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Resumo: A formação de aglomerações locais/ regionais de pequenas e médias empresas 
pertencentes a uma mesma cadeia produtiva constitui-se, atualmente, em um dos principais 
fenômenos da economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os chamados clusters ou 
arranjos produtivos locais (APLs) ganham cada vez mais a atenção de pesquisadores e 
formuladores de políticas públicas, tendo em vista a busca de maior cooperação e conseqüente 
sinergia entre as empresas, o que pode contribuir sobremaneira para a geração de renda e 
emprego e o desenvolvimento local e regional. Diante disso, torna-se fundamental analisar os 
agrupamentos (clusters) de empresas e suas características, tendo em vista a promoção de ações 
conjuntas para aumentar a eficiência do grupo, a chamada eficiência coletiva. Neste contexto, 
este trabalho tem como objeto de estudo o aglomerado de empresas da cidade de Limeira – SP, 
do setor de folheados (bijuterias finas). Este aglomerado foi analisado a partir da revisão, 
destacando conceitos como: origem, características, externalidades, e ações conjuntas que 
possam elevar a eficiência coletiva do aglomerado e, por conseqüência, o aumento da 
competitividade das empresas pertencentes a este aglomerado.  
Palavras-Chave: Aglomerados; Externalidades; Cooperação; Pequenas e médias empresas 
(PMEs). 
 

 

1. Introdução  
 

 Um dos fenômenos mais destacados no cenário de reestruturação industrial e de 
desenvolvimento econômico recente de vários países diz respeito à crescente importância 
chamados sistemas locais de produção e a formação dos aglomerados de empresas de um mesmo 
ramo de negócios em uma dada região (clusters regionais). Tendo em vista a importância desta 
questão, tanto para o aumento do poder de competitividade das empresas pertencentes a uma 
dada aglomeração (cluster), quanto para o desenvolvimento local e regional, este artigo tem por 
objetivo básico a análise das condições competitivas de uma aglomeração de pequenas e médias 
empresas do setor de bijuterias finas (ou também chamado folheados), localizado na cidade de 
Limeira – SP. Primeiramente, apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o tema aglomerações 
de empresas/ clusters e redes de cooperação produtiva, seguida da contextualização do setor de 
folheados no Brasil, onde são destacadas as principais regiões produtoras, caracterização dos 
produtos considerados folheados, bem como localização dos principais mercados consumidores. 
A abordagem empírica adotada pelo trabalho foi de caráter qualitativo, a partir da qual se fez uso 
do método estudo de caso viabilizado a partir de entrevistas semi-estruturadas. Por fim, são 
apresentadas algumas conclusões e tendências relativas a tal aglomerado de empresas de 
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folheados de Limeira.  
 

 

2. Revisão sobre agrupamento de empresas  
 

 O debate em torno dos clusters (agrupamentos) regionais e de arranjos produtivos locais 
vem ganhado destaque especial na literatura mundial pela crescente importância que este 
fenômeno vem apresentando às experiências de desenvolvimento sócio-econômico de vários 
países ao longo das últimas décadas. Além disso o maior interesse a respeito deste tema deve-se 
ao acirramento da competição inter-regional e suas implicações, em particular para a situação das 
economias emergentes (Enright, 1994). Na realidade esta discussão remonta as clássicas análises 
sobre os distritos indústria da Inglaterra no final do século XIX, revelada principalmente pelas 
obras de Alfred Marshall (citado por Suzigan, 2001), enfatizando a importância das chamadas 
externalidades positivas como fatores de estímulo à concentração geográfica de um conjunto de 
produtores. Em tais análises pode-se destacar o conceito de externalidades como os ganhos 
advindos das unidades produtivas, que se formam em decorrência da expansão de uma indústria 
ou de um setor industrial. Benefícios auferidos por uma indústria, quando a região em que se 
localiza dispõe de boa infra-estrutura e redes de estradas, mão-de-obra qualificada em 
disponibilidade, oferta de matérias-primas e localização próxima aos mercados consumidores. A 
existência desses recursos influi decisivamente na redução dos custos de produção e proporciona 
a expansão industrial em geral. Por exemplo: A existência de um curtume numa dada região 
estimula , em suas proximidades, a construção   de fábricas de calçados e artigos de couro. 
 De uma forma abrangente, pode-se entender o conceito de agrupamentos (cluster) ou 
arranjos produtivos locais como a concentração setorial e geográfica de empresas Faz-se 
necessário identificar uma série de características inerentes aos clusters, interdependente de seu 
nicho de atuação, do tipo de produto ou serviço que proporcionam. Dentre as várias 
características a mais importante é o ganho de eficiência coletiva, entendida como a vantagem 
competitiva derivada das  economias externas locais e da ação conjunta (Enright, 1994; 
Humphrey e Schmitz, 1998;  Porter, 1998; Altemburg e Meyer-Stamer, 1997). 
 É importante frisar que clusters são formados apenas quando ambos os aspectos setorial e 
geográfico estão concentrados. De outra forma, o que se tem são apenas organização de produção 
em setores e geografia dispersa, não formando, portanto, um cluster. Neste último caso o escopo 
para a divisão de trabalho e economia de escala é pequeno. Em contraste, no caso de um cluster, 
encontra-se um amplo escopo para a divisão  de tarefas entre empresas, bem como para a 
especialização e para a inovação, elementos essenciais para a competição além de mercados 
locais. Neste caso, também, há um espaço significativo para a ação em conjunto das empresas 
pertencentes a um cluster, o que não ocorre em sistemas dispersos. 
O que se observa na prática, entretanto, é que há uma grande dificuldade de caracterização de um 
cluster, já que os sistemas produtivos nem sempre podem ser claramente separado nas categorias 
disperso ou aglomerado (clustered).Os limites entre estas categorias nem sempre são nítidos, e, 
em alguns casos pode haver um mix das duas formas de organização. Convém destacar que esta 
dificuldade não altera em nada o fato essencial de que a aglomeração traz ganhos em eficiência 
coletiva e que raramente produtores separados podem atingir. 
Por outro lado, porém, estes ganhos em eficiência, não resultam, necessariamente da existência 
de um cluster. Um grupo de empresas produzindo produtos similares em uma mesma região 
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constituem um cluster; porém, estas concentrações setorial e geografia em si mesma trazem 
poucos benefícios. A eficiência coletiva deve ser entendida como o resultado de processos 
internos das relações inter-firmas. 
 Cabe observar, também, que a concentração geográfica e setorial de PME’s são sinais 
evidentes da formação de um conglomerado (cluster) , porém não suficientes para gerar 
benefícios diretos para todos os seus membros, os quais só podem ser obtidos via um conjunto de 
fatores facilitadores que são (Humphrey e Schmitz, 1998): 
- Divisão do trabalho e da especialização entre produtores. 
- Estipulação da especialidade de cada produtor. 
- O surgimento de fornecedores de matéria prima e de máquinas. 
- O surgimento de agentes que vendam para mercados distantes.  
- O surgimento de empresas especialistas em serviços tecnológicos, financeiros e contábeis. 
- O surgimento de uma classe de trabalhadores assalariados com qualificações e habilidades 
específicas. 
- O surgimento de associações para a realização de lobby e de tarefas específicas para o conjunto 
de seus membros. 

Todos esses fatores representam o conceito de eficiência coletiva. E, apesar de um 
conglomerado poder ser coletivamente eficiente, vale destacar que em um dado cluster, algumas 
empresas crescem enquanto outras decaem. A ação conjunta entre as empresas viabiliza a solução 
de problemas específicos, tais como provisão de serviços, infra-estrutura e treinamento, não 
excluindo, porém, a competitividade, e sim, por outro lado, deixa o mercado mais transparente 
incentivando a rivalidade.  
 O fato de que clusters combinam a concentração setorial e geográfica pode levar uma 
dada cidade ou uma região a um estado de certa vulnerabilidade face às mudanças de paradigmas 
nos produtos e nas tecnologias empregadas. Este é o principal argumento contra a concentração 
de clusters. Porém, o que se observa é que os clusters têm maior capacidade de sobreviver ao 
choques e instabilidade do meio ambiente, do que as empresas isoladas, em virtude da ação em 
conjunto e da sua alta capacidade de auto-reestruturação, capacidades intrínsecas à própria forma 
organizacional em redes de cooperação produtiva (Amato Neto, 2000). 
 Embora a literatura existente apresente um vasto leque de explicações sobre a formação e 
desenvolvimentos dos clusters, ela geralmente não explicita o porquê clusters específicos surgem 
em determinados locais. De acordo com Porter (1995) o sucesso das firmas de uma determinada 
nação, atuando em um particular ramo da economia é determinado por uma série de fatores 
condicionantes. Estes fatores seriam as condições da demanda, as relacionadas indústrias de 
apoio, a estratégia da firma, sua estrutura e o nível de rivalidade presente no ambiente local 
(Porter, 1995). 
 

 

3. Contextualização do setor de folheados no Brasil e no mundo e da cadeia produtiva 
 

 A produção de jóias e folheados no Brasil está concentrada nas cidades paulistas de São 
José do Rio Preto e Limeira, na cidade gaúcha de Guaporé e na região de Cariri no Ceará. 
Atualmente, a cidade de Limeira é considerada a capital do folheados, sendo responsável por 
cerca de 60% da produção nacional. Concentram-se no Município cerca de 450 empresas ligadas 
à atividade de folheados. Segundo dados da Secretaria Executiva e de Desenvolvimento do 
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Município (2002), o setor de folheados gera atualmente 20 mil empregos formais. Já na avaliação 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo este total é de 45 mil empregos, sendo que 
este número pode chegar a 70 mil, caso forem considerados os empregos informais. 
 O aglomerado de empresas de Limeira exporta folheados para os Estados Unidos, 
Alemanha e todos os países da América Latina. No entanto, o mercado mundial de folheados é de 
US$ 1 bilhão anualmente, e as exportações de Limeira deverão alcançar apenas a cifra de US$ 25 
milhões no ano de 2003. Comparativamente, o mercado de suco concentrado de laranja, outro 
importante produto da região de Limeira, é de US$ 1,8 bilhão anualmente (Instituto Brasileiro de 
Gemas e Metais - IBGM, 2002). Desta forma , pode-se observar que há ainda um mercado 
externo de folheados a ser explorado pelo aglomerado (BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, 2002).  
 A cadeia produtiva de folheados é constituída por quatro segmentos. O primeiro é o 
segmento fornecedor de matéria-prima para o setor que é constituído por empresas fornecedoras 
de ouro, prata, cobre, latão, pilter e produtos químicos. O segundo segmento é o das empresas de 
produtos semi-acabados, que são aqueles produtos prontos, mas que ainda não receberam o banho 
dos metais, tais como ouro e prata. O terceiro segmento é constituído pelas empresas de produtos 
acabados, seguido da distribuição que pode ser no atacado, varejo e mercado externo. 
 

 

4. Estudo de caso: origem  e características do cluster de folheados de Limeira – SP 
 

 A produção de folheados é constituída por vários tipos de atividades que envolvem os 
segmentos produtores de máquinas e equipamentos, fornecedores de insumos, prestadores de 
serviços de galvanização (ou banho) e prestadores de serviços de montagem e solda das peças 
(Prefeitura Municipal de Limeira, 2002). Destaque-se que os insumos usados na produção de 
folheados são basicamente commodities, tais como latão, cobre, prata, ouro e produtos químicos 
industrializados, não havendo, portanto, nenhum grau de especificidade de ativos neste caso. 
Segundo as entrevistas realizadas com vários agentes do local, esta característica da produção, de 
baixa especificidade de ativo dos insumos, e o pouco capital necessário para iniciar as atividades 
em alguns dos segmentos da cadeia produtiva, acabam por constituir menores barreiras à entrada 
de novas empresas na atividade.   
 A partir de entrevistas realizadas com vários agentes do setor de folheados no município, 
a origem da atividade está relacionada diretamente com a fabricação de máquinas agrícolas. No 
início do século passado havia uma empresa no Município, denominada Indústria de Máquinas 
São Paulo, que é considerada a pioneira na industrialização do local. A atuação desta Indústria 
acabou por atrair grande número de empresas fabricantes de máquinas agrícolas e, mais tarde, 
fabricantes de máquinas operatrizes. Dentro deste contexto, uma das instituições que mais se 
destacou no processo de industrialização de Limeira foi o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial, o SENAI, que se instalou na região em 1962 e formou mão-de-obra especializada para 
o setor de máquinas, tais como torneiro mecânico e ajustador mecânico. A função do SENAI foi 
fundamental para fomentar o desenvolvimento na região, principalmente para o surgimento de 
novos negócios. Dentre estes negócios, que surgiram ao longo dos últimos 15 a 20 anos, 
destacam-se aqueles ligados ao setor de folheados, cujas atividades guardam semelhanças com a 
produção de máquinas. Como exemplo, pode-se citar o caso da Galle Indústria e Comércio de 
bijuterias Ltda, cujo proprietário é um antigo aluno do SENAI.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

 Quanto às empresas que compõem este aglomerado pode-se afirmar que há aquelas 
altamente verticalizadas, tal como a “Irmãos Gullo Artefatos de Metais”, que terceiriza os 
serviços de montagem e solda. Além disso, há empresas especializadas em diferentes fases da 
cadeia produtiva, que pertencem a um mesmo grupo empresarial. Estas últimas obtêm o folheado 
por meio de atividades coordenadas. Há ainda aquelas empresas que não dispõem de instalação 
industrial e obtêm o folheado a partir da coordenação do processo de fabricação dentro de uma 
rede produtiva totalmente terceirizada.  
 Para as empresas do primeiro grupo a cooperação inter-firmas ocorre muito mais em 
atividade de natureza estratégica e comercial, como no caso da participação em consórcios de 
exportação, ou em parcerias com designers. Para empresas de menor porte, a especialização tem 
sido uma solução mais vantajosa, pois estas não possuem recursos para assumir todas as fases da 
cadeia produtiva de maneira eficiente.  
 Dentre as várias iniciativas para o desenvolvimento da atividade de folheados no 
Município destaca-se a existência da Incubadora de Empresas de Limeira, uma iniciativa da 
Prefeitura do Município, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp e do Serviço 
Nacional de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. Tal Incubadora possui uma estrutura 
para 18 empreendimentos, sendo 4 lugares reservados para incubar empresas do setor de 
folheados. Outra ação de destaque é a existência de dois consórcios de exportação, o Brazil 
Fashion Jewelery Export e o Libra Export Consortium. O primeiro é constituído por grandes 
empresas do setor localizadas em Limeira, e o segundo, reúne micro e pequenas empresas do 
setor.  
 Outro elemento importante na dinâmica deste cluster refere-se à questão da distribuição 
dos produtos finais. Com base nas entrevistas realizadas, este é um ponto crítico da atividade, 
principalmente para os pequenos produtores. Na tentativa de resolver este problema, surgiram 
algumas alternativas como é o caso da Outlets Center e o Aliança Shopping, que reúne cerca de 
16 fabricantes. O Oultets Center consolida um novo conceito em canal de distribuição na região, 
reunindo em um único lugar diversos atores da cadeia produtiva.  
 Há um consenso entre os entrevistados e especialistas do setor de que um dos elementos 
mais importantes para o aumento da competitividade do setor é a questão do design. As 
iniciativas ligadas à formação e desenvolvimento da atividade de design pode levar a criação de 
novas oportunidades de negócios, à medida em que tal atividade constitui-se em um diferencial 
competitivo para o setor. No entanto, o que se observa em Limeira é a predominância da 
excessiva cópia de modelos oriundos de outros países e pouca preocupação em contratar 
especialistas no assunto, que pudessem desenvolver novos conceitos em design, lançando 
tendências para o setor.  
 Também é fundamental destacar as ações do poder público local, que têm grande impacto 
na atividade de folheados em Limeira. A Prefeitura Municipal oferece incentivos para as 
empresas que queiram se instalar no município. Estes incentivos vão desde a execução de 
arruamento de acesso às fábricas, obras de interligação com a rede elétrica, construção de trechos 
para garantir acesso rodoviário, agilidade em certidões de zoneamento, dentre outras facilidades 
destinadas à instalação de empresas no Município. Além disso, há alguns projetos de infra-
estrutura em andamento, tal como a criação de uma nova lei de incentivos fiscais, o projeto do 
novo aeroporto de Limeira, a Estação Aduaneira do Interior (AEDI), que tenderá viabilizar a 
importação e exportação de produtos e a disponibilização de uma área para instalação de novas 
indústrias (Prefeitura Municipal de Limeira, 2002). Acrescenta-se ainda, o projeto de instalação 
de distritos industriais que, deverá abrigar os fabricantes de folheados. O conjunto terá uma área 
total de 169 mil metros quadrados e vai reunir 90 empresas, que poderão optar por um ou mais 
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módulos. O objetivo maior do empreendimento – denominado Centro Industrial de Limeira – é 
atrair principalmente as médias e pequenas empresas industriais que não possuem estrutura 
adequada. Segundo alguns empreendedores entrevistados, o prédio próprio poderá auxiliar no 
aumento da produtividade levando-se em conta o layout adequado e espaço para a instalação dos 
equipamentos. (Associação Limeirense de Jóias – ALJÓIAS, 2002).  
 Por outro lado, dadas as características do próprio processo de produção de folheados, há 
problemas de impacto ambiental, causados, em sua maioria, pelos produtos químicos usados no 
processo produtivo (exemplo de externalidade negativa). Diante disso, a CETESB vem atuando 
fortemente junto às empresas do setor no sentido de conscientizá-las para a questão, prestando 
assessoria técnica e criando normas para o processo de produção de folheados que minimizem os 
danos ao ambiente. Esta ação da CETESB vem se desenvolvendo por meio de uma parceria 
voluntária com cinco empresas do setor, tendo por objetivo principal reduzir a emissão de 
poluentes e buscando a otimização dos recursos utilizados no processo produtivo. A prevenção à 
poluição no segmento de galvanoplastia inclui desde o planejamento das instalações, melhorias 
das práticas operacionais, uso racional de água e energia, purificação e reciclagem de insumos, 
até a substituição de algumas matérias-prima. Um exemplo disso refere-se à utilização da 
subastância iodo, que, ao ser transformado em piso cerâmico, passou a ter maior valor agregado e 
deixou de ser poluente. Tal iniciativa visou também a melhoria nas condições de trabalho, 
tratando de aspectos relativos à iluminação, instalações elétricas, piso, revestimento das paredes, 
sistema de coleta de efluentes, ventilação, proteção dos equipamentos e inclusive layout.  
 Segundo o Sindicato das Indústrias de Jóias – Sindijóias (2001) há algumas metas 
ambiciosas voltadas para a consolidação do cluster na cidade e região. Dentre elas destacam-se: a 
ampliação do número de empresas exportadoras de folheados em 30%, ampliação do número de 
consórcios de exportação de dois para cinco, apoiar a constituição de uma cooperativa de 
trabalhadores que atuam como terceirizados nas operações de solda, montagem e acabamento; 
constituir uma Bolsa de Empregos e um centro de capacitação em Galvanoplastia, criar um Selo 
de qualidade para os produtos da região e fortalecer a marca local; desenvolver, em parceria com 
a CETESB, um programa de controle de resíduos ambientais; estimular a criação de uma central 
de compras; estimular nas empresas a criação de um banco de dados cadastrais dos clientes 
(visando reduzir a inadimplência) e criar um centro de prototipagem rápida.  
 Por fim, pode-se destacar como Instituição de apoio para as atividades de folheados a 
Faculdade de Administração de Limeira, que priorizou o oferecimento de algumas disciplinas 
específicas para a atividade do setor no curso de Administração de Empresas. Também foram 
criados laboratórios de ensino voltados para o aprendizado das questões do setor. 
A figura 1 resume as principais extenalidades positiva e negativas observadas no cluster de 
folheados de Limeira.  
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Figura 1 – Algumas externalidades do cluster de Limeira. 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 

 

5. Considerações Finais 
 

 Tendo em vista o caráter exploratório do presente artigo, pode-se observar que uma das 
questões mais críticas sob vários aspectos para o fortalecimento do cluster de folhados de 
Limeira refere-se à legalização das empresas informais, pois, estas empresas acabam por 
competir de forma predatória com as empresas legalmente constituídas, não respeitando leis 
trabalhistas e normas ambientais.  
 Também foi possível detectar várias externalidades positivas e negativas causadas pelo 
setor de folheados na região, o que pode ser observado na figura 1. No entanto, as externalidade 
positivas ainda superam as negativas, mostrando a tendência de permanência do cluster na região. 
Como exemplo de externalidade positiva pode-se citar a incubadora de empresas do SEBRAE-
Limeira, que vem preparando empresários para atuar no setor de folheados de maneira 
competitiva, mas com maior preocupação com a questão ambiental e conscientes da importância 
de ações conjuntas (cooperação) para que os objetivos sejam atingidos.  
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