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Resumo: Buscou-se com este trabalho avaliar a competitividade e classificar o aglomerado 
moveleiro de São Bento do Sul – SC. Ele gera a maioria dos empregos do município e está 
voltado para as exportações. Suas maiores dificuldades hoje são decorrentes da política 
cambial e da concorrência. Para a coleta dos dados que permitiram a avaliação  e 
classificação do aglomerado foram utilizadas fontes primárias e secundárias. Pelos dados 
obtidos observou-se que o aglomerado dispõe de bons serviços básicos, de instituições de 
apoio, logística, ocupa nacionalmente a terceira posição na produção de mobiliário, além de 
ser o maior pólo brasileiro exportador de moveis. Entretanto analisando-se seus 
determinantes de competitividade sistêmica, de acordo com o modelo de Meyer-Stamer, o 
aglomerado ainda não se encontra no nível de um cluster consolidado. Apesar de seus 
avanços e estar acima do nível de pólo, encontra-se no estado embrionário para sua 
classificação no nível de conglomerado.  Entretanto pelos avanços e interesse dos atores do 
território em resolver os problemas locais e regionais, que atrapalham o seu 
desenvolvimento, de forma mais rápida, é de se esperar que em alguns anos ele atinja essa 
classificação.  
Palavras-chave: Competitividade; Aglomerado; Moveleiro; Exportador; Cluster. 

1. Introdução  
Este trabalho tem como objetivos avaliar a competitividade e classificar o aglomerado 

moveleiro de São Bento do Sul – SC. Para isso foram utilizadas informações provenientes de 
várias fontes primárias e secundárias. Durante o levantamento de dados pode-se observar que 
muitas das informações obtidas em fontes secundárias não corroboravam outras, também 
secundárias, que se propunham informar a mesma coisa. Da mesma forma informações 
obtidas de fontes primárias não corroboraram algumas obtidas de fontes secundárias. Isso 
dificultou a análise do material colhido e deve-se aqui ressaltar que os resultados apresentados 
no final deste trabalho são em grande parte produto da percepção dos autores e uma tentativa 
de aplicar um modelo de classificação que ainda está em fase de testes e aprimoramento.  

De acordo com Porter (1999, p.209) “os aglomerados são concentrações geográficas 
de empresas inter-relacionadas, fornecedores especializados, prestadores de serviços, 
empresas em setores correlatos e outras instituições específicas”. Ainda para o autor, tais 
instituições compreendem universidades, órgãos de normatização e associações comerciais. 

Empresas inter-relacionadas formam redes. No caso de pequenas empresas, quando 
organizadas, podem tornar-se mais competitivas. As alianças que elas geram buscam 
encontrar e implementar soluções para os seus principais problemas, tais como: dificuldades 
no acesso a  insumos, créditos e financiamentos, tecnologias de ponta; a falta de recursos para 
pesquisa e desenvolvimento; a baixa divulgação e promoção de venda de seus produtos e a 
problemas nas negociações com fornecedores e grandes clientes. 
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1.1 Aglomerado 
Segundo Meyer-Stamer (2000) Santa Catarina tem como uma característica que lhe é 

peculiar a existência de clusters que ele define como sendo um pólo industrial onde existe um 
alto grau de especialização. É um território onde estão localizadas várias indústrias de alguma 
forma relacionadas entre si (MEYER-STAMER; HARMES-LIEDTKE, 2005). Para 
Casarotto; Pires (2001, p.87) cluster é um “pólo consolidado onde haja forte interação entre 
empresas, estendendo-se verticalmente a jusante e a montante, lateralmente, e comportando 
entidades de suporte privadas e governamentais”. Lastres; Cassiolato (2005, p.7-8) dizem que 
cluster: 

Refere-se a aglomerados de empresas, desenvolvendo atividades similares. [...] 
Porter enfatizou a [...] rivalidade (concorrência) entre as empresas como estimulador 
da competitividade. [...] Schmitz, no entanto definiu clusters como concentrações 
geográficas e setoriais de empresas.  
  

Como se pode ver a terminologia que é utilizada pelos vários autores que têm estudado 
ou teorizado a respeito dos aglomerados ainda não está devidamente padronizada. Apesar das 
conceituações serem semelhantes podem-se observar algumas diferenças. Por isso para fins de 
classificação do aglomerado de São Bento do Sul usar-se-á aqui a terminologia de Casarotto; 
Pires (2001) apesar de Mayer-Stamer (1999; 2000) referir-se a ele como cluster. 

 

1.2 Caracterização do aglomerado 
Em 1873, um pequeno grupo de homens dirigiu-se de Joinville, às margens do Rio São 

Bento, onde haviam comprado terras e lá instalaram-se. Os primeiros habitantes da região, 
provenientes de outros paises, vieram da Bavária, Prússia, Polônia, Saxônia e 
Tchecoslováquia. Em 1876 o presidente da Província de Santa Catarina, Dr. Alfredo Taunay, 
visitou a colônia e criou o distrito de São Bento do Sul, onde mais tarde se constitui o 
aglomerado moveleiro de São Bento do Sul. 

O aglomerado está localizado na microrregião de São Bento do Sul, que por sua vez 
está encravada na mesorregião do Norte Catarinense. A mesorregião, segundo dados do 
último censo do IBGE, tem uma população de 1.026.606 pessoas, enquanto a microrregião 
dispõe de 114.778 habitantes. A microrregião tem apenas três municípios, São Bento do Sul, 
que lhe dá o nome, Campo Alegre e Rio Negrinho. São Bento do Sul é o município com 
maior número de habitantes (65.437) e de economia mais pujante.  

Segundo o IBGE (dados do censo 2.000) a população de São Bento do Sul é 
predominantemente urbana, bem como dos demais municípios da microrregião. Essa 
predominância da população urbana é decorrente da oferta de empregos, que ocorre no 
município, estar concentrada na atividade industrial, principal fonte geradora de renda. Com 
seus principais produtos ligados à indústria moveleira, metalúrgica, plástica, têxtil, higiene e 
limpeza, cerâmica e de tintas e vernizes é de se entender essa predominância do urbano sobre 
o rural no território. Quanto ao gênero a população está equilibrada. O contingente 
populacional, tanto masculino como feminino não se sobressai, em termos numéricos, um 
sobre o outro, embora na área rural possam ser encontrados um pouco mais de homens do que 
mulheres. De acordo com o SEBRAE-SC (2005a, b, c), a estimativa da população para a 
microrregião no ano de 2004 foi de 128.074, ou seja, com um incremento de 1,12% em 
relação aos dados coletados no Censo 2.000.  A indústria de transformação de São Bento é a 
que mais se sobressai na microrregião, em número de empresas e empregados. Isso gera em 
números de PIB quase o dobro dos outros municípios da microrregião reunidos. São Bento do 
Sul é quem também apresenta o maior IDH. Por esses números pode-se ver que ele lidera a 
microrregião e justifica a sua posição de pólo econômico no território. 
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TABELA 1 - Estimativa Populacional, Indústria de Transformação, PIB e IDH 
Indústria de 

Transformação 
 

Municípios 
 

População
Número de 
Empresas 

Número de 
Empregados

 
Valor da 
Produção 

PIB  

 
IDH 

São Bento do Sul 73.189 560 13.007 520.000.000,00 0,838 
Campo Alegre 12.434 99 1.142 64.000.000,00 0,722 

Rio Negrinho 42.451 335 6.407 231.000.000,00 0,789 

Total 128.074 994 20.556 815.000.000,00 ------ 

Fonte: SEBRAE-SC (2005a, b, c). 

 

Segundo a Associação Comercial e Industrial de S. Bento do Sul as grandes empresas 
(com mais de 500 empregados) estão concentradas nas áreas têxtil, metalmecânica, móveis e 
cerâmica. A indústria moveleira, que é o forte de São Bento do Sul, está presente nas quatro 
classificações de tamanho que a associação usa: de 50 a 100 empregados, de 101 a 200 
empregados, de 201 a 500 empregados e mais de 500 empregados. 

A indústria moveleira, é segundo dados do SEBRAE-SC (2005), a maior fonte de 
empregos em São Bento do Sul. A indústria de transformação, onde está situada a moveleira, 
nela tem concentrada mais de 57% da força de trabalho do município, com a predominância 
do sexo masculino, o que, aliás, ocupa 63,3% dos postos de trabalho.  

 

1.3 Modelos de competitividade 
Pela relevância do município de São Bento do Sul no aglomerado, optou-se por focar  

as análises exclusivamente no mesmo. Para isso serão usados alguns modelos, sendo o 
primeiro deles as cinco forças competitivas de Porter (1999). 

Porter (1999) argumenta que a indústria tem que lidar com cinco forças competitivas: 
seus rivais na própria área onde atua, os clientes, os fornecedores, empresas que procuram 
entrar e explorar a área e os novos produtos, que ele chama de substitutos. 

A indústria moveleira de São Bento do Sul, como não poderia deixar de ser, tem que 
lidar com essas cinco forças. Para Pfutzenreuter (2005), empresário do setor moveleiro em 
São Bento do Sul, isso vem sendo feito quotidianamente e as empresas têm conseguido 
sobreviver. Segundo ele a indústria ter-se voltado para as exportações, adaptando-se as 
exigências dos clientes internacionais ajudou bastante. As maiores dificuldades estão hoje na 
política cambial, que tem deixado as indústrias com pouca margem, e na própria concorrência 
dentro do país. A concorrência internacional, principalmente a oriunda do sudeste asiático não 
tem assustado tanto, dado que seus custos de transporte são mais altos para os grandes centros 
compradores.   

Outro modelo é o do Instituto Alemão de Desenvolvimento, proposto por ESSER et al. 
(1994) apud ROSSETO (2000). Esse modelo utiliza quatro níveis de análise: meta, macro, 
meso e micro. Aos níveis meta, macro, meso e micro, Rosseto (2000) juntou o modelo das 
cinco forças de Porter e propôs um novo modelo de análise integrando os dois já citados. 
Rosseto (2000) utiliza as cinco forças de Porter para compor a análise micro (Figura 1). Esse 
modelo, por reunir o de Porter (1999) e de Esser et al. (1994) será utilizado para a realização 
da análise da competitividade do aglomerado. 
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FIGURA 1 -  Modelo proposto por  Rosseto adaptando Esser et al. (1994) e Porter (1999) 
Fonte: ROSSETO (2000). 

 

2. Avaliação da Competitividade 
Utilizando-se esses modelos procedeu-se a análise da competitividade e buscou-se, a 

partir desse ponto, classificar o aglomerado de São Bento do Sul. 

 

2.1 Individual - (Nível Micro “a”) 
A situação vivida pelo aglomerado no momento da análise se mostrou em um patamar 

que pode ser classificado como médio no que diz respeito ao esforço das empresas para 
internamente melhorarem seus níveis de eficiência, de qualidade e flexibilidade. Pelo que foi 
observado in loco, durante a coleta de dados, há ainda que se desprender muito mais esforços 
para melhorar a estratégia das empresas, principalmente no tocante à terceirização de 
atividades.  

Observou-se que as empresas têm utilizado técnicas avançadas e melhorado o seu 
desempenho. Isso se deve, em grande parte, ao suporte de máquinas de última geração, isso 
nas empresas maiores que produzem basicamente para exportar. Observou-se alto nível de 
qualidade, notadamente naquelas que exportam. Pela tecnologia empregada existe também 
alta agregação de valor. A base da competição está sendo a tecnologia e a qualidade dos 
produtos. É isso que tem mantido as empresas funcionando, apesar das demissões, ocorridas 
devido à saúde financeira das empresas, debilitada em função da desvalorização do dólar. 

 

Nível Meta 
 

- Orientação dos grupos de atores a aprendizagem e eficiência 
- Defesa de interesses e autorganização em condições mutáveis 
- Capacidade social de organização e integração 
- Capacidade dos grupos de atores em integração estratégica

Nível Macro 
 

- Congresso Nacional 
- Governo Nacional 
- Instituições Estatais 
- Nacionais 
- Banco Central 
- Órgãos Judiciais

Nível Meso 
 

Em nível central, regional 
e comunitário 
- Governos 
- Associações 

empresariais, sindicatos, 
organizações de 
consumidores, outras 
organizações  privadas 

- Instituições de pesquisa e 
desenvolvimento 
privadas e públicas 

Rivalidade 
entre os 

Competidores 
Existente 

Substituto 

Entrada           Saída

Fornecedores Compradores 

Nível Micro 

Diálogo 
e 

Articulação 
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2.2 Cooperação Entre Empresas - (Nível Micro “b”)  
A cooperação entre empresas deveria estar dentro das estratégias dos integrantes de 

um aglomerado industrial. A cooperação que aqui se fala, não trata apenas da troca de 
informações e eventuais movimentos associativos, visando interesses de resolução de 
problemas imediatos, mas unir esforços para tornar as empresas mais competitivas no 
mercado nacional como também ao mercado de exportação. Essas estratégias promovem 
aumento de vendas e conseqüentemente o conjunto de empresas se beneficia garantindo um 
maior faturamento.  

 

2.2.1 Tipos de redes 
Porter (1986), ao examinar a estratégia de competição das empresas, mostra como o 

retorno de investimento versus parcela de mercado, influencia a decisão de como competir. 
De acordo com suas características, as indústrias optam pela estratégia de dar ênfase ao 
produto, modelo customizado, praticado por àquelas que fabricam sob encomenda, primando 
por sua exclusividade, qualidade e praticando custos mais elevados. Do outro lado, estão as 
empresas que pelo porte e pelos investimentos em máquinas e equipamentos, dão ênfase ao 
processo, produzindo grandes quantidades a preços mais baixos. O gráfico a seguir (Figura 2),  
mostra essas estratégias apresentando-as como uma curva em “U” onde em uma extremidade, 
próximo a ordenada, estão as empresas mais rentáveis que trabalham com produtos que 
podem ser considerados personalizados. Na outra extremidade estão as empresas com alta 
rentabilidade, que produzem com baixo custo gerando ganhos através dos altos volumes de 
vendas de produtos padronizados. Em uma fase intermediária, nas imediações inferiores do 
“U” na curva  geralmente ficam as empresas de menor rentabilidade. 

 
FIGURA 2: Curva U 
Fonte: CASAROTO FILHO; PIRES (2001) 

 

Desde 1979, alterações na economia provocaram mudanças nesta curva. Casarotto; 
Pires (2001), afirmam que avanços tecnológicos, assim como a automação industrial podem 

Retorno do 
investimento 

Ênfase  
no produto 
 
Flexibilidade 
 
Diferenciação 

Parcela de 
mercado 

Redes 
topdown 

Redes flexíveis 

Produtos padronizados 
Ênfase no produto 

Liderança de custo 
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explicar como uma grande montadora pode produzir produtos sob medida ao mesmo tempo 
em que, empresas de porte pequeno, podem adquirir tecnologia para manufaturar produtos em 
série. Outra mudança considerável, foram as redes flexíveis de empresas que ganharam escala 
em alguns pontos da cadeia. A tendência será desaparecer o “U” para dar lugar a dois 
esquemas de redes. As redes flexíveis e as redes topdown. As redes flexíveis são aquelas 
formadas por agrupamentos de pequenas empresas que se unem em um consórcio, por 
exemplo, para conseguirem colocar seus produtos no mercado com maior competitividade, 
inclusive com maior facilidade de exportação. Assim, elas conseguem competir com empresas 
multinacionais. Já as redes topdown acontecem quando uma empresa de grande porte procura 
trabalhar num sistema de cooperação. As formas de cooperação podem ser as mais variadas, 
tais como:  parceirização, terceirização, sub-contratação, facção, dentre outras. São Bento do 
Sul com 180 indústrias fabricantes de móveis possui empresas de diferentes portes 
competindo entre si. Enquanto que nas redes flexíveis as empresas competem por 
flexibilidade e custo, as redes topdown competem por liderança e custo, (CASAROTTO; 
PIRES, 2001). Pode ser encontrado em Casarotto; Pires (2001) a citação de três formas 
possíveis de competição para uma pequena empresa: 

− Diferenciação de produto, associado ou não a um nicho de mercado; 
− Liderança de custo, participando como fornecedor de uma grande rede topdown; 
− Flexibilidade/custo, participando de uma rede de empresas flexíveis. 
Informações obtidas com o ex-presidente do sindicato moveleiro local, o empresário 

James Pfutzenreuter, permitiram concluir que ocorre uma rede topdown, inclusive entre 
empresas médias e pequenas, através da terceirização de pequenos serviços ou fabricação de 
peças não mecanizadas e com excessiva utilização de mão-de-obra. Por outro lado, o 
empresário não passou informações que pudessem caracterizar a existência de formação de 
redes flexíveis.  

Segundo o empresário há boa vontade entre os pequenos e médios fabricantes de 
móveis para a troca de informações que acontecem em reuniões de associações de classe. 
Segundo ele, é comum a troca de informações sobre tecnologias de processo, manuseio de 
máquinas e equipamentos, etc. Sobre este aspecto, Cario; Denk (2003), afirmam que há 
preferência entre esses empresários pela troca de informações sobre o produto e matérias-
primas. E destacam como características do aglomerado, a falta de associativismo, pouco 
entrelaçamento entre empresas fornecedoras e relações deficientes entre concorrentes. Em um 
outro estudo, Denk (2000), analisando os pontos fortes e fracos do aglomerado de São Bento 
do Sul afirma que, em pesquisa junto às instituições de apoio que atuam na região, essas 
apontaram a falta de associativismo como um fator negativo, atribuindo a uma questão 
cultural a baixa adesão ao cooperativismo. 

Apesar dessas dificuldades que podem retardar a evolução do aglomerado para um 
patamar mais alto, São Bento do Sul se destaca na região como um nome fortemente 
associado a uma aglomeração de empresas do setor moveleiro de Santa Catarina. Porém esse 
nome não é explorado como deveria e as indústrias locais utilizam-se de suas marcas próprias 
para a comercialização de seus produtos, tanto internamente, no mercado local, como ao 
exportar.  

O dinamismo de uma região com concentração de indústrias de um determinado setor, 
deveria agregar uma gama de outras indústrias e prestadoras de serviços que contribuíssem 
para o fortalecimento, expansão e consolidação do aglomerado. Como exemplo, o 
desenvolvimento da rede hoteleira, para a realização de eventos que atraíssem os compradores 
de produtos do aglomerado. Na outra ponta, o desenvolvimento de indústrias fabricantes de 
máquinas e equipamentos para a produção de móveis. Algumas pesquisas mostram que tal 
prática não ocorre na região (CASAROTTO; PIRES, 2001; CUNHA, 2003).  
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2.3 Região (nível meso)  
A organização do aglomerado pode ser observada nas ações implementadas pelas 

instituições de suporte. Uma das ferramentas de suporte é a capacitação da mão-de-obra. De 
acordo com Rank (2005), responsável pelos cursos de capacitação de mão-de-obra do SENAI 
em São Bento do Sul, a instituição oferece duas modalidades de formação profissional.  

Uma delas consiste no programa “Jovem Aprendiz” idealizado pelo Governo Federal, 
que qualifica jovens para ingressar no mercado de trabalho. Para participar do programa o 
jovem deve ter idade entre 14 a 18 anos e estar cursando o segundo grau. O curso é totalmente 
gratuito com duração de um ano; no entanto, há pouca procura. Outra modalidade oferecida é 
o de Técnico em Móveis, classificado como pós-médio.  Segundo o entrevistado, a procura 
pelo curso é grande, mas a questão de ser pago desestimula a clientela que é composta por 
praticamente operários do setor moveleiro que estão buscando um crescimento dentro das 
indústrias.  

Além disso, o SENAI ainda oferece ao aglomerado serviços laboratoriais, através dos 
laboratórios físico-químico e físico-mecânico de ensaios. São feitos testes em móveis 
embalados – compressão e queda dos móveis embalados – e testes de segurança dos móveis 
como resistência, durabilidade; efetuam-se ainda testes com tintas, vernizes, adesivos, 
lixamentos e insumos para a indústria moveleira. 

As universidades também podem fornecer suporte significativo em estratégias de 
competição, produtividade, direcionamento e velocidade de inovação e ainda na estimulação 
do empreendedorismo para formação de start-ups. 

Na avaliação de Souza (2005, entrevista pessoal), superintendente do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), “a maior dificuldade é levar o empresariado a buscar apoio das universidades” e 
complementa: “embora tenha um arranjo produtivo na região, nós nunca conseguimos montar 
aí um comitê gestor, um dos problemas consiste na mudança de presidência, o que altera um 
pouco a seqüência dos planos traçados”. De acordo com o entrevistado ocorreu uma parceria 
da FINEP, Fundação da Ciência e da Tecnologia (FUNCITEC) e cinco universidades 
catarinenses para pesquisas relacionadas à madeira, objetivando oferecer o suporte 
tecnológico necessário para aumentar a competitividade das indústrias moveleiras de São 
Bento do Sul. 

Outro quesito que merece atenção na avaliação da competitividade a nível meso é 
infra-estrutura da cidade. Segundo dados do Perfil Socioeconômico 2004 de São Bento do 
Sul, o município que tem aproximadamente 74.000 habitantes possui uma boa infra-estrutura. 
A expectativa de vida, de 75,9 anos, está acima da média nacional. 

Na educação o município conta com a rede particular, estadual e municipal para 
atender a demanda que vai desde a educação infantil até o pré-vestibular e o supletivo. No 
ensino técnico profissionalizante existem 26 modalidades de cursos disponibilizados da várias 
formas.  

Na área de transportes, como São Bento do Sul não possui aeroporto, são utilizados os 
aeroportos de Curitiba – PR a 92 km – e Joinville – SC a 80 km. O sistema ferroviário 
interliga a rede ferroviária do Planalto Norte com o litoral, cortando o município com 
terminais na Serra Alta e Rio Vermelho. Em Mafra, a 57 km de distância, é acessada a malha 
ferroviária que se conecta com Porto Alegre e São Paulo, além de todo o Estado do Paraná. 

O transporte marítimo, muito utilizado para exportação dos moveis, através de 
contêineres, utiliza-se como principal porto de escoamento da produção o Porto de São 
Francisco do Sul, a 117 km de São Bento. São utilizados ainda os Portos de Itajaí, também em 
Santa Catarina e o de Paranaguá, no Paraná. Em termos de sistema rodoviário, São Bento do 
Sul possui uma infraestrutura muito boa. 
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2.4 Região (nível meta)  
Neste nível se verifica o padrão de organização política, econômica e social do sistema 

produtivo, assim como o nível de cooperação entre governo, empresas, associações de classe, 
instituições de ensino, pesquisa e suporte, com o aglomerado. 

Observou-se descontentamento dos empresários locais quanto a atuação do Estado, 
como impulsionador do desenvolvimento industrial. Isto se reflete negativamente na região, 
na forma de atraso tecnológico, vez que grande parte da tecnologia utilizada no aglomerado 
Moveleiro de São Bento do Sul é importada (LANZER et al, 1997). De acordo com LANZER 
et al. (1977) a maioria das instituições e empresas não considera que exista coesão e consenso 
quanto à orientação da indústria moveleira da região ao mercado mundial. “Da mesma forma, 
mais de 60% das empresas e das instituições não percebem uma orientação integrativa e 
cooperativa entre os atores, voltada ao desenvolvimento competitivo do setor” (LANZER et 
al, 1997, p. 56).  

A implantação, pela FIESC (Federação das Industrias do Estado de Santa Catarina), de 
uma unidade regional do Centro Internacional de Negócios em São Bento do Sul e a criação 
do Centro de Gestão Empresarial para integrar as instituições de suporte e órgãos de classe 
com atuação naquele município, são exemplos de iniciativas visando a melhoria da 
capacidade operativa da rede de agentes que atuam no setor (LANZER et al., 1997). 

O numero de cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino locais (13 cursos 
distribuídos entre as 04 Instituições de Ensino Superior e 26 cursos profissionalizantes 
oferecidos por 03 escolas) contribui para a formação de funcionários especializados,  

Quanto a exportação de móveis ela teve início na década de 70, com as industrias 
Zipperer, exportando para os Estados Unidos (mercado que representou 55% das exportações 
da empresa em 2002). A mão-de-obra do setor recebeu uma grande contribuição advinda da 
imigração de colonos-camponeses alemães (artesãos, marceneiros, carpinteiros, cervejeiros, 
serralheiros, funileiros, etc.).  

No que diz respeito as matérias-primas o setor moveleiro de São Bento do Sul as 
obtém num raio de 100km. Historicamente até a década de 1960 o setor utilizou apenas 
madeiras disponíveis na região (imbuia), na década seguinte as reservas florestais naturais da 
região se esgotaram e as empresas buscaram abastecimento através do reflorestamento da 
região amazônica (MT, RO e AC).   

No que se refere as formas de cooperação das empresas e as relações com a rede 
externalidades (instituições de apoio), segundo Cario; Denk (2003) é possível identificar os 
pontos fortes e fracos entre os diversos atores. Com preferência das empresas pela troca de 
informações sobre o desempenho do produto ou da própria matéria-prima, pois existe uma 
tendência em trabalhar de forma isolada. Há uma maior incidência de respostas das pequenas 
empresas em trabalhar em conjunto. Contudo tal cooperação ocorre com maior intensidade 
em aspectos pouco relevantes para o aumento do desempenho competitivo pelas empresas; 
como, por exemplo, a questão do empréstimo de matéria-prima, negociações sindicais e 
solução de problemas de transporte e energia. “A questão que merece destaque e que vem 
sendo incrementada nos últimos anos, demonstrando maior participação dos empresários em 
torno de um objetivo comum, é a organização de feiras” (CARIO; DENK, 2003).  

Quanto a P&D, observam-se diversas iniciativas, visando a contribuir para a inovação 
(ações para a promoção do design local, a formação de desenhistas industriais, através de 
cursos especializados e de iniciativas para o desenvolvimento de designers, bem como de uma 
futura escola de design).  Segundo Pfutzenreuter (2005), as empresas do aglomerado 
cooperam muito entre si, este e um diferencial local. No entanto para Denk (2000) a 
cooperação e baixa, pois rege a cultura da competição. 
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2.5 Nível macro 
As exportações brasileiras de móveis no mercado internacional somaram o valor de 

US$ 535 milhões, sendo que 56% deste valor saíram do aglomerado catarinense. No entanto o 
país líder em transações é a Itália, e a participação brasileira no mercado mundial corresponde 
a somente 1% (ABIMOVEL, 2002).  

São Bento do Sul é o maior pólo brasileiro de móveis para exportação (quase 40% do 
total das exportações nacionais), e o terceiro maior produtor nacional de moveis. Considerado 
ainda um dos pólos que mais investiu em tecnologia, juntamente com Bento Gonçalves, 
importando equipamentos da Itália, Alemanha e Espanha (GORINI, 1998). 

 

3. Classificação 
Foi utilizada para a classificação uma adaptação dos determinantes de competitividade 

sistêmica, de Meyer-Stamer (2003, 2005) para os níveis meta, macro, meso e micro. Os 
determinantes de competitividade, segundo a ótica dos autores, concentraram-se nos graus 
fraco e médio (Quadro 2). 

QUADRO 1 - Condição de Determinantes de Competitividade em São Bento do Sul 
Níveis e Determinantes de Competitividade Fraco Médio Forte 

Nível Meta      
Desenvolvimento orientado de padrões de organização política e 
econômica   

X   

Sistema econômico competitivo    X  
Sistemas de valores que encorajam a aprendizagem e a mudança    X  
Status social dos empresários    X  
Capacidade para formular visões e estratégias    X  
Memória coletiva    X  
Coesão social, capital social   X   
Nível Macro      
Competição - orientada para a macroeconomia - estável, condições 
da estrutura política e legal   

 X  

Política cambial X   
Política monetária    X  
Política orçamentária, política fiscal   X   
Política anti-truste   X   
Política de comércio   X   
Proteção ao consumidor     X 
Nível Meso       
Políticas focadas no fortalecimento da competitividade industrial   X   
Promoção das exportações    X  
Política regional    X  
Infra-estrutura    X  
Política locacional, promoção econômica   X   
Política industrial    X  
Política ambiental    X  
Política educacional     X 
Política tecnológica    X  
Nível Micro     
Esforço intra-empresarial para melhorar a eficiência, qualidade, 
flexibilidade, responsabilidade e a estratégia empresarial 

 X  

Cooperação formal e informal, redes, alianças, aprendizagem 
coletiva  

X   
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QUADRO 2 - Classificação do aglomerado moveleiro de São Bento do Sul 
TIPO ESCALA CLASSIFICAÇÃO 

Inserido em LPS 10  
 9  
Cluster 8  
 7  
 6 X 
Pólo 5  
Aglomerado Produtivo 4  
 3  
 2  
 1  
Empresas esparsas 0  
Fonte: CASAROTTO FILHO (2005). 

 
4. Conclusões  

Aplicando-se uma classificação sugerida por Casarotto (2005), o aglomerado ainda 
não seria um cluster consolidado, apesar de seus avanços, estando acima do nível Pólo, porém 
ainda em estado embrionário como Conglomerado (Quadro 2).  Entretanto pelos avanços e 
interesse dos atores do território em resolver os problemas locais e regionais que atrapalham o 
seu desenvolvimento de forma mais rápida é de se esperar que em alguns anos ele atinja essa 
classificação. 
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