões em 
2008. Reflexo desta situação é observado em Santa Catarina, pois a participação das 
exportações de produtos têxteis e de confecções do Estado sobre as do Brasil declinou ao 
longo das últimas décadas. Em 2001 representava 22% e em 2010 apenas 8%. Já as 
importações acusaram comportamento oposto, de forte expansão: de apenas 6%  em 2001  
para 28% em 2010  (FIESC, 2010).  

Já os chineses aumentaram suas exportações de têxteis de US$ 7,2 bilhões em 1990 
para US$ 65,3 bilhões, em 2008. Em relação a confecções ou vestuário, as vendas externas 
cresceram de US$ 9,7 bilhões para US$ 120,4 bilhões, no mesmo período, saltando de uma 
base de 4% para 33,4%, do total das transações globais, em apenas vinte anos (WTO, 2010). 

Diante deste contexto acredita-se que o crescimento do mercado chinês e o 
declínio brasileiro  no mercado de têxteis em âmbito global, evidenciam a necessidade da 
realização de estudos destinados a analisar  as razões da perda de competitividade do Brasil 
no setor têxtil global. Para tanto irá se  estudar o segundo principal aglomerado têxtil e de 
confecções do país, o cluster têxtil e de vestuário do Vale do Itajaí. O presente artigo elegeu 
como  objetivo a análise comparativa sobre componentes selecionados de fatores de 
competitividade,  priorizando os  processos de gestão de conhecimentos com ênfase  sobre 
canais de aprendizagem adotados em um cluster chinês e um  brasileiro. 

Observa-se que a gestão do conhecimento em clusters industriais é um tema 
importante no atual contexto da competitividade (GUO, GUO, 2010; GANZERT, 
MARTINELLI, 2009; ASPROTH, 2007; LARSSON et al., 1998). A relevância deste tema é 
sinalizada pelo aumento de publicações sobre o assunto, a maior parte baseada em pesquisas 
empíricas sobre as dificuldades das organizações de aprenderem por meio de interações 
(KNIGHT, 2002). O constructo “rede de aprendizagem” (networking learning) encontra-se 
em fase de validação, e refere-se à aprendizagem por um agrupamento de empresas que opera 
como uma nova  dimensão organizacional.  

A presente pesquisa parte do pressuposto de que os processos de aprendizagem 
colaborativa em clusters são cruciais para formação da vantagem competitiva no nível 
individual das empresas e no conjunto que forma o aglomerado. E tem como objetivo  
analisar os canais de aprendizagem em dois clusters localizados em economias emergentes: 
um catarinense e outro chinês, realçando as semelhanças e discrepâncias existentes.  



	  

 

 
2. Clusters industriais: mecanismos de aprendizagem 

 Considerando os aspectos relacionados a especialização produtiva, os clusters 
podem ser categorizados em dois tipos: horizontal e vertical. Os clusters horizontais são 
caracterizados pela semelhança entre as empresas, e os verticais são definidos pela cadeia 
produtiva, contendo empresas diferentes que contemplem atividades complementares (GUO; 
GUO, 2010). 

Observa-se que a dimensão horizontal é composta por empresas com capacidades 
produtivas  semelhantes que realizam atividades semelhantes. E a dimensão vertical é 
composta por empresas com capacidades diferentes, mas complementares, que realizam 
atividades complementares.   

Na dimensão horizontal os bens produzidos e as tecnologias utilizadas são muito 
semelhantes Neste tipo de cluster as oportunidades de aprendizagem direta entre empresas é 
limitada devido a grande homogeneidade em termos de tecnologia e conhecimento (GUO; 
GUO, 2010). 

No mundo real, contudo, há muitos casos  redes de empresas com diferentes 
tamanhos e  com variadas tecnologias e dotação de conhecimentos. 

Na dimensão vertical a estrutura produtiva geralmente é composta por empresas 
líderes que integram verticalmente produtores, fornecedores e clientes. Quase todas as 
empresas líderes são grandes quando comparadas às demais, e desempenham o papel de 
“gatekeepers” do conhecimento. Geralmente a informação sobre inovação em processos e 
produtos circula neste tipo de cluster via canais informais e não intencionais devido a 
relacionamentos horizontais (GUO; GUO, 2010). 

Autores como Larsson et al. (1998), Cunha (2007), Balestrin e Verschoore (2008),  
Asproth (2007), Prange (2009) entre outros evidenciam que clusters, em seus espaços inter-
relacionados, promovem um ambiente favorável ao compartilhamento de conhecimento e 
aprendizagem colaborativa, conceituada como a aquisição coletiva de conhecimento por um 
conjunto de organizações (LARSSON, et. al., 1998).  

Este conceito remete ao entendimento de que este tipo de aprendizagem pode ser 
considerado distinto da aprendizagem organizacional pelo fato de incluir a sinergia de 
aprendizagem no elenco de empresas que formam o cluster. Ou seja, a conquista de vantagens 
competitivas coletivas não ocorreria se inexistisse  interação entre as partes. 

A ação colaborativa orientada à aprendizagem coletiva não trata apenas de buscar 
conhecimento externo às empresas individuais, por meio de redes de relacionamento, mas 
sobretudo, de saber desenvolvê-lo mediante parcerias. Deste modo, constrói-se coletivamente 
conhecimentos sociais, institucionais e da própria rede, aprende-se estes novos conhecimentos 
conjuntamente no grupo (LARSSON et al., 1998; ASPROTH, 2007). 

Para Guo e Guo (2010) há um amplo leque de canais de transmissão do 
conhecimento em clusters. Os autores citam os relacionamentos entre as empresas do cluster 
tipo cliente-fornecedor, os relacionamentos com fornecedores de serviços especializados, 
matérias-primas e equipamentos, os processos de imitação, a mobilidade da mão de obra, os 
relacionamentos com universidades e instituições de pesquisa e associações empresariais.  No 
âmbito das empresas os autores realçam o treinamento interno e os departamentos de pesquisa 
e desenvolvimento. 

Os canais de transmissão de conhecimento podem ser de caráter intencional ou não 
intencional. Sob esta perspectiva Guo e Guo (2010) consideram que a literatura especializada 
prioriza a análise dos canais intencionais, ignorando de certa forma as contribuições dos 
canais informais ou não intencionais. Uma exceção é  o estudo empírico de Dahl e Pedersen 



	  

 

(2004) que evidencia a importância dos contatos informais como canais de difusão do 
conhecimento. 

Estudos sobre a estrutura do sistema de conhecimento em clusters mostram que 
geralmente as empresas líderes comportam-se como gatekeepers do conhecimento. Para Guo 
e Guo (2010) as empresas deste tipo são normalmente as maiores e mais dependentes de seus 
departamentos de pesquisa e desenvolvimento para aquisição de conhecimento técnico. Os 
autores observam que em clusters de economias emergentes as empresas de médio e pequeno 
porte têm dificuldades para obter recursos financeiros suficientes para criar e manter 
departamentos de pesquisa e desenvolvimento, e são obrigadas a adquirir conhecimento 
tecnológico externo.  

 
 

3. Procedimentos metodológicos 

A pesquisa utiliza os fundamentos das abordagens descritiva e exploratória. A 
caracterização e identificação dos canais de aprendizagem mais utilizados no cluster de 
Haining fundamentaram-se em pesquisa de dados colhidos em fontes secundárias. Foram 
selecionados e analisados resultados de pesquisas publicadas por organismos internacionais, 
centros de pesquisa e em  artigos científicos indexados a bases de dados e sites internacionais. 
As informações sobre a efetividade dos canais de aprendizagem  são provenientes da 
pesquisada Guo e Guo (2010) que foi realizada no cluster de warp-knitting  em Haining na 
China. 

As informações sobre o cluster têxtil do Vale do Itajaí foram coletados: a) mediante 
pesquisas em fontes secundárias: artigos científicos, teses e dissertações, livros, revistas, sites 
e b) e em  pesquisa de campo. Foram realizadas entrevistas formais com seis informantes-
chaves: três pesquisadores doutores especializados em redes de empresas e que estudam o 
cluster têxtil do Vale do Itajaí e quatro dirigentes de empresas com mais de vinte anos de 
experiência no referido cluster.   

A coleta dos dados primários baseou-se em questionário elaborado com base na 
pesquisa aplicada por Guo e Guo (2010). O estudo do cluster chinês levou em conta a 
existência de sete categorias de classificação, de um total de dezessete canais de transmissão 
de conhecimento: (1) Relacionamentos interpessoais: relacionamentos informais com 
funcionários de empresas inovadoras do cluster, relacionamentos com fornecedores de 
matéria prima, relacionamentos com fornecedores de equipamentos e serviços especializados; 
(2) Contratos: contratação de funcionários de firmas do cluster, contratação de funcionários de 
firmas fora do cluster; (3) Imitação: imitação de empresas do cluster, imitação de empresas de 
fora do cluster; (4) Pesquisa e desenvolvimento: departamento de pesquisa e 
desenvolvimento, (5) Capacitação: treinamento dado por grandes clientes, treinamento técnico 
oferecido por instituições de ensino; (6) Desenvolvimento colaborativo: desenvolvimento 
colaborativo com universidades e/ou centros de pesquisa, desenvolvimento colaborativo entre 
as empresas do cluster, desenvolvimento colaborativo com empresas fora do cluster; (7) 
Conhecimento codificado: licenças tecnológicas, patentes e publicações; (8) Relacionamento 
com fornecedores: considerando fornecedores de máquinas e equipamentos e matéria-prima. 
Tendo em vista as oportunas e importantes contribuições contidas  no modelo de 
competitividade sistêmica proposto por Meyer-Stamer (2001) foram incluídos no questionário 
outras duas categorias: (9) relacionamento com o governo: políticas públicas que estimulem 
pesquisas e transferência de conhecimento entre as empresas do cluster, políticas públicas que 
estimulem pesquisas e transferência de conhecimento entre as empresas do cluster e empresas 
de fora do cluster; (10) ambiente cultural: motivação para compartilhamento de conhecimento 
entre empresas do cluster, abertura a conhecimentos externos ao cluster.  



	  

 

Assim como na pesquisa de Guo e Guo (2010) adotou-se o uso da escala Likert com 
sete graus, para medir a eficiência dos canais de comunicação, considerando o grau 1 como 
nada eficiente e o grau sete como muito eficiente. 

As pesquisas foram realizadas mediante contato prévio foi agendado um horário com 
cada entrevistado e com o apoio do presidente da SINTEX. Para análise dos resultados da 
pesquisa de campo foi calculada a média das notas dadas por cada entrevistado. Assim pode-
se classificar e identificar os cinco canais de comunicação mais eficazes no cluster têxtil do 
Vale do Itajaí. Observa-se que a percepção dos pesquisadores, com base na análise do 
discurso ao longo das entrevistas, interferiu na elaboração das notas medias atribuídas. 
 
Tabela 1: Intensidade de uso de canais de transmissão do conhecimento 

Média Intensidade de uso / impacto do canal de transmissão 

do conhecimento 

Igual ou superior a 6,0 Alta 

Entre 3,0 e 5,99 Média 

Maior que 1,0 menor que 2,99 Baixa 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

4. Resultados  

São apresentados dados sobre os dois clusters bem como os resultados da pesquisa, 
para depois ser feita uma comparação. 

 
4.1 Cluster têxtil e de vestuário do Vale do Itajaí - Brasil 

Em Santa Catarina, o setor têxtil teve seu início em Blumenau, município da região 
do Vale do Itajaí. De acordo com o recorte regional definido pelo Sebrae em Santa Catarina, a 
maior concentração destas empresas está localizada nas coordenadorias regionais do Vale do 
Itajaí, Foz do Itajaí e Norte. Em 2008, estas três regionais somavam 78,3% das empresas e 
68,8% dos empregos do setor catarinense (Sebrae, 2010). 

O cluster têxtil e de vestuário do Vale do Itajaí tem mais de um século de existência 
e foi formado de forma espontânea  por empreendedores de origem alemã. A colonização foi 
efetuada a partir de meados do século XIX por imigrantes alemães, com o estabelecimento da 
Colônia Dr. Blumenau em 1850. 

A região do Vale do Itajaí está localizada no Estado de Santa Catarina, ao sul do 
Brasil, possui cerca de 686,2 mil habitantes, 10% da população de Santa Catarina, com 
13.003,018 km² de extensão (IBGE, 2010; FIESC 2013). A estrutura empresarial é 
heterogênea e  as micro e pequenas empresas representam cerca de 96% de todos os 
estabelecimentos. Dados da FIESC (2013) destacam que no Vale do Itajaí atuam 1.900 
empresas têxteis que empregam 57.418 empregados, e 7.953 empresas de vestuário com 
108.825 funcionários.  Assim, o cluster é formado por 9.853  empresas dos mais variados 
tamanhos, pois compreende firmas desde o estágio de micro-unidades, até o de empresas 
líderes de âmbito nacional. Operam em várias etapas da cadeia produtiva e empregam 
166.243 trabalhadores. 

A década de 1990 apresentou  dificuldades para as empresas deste cluster. Um dos 
pontos cruciais foi o do endividamento excessivo, em alguns casos já manifestado na década 
anterior, outro foi a taxa de câmbio valorizada e também pelo surgimento de novas 
tecnologias, especialmente no segmento têxtil. Destaca-se também como fatores que 



	  

 

influenciaram a competitividade das empresas do cluster a concorrência asiática e a crise 
financeira global em 2008.  

A soma de fatores inibidores da competitividade  resultou em perda de mercado 
externo e no ingresso de produtos estrangeiros no mercado nacional conforme Também são 
registradas falências, mudanças de controle acionário e reestruturação produtiva defensiva de 
empresas tradicionais da região. Os estudos sobre o cluster  mostram que ocorreu importante 
atualização tecnológica de empresas que, todavia, não foi suficiente para a manutenção do 
desempenho no mercado externo (CARIO, 2008).  

Percebe-se que a participação das exportações de produtos têxteis e de confecções 
realizadas por Santa Catarina sobre as do Brasil perderam força ao longo dos anos. Em 2000 
representava 25% e em 2012 somente 5%. Já as importações cresceram, passando de uma 
participação em 2000 de 9% para 31% em 2012.  Segundo dados da FIESC (2013) a produção 
das empresas têxteis e de vestuário corresponderam a 17,7% do valor da transformação 
industrial de Santa Catarina em 2011, e 1,9% das exportações em 2012 (US$ 172 milhões). 

A tabela 1 apresenta os canais de transmissão de conhecimento com maior impacto 
no Vale do Itajaí. Destacando-se a influência do relacionamento com fornecedores e da 
imitação. Nota-se no cluster, em especial nas empresas com menor qualificação dos atores 
críticos, forte dependência dos fornecedores e excessiva prática de imitação de processos e 
produtos. 

 

Tabela 2: Principais canais de transmissão de conhecimento, no Vale do Itajaí. 
Ranking Canais de transmissão de conhecimento Média  

1o Relacionamento com fornecedores de máquinas e equipamentos, e de matérias primas. 6,0 

2o Imitação de produtos e processos  entre as empresas do cluster 5,60 

3o Imitação de produtos e processos  de empresas localizadas de fora cluster 5,50 

4o Formação promovida por instituições técnicas   3,50 

5o Formação promovida pelas empresas 
Recrutamento de pessoal entre empresas do cluster 
Abertura para aquisição de conhecimento externo ao cluster 

3,00 

Fonte: os autores. 

Destaca-se uma significativa variação entre as médias dos mecanismos de 
transmissão do conhecimento, existindo forte influência de canais relacionados a construção 
de vantagens competitivas estáticas. Considera-se que a transmissão do conhecimento e a 
aprendizagem colaborativa por meio de mecanismos como: a formação, o intercâmbio de 
recursos humanos, e abertura para aquisição de conhecimentos externos ao cluster promovem 
vantagens competitivas dinâmicas, podendo aumentar o potencial inovador das empresas, e do 
cluster como um todo. Neste sentido destaca-se uma significativa variação entre a importância 
dos canais que promovem vantagens competitivas estáticas em relação aqueles que estimulam 
as vantagens dinâmicas, com os primeiros exercendo uma influência mais significativa. 

Os resultados revelam que empresas e as outras instituições do cluster não 
aproveitam oportunidades para ação conjunta, pois não foi contatado a implementação de 
práticas como compra de matéria primas, promoção de cursos de capacitação gerencial e 
formação profissional, criação de consórcios de exportação, estabelecimento de centros 
tecnológicos de uso coletivo, entre outros. A quase inexistência de ações conjuntas 
deliberadas resulta no não aproveitamento da chamada “eficiência coletiva”, principal 
determinante da capacidade competitiva das empresas em clusters (SCHMITZ;  NADVI, 
1999).  



	  

 

 
4.2 Cluster de malhas de Haining – China 

O cluster de warp-knitting em Haining, está localizado na província de Zhejiang na 
China país que desponta como o maior produtor e exportador mundial de tecidos e 
confecções, e que atrai investimentos estrangeiros (de japoneses e britânicos, coadjuvados por 
investimentos dos EUA e da Rússia e, num plano inferior, da França e Itália). O processo de 
industrialização iniciado pelo governo em 1978, atraiu investidores estrangeiros e estimulou o 
empreendedorismo interno – privado e público - mediante alterações nos objetivos e padrões 
de gestão das Empresas de Propriedade do Estado (CUNHA, 2008). 

Zhejiang é uma província costeira situada ao sul de Xangai, com uma população de 
cerca de 50 milhões,  com 101.800 km²  de extensão, sua capital é Hangzhou, com 
aproximadamente 6,5 milhões de habitantes (JEANNET, 2009; WIKIPEDIA, 2011). 

A província tem uma longa tradição na indústria de seda e chá e abrigou 
experimentos primeiros de livre mercado da China (JEANNET, 2009). Seu povo possui 
tradição empreendedora e associativista. Cerca de 80 por cento de todos os empresários da 
província têm oito anos ou menos de educação formal. Muitos de seus empreendimentos 
foram financiados por empréstimos informais. Grande parte do dinheiro é emprestado de 
amigos, parentes e parceiros de negócios a taxas de juros mais altas do que as cobradas pelos 
bancos. Muitos negócios são fechados com apenas um aperto de mão (HAYS, 2009). Para 
Jeannet (2009) as empresas de Zhejiang possuem elevado grau de colaboração, muitas 
adquirem matérias-primas em conjunto e desenvolvem parceria na venda e promoção dos 
produtos finais para o  mercado externo.  

Juntamente com as províncias de Guangdong, Shandong e Shanghai, atraiu a maioria 
dos projetos de investimentos estrangeiros,  que respondem por 61% da renda privada e quase 
metade dos investimentos em empresas privadas do pais (CUNHA, 2008). Na província de  
Zhejiang as empresas são voltadas a produção de tecidos, vestuário, acessórios de moda, 
meias e equipamentos e máquinas para a indústria têxtil.  

Em relação ao desenvolvimento tecnológico, Jeannet (2009) observa que as 
melhorias nos processos produtivos e tecnológicos são os principais objetivos dos clusters de 
Zhejiang. Nesse sentido aponta que a busca pelo desenvolvimento interno de design e o 
investimento na criação de marcas valiosas será a primeira grande transformação para muitas 
empresas chinesas. 

Haining é uma cidade que tem indústrias voltadas à produção de couro e têxteis. 
Considerado um dos dez municípios mais poderosos da economia na província de Zhejiang, o 
PIB total da cidade chegou a US $14,38 bilhões (Right Site.Ásia, 2011).  

No início da década de 1980 existiam na cidade duas empresas de warp-knitting que 
trabalhavam de forma artesanal e estavam voltadas a atender o mercado interno. Durante a 
década de 1990, devido a políticas de desenvolvimento do governo, Haining dá início a um 
ciclo de desenvolvimento econômico sendo considerado como um dos clusters de warp-
knitting mais competitivos na China, possuindo aproximadamente 35% do market share da 
indústria na China (LI&FUNG RESEARCH CENTRE, 2006; GUO; GUO, 2010).  

Guo e Guo (2010) observam que a construção do primeiro centro de 
desenvolvimento de nacional de testes, pesquisa e inovação em malhas no cluster evidencia 
sua importância estratégica. No final de 2006 existiam no cluster 325 empresas ligadas a 
cadeia produtiva da malha, com uma produção industrial bruta de US$ 1.56 bilhões.  A maior 
parte das empresas é de empresários de pequeno ou médio portes (GUO; GUO, 2010). 

Guo e Guo (2010) identificaram os cinco canais de aprendizagem mais utilizados 
pelas empresas do cluster de Haining, a saber: relacionamentos com fornecedores de serviços 
especializados, imitação entre as empresas do cluster, recrutamento de empregados de 



	  

 

empresas do cluster, relacionamentos com fornecedores de matéria-prima e relacionamentos 
com os principais clientes. 
 
4.3 Análise comparativa 

Antes de iniciar a comparação, vale lembrar que se  compara o cluster de uma cidade 
(Haining), pertencente a uma província, com o de uma região (Vale do Itajaí). O Quadro 1 
apresenta as duas situações: 

 
Quadro 1: Dados básicos sobre os dois clusters estudados (elaboração dos autores) 

Cidade de Haining: 325 empresas têxteis e confecções, com produção de 
US$ 1,56 Bi/ano. 
(fonte : GUO; GUO, 2010).  

Região do Vale do Itajaí: 3.000 empresas têxteis e de confecções com produção de 
US$ 1,4 Bi/ano (estimativa dos autores). 

 

Nos clusters de warp-knitting em Haining e do Vale do Itajaí a complexidade 
tecnológica dos produtos é baixa. No Vale do Itajaí observa-se um processo crescente de 
adoção do outsourcing na compra de matérias primas e produtos acabados. Durante a 
pesquisa os dirigentes de empresas observaram que em torno de 20% dos produtos de grandes 
empresas são fabricados na Ásia e chegam no Brasil prontos para distribuição. Esse fato 
evidencia o crescimento do processo de terceirização. Neste contexto observa-se nas empresas 
preocupação em design e na construção de marcas valiosas. 

Considerando que os canais de transmissão do conhecimento podem ser de três tipos: 
horizontais (contratos, imitação, desenvolvimento colaborativo); verticais (relacionamento 
com clientes e fornecedores); e de infraestrurura (ligações com universidades, unidades de 
pesquisa, centros de treinamento, etc.) (GUO; GUO, 2010), os resultados revelam que no caso 
do cluster  de Haining as empresas são mais dependentes de relacionamentos verticais, os 
relacionamentos com fornecedores figuram  como o mais eficaz canal de comunicação 
(Tabela 02). No cluster do Vale do Itajaí percebe-se uma maior heterogeneidade de canais de 
conhecimento. Dentre os principais canais de transmissão do conhecimento mais eficazes dois 
são horizontais, outros dois verticais e dois de infraestrutura. 

 

Tabela 03 – Canais de Transmissão de Conhecimento dos clusters warp-kinitting de Haining e têxtil do Vale do 
Itajaí. 

Canal de transmissão do conhecimento Haining* Posição Vale do 
Itajaí** 

Posição 

 Relacionamentos com fornecedores de 
equipamentos. 

5,5 1o. 6,0 1o. 

 Imitação entre as empresas do cluster. 4,47 2o. 5,6 2o. 

 Recrutamento de empregados de empresas do 
cluster. 

4,3 3o. 3,0 5o. 

 Relacionamentos com fornecedores de 
matéria-prima. 

4,07 4o. 6,0 1o. 

Capacitação promovida os principais clientes.  3,77 5o. 1,3 16o. 

Fonte: os autores. 
*Os resultado de Haining foram extraídos da pesquisa de Guo e Guo (2010). 
**Média aritmética parametrizada conforme a percepção dos pesquisadores tendo em vista a análise do discurso 
no caso do cluster do Vale do Itajaí.  

 



	  

 

Ao comparar-se os canais de transmissão do conhecimento dos clusters percebe-se 
que grande parte deles tem pontuações muito semelhantes.Tanto no cluster chinês quando no 
catarinense estão entre os cinco principais canais de transmissão do conhecimento os 
relacionamentos com fornecedores de equipamentos e de matéria-prima e a imitação entre as 
empresas.  

Considera-se que vários fatores podem explicar os padrões de semelhança no tocante 
a canais de transmissão do conhecimento nos dois clusters. Em primeiro lugar vê-se que nos 
dois casos os avanços tecnológicos são incrementais, sendo direcionados por avanços na 
tecnologia e necessidades dos clientes. Outro fator está ligado ao ambiente cultural das 
empresas que fazem parte de clusters, que considera a imitação um mecanismo de 
aprendizagem comum. Nota-se que, em ambos, as oportunidades de aprendizagem direta com 
outras empresas que atuam no mesmo mercado podem ser restritas devido a semelhança entre 
os produtos e a visão estreita de competitividade.  

Em Haining sobressai-se ainda a influência dos grandes clientes e a contratação de 
empregados entre as empresas do cluster, ou seja, da rotação de empregados  no interior do 
cluster promove o intercâmbio de conhecimento tácito. Valioso recurso na economia do 
conhecimento. 

No cluster do Vale do Itajaí os canais de aprendizagem mais efetivos estão 
relacionados a imitação de empresas do cluster, o relacionamento com fornecedores de 
matérias-primas e fabricantes de máquinas, seguidos do treinamento interno, imitação de 
empresas de fora do cluster e a capacitação promovida por instituições como SENAI, SESI, 
SENAC e SEBRAE( quinto lugar). A pesquisa revela o pouco aproveitamento de 
oportunidades de ação conjunta, e a predominância de comportamentos individualistas. Neste 
cluster a colaboração não acontece de forma espontânea, inibindo os ganhos em 
competitividade dinâmica.  

Em ambos casos da pesquisa há baixas pontuações em alguns canais de transmissão 
de conhecimentos, especialmente nos relacionados ao desenvolvimento colaborativo com 
universidades, entre empresas do cluster e de fora dele nesse sentido evidenciamos a 
importância de estudar as razões que inibem o aproveitamento destes canais. Nota-se também 
que nos dois clusters avaliados há uma predominância dos canais de transmissão do 
conhecimento relacionados ao nível micro da competitividade sistêmica. 
 

5. Considerações finais 
A pesquisa destaca a forte expansão internacional do cluster de Haining na China e a 

estagnação e baixa das exportações no cluster do Vale do Itajaí. Os clusters desenvolvem 
intercâmbio não sistemático de informações, e destaca-se a importância dos relacionamentos 
com fornecedores nos dois casos. Pode-se destacar que o relacionamento com fornecedores  
de matérias-primas e a imitação entre as empresas do cluster, embora registrassem diferenças 
nas pontuações, receberam avaliações significativamente elevadas,  tanto no cluster de 
Haining  quanto no  do Vale do Itajaí. 

Concluí-se que há forte semelhança no emprego de determinados canais de 
transmissão do conhecimento nos dois clusters pesquisados, não obstante as acentuadas 
diferenças quanto: as linhas de produtos; a idade dos clusters (o de Haining tem cerca de três 
décadas e o do Vale do Itajaí mais de130 anos); as fortes desigualdades culturais e históricas. 

No Vale do Itajaí pode-se perceber que as mudanças associadas as novas formas de 
competir ainda não foram incorporada o que pode ter impactado na diminuição da presença 
internacional. Enquanto nos últimos 20 anos Vale do Itajaí aumentaram as importações e 
diminuíram as exportações, a China despontou como líder mundial na produção de produtos 



	  

 

têxteis e de vestuário.  Constatou-se que no cluster não são aproveitadas as oportunidades 
para ação conjunta. 

A partir desta pesquisa abrem-se janelas  paras a promoção de estudos mais 
profundos e que elejam outros tipos de aglomerações industriais. Recomenda-se o 
aprofundamento de pesquisas sobre os canais de transferência de conhecimento, pela 
importância que eles exercem na  promoção  de inovações e na obtenção de vantagens 
competitivas dinâmicas  coletivas   de clusters, na nova fase da sociedade do conhecimento. 
Nesse sentido sugere-se uma análise sobre os canais de transmissão do conhecimento no Vale 
do Itajaí, comparando a percepção de pesquisadores com a de empresários.  

Por fim observa-se que, ao se eleger como marcos para comparação outros clusters 
chineses, seria conveniente o estabelecimento contínuo de contatos e a troca de idéias e 
experiências. 
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